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РЕАЛНИЯТ СВЯТ ДА СЕ ВЪРНЕ ОБРАТНО  

В КЛАСНАТА СТАЯ 
 

Иван Попчев 
 

THE REAL WORLD COME BACK IN THE CLASS-ROOM 
 

Ivan Popchev 
 
 

Анотация: Фокусът на дискусията е мястото на университетите за повишаване 
качеството на образованието, чрез усъвършенстване на учебното съдържание със 
знания, опит и умения по анализ, оценка и управление на риска от предизвикател-
ствата на реалния свят. Внимание е отделено на интегрирания риск мениджмънт 
на цялата организация, на Web технологията, на дигиталната грамотност, кибер-
риска, киберзаплахата и кибервойната. 
 

Ключови думи: реален свят, студентска инициатива за плурализъм, риск, риск 
маниджмънт, Web технология, кибер риск, кибер заплаха, кибер сигурност, кибер 
война. 
 
Abstract: The focus of discussion is the role of universities to improve the quality of 
education through modernizing the curriculum content knowledge, experience and skills in 
analysis, evaluation and risk management challenges of the real world. Attention is drawn 
to integrated risk management throughout the organization, a Web technology, digital 
literacy, cyber risk, cyber threats and cyber warfare. 
 

Keywords: real world, student initiative for pluralism, cyber risk, cyber threat, cuber 
security, cyber warfare. 
 
 

Всеки юбилей е повод за празник, за равносметка и ново начало. Двадесет и пет 
годишният юбилей на Бургаския свободен университет, на „Новата идея в образова-
нието” безусловно е не само време за равносметка, но и юбилей на заслуженото ува-
жение към учредителите, към всички преподаватели, служители и студенти, които 
вградиха себе си в неговото създаване и развитие независимо от трудностите по не-
равния път през годините. Задължение и отговорност на всички нас е да пренесем 
всичко добро от опита, усилията и традициите в бъдещето. Това добро е нужно на 
следващите, а на тях няма да им бъде много по-леко в реалния свят. 

Искам да благодаря за поканата да споделя няколко предложения, които могат 
да предизвикат разнопосочни мнения и размисли, а може би и да са в дисонанс с оп-
ределени представи, изводи и безупречни твърдения, които надявам се да индуктират 
ползотворни решения. 

Като се надявам, че много опит и нови идеи ще бъдат обект на дискусиите на 
конференцията искам да обърна поглед към някои реални проблеми на висшето обра-
зование. 
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Щрихи от реалния свят в Мрежата 
 

„През ноември 2008 г. кралица Елизабет II посети Лон-
донското училище по икономика – една от най-прес-
тижните академични институции в целия свят. Там има 
възможността да чуе доклад, посветен на току-що 
обхваналата света финансова криза, изнесен от един от 
тамошните преподаватели, професор Луис Гарисано. 
След лекцията кралицата задава въпрос, който вълнува 
умовете на повечето хора на света, откакто кризата из-
бухва през есента на същата година: „Защо, за бога, 
никой не го предвиди?” 
23 неща, които не се казват за капитализма 

                   Хаджун Джанг 
 

 
Въпросът на кралица Елизабет II не получи отговор и след години. 
Реалният свят поставя и още много други въпроси, които стоят без отговор. 

Проблемите остават, но нека ние отправим професионален поглед към състоянието 
на образованието и в частност на университетското образование, което въпреки без-
условно положителните резултати отдавна е в критичния поглед на обществото. Ня-
ма като че ли неизвестни проблеми на университетското образование. Нещо повече, 
вместо цялостна реформа, която не се случи се тръгна към нови университети, коле-
жи, филиали, специалности и т.н. Нищо съществено не се промени и след приемането 
от 123-ма депутати и само един въздържал се от Парламента на „Стратегия за раз-
витие на висшето образование до 2020 година”. 

Сега, според статистическите данни у нас има 51 висши училища, от които 37 
са държавни с огромен брой специалности, които лавинообразно растат и по дър-
жавна поръчка и по платено обучение без доказана потребност. Без да се абсолю-
тизира, че в образованието всичко единствено се определя от пазара. 

Практиката, в това число и през последните години все по-остро задълбочава 
проблемите за да се стигне до 27 юли 2016 г. с категоричната констатация на мини-
стъра на финансите: “… тези примери като Великотърновския университет ще се 
мултиплицират, а и за съжаление, без да съм лош пророк проблемът на Великотър-
новския университет няма да се реши с това, което днес правим. … В противен слу-
чай ще говорим след година – две за масови фалити на висши училища” [21]. 

Това е част от изказването на министър Владислав Горанов по точка 25 от засе-
данието на Министерския съвет на Република България на 27 юли 2016 г.,  на което 
заседание Министерският съвет утвърди програма за оптимизация на Великотърнов-
ския университет „Св. Св. Кирил и Методи” за периода 2016-2019 г. Нейната цел е да 
балансира бюджета на университета и преструктуриране на звената, което ще позво-
ли нормалното им финансиране. 

Допълнителни средства в размер на 1 337 000 лв. са осигурени на висшето учеб-
но заведение и ще бъдат използвани за разплащане на просрочени задължения за хо-
норари по магистърските програми за учебната 2014-2015 г. и учебната 2015-2016 г., 
както и за разплащане на задължения по сключени договори за строително-монтажни 
работи в размер на 163 000 лв. 

Решението е прието след предложените от висшето училище действия за прео-
доляване на финансови затруднения на университета и изготвената оздравителна 
програма и неотложни мерки. 
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В непосредствена връзка с проблемите на висшето образование е и дискусията 
по тази точка 25 според стенограмата [21], от която по-долу са дадени само някои 
основни акценти. 

„МЕГЛЕНА КУНЕВА: ... Предлагаме тази оздравителна програма, която да ба-
лансира бюджета на университета с оглед на тежкото финансово състояние на висше-
то училище и невъзможността за обслужване на възникнали задължения и предприе-
мане на неотложни мерки за осигуряване на нормалното функциониране на всички 
негови звена и дейности. 

... Искам да споделя с Вас, господин премиер, колеги, че реформата във висшето 
образование е факт. Наблягаме на качеството. Свиваме разходите така, че тези спе-
циалности и тези университети, които са жизнеспособни, да се концентрират там 
усилията. Разбира се, съобразяваме с академичната автономия на висшите училища, 
но да се издържат 50 специалности в университет, в който само три от тях или пет от 
тях са наистина качествени, няма смисъл. 

ВАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Ние сме подкрепили по целесъобразност оздравител-
ната програма, но от сега искам да ви кажа, че това решение е неустойчиво без мер-
ки, които трябва в следващите два месеца да бъдат предприети на ниво нормативна 
уредба, така че проблемът, за който говори вицепремиер Кунева,  да намери място. 

Демографският натиск, за който висшите училища се оказаха неподготвени, въ-
преки че е ясно от десет години напред колко деца преминават през образователната 
система, води до това, че в момента имаме незапълнен прием в почти всички висши 
училища и то по специалности, по които ние традиционно сме смятали, че има огро-
мен интерес.  

Това го давам само като пример колко е реален проблемът в системата на вис-
шето образование и колко с времето сме подценили грешния стимул, който се дава с 
финансирането на база на екстензивно развитие, финансиране на база на прием и фи-
нансиране на база на един студент. 

Затова се обръщам към госпожа Кунева, защото проблемът, който има във 
Великотърновския университет е аналогичен с много други. И за това още от сега 
апелирам и настоявам за някои мерки конкретни, които сме обсъждали с министерст-
вото и ще търся подкрепа и от цялото правителство. Елементарни неща могат да се 
направят, които да премахнат тези стимули и да принудят автономните висши учи-
лища да се съсредоточат върху местата където те са най-ефективни.  

За последните 25 години системата на висшето образование обрасна със спе-
циалности, причудливи, в отделните висши училища, които доведоха до там, че в 
традиционно силните си направления, когато са създавани тези висши училища са 
заменени от изучаване на икономика например или всякакви други неприсъщи за 
технически училища. Спирам до тук, като само искам да кажа, че елементарни неща 
от типа ограничаване на кросубсидирането по професионално направление. Нещо, 
което трябва да намери нормативно решение.  

В противен случай, тези примери като Великотърновския университет ще се 
мултиплицират, а и за съжаление, без да съм лош пророк, проблемът на Великотър-
новския университет няма да се реши с това, което днес се прави. Защото те проспаха 
добрите години, в които можеха да се напаснат към демографската ситуация, в която 
в момента попадат – с липса на студенти и липса на привлекателност на специално-
стите в традиционните направления, където те са силни. 

Това трябва да го направим. В противен случай ще говорим след година-две за 
масови фалити на висши училища. 
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ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: На фона на това, което казвате, и филиалите и колежите. 
МЕГЛЕНА КУНЕВА: Не само филиали и колежи, които много трудно се удър-

жат и според мен тук целият Министерски съвет трябва да стоим много твърдо зад 
една политика и зад една посока, за която в момента говорим, защото аргументът: 
„Много е хубаво да има университет в един град, защото този град щял да се вдигне 
на крака покрай университета”, изниква буквално всяка седмица. 

Въпросът е, че в този град няма достатъчно студенти.  
Освен това, аз съвсем скоро ще ви предложа постановление, в което ще започ-

нем да събираме специалности, които са били напълно излишно разроени просто, за 
да може да се направи още една катедра със съответната академична обезпеченост.   

Пазарът на труда и пазарът на образование трябва да се срещнат. В момента те 
не се срещат. Много голям ресурс за нас са, ако успеем да ги привлечем, тази година 
искам да кажа, че Министерският съвет е отпуснал  за българи в чужбина три пъти 
повече стипендии. Това е възможност за българи, които живеят в чужбина да ги сти-
мулираме да се върнат и да учат качествено висше образование в страната. Но иначе 
демографската ситуация е такава, каквато я виждаме и тя няма да се подобри в след-
ващите няколко години.  

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Вземам думата само, за да ви окуража и да ви помо-
ля да бъдете настоятелни, да не отлагате реформата и стъпките, защото точно след 
два месеца ще си говорим за бюджета за следващата година и в него можем да 
имплантираме тези мерки, за които вие знаете добре, но може да проявите полити-
чески притеснения да не ги наложите, тъй като те са непопулярни.  

Тук е кметът на Търново, той ще събере хората депутати от Търново и ще дойде 
да брани територия, която обаче не трябва да съществува самоцелно. Нито самоцелно 
могат да съществуват театри, ако няма кой да посещава постановките им. Още по-
малко самоцелно могат да съществуват висши училища, ако няма кой да се обучава в 
тях. 

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: В този смисъл на база на проведения разговор можем 
да мислим, не знам как ще го облечем формално- за такъв мораториум по отношение 
на роенето на нови структури, защото от началото на мандата го говорим и въпреки, 
че непрекъснато го говорим, въпреки, че е част от програмите на почти всички поли-
тически сили, които участват, то непрекъснато се случва. 

Защото принципно водим един разговор, а практически се случва друго. 
Госпожа Кунева, ако направи справка колко структури са се нароили за послед-

ните две години, броят им ще бъде сигурно четири или пет, не по-малко, и това е на 
фона на разговора, който водим.   

Единственото изключение, което аз съм готов да допусна,  е, ако разсъждаваме 
за някаква нова структура на Северозапад, като един от инструментите да се обръщат 
тежки демографски процеси. Всичко останало – не. 

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Точно такъв случай имаме с Враца и с училището за 
медицински сестри. 

БОЙКО БОРИСОВ: Въпреки всичко приемаме точка 25, тъй като бяхме поели 
ангажимент към иначе автономен университет, но когато стана въпрос за пари – то-
гава не са автономни от държавата. Но така или иначе вземаме това решение.  

Стенограмата е категорично в синхрон с горещите проблеми на университетите 
и обществото. 

„Без да съм лош пророк” може категорично да се определи, че понататък 
мениджмънта на университетите става кризисен университетски мениджмънт с 
доминираща цел оцеляване.” 
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Трудно може университетската общност да си представи „след година-две ма-
сови фалити на висши училища”, което по-точно е „несъстоятелност” според 
Търговския закон. 

 Нека сега да се предположи, че на ръководните институции у нас всички де-
тайли по промените във висшето образование и по нормативната уредба, по фалитите 
и последиците от тях са ясни и уточнени или ще бъдат уточнени и за минутите, с 
които разполагаме днес да ги оставим извън нашата дискусия. 

След 27.07.2016 определен интерес дори само като резонанс представляват 
някои коментари в медиите и мрежата и заслужава да им бъде отделено внимание, 
дори само ако се вгледаме в заглавията на този малък и не изчерпващ случаен непре-
тенциозен списък: 

Ще реформира ли държавата западащите университети или ще се втурне да ги 
спасява (Mediapool.bg, Мартина Бозукова, 03.08.2016 г.). 

Как се купува диплома с биткойни (jivotatdnes.bg, Мила Христофорова, 26 юли- 
1 август 2016). 

Търси се пресечната точка между бизнеса и образованието. Университетите да 
се фокусират върху това, в което са добри (jivotatdnes.bg, Гергана Раковска, 26 юли – 
1 август 2016). 

Ловят студенти за по 50 лв. След лова на покемони най-разпространения друг 
лов е на студенти (в. Труд, 09.08.2016 г.) 

17% от българските зрелостници заминават да учат в чужбина (Силвия 
Георгиева, в. Сега, бр. 5637(186), 15.08.2016). 

МОН рекламира образованието със запалки и плажни кърпи (в. Сега, бр. 5660 
(186), 18.08.2016). 

От днес българските учени нямат достъп до световните бази данни заради не-
достиг от 5.6 млн. лв. (Дневник, 15.08.2016). 

Рекламният отдел “Образование” пропадна. За сега (в. Банкеръ, бр. 33(1205) 
19.08 – 26.08.2016). 

Само БАН и СУ са видими в световните класации (Велиана Христова, в. Дума, 
бр. 192, 23, 08.2016). 

Възпитаници на кои университети печелят най-много? (Profit.bg 22.08.2016). 
МОН обяви процедура за кандидатстване по ОП „Наука и образование за инте-

лигентен растеж” по: изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и 
центрове за компетентност (22.08.2016 г.); подкрепа за развитието на докторанти, 
пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1 (31.08.2016 г.) 
(www.sf.mon.bg). 

Празни глави за празни аудитории (в. Банкеръ, бр. 34 (1206), 26.08 – 2.09.2016). 
Нация техническа най-вече в кражбите (Огнян Стойчев, в. Банкeръ, бр. 35 

(1207) 2.09 – 9.09.2016). 
Образованието още не може да влезе в час (в. Банкеръ, бр. 35 (1207, 2.09 – 

9.09.2016). 
Алма матер изкачи 50 места (в. Телеграф, 7 септември 2016). 
Топ 10 на най-добрите университети в света (Profit.bg 07.09.2016). 
Кунева вади ножицата, реже парите на университетите (Novini.bg, 9.09.2016). 
Нова специалност в УНСС: Теория и практика на валутната търговия (Profit.bg, 

09.09.2016). 
Кунева обещава да намали ножицата във финансирането на университетските 

специалности (Mediapool.bg, 10 септ. 2016). 
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ЮЗУ „Неофит Рилски” стимулира студентите от специалност „Математика”  
(в. Струма, В. Стефанов, 10.09.2016). 

Изкуството да правиш пари от наука (Mediapool.bg, Николай Витанов, 
12.09.2016). 

Нови стипендии и увеличение на заплатите в Медицинския университет – 
София (Mediapool.bg, 12 септ. 2016). 

ВУЗ-овете очакват още няколко години студентите да са по-малко от местата 
(Actualno.com, 13.09.2016). 

10% от местата в СУ остават незаети и след допълнителния прием. Въпреки 
стимулите няма интерес към редица приоритетни специалности. (Силвия Георгиева, 
в. Сега, бр. 5688(217) 22.09.2016). 

За първи път България влесе в световната класация на университетите на THE 
(Actualno.com, 22.09.2016). 

Тройкаджии пълнят Алма Матер 14% от местата в учебното заведение останаха 
свободни. (Деяна Павлова, trud.bg, 26.09.2016). 

Разкритите злоупотреби на бившия ректор на МУ – София отиват в прокурату-
рата (Mediapool.bg, Мартина Бозикова, 27.09.2016). 

В Медицинския университет: шофьори и секретарки с професорски заплати. 
Бившият ректор купил служебен джип за 180 бона (standartnews.com, 28.09.2016). 

Прокуратурата разследва бившия ректор на Медицинския университет в София 
(Mediapool.bg, 28.09.2016). 

Ректорът Митев ужилил Медицинския с милиони (standartnews.com, 
29.09.2016). 

Коментарът в резюме по този списък по-долу включва накратко само две диску-
сионни области за оцеляването и рейтингите. 

Разбира се, този списък не е представителна, но е характерна извадка без да се 
взема отношение за верността на написаното. 

Може да се започне с Mediapool.bg (03.08.2016) в резюме със следната, но 
първата дискусионна област – оцеляване: 

„Но така е – в държава, където всичко се прави от избори до избори болници и 
университети се закриват само в краен случай и политици продължават да режат лен-
ти на нови структури, дори когато няма никаква нужда от тях. Затова и предизбор-
ните обещания на политиците са такива – кухи и лишени от смисъл. 

... 
Простите сметки показва, че няма студенти за нароилите се многобройни 

университети, висши училища, колежи, филиали и т.н. и то при постоянно намаля-
ващия брой абитуриенти и увеличаващия се поток към чужди университети. 

... 
Дори при последните промени в Закона за висшето образование в началото на 

годината депутатите разрешиха платен прием в некачествените специалности на 
университетите, за да ги компенсират за намалената държавна субсидия. 

... 
Сега, когато реформата във висшето образование отново е на дневен ред, е мно-

го важно по кой път ще реши да тръгне държавата – дали ще се втурне да спасява 
западащи структури или ще ги остави да се прочистят, както и кои университети 
и специалности ще насърчи. 

... 
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А и в държава, където желанието да се сдобиеш с диплома преобладава над 
желанието за квалификация и знания, много е лесно пазарът да толерира печатници 
на дипломи, а не ковачници на знания. 

... 
Трудно се закрива университет, дори ако агонизира с години. Това са работни 

места, препитание за града, постоянен приток на хора. Не на последно място универ-
ситетите са удобен пристан за „пенсионирани” политици. А от тях зависи да разчупят 
удобното статукво...” 

По нататък вестник „Труд” (09.08.2016) съобщава следното: 
“... деканът на факултета по лозаро-градинарство доц. К.М. обеща по 50 лв. пре-

мия на всеки преподавател, служител или настоящ студент, който доведе мераклия да 
учи редовно обучение и успее да го запише. 

Деканът пише, че „отново са осигурени средства от анонимен спонсор за награ-
да” и че „ситуацията с кандидатстудентската кампания тази година е драматична” – 
затова приемът на документи ще продължи без прекъсване чак до края на октомври. 

След записването лобистите трябва да предадат трите имена на новия първо-
курсник и ЕГН-то му в деканата, защото „това е единственият начин да персонифи-
цираме приноса на всеки съответно да бъде поощрен за положените усилия.” 

Преподаватели запознати със ситуацията във вузовете прогнозират, че догодина 
мизата може да скочи двойно или дори тройно.” 

Във вестник „Струма” (10.09.2016) В. Георгиев пише за решение на академич-
ния съвет на ЮЗУ „Н. Рилски” да се освободят от семестриална такса през първата 
година студентите от специалност „Математика”, а при успешно завършен първи 
курс студентите ще бъдат освободени от такса за още една година и ще бъдат стиму-
лирани с парична сума в размер на 600 лв., която получават и при успешно завършен 
втори курс. 

В trud.bg (26.09.2016) Деяна Павлова съобщава, че „Няма кандидати за около 
60% от свободните места в Софийския университет. Летвата за влизане в Софийския 
университет продължава да пада. Минималният праг за прием в престижната спе-
циалност „Право” е паднал до 14.02 при максимална 24. Това значи, че кандидат-сту-
дентите с тройки на конкурсния изпит по история и български език могат спокойно 
да се доредят до място в Юридическия факултет, стига да са изкарали малко над чет-
ворки на двете матури... в задочна форма на обучение, незаети остават 35 места ... В 
специалност „История” например има 43 свободни позиции.” 

С вестник „Дума” (23.08.2016) се започва втората дискусионна област – за 
рейтингите: 

„International Ranking Expert Group (IREG) е обществена и независима организа-
ция, която прави сравнителен анализ по единна методология между научните органи-
зации и висшите училища в света. IREG черпи информация от интернет сайтовете на 
организациите и от техните научни публикации, които може да бъдат намерени в 
популярни търсачки като Google, Yahoo, MSN, Ask, Alexa и от две специализирани 
научни бази данни на Google – Google Scholar и Live Academic. Измерването на ка-
чеството става по 4 основни показателя: библиометрични данни за продуктивност в 
дейността на научните елити; обем и яснота на уеб страниците; богатство на предста-
вените в сайтовете информации и препратки за научни и публикационни дейности; 
брой на статиите и цитатите за всяка научна област. 

Групата IREG е създадена през 2004 г. от Европейския център на ЮНЕСКО за 
висше образование (CEPES) и Института за политика във висшето образование във 
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Вашингтон със съдействието на научна група Център за информация и документация 
към Националния съвет за научни изследвания на Испания. Специално за универси-
тетите киберкласацията Webometrics се нарежда до двата международни рейтинга за 
университетско качество – на Шанхайския университет и на в. „Таймс”. 

Ако погледнем класацията на Webometrics на висшите училища, виждаме, че 
Софийският университет за жалост има ново отстъпление – ако миналага година е 
бил на 798-о място в света, за 2016 г. се е наредил на 840-то сред общо 11996, вклю-
чени в рейтинга висши училища. В Европа сред общо 6023 вуза Алма матер заема 
365-то място, а конкретно в Централна и Източна Европа сред 3093 висши училища в 
класацията СУ е на 30-то място. Невидимо за света, от всички български висши 
училища, в световния рейтинг на Webometrics сред 11996 висши училища, следва-
щият наш университет е Пловдивският – но едва на 2371-о място. След него на 
стълбичката до 3000-то място са само ТУ – София (2453-о място), НБУ (2500 поред) 
и ХТМУ (2786-о място).” 

Вестник „Телеграф” (7.09.2016) пише, че за пета поредна година Софийският 
университет „Св. Климент Охридски” запази позицията си сред 863-те най-престиж-
ни университети в света. Класацията QS World University Ranking, която се прави за 
тринадесета поредна година, оценява университетите на база на шест критерия: ака-
демична репутация, научна репутация, репутация сред работодателите, съотношение 
на студенти и преподавателски състав, цитирания на факултет, брой чуждестранни 
студенти и чуждестранни преподаватели. Алма матер е единственото българско 
висше училище, което от 2012 г. намира място в класаията. Първите пет места заемат 
Масачузетския технически институт, Станфорд, Харвард, Кеймбридж и Калифорний-
ският технологичен нститут (Калтек). 

В Actualno.com (22.09.2016) може да се прочете: За първи път България влезе в 
световната класация на университетите на Times Higher Education (THE). България 
присъства с един университет – Софийския. Той е след първите 800, в графата „801”. 
Класацията, в която тази година включва 980 институции от 79 държави, се изготвя 
на база 13 индикатори, обединени в пет области. 

Класациите по системите IREG, Quasquarelli Symonds, THE и Emoulument.com 
показват световната конкуренция и поставят основателно два предварителни 
въпроса: за рейтинговата система на МОН и за системата за оценка и акредитация на 
НАОА. Но с абсолютно критичен приоритет е въпросът за състоянието на всички без 
изключение 51 висши училища, които са меко казано дефазирани по световните 
рейтинги. Без коментар може да се припомни и следния текст от Стратегията за 
развитие на висшето образование до 2020 година: “Българските висши училища да 
намерят място сред първите 100 в европейската класация и сред първите 500 в 
световната класация.” 

Всеки би си задал един въпрос: Кой или кои и как отговарят за изпълнението на 
тази стратегия? Не се забелязват желаещи да отговорят, а остават само три години. 

Има само един конструктивен отговор, който е и първото предложение пред 
отговорните институции: 

Нужна е дългосрочна (не мандатна) национална оздравителна програма за 
висшето образование с активно и определящо участие на цялата компетентна и не 
плоскомислеща общност. 

Сега не са решения нито масовите фалити, нито широко рекламираните кръпки, 
обявявани за поредни утешителни реформи. 

Второто предложение е: рейтинговата система на българските висши учи-
лища задължително да се съгласува по всички критерии със световните рейтинги. 
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Има, обаче един въпрос, който не много често си задаваме: Къде сме ние като 
университетска общност или като отделни преподаватели в новите реалности, в 
днешния и бъдещ реален свят? 

На този въпрос могат да се търсят много отговори. Един възможен отговор в 
рамките на ограничените възможности и ресурси е в посока на повишаване на 
качеството на образованието. Може да се припомни, че в „Стратегията за развитие 
на висшето образование до 2020 година” е записано, че „60% от държавната суб-
сидия ще са за качество на образованието, което ще се мери чрез система на универ-
ситетските рейтинги и реализация на студентите. До 2020 г. най-малко 40% да са за-
вършили висше образование във възрастовата група 30-34 години. Да се намали с 
60% младежката безработица.” 

Казано накратко, отговорът на нашата академична общност пред студентската 
аудитория трябва да бъде повишено качество, а от всеки преподавател това e: 
усъвършенствани учебни планове и програми за всяка дисциплина с анализ, 
оценка и управление на рискa от предизвикателствата на реалния свят в остра 
конкурентна среда. 

Нека това да се приеме като основна начална цел на настоящето изложение: 
мястото на университетската общност за повишаване качеството на образова-
нието чрез усъвършенстване на учебното съдържание със знания, умения и опит 
по управление на риска от предизвикателствата на реалния свят. 

Тази цел може предварително да се оцени като нова, комплексна и многораз-
мерна, но актуална и в компетентността и силите на многобройни колективи. 

Нека се опитаме да отговорим на въпросът що е реално общество или по-общо 
реален свят на глобалната шахматна дъска. 

Един кратък и непълен списък от имена на реалния свят безкритично включва: 
дигитално общество, финансов капитализъм, постиндустриално общество, информа-
ционен капитализъм, ковбойски капитализъм, либерален капитализъм, неолиберален 
капитализъм, мрежово общество, кризисно общество, общество на прекариата 
(несигурен пролетариат), държавен капитализъм, рисково общество, свят на цветните 
революции, общество, в което мъртвите идеи още бродят сред нас, общество на не-
равенството; [5] общество на възхода на капитализма на бедствията, общество на зна-
нието, [10] свят на турболентност [12] и т.н., а социалните мрежи добавят: икономика 
на споделянето (sharing economy), икономика на съвместната употреба (collaborative 
consumption), икономика на равнопоставени (peer-to-peer, P2P), икономика на on-line 
доверие и лична on-line репутация. Списъкът на имена – етикети непрекъснато се 
допълва в резултат на изследователски търсения и обобщения, литературни образи, 
политически контрасти, внушения, страсти и обещания [5, 8, 9, 10, 12, 15, 18]. 

Предизвикателствата на реалния свят формират изключително многоразмерно и 
многоаспектно пространство на един според обществените нагласи разглобяващ се 
свят. Като се предположи, че не съществува идеален модел има опити да се предло-
жат, например от Л. Джанг осем точки как да се реформира световната икономика за 
да можем да избегнем нови катастрофи [5]. Такава програма за икономическа и 
политическа реформа предлага Джоузеф Стиглиц – нобелов лауреат от 2001 г. Tази 
програма предполага консенсус на всички по всичко, което в обозрим хоризонт е 
невъзможно, но и самият Д. Стиглиц завършва своето изследване с: Today that hope 
is flickering – Днес надеждата едва блещука [15]. 

В Мрежата характеристики, параметри, отделни белези и свойства на реалното 
общество в реалния свят се определят като: риск, криза, напредък чрез кризи, амери-
канизация на света, системна криза на цивилизацията, кибер сигурност, геополиотио-
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чески рекет, преформатиране, фронтови държави, кибер устойчивост, кибервойна, 
нарастващ тероризъм, мигрантска вълна, TTIP, политически инженеринг, хибридни 
войни, масови убийства, затворени мултикултурни ядра – гета (гето изолация), спящи 
клетки, безбрежен либерализъм, бежански нашествия, вълци-единаци, кибершпио-
наж, високо процентна бедност, екзистенциална криза, дългова спирала, прокси 
война, още по-високо процентно неравенство, икономически национализъм, гъвкава 
солидарност, неограничено нарастване на неграмотността, dark.Web, deep.Web, 
Brexit, повсеместна корупция във всички нива, неолиберализъм, задкулисие, марги-
нализация, протекционизъм, глобално затопляне, разпадащи се държави, фило-
фобия, дигитален риск, износ на демокрация, ниска чувствителност към сивата и чер-
ната икономика, киберпрестъпност, формиране култура на безразличието, европей-
ски ценности, геополитически апокалипсис, обезбългаряване, световна дегенерация, 
цивилизационна заплаха, насилствен екстремизъм, глад за идеи, глобален супермар-
кет, социално изключване, страх от страх, 31 вида пол и т.н. и т.н. списъкът е дълъг и 
всеки има усещането, че може да го допълни, продължи във всеки момент и всичко 
ще бъде вярно, безкритично общоприето и обобщаващо [2, 6, 8, 9, 18]. 

Без претенции за обобщение една от основните адекватни характеристики на 
съвременния реален свят е рискът. 

Има като че ли състезание  на лидерите кой по-тъмни и кошмарни хоризонти ще 
очертае и най-тъжното е, че всички (може би и не съвсем всички) са съгласни с това, 
което означава, без да се обобщава, че са неадекватни, плахи и безпомощни. Липсва 
национален проект и да не обобщаваме и световен проект. 

Може кратко да се маркира и за още едно явление в реалния свят. 
Преди повече от две години в реалния свят се появи едно ново явление, когато 

над 65 асоциации на студенти по икономика от повече от 30 държави вярват, че е 
време да се преразгледа преподаването на икономическата теория. Тази вяра форми-
ра международен апел на студентите за плурализъм в икономикса „It is not only the 
world economy that is crisis. The teaching of economics is in crisis too, and crisis has 
consequences for beyond the university walls.” ISIPE – International Student Initiative 
for Pluralism in Economics, http://www.isipe.net [19]. 

Накратко в призива на студентите се казва: 
Време е да се преразгледа преподаването на икономикс и ние сме неудовлетво-

рени от драматичното свиване на учебните програми. 
Това отсъствие на интелектуално разнообразие не само задържа образованието 

и изследванията, то ограничава нашата способност да се борим с многоразмерните 
предизвикателства на 21-ви век – от финансовата стабилност до хранителната сигур-
ност и измененията на климата. Реалният свят трябва да се върне в аудиторията. 

Като единни без отчитане на границите между държавите ние апелираме за 
смяна на курса без да твърдим, че има перфектен отговор, но без съмнение студен-
тите ще спечелят от излагане на различни перспективи и идеи.  

Три форми на плурализъм трябва да бъдат в същността на учебните програми: 
теоретична, методологична и интердисциплинарна. 

Пълно и изчерпателно обучение по икономикс трябва да стимулира балансира-
ното излагане на различни теоретични перспективи от обикновените научни школи 
на неокласическите базирани подходи, до голяма степен изключените класически, 
пост-кейнсиански, институционални, екологически, феминистки, марксистки и 
австрийски традиции между другите. Болшинството студенти от икономическите 
специалности завършват без да срещат такива различни перспективи в класните стаи. 
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Много важно е сърцевината на учебните програми да включва курсове, които 
осигуряват контекстно и благоприятно рефлексивно мислене в икономикса и нейните 
методи като се включва философия на икономикса и теорията на знанието. Теориите 
не могат да бъдат независимо разбрани от историческия контекст, в който те са били 
формулирани, на студентите трябва систематично да се излага историята на иконо-
мическата мисъл и класическата литература по икономикс, а също така и по ико-
номическа история. Икономическото образование трябва да включва интердисцип-
линарни подходи и да позволява на студентите да се ангажират с други социални и 
хуманитарни науки. 

Икономиксът е социална наука: комплексните икономически явления могат 
рядко да бъдат разбрани ако се представят във вакуум, отдалечени от техния социо-
логичен, политически и исторически контекст. 

Промяната ще бъде трудна – това винаги е така. Но това вече става. Всъщност 
студентите от цял свят започнаха промяната стъпка по стъпка, организирахме работ-
ни групи, семинари, конференции, анализирахме текущите програми и съставихме 
алтернативни програми, започнахме да се обучаваме сами и на нови курсове, които 
ние бихме искали да изучаваме. Сега ние Ви каним – студенти, икономисти и не ико-
номисти да се присъедините към нас и да създадем критична маса необходима за 
промяната.  

Накратко това е същността на международния апел на студентите за плура-
лизъм в икономикса. Тази същност не се нуждае от коментар, а поставя много 
въпроси пред образованието. 

Почти две години са минали след като ISIPE публикува своя апел (open letter) 
[19] за да обърне внимание за липсата на плурализъм в икономиката. През тези две 
години широки групи от студентски асоциации са обединени от ISIPE в техните 
университети и извън тях. 

За бъдещо консолидиране на международното движение и да споделят опит и 
успехи от целия свят втората Генерална Асамблея бе проведена в Париж през април 
2016 г. с повече от 70 участници, представящи групи от пет континента. 

ISIPE отново подчерва неудовлетвореност от ограничаване в аудиториите да се 
обучават как да преодоляват рисковете на многоразмерните предизвикателства на 
реалния свят. Сега тази неудовлетвореност се пренася от икономикса и към други 
академични специалности. Все по-императивна е необходимостта: всеки студент да 
бъде подготвен да се бори с предизвикателствата на 21-ви век, да се изправи 
срещу рисковете в челен сблъсък. 

Критичните щрихи от Мрежата очертават едно ново заглавие: 
 

Реалният свет е риск 
 

 „... А облак лази,  
Расте и вий снага космата, засланя слънце; 
В небесата тъмней зловещо... Милост няма!”. 

Градушка 
П.К.Яворов, (1978-1914). 

 

П. К. Яворов с категорична образност определя риска като неизбежно явление. 
Изучаването на риска, управлението на риска или, както често се пише, риск 
мениджмънта (като синоним) е в предмета на различни науки, в конструкциите на 
много теории, в огромното разнообразие от методи, модели, алгоритми, програми, 
устройства и системи на техниката, технологиите и човека. [2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17]. 
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Много автори считат, че думата „риск” произхожда от староиталианската дума 
„riscio” и „risco” и означава дръзвам, решавам се, осмелявам се, а това е по-близко 
до вземане на решение, до избор, резултатът на който не е известен, отколкото до 
жребий или хазарт. В българския език думата „риск” е приета през френската дума 
„risqué” и поради това в превес има определянето на риска като възможно нежелано 
явление. Например рискът е: 

 възможна опасност, действие на слука, възможна загуба при търговска сдел-
ка (Български тълковен речник – 1984); 

 възможна опасност, действие на слука с надежда за успех, възможна загуба 
при търговска сделка (Речник на чуждите думи в българския език – 1982); 

 опасност, рискованост, отговорност (Български синонимен речник – 1987); 
 възможна опасност, евентуална загуба, провал и др. (фр. risqué) (малък реч-

ник на чуждите думи в българския език – 1999); 
 риск – премеждие, опасност, готовност за излагане на опасност с надежда за 

успех; фр. Risqué рискувам върша, предприемам нещо с „риск”, тур. на 
„късмет”, очаквайки честите случайности, излагам се (на) премеждие; фр. 
risquér. (Стефан Младенов. Речник на чуждите думи в българския език – 
фототипно издание от третото допълнително поправено и разширено изда-
ние от 1947 г., Издателство „Век 22”, София, 1992, стр. 361); 

 риск (фр. risqué от ит. riscio) 1. Възможна опасност. 2. Действие наслуки с 
надежда за успех. 3. Възможна загуба при търговска сделка във валутните и 
в кредитните операции, в застрахователното дело и др. (Речник на чуждите 
думи в българския език – второ фототипно издание. Издателство на Българ-
ската академия на науките, София, 1992 г., стр. 743). 

 

Любопитно е да се отбележи, че този смисъл не е променен съществено през 
годините. Например в третото издание на речника на чуждите думи на Д. Футеков от 
1932 г. може да се открие следното: 

 „рискувам (фр.); осмелявам се; правя нещо на щастие; рискувам да загубя 
всичко = втурвам се главоломно; той много рискува = много е смел; 

 риск, осмеляване, предприемане на действие на щастие и свързаната с него 
опасност с цел за постигане успех; с риск на живота си = при опасност да 
бъда загубен или умра; поемам риска = загубата. 

Рискът е събитие или група родствени случайни събития, нанасящи ущърб на 
обект, притежаващ дадения риск. Под обект се разбира материален обект или иму-
ществен интерес или някакво свойство на обект, а ущърб (щета) е влошаване или 
загуба на свойство на обекта. Рискът като събитие или като съвкупност от съби-
тия притежава множество от дискретни и/или непрекъснати реализации, всяка 
от която има своя вероятност и размер на щетата. Рискът може да се приеме още 
и като опасност от нещо несигурно, като отрицание на увереността. Несигурността са 
съмненията, които има един човек по отношение на възможността да предвижда кои 
от всички възможни изходи ще се сбъднат. Несигурността е личното усещане за 
риска. 

Съществуващото разнообразие на дефиниции за риска показва, че това 
явление е многоаспектно, с разнообразни мнения за неговата същност, с мно-
жество несъвпадащи, а често и противоположни реални основания за причини-
те, които го пораждат, а понякога и неадекватното използване на тази категория 
в реалната практика. И поради тези съображения, далеч от установеност е единна и 
обща класификация на огромното разнообразие от рискове. Един не особено систе-
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мен, но дихотомичен поглед върху съществуващите класификации ни предлага 
следното разнообразие: глобален и локален; измерим и неизмерим; единичен и общ; 
чист и спекулативен; застраховаем и незастраховаем; екзогенен и ендогенен; чист и 
алтернативен и т.н. Като се уважават усилията на множество изследователи в полето 
на всеобхватни и непротиворечиви класификации, може да се приеме и един прагма-
тичен подход, насочен към точно дефиниране на конкретния за дадената цел риск, 
без да се търси неговата принадлежност към една или друга класификация. Този 
прагматичен подход е целесъобразно да се следва особено при решаването на практи-
чески задачи в съответствие с определени законови и подзаконови нормативни актове. 

Рискът е една от най-важните категории, които изразяват мярката за опас-
ност на определени ситуации, в които има потенциални фактори, неблагоприятно 
въздействащи върху човека, обществото или природата. Рискът в съвременната 
наука, култура и общество е също такава обобщаваща и широка категория като грях, 
справедливост, ценност, смисъл и т.н [11, 14]. 

Категорията „риск” се използва в много обществени, природно-математически, 
медико-биологически, технически и военни науки. Всяка от тези науки има свой 
предмет и обект, своя насоченост в изследването на риска и използва за тези цели 
свои специфични методи и модели. Развитието на съвременното знание за риска, от 
всяка наука, е предпоставка за неговото обединение, за създаване в бъдеще на обща 
теория на риска. 

В международната практика широко се използват стандарти за риска и 
управлението на риска [20]. Едно конспективно изложение може да започне, на-
при-мер с БДС ISO 31000 Управление на риска – принципи и указания, който 
дава следните термини и определения: 

Риск – влияние на неопределеността за постигането на цели; 
 влиянието е отклонение, положително и/или отрицателно, по отношение на 

дадено очакване; 
 целите може да имат различни аспекти (например финансови, свързано със 

здравето и безопасността или околната среда) и може да се отнасят за раз-
лични нива (стратегическо ниво, ниво на проект, продукт и процес или за ця-
лата организация); 

 даден риск често се характеризира чрез посочване на потенциални събития 
или последствия, или на комбинация от тях. Събитието е възникване или из-
менение на дадена конкретна съвкупност от обстоятелства, а последствие е 
резултат от дадено събитие, засягащ целите; 

 даден риск често с изразява като комбинация от последствията от дадено съ-
битие (включително промени в обстоятелствата) и от тяхната възможност 
(правдоподобност, вероятност); 

 неопределеност е състоянието на непълна информация относно разбирането 
или познаването на дадено събитие, неговите последствия или възможност. 
 

Управление на риска – координирани дейности за ръководене и насочване 
на дадена организация по отношение на риска. (ISO/IEC Guide 73). 

Съвпадащи термини и определения за риска и управление на риска са и в БДС 
ISO/IEC 27005. Информационни технологии – методи за сигурност – управление 
на риска за сигурността на информацията. 

Допълнително е записано в забележка 6: Рискът за сигурността на информа-
цията се свързва с възможността заплахите (threat) да използват уязвимостите 
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(vulnerability) на един информационен актив или група от информационни активи 
и по този начин да предизвикат вреда за организацията. 

Съответно в БДС ISO/IEC 27000. Информационни технологии – методи за 
сигурност – системи за управление на сигурността на информацията се дават 
след-ните термини и определения: 

Актив – всяко нещо, което има стойност за организацията. Съществуват разли-
чен тип активи, включително: информация, софтуер, физически услуги, хора и тях-
ната квалификация, умения и опит и нематериални ценности, например репутация и 
общоприета представа. 

Информационен актив – познание или данни, които имат стойност за органи-
зацията; 

Риск – комбинация от вероятността за случване на дадено събитие и 
неговите последствия (ISO/IEC Guide 73); 

Управление на риска = управление на риска (БДС ISO/IEC 27005; ISO/IEC 
Guide 73) с допълнение забележка: Управлението на риска като цяло включва оценя-
ване на риска, третиране на риска, приемане на риска, обсъждане на риска, наблюде-
ние и контрол на риска и преглед на риска. 

Система за управление – рамка от политики, процедури, указания и свързани-
те с тях ресурси за постигане на целите на организацията. Политиката е общо намере-
ние и насоки, официално изразени от ръководството. Процедурата е определен начин 
за извършване на дейност или процес, което е съвкупност от взаимосвързани или 
взаимодействащи си дейности, които преобразуват входните елементи в изходни 
(ISO 9000). Указанието е препоръка за това какво се очаква да се направи, за да се 
постигне целта. 

Заплаха – потенциална причина за нежелан инцидент, който може да причини 
вреда на дадена система или организация. 

Уязвимост – недостатък в актив или механизъм за контрол, от който дадена 
заплаха може да се възползва. Механизъм за контрол е средство за управление на 
риска, включващо политики, процедури, указания, практики или организационни 
структури, които могат да бъдат административни, технически, управленски или 
юридически по своята същност. Механизмът за контрол също така се ползва като 
синоним за предпазна мярка или контра мярка. 

Внимание заслужават в това число и от приложни аспекти стандартът на 
Австралия и Нова Зеландия AS/NZS 4360 и американските стандарти на National 
Institute of Standards and Technology: NIST SP 800-30; NIST SP 800-100. 

Изучаването, познаването и прилагането на стандартите улеснява общуването 
между производители, потребители и власти, служат за основа при оценяване на 
съответствието и при договаряне по отношение на технически изисквания и предпи-
сания. 

 

В практиката се използват различни схеми на процеса на управление на 
риска [11, 16]. Общото във всички схеми е, че те са многоетапен многопроцедурен 
процес. Най-често се систематизират следните шест етапи: 

Етап 1. Анализ на риска: разкриване (установяване), идентификация на всич-
ки индивидуални рискове в общия рисков спектър. 

Етап 2. Количествена и/или качествена оценка на установените индивидуал-
ни рискове и техните характеристики. 
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Етап 3. Избор на инструмент и/или инструменти за въздействие за недопус-
кане, ограничаване, отстраняване или неутрализиране на нежелано събитие. Инстру-
ментите могат да са: стандарти, норми, правила, инструкции, предписания, методики и др. 

Етап 4. Вземане на решение: определяне на необходимите ресурси, разпреде-
ление на отговорностите, анализ на средата или обекта. 

Етап 5. Непосредствено въздействие: реализация на избраните инструменти 
и/или инструменти върху средата или обекта. 

Етап 6. Мониторинг и контрол на въздействието: регистрация, отчет, кориги-
ране и оценка на въздействието, допълване и/или изменение на общия рисков спектър. 

 

Изборът на инструмент и/или инструменти за въздействие се определя от избра-
ната или предпочитана стратегия за управление на риска [11, 14]. Почти като 
дефиниция: стратегията е изкуство за водене на война (З. Футековъ, Речникъ за чуж-
дите думи, 1932). Обобщено за управление на риска като теория и практика се из-
брояват най-често четири основни стратегии: 

 избягване на риска; 
 превенция на риска; 
 приемане (поемане) на риска; 
 трансфер (прехвърляне) на риска чрез три метода: хеджиране, застрахо-

ване и диверсификация. 
 
Реалните конкретни проблемни ситуации по управление на риска могат да ин-

дуцират прилагането на различни смесени (mix) стратегии. 
Новите реалности предопределят нови подходи към риск мениджмънта. Тези 

подходи предполагат нетрадиционно разглеждане на управление на риска не само 
като специализирана и в много отношения обособена и епизодична дейност, а като 
пълно ориентиране на всички – от редовите служащи до висшите мениджъри, към 
риск мениджмънта. Много често този нов подход, в тази нова парадигма риск 
мениджмънтът се определя като комплексен (интегриран, стратегически) риск 
мениджмънт на цялата организация, на цялото предприятие ERM (enterprise – 
wide risk - management) [11, 12]. Тогава рискът е всяко събитие или действие 
(вътрешно или външно), което може неблагоприятно да въздейства върху реализира-
нето на целите на организацията. А управлението на риска е структуриран и после-
дователен подход, който обединява стратегии, процеси, хора, технологии и опит 
за оценка и управление на факторите на неопределеност, с които се среща всяко 
предприятие в процеса на създаване на стойност. Или с други думи – целта на 
всеки риск мениджмънт на предприятието е създаване, защита и нарастване на богат-
ството и ценностите на акционерите чрез управление на факторите на неопределе-
ност, които могат да влияят както отрицателно, така и положително върху достигане-
то на целите на това предприятие. 

В практиката ERM се определя и като „система за управление на риска в 
предприемачеството”, но това е неточно и ограничено разбиране. 

На Таблицата е показано сравнението между стария и новия подход, между но-
вата и старата парадигма. 
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Таблица. Основни черти на новата и старата парадигма  
на риск мениджмънта 

 

Стара парадигма Нова парадигма ERM 
Фрагментиран риск мениджмънт: 
всеки отдел самостоятелно управлява рис-
ковете (в съответствие със своите функ-
ции). Преди всичко това се отнася до сче-
товодния, финансовия и контролно-реви-
зионния отдели. 

Интегриран (обединен)  
риск мениджмънт: 
управлението на риска се координира 
от висшето ръководство; всеки 
сътрудник на организацията разглеж-
да риск мениджмънта като част от 
своята работа. 

Епизодичен (прекъснат) риск мениджмънт: 
управлението на рисковете се осъществя-
ва тогава, когато мениджърите смятат 
това за необходимо. 

Непрекъснат риск мениджмънт: 
процесът на управление на рисковете 
е постоянен. 

Ограничен риск мениджмънт: 
отнася се преди всичко до застраховател-
ни, бизнес и финансови рискове. 

Разширен риск мениджмънт: 
задъжително се разглеждат всички 
рискове и възможността за тяхната 
организация, контрол и управление. 

Риск мениджмънт ориентиран към: 
разходи, загуби, щети, бедствия и опас-
ности. 

Риск мениджмънт подчинен на: 
богатството и ценностите 

 

Новата парадигма на риск мениджмънта на организацията (интегрирано управ-
ление на риска) предполага особена култура на „общуване” с риска до толкова, 
доколкото чрез управлението на риска създаването, защитата и нарастването на 
стойността и ценностите на организацията става въз основа на следните фактори: 

 знание на рисковете, тяхната взаимна връзка, а също така информация за 
възможните компенсации на равнището на риска, което се счита допустимо 
от ръководството на организацията и заинтересованите лица; 

 разбиране на това как рискът се отразява върху финансовото положение и 
доходите на организацията, а така също сведения за вероятностите и равни-
щето на значимост на всички рискове; 

 анализ на съществуващите противоречия в риск мениджмънта на организа-
цията и мерки за ефективно разпределение на ресурсите с отчитане на сте-
пента на риска; 

 намаляване на измененията на печалбата за сметка на разработване на систе-
ма за стимулиране на основа на риска, търсене на нови възможности за фи-
нансиране и/или предаване на риска с използване на съществуваща инфра-
структура за управление на риска. 
 

Особената култура на „общуване” е и в дефиницията на стандарта ISO/IEC 
Guide 73: „Културата на организацията се отразява в нейната система за управ-
ление на риска.” 

Проектирането, изграждането, функционирането и развитието на система за ин-
тегрирано управление на риска на цялата организация обхваща много широк кръг от 
изследвания, анализи, дейности и решения по: конструирането на обща концепция за 
интеграция; програма за управление на идентифицираните рискове в организацията; 
ситуационни планове за управление на риска при кризи; сформирането на организа-



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 27

ционна структура по управление на риска; сигурна информационна система; система 
за обучение, поощряване и стимулиране в организацията, свързана с управлението на 
риска; финансови, психологически и правни аспекти на интегрираното управление на 
риска и т.н. Самостоятелно място в ERM трябва да се отдели и за определянето на 
ключовите индикатори: key performance indicators, key success indicators и key 
risk indicators. Всичко това зависи от спецификата на всяка организация, от средата 
и от множество външни и вътрешни фактори и конкретни условия. 

И още нещо. При конструирането на ERM за организация с много голям брой 
индивидуални рискове, които определят широк рисков спектър се предполага ран-
жиране на  рисковете и отделяне на приоритетните (ключовите), които трябва да бъ-
дат в полето на внимание. Например, ако за една организация рисковия спектър 
включва: земетръсен риск, преминава през риск от burnout, или риск от стрес и риск 
от публично-частно партньорство до риск от сблъсък с небесно тяло и т.н. още ня-
колко десетки (а може би и повече) индивидуални рискове, то намирането на приори-
тетните рискове е наложително.  

При проектирането и експлоатацията на ERM трябва да се решават и проблеми 
на риска и наказателната отговорност. Например в [3] се показва възможността от 
прилагане на критерия съотношението между вероятността за постигане на благо-
приятен резултат и вероятността за вреда. Това предполага установяване на опреде-
лени рамки за правомерност на риска, а от тук и за изграждане на адекватни правни 
норми. 

Една характерна особеност на интегрираното управление на риска на цялата 
организация е перманентната ориентация към нови рискове и кризи. А такива, 
както е известно, не липсват и няма никакви доказателства, че ще бъдем свидетели на 
тяхното изчерпване. Рисковете много често са взаимозависими и така могат да фор-
мират или разрушават мрежи и в един хиперсвързан свят влизат в глобални 
мрежи от мрежи от рискове. Така могат да се образуват неизвестни системни рис-
кове, които може да се проявят с каскадно, йерархични или със сложно много-
свързано поведение в киберптостранството. 

 

1989 година преобърна света 
 

„Технологията – това е независимата променлива на 
цивилизацията. Искаме или не искаме, тя самата при-
вежда себе си в движение и всяко ново откритие води до 
появата на следващите. Самото развитие на тенологията 
напомня кратко казано течение на река Висла, както на 
всеки е известно не тече като стрела, по права линия до 
Балтика. Тя придобива формата си не защото е търсила 
притоците си, а защото избира пътят на най-малкото 
съпротивление. С технологията е същото. Опитите тя да 
се управлява са безуспешни: технологията винаги атакува 
тези места, които са лошо защитени. Тя се появава там, 
където най-малко от всичко са я очаквали.” 

Кошмарите на футуролога 
Станислав Лем – Краковският оракъл 

 

Историята помни имената на много императори, царе, тирани, лидери, водачи, 
учени, творци и новатори, които промениха света, но един съвременник преобърна 
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света, когато през 1989 година Tim Berners-Lee (Тим Бърнърс-Лий), физик в 
Европейската лаборатория по физика на елементарните частици (CERN), 
предлага концепцията Web (World Wide Web) като графичен потребителски 
интерфейс с цел да се опрости комуникацията между учените-изследователи и първо-
начално разработва езика за формиране на хипер текст (HTML – Hyper Text Markup 
Language). Много скоро CERN започва дейност по разпространяване на Web и по 
подпомагане разработването на Web сървъри в различни лаборатории по света. 

Сега Web дава огромно множество от предимно независими ресурси и приложе-
ния изцяло ориентирани към потребителя. Достъпът до приложенията не зависи от 
разстоянията, може да се извършва със сравнително нисък контрол чрез разнообраз-
ни крайни устройства към произволна точка на Интернет [1, 6, 13]. Сега в MIT Тим 
Бърнърс-Лий работи по нов проект Solid (Social-linked data) за съхранение и 
контрол на лични данни във виртуални капсули. 

Според някои обобщени данни от 2011 година над 90% от Интернет потребите-
лите ползват Web технологии. [1] 

Интернет не само, че промени, то преобърна света, предостави на всеки инди-
вид нови възможности за комуникации от всяко място и по всяко време, за разширя-
ване на знанията и уменията, създава се нов социален инженеринг, манипулации, 
спекулации и пристрастявания на хората от ранна детска възраст, които дори се оп-
ределят като „дигитални по рождение”. 

Настъпи дигиталната ера, дигиталното общество, което е съвременната еволю-
ция на човешката цивилизация. Променят се начина, по който мислим и действаме, а 
промяната на интелектуалните навици като цяло има безусловно и критична роля за 
човешката история. 

Тим Бърнърс-Лий дефинира семантичния Web като нова парадигма в използ-
ването на глобалната мрежа: The Semantic Web is not a separate Web but an extension 
of the current one, in which information is given well-defined meaning, better enabling 
computers and people to work in cooperation. 

След 1989 година се създаде хиперсвързан свят, населен с мрежови човеци. 
Тук само може да се маркират darkWeb и deepWeb, които имат своето място от 

тъмната страна на дигиталното общество. 
От друга страна, все по-често се привлича вниманието на обществото върху 

такива явления като киберриск, киберзаплаха, киберпрестъпност, киберсигурност, 
конфликти в киберпространството, кибертероризъм, кибервойна, кибершпионаж, 
кибервъздействие и противодействие, кибератака, киберустойчивост, в които задъл-
жително е включена приставката „кибер”. Нека да се припомни, че тази приставка е 
от старогръцката дума kibernetes, която означава кормчия на кораб. В по-ново време 
т.е. в далечната 1948 г. американският математик Норбърт Уинър определи кибер-
нетиката като „управление и връзка в животното и машината” [6]. 

В смисъла на Норбърт Уинър „киберпространството” най-общо може да се оп-
редели като „взаимно свързана и непрекъснато развиваща се виртуална система, 
която осигурява управление и предаване на информация от всички технически 
средства (неща), без които е невъзможен съвременният свят”. 

От това определение следва, че всеки от нас като ползвател с мобилния си теле-
фон, компютър, таблет или друго устройство в компютърната мрежа  е елемент от 
киберпространството. Следователно всеки от нас е заплашен, уязвим и в рискова 
ситуация [1, 6, 13]. 

Киберпространството не е публична собственост и е извън контрола на държа-
вата и нейните структури. То е нещо като международни води, но компютърните 
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мрежи и устройствата могат да имат държавен, корпоративен или частен собст-
веник.[6] Поради това киберпространството е твърде специфичен правен субект, но 
това не означава, че не могат да се приемат нужни решения. Например, определени 
среди у нас настояват за необходимостта от закон за интелектуалната собственост 
във виртуалното пространство. В САЩ още от 1998 г. има приет „Закон за авторско-
то право в дигиталния век” (The Digital Millennium Copyright Act – DMCA). 

Председателят на ЕК в традиционната годишна реч на 14.09.2016 г. в Страсбург 
предвижда до всички големи европейски градове до 2020 г. да имат достъп до безпла-
тен безжичен Интернетм а до 2025 г. на цялата територия на ЕС да има 5G мрежи. 

Киберпространството като непрекъснато развиваща се система във виртуалното 
пространство е обект на множество прогнози. Например, според Cisco Systems към 
2020 г. в Интернет ще функционират 50 млрд. устройства, а както показва практиката 
всяко новопоявило се устройство става кибермишена [6]. Известни са множество 
факти за изтеглени банкови карти, лични данни, корпоративна информация, данни от 
държавни организации, фишинг атаки и т.н. Например, компанията Yahoo през 
август 2016 г., разкри че при хакерска атака срещу мрежата е била открадната през 
2014 г. лична информация на поне 500 милиона акаунта в електронната поща на 
Yahoo Mail, както и от Flickr. Компанията приканва всички абонати на електронната 
й поща, които не са сменяли паролите си през последните две години да сторят това. 
Потребители са подали съдебни искове срещу Yahoo заради кибератаката. 

Примерите са много, а някои от тях са дори класически [6]. Често се посочва ка-
то пример проникването през 2011 г. на работещата за Министерство на отбраната на 
САЩ корпорация Lockhead Martin като най-напред се прониква в компанията RSA, 
която предоставя шифрови кодове на Lockhead Martin, а самото проникване в RSA 
става поради невниманието на сътрудник от управляващата компания EMC, отворил 
получен по електронна поща файл във формат Excel [6]. 

Следващият пример може да е от 2008 г., когато се установи, че злосторниците 
могат да получат несанкциониран достъп до имплантираните кардио стимулатори – 
пейсмейкъри. По-късно се оказа, че чрез безкабелни връзки на голямо разстояние 
могат да се управляват имплантираните в човешкото тяло компютърни дозаторни 
устройства за инсулин. Това означава, че може да се управлява дистанционно не само 
импланта, но и целия живот на човека [6]. 

Като трети класически пример е случилото се  през 2010 г., когато се установи, 
че компютърния червей Stuxnet е успял да извади от строя центрофугите в секретния 
завод за обогатяване на уран в иранския град Нетеиз. Stuxnet за първи път успя да 
разстрои аналогови електронни устройства [6]. 

Има данни от федералната служба по информационна сигурност на Германия, 
че хакери са проникнали в системата за управление на пещите в един металургичен 
завод и в резултат, на което е отказал механизмът за изключване на доменна пещ и 
това е довело до огромни загуби [6]. 

Могат да се добавят още два широко известни и успешни атаки. 
Заразените с вируси компютри се включват в мрежови хакерски атаки, като част 

от ботнет (от robot и network), в която хакерите взимат „под наем” тези заразени 
устройства и чрез тях осъществява DOS-атаки [6]. 

При заплахата cross-site scriping (XSS) се използва специален символ, който 
вмъкнат заставя Web браузера (с интерпретатор на WEB език от ниво Java, PHP, Perl 
и други) да превключва от обработка на данни към обработка на кодове. Ако HTML 
страницата се инициализира като данни, то хакерът може да включи признак чрез 
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Java script код, който провокира интерпретатора на Java script и ако приложението не 
филтрира такива символи, то XSS се вмъква успешно и може да използва account на 
потребителя и други данни и атрибути [1]. 

Примерите за киберзаплахи, атаки и рискове са неизброими [1, 6, 13]. 
Световната практика показва, че за активно противодействие на кибервойната, 

за гарантиране на мрежова и информационна сигурност – киберустойчивост се създа-
ват нови институции, проекти и програми, отделя се значителен финансов и човешки 
ресурс. Може да се маркират например два европейски проекта: FORWARD за иден-
тифициране на информационна критична инфраструктура и Sys Sec Web Page за 
Европейска мрежа за управление на рисковете и заплахите в Интернет на бъдещето 
[1, 22]. 

У нас Министерският съвет на 13 юли 2016 г. прие национална стратегия за 
киберсигурност „Киберустойчива България 2020” („CyberResilient Bulgaria 2020”) 
[21]. С три приложеня: SWOT анализ за състоянието и предизвикателствата пред 
България в киберпространството, фази и пътна карта за реализиране на стратегията; 
Речник. Създават се Съвет по киберустойчивост, Национален координатор по кибер-
сигурност към Министерсия съвет и Национална система за управление при кризи. 

С приемането на Национална стратегия се транспонира Директива на ЕС и ЕП 
относно мерки за гарантиране на високо ниво за мрежова и информационна сигур-
ност в ЕС и за защита на политическите и избирателните права на гражданите и в ки-
берпространството. Специално внимание заслужава и създадения Съвместен център 
за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности за киберотбрана 
на НАТО в Естония (NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence). 

Международният опит безусловно показва, че определящо място в киберсигур-
ността заемат държавата и нейните структури, които са отговорни за защитата на 
всеки гражданин и организация от хакерски атаки. Паралелно с тази отговорност 
много секретни служби (и не само те) търсят възможности за проникване в уязвими 
места на мрежи, устройства и продукти, да ги поставят под наблюдение и контрол. 

Много дискусионен и спорен проблем е до какво равнище е възможно държа-
вата и службите да проникват във виртуалното пространство срещу гаранции от тях-
на страна за киберсигурност. Нещо повече, все по-широко се обсъждат във връзка с 
антитерористичното законодателство проекти за тотален електронен контрол – гло-
бален Биг брадър. 

Киберпространството и като Интернет на нещата (Internet of Things, IoT) се 
разширява с експоненциална скорост и завладява нови пространства. Поради това 
нарастват отговорностите на изследователи, проектанти, конструктори и производи-
тели на компютърни и комуникационни системи, програмни продукти, автомобили, 
медицинска техника, битова техника, охранителни системи, продукти за дома и лич-
ните развлечения и т.н. за решаване на проблемите на киберсигурността още на 
идейна фаза [6]. Това предполага включване във всички фази на специалисти: физи-
ци, инженери, икономисти, математици, юристи, политици, а това е непълен списък. 
В редица държавни структури и компании не се боят от наказателна отговорност да 
използват в своята дейност по киберсигурността изявени хакери и дори да им пред-
лагат възнаграждения. Например в Холандия Центърът за осигуряване на сигур-
ността има програма, според която хакерите могат да съобщават за открити от тях в 
мрежата или програмите на уязвими места без страх от преследване. Американската 
администрация не споделя тази идилия и се счита, че тези хакери-търсачи могат да 
навредят на изграждането на „глобална имунна система” [6]. 
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Всеки студент като отделен потребител на Web технологиите като мрежови 
гражданин на дигиталното общество трябва да премине пътя от елементарната 
школска компютърна грамотност до непрекъснато надграждаща се висока ди-
гитална грамотност, което означава да познава съответните стандарти, дирек-
тиви, регламенти, нормативни и поднормативни актове и инструкции, да спазва 
изискванията, нормите и да има изградено поведение и практически навици. 
Определят се и области на поведение, с които трябва да се съобразява всеки като: 
етикет, комуникация, образование, достъп, търговия, отговорност, права, безопасност 
и сигурност. Обобщено се формират ключови области: дигитална компетентност, ди-
гитална етика, дигитална чувствителност и дигитално участие [1, 6, 13]. 

Едно просто изброяване на практическите средства на личната дигитална 
хигиена включва: вместо увеличаване броя на символите в паролите, използване на 
загадки (puzzles) на пръстови отпечатъци, на честотни поредици, актуализиране на 
антивирусния софтуер, информиране за новите хакерски заплахи, двойна авториза-
ция на електронната си поща и акаунтите в социалните мрежи и много други преван-
тивни средства с технологичен и/или социален характер [1, 6]. 

Всеки потребител е длъжен да знае, че в практиката намират място системи – 
информационни хранилища, които изследват съдържанието на информацията на Big 
Data масивите и позволяват да се правят изводи за навиците на потребителите, 
връзките и интересите. В много страни законодателствата разрешават колекционира-
нето на открити данни за пълнолетни граждани. Например, компанията IDI (Interactive 
Data Intelligence) само за една година е успяла да събере за всеки възрастен в САЩ 
определена информация. Счита се, че това е най-голямата компания на пазара в 
САЩ, а от базите от данни idiCORE купувачите на масиви могат да научат много, 
което определено вълнува и официалните власти. 

Непрекъснато се предлагат и нови средства за киберсигурност, например услу-
гата Google mail, която отчита кога потребителя влиза в електронната си поща от 
необичайно място и иска потвърждение по неговия мобилен телефон, че това не е 
някой друг [1]. 

Всеки студент като потребител трябва сам да се грижи за собствената си 
имунна система за киберсигурност, тъй като едно неразумно или дори неумиш-
лено действие може да разруши глобалната имунна система на обществото. Тук 
трябва да се маркира и за едно ново явление „специалисти”, които предлагат „про-
дукти за киберсигурност” със съмнително измамно качество и дори с опасни последици. 

Дълбок смисъл за киберсигурността има твърдението: Искаш ли да защитиш 
себе си не се осланяй на никой друг [6]. 

В заключение на този конспектен и фрагментарен преглед на риска и риск 
мениджмънта, на дигиталната грамотност, на киберустойчивостта, киберсигурността, 
на киберриска и отговорностите на всеки маркират необходимостта от една широка 
компетентност и практически умения у всеки студент във виртуалното образо-
вателно пространство, още в компютърната зала, в класната стая, независимо 
от рамките на изучаваната дисциплина и специалност. А това означава нова по 
характер научна квалификация и компетентност, висока отговорност и взискателност 
от целия академичен състав. Това е дефинитивна необходимост, наложена по волята 
на реалния свят. Да се надяваме, че ще се индуктират освен противоречиви мнения и 
размисли  и ползотворни решения. Мисията на академичната общност в едно раз-
ширяващо се по експонента знание е да преодолява плоското (почти по Евклид 
III в. пр. Хр.) едностранно мислене в този непрекъснато деформиращ се реален свят. 
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Всяко забавяне работи срещу бъдещето, срещу бъдещите поколения. 
 

„Единственото, което може да ни спаси е една стара мечта 
на човечеството: световен мир и световна организация. 
... от джунглата не може да възникне нова етика.” 

Моят живот и възгледи 
Макс Борн (1882 – 1970) 
Нобелов лауреат от 1954 год. 
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Резюме: В статье представлена авторская трактовка инфраструктуры под-
держки малого бизнеса в Российской Федерации, представленная как трёхуровневая 
система с выделением федерального, регионального, местного уровня. Выявлены 
проблемы, сдерживающие ее эффективное функционирование как организационного, 
так и экономического характера. Обозначены пути решения проблем формирования 
и развития системы инфраструктурной поддержки малого предпринимательства. 
Одним из основных условий развития инфраструктуры поддержки малого бизнеса  
является создание научно-методологического обоснования нормативно-правового, 
административного, экономического, финансового инструментария регулирования и 
формирования ее составляющих. 
 

Ключевые слова: малое предпринимательство, малый бизнес, инфраструктура под-
держки, система. 
 
Abstract: The article presents the author's interpretation of the infrastructure of support of 
small business in the Russian Federation, introduced as a three-level system of allocating 
federal, regional and local level. The problems impeding its effective functioning, both 
institutional and economic issues. Outlines the solutions to problems of formation and 
development of the system of infrastructural support of small entrepreneurship. One of the 
basic conditions of the development of infrastructure to support small businesses is to 
create scientific and methodological substantiation of legal, administrative, economic, 
financial management tools and the formation of its constituents. 
 
Key words: small business, small business, infrastructure support, system. 
 
 

Устойчивое развитие экономики Российской Федерации зависит от эффектив-
ности использования экономических ресурсов, и самого важного из них, на взгляд 
автора – малого бизнеса. Во всех странах с рыночной экономикой, малый бизнес 
является резервом экономического роста, он наиболее мобилен и гибок в современ-
ных условиях, чем в значительной степени создает конкуренцию большому бизнесу. 
Малое предпринимательство (МП) способствует структурной перестройке экономи-
ки, решает социально-экономические задачи, такие как: создание рабочих мест, под-
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держание социальной стабильности, формирование среднего класса, и как следствие, 
улучшение качества продукции и обслуживания населения, расширение потребитель-
ского рынка, увеличение конкуренции, снижение цен на продукцию и услуги. Не-
смотря на рост предпринимательской активности в Российской Федерации, доля ма-
лого бизнеса в экономике остается на низком уровне и отстает от уровня его развития 
в европейских странах. Как показывают многочисленные исследования российских и 
зарубежных ученых, решение проблемы устойчивого развитии малого бизнеса воз-
можно только при создании благоприятных условий для его развития – инфраструк-
туры. В свою очередь, одним из условий формирования и развития инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства является методологическое обоснование 
нормативно-правового, административного, экономического, финансового регулиро-
вания и управления ее элементами.  

Изучая систему инфраструктурной поддержки малого предпринимательства 
(ИПМП)  Российской Федерации, автор приходит к выводу, что она имеет трехуров-
невую структуру, созданную на федеральном, региональном и местном уровнях (рис.). 

На федеральном уровне разрабатываются принципы, направления и концепция 
поддержки МП. В России не выработана отдельная  концепция по развитию ИПМП, 
она реализуется в рамках единой концепции долгосрочного социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации на период до 2020 года и в рамках принятой 
«Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции на период до 2030 года” (утверждённой Распоряжение Правительства РФ от 
02.06.2016 N 1083-р). На данном уровне в систему ИПМП включается Президент, 
законодательная, судебная и исполнительная власть. Президент РФ определяет ос-
новные направления развития внешней и внутренней политики России, в том числе 
политики в области поддержки МП и развития ИПМП, осуществляет координирую-
щие действия, является гарантом Конституции РФ. Законодательная власть осущест-
вляет разработку и утверждение правовой базы, создающей благоприятные правовые 
условия для деятельности МП, вносит изменения в систему налогообложения, 
утверждает бюджет на следующий год, ратифицирует международные договоры и 
соглашения. В России законодательная власть представлена Федеральным собра-
нием, состоящим из Совета Федераций и Государственной думы. Судебная власть 
РФ на уровне федерации включает в себя Конституционный суд РФ, Верховный суд 
РФ, Высший арбитражный суд РФ. Судебная власть осуществляет правосудие, су-
дебный контроль, удостоверение фактов, имеющих юридическое значение, реже – 
толкование правовых норм. Она защищает права предприятий малого бизнеса. 
Исполнительная власть представлена Правительством РФ, Федеральными министра-
ми, службами и агентствами. Она осуществляет исполнение законов, реализует госу-
дарственную политику по поддержке МП, подзаконное регулирование, администра-
тивное правоприменение, лицензирование отдельных видов деятельности сферы 
малого бизнеса, сертификацию продукции, охрану правопорядка, административный 
контроль за соблюдением норм права, статистическое наблюдение и информа-
ционное обеспечение органов государственной власти. К исполнительной власти, ре-
гулирующей сферу МП, относят 13 федеральных министерств и несколько феде-
ральных служб и агентств. Министерство экономического развития как исполни-
тельный федеральный орган в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
05.06.2008 N 437 (ред. от 16.07.2015) „О Министерстве экономического развития 
Российской Федерации» наделен значительными полномочиями по развитию и под-
держке МП. Кроме Министерства экономического развития РФ, разрабатывают и 
реализуют  меры  по  поддержке  МП Минобрнауки  РФ,  Министерство  здравоохра- 
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нения РФ, Министерство транспорта РФ,  Министерство энергетики, Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ, Министерство культуры РФ, Министерство 
спорта, Министерство связи и массовой коммуникации, Министерство промышлен-
ности и торговли, Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства, Министерство труда и социальной защиты, Министерство сельского хо-
зяйства РФ. Федеральные органы данного уровня создают финансовые, правовые, 
организационно-методические условия для реализации государственной программы 
по поддержке МП [1].  

Помимо государственных структур поддержку малого предпринимательства 
осуществляют некоммерческие организации: Агентство стратегических инициатив 
(АСИ), Ассоциация факторинговых компаний (АФК), венчурные фонды, Государст-
венная корпорация „Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк)”, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере  (далее – Фонд содействия), Российский фонд фундаментальных иссле-
дований, АНО „Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек-
тов”, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР), Фонд развития промышленности (ФГАУ „РФТР”), Государственная кор-
порация „Российская корпорация нанотехнологий” (РОСНАНО), Фонд поддержки 
малого предпринимательства ФОРА и др.; общественные организации: Общероссий-
ская общественная организация малого и среднего предпринимательства ОПОРА 
России, Торгово-промышленная палата, Некоммерческое партнерство „Ассоциация 
технопарков в сфере высоких технологий” (Ассоциация кластеров и технопарков),  
Общественная организация „Российская Ассоциация развития малого и среднего 
предпринимательства”  (РАРМП), Международная ассоциация „Система межрегио-
нальных маркетинговых центров” (ММЦ), Ассоциация крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) и др.  коммерчес-
кие организации: АО „Корпорация МСП”, АО „МСП Банк”, АО Сбербанк, АО 
„Российская венчурная компания”, АО Российское агентство поддержки МСБ 
„РАПМСБ” (консалтинговое агентство), Промсвязьбанк, ВТБ24 и др. 

На региональном уровне разрабатывается концепция, не противоречащая феде-
ральному уровню, нацеленная на поддержку МП региона с учетом территориальных 
возможностей, социально-экономического потенциала региона, нацеленная на взаи-
модействие и взаимопонимание МП, федеральных, региональных органов, предста-
вителей общественности и предпринимательских кругов. Региональные органы влас-
ти осуществляют непосредственно прямое финансирование субъектов МП, обеспечи-
вают сбор статистических данных о деятельности МП, обратную связь с Федераль-
ными органами власти, консультирование по государственной поддержке МП, регу-
лирование деятельности региональных субъектов инфраструктурной поддержки МП, 
обеспечивают связь с общественностью. 

На региональном уровне поддержку осуществляют органы власти от Губернато-
ра до комитетов и служб. Основной орган исполнительной власти регионального зна-
чения, определяющий и осуществляющий политику поддержки МП, является 
Минэкономразвития региона, которое взаимодействует и регулирует деятельность 
некоммерческих организаций входящих в ИПМП: инновационных фондов, регио-
нальных венчурных фондов, информационно-консалтинговых агентств, гарантийных 
фондов, фондов микрофинансирования, центров инновационного развития и клас-
терных инициатив, региональных центров инноваций и трансфера технологий, 
бизнес-инкубаторов, технопарков, центров инноваций социальной сферы (ЦИСС), 
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центров поддержки предпринимательства (ЦПП), центров молодежного иннова-
ционного творчества (ЦМИТ), региональных центров инжиниринга (РЦИ), центров 
кластерного развития (ЦКР), центров прототипирования (ЦП), центров сертифика-
ции, стандартизации и испытаний, Евро Инфо Корреспондентских Центров 
(ЕИКЦ), экспортных центров, агентств поддержки МП, региональных интегрирован-
ных центров (подчиняющихся АО РАПМСБ). 

Органы власти активно взаимодействуют с общественными организациями, 
оказывающими услуги поддержки МП: ОПОРой России, Деловой Россией, ТПП, 
ассоциацией предпринимателей, партнёрствами, ассоциацией малых инновационных 
предприятий и др., а также с коммерческими организациями: бизнес-инкубаторами, 
технопарками, региональными отделениями банков, региональными лизинговыми 
компаниями, коворкинг-центрами, страховыми компаниями, РИЦ, промышленными 
парками, АО „Особые экономические зоны”, АО „Межрегиональный центр промыш-
ленной субконтрактации и партнерства” (г. Москва), Региональными маркетинговы-
ми центрами, входящие в систему Межрегионального маркетингового центра 
(ММЦ),  и др. 

Третьим элементом системы ИПМП является муниципальный уровень, который 
является самым не развитым на современном этапе. Муниципальная власть, непо-
средственно оказывает поддержку развития МП через систему инфраструктурных 
элементов. Однако необходимо заметить, что эффективность данной поддержки на-
ходится на низком уровне, ввиду декларативности программ поддержки МП,  пози-
ции самих глав муниципалитета по вопросам развития МП, несогласованности регио-
нальных и местных программ. В этой связи нужно менять отношение муниципалите-
тов к развитию и поддержке МП, т.к. они непосредственно знают специфику мест-
ных территорий, потребности малого бизнеса, выстраивают активную позицию в 
поддержку МП, осуществляют контроль и координацию действий инфраструктуры 
поддержки МП через формирование эффективной системы ИПМП. На муниципаль-
ном уровне необходимо разработать политику развития ИПМП  во взаимосвязи с по-
литикой развития экономики на государственном уровне. 

Муниципальный уровень управления ИПМП состоит из представительных ор-
ганов муниципального образования, главы администрации, местной администрации, 
контрольных и иных органов местного образования. 

На муниципальном уровне создаются муниципальные фонды поддержки малого 
предпринимательства, фонды микрофинансирования, центры молодежного иннова-
ционного творчества, центры инноваций социальной сферы, центры содействию 
предпринимательства (работает по принципу одного окна), центры занятости, ту-
ристско-информационные центры,  центры развития предпринимательства, учебные 
центры. На данном уровне существуют ассоциации, союзы и иные общественные ор-
ганизации, оказывающие поддержку МП, среди которых можно назвать обществен-
ные территориальное объединение работодателей, объединения предпринимателей. 

Активную деятельность по поддержке МП осуществляют коммерческие органи-
зации: бизнес-инкубаторы, технопарки, лизинговые компании, маркетинговые агентства, 
страховые компании, отделения банков, информационно-консультационные центры. 

В систему ИПМП входят общественные советы, которые наделяются государст-
венными органами определёнными полномочиями. Общественные советы состоят из 
представителей общественности, с которыми консультируются власти по поводу 
принятия государственных решений. Еще один независимый институт – уполномо-
ченных омбудсменов, созданий при президенте РФ. Основная цель, которого защи-
щать интересы МП. 
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Структурировав ИПМП по уровням управления, определив основные задачи на 
каждом из них, можно сделать вывод, что созданная система поддержки малого 
предпринимательства далека от совершенства и требует новых подходов к управле-
нию адекватных современным условиям. Существует ряд проблем в управляемости 
ИМПМ, требующие ближайшего рассмотрения и решения. 

Система ИПМП в России сформирована стихийно, без учета многообразия 
имеющихся проблем деятельности малого бизнеса. Функции и сфера вопросов по 
поддержке МП четко не распределены между министерствами, что приводит к их 
дублированию, принятию неоправданных решений и оттягиванию финансовых 
средств от прямых нужд предпринимателей [2]. Несмотря на создание отделов, коми-
тетов, советов, фондов по поддержке МП координация деятельности на всех уровнях 
власти далека от совершенства, нет единой концепции управления ИПМП. 

В последнее время наблюдается регионализация ИПМП, т.е. передача функций 
и средств в ведение региональных организаций по поддержке малого бизнеса. Возни-
кает ряд проблем с реализацией данных функций регионами: бесконтрольное и неце-
левое использование финансовых средств, противоречие в развитие малого предпри-
нимательства и регионов, заключающееся зачастую в полярных интересах самих 
субъектов (приоритетные цели предприятий не всегда совпадают со стратегией ре-
гиона), проблемы в уровне развития и финансирования самого региона и т.д. 

Несмотря на значительное количество исследований в области развития малого 
бизнеса в Российской Федерации, государственной поддержки его развития, инфра-
структурного обеспечения малого предпринимательства, в настоящее время отсутст-
вуют исследования причинно-следственных связей между развитием объектов ин-
фраструктуры и эффективностью деятельности малого предпринимательства. От-
сутствие целостного слаженного механизма управления инфраструктурным обеспе-
чением, не позволяет рационально и эффективно использовать ограниченные мате-
риальные, трудовые и финансовые ресурсы, как объектов малого предпринима-
тельства, так и в целом регионов. 

 

Кроме выше указанных проблем, можно назвать еще ряд:  
неравномерность распределение субъектов инфраструктуры по территориям и 

как следствие неравномерность развития МП; 
различие в уровне развития ИПМП, которое также обуславливается отноше-

нием государства и местных властей к существующим проблемам; 
наличие сильных, представительных объединений предпринимателей, способ-

ных влиять на государственную и региональную политику по поддержке МП. 
несогласованность действий по уровням управления инфраструктурой и други-

ми инфрасистемами; 
недостаточный объем услуг для полноценного функционирования МП, некото-

рые услуги по качеству не соответствуют требованиям предпринимателей [3]; 
не выработана единая терминология и нет стандартов предоставления услуг. 
 

Отсутствие единой целостной политики по развитию объектов инфраструктуры 
поддержки МП приводит к дублированию их функций и объектов, одинаковому на-
бору, в основном ИММП на местах ограничивается наличием фондов поддержки 
МП, бизнес-инкубаторов, технопарков, учебно-деловых центров. В настоящее время 
назревает необходимость об определении количества и состава различных объектов 
ИПМП на местах в зависимости от отраслевой специфики, территории, численности 
населения, возможного создания межрегиональных и межотраслевых объектов ИПМП, 
определения минимального набора услуг, для отнесения объекта к той или иной ин-
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фраструктуре. Необходимо стандартизировать предоставляемые услуги и определить 
их качество, возможно через аккредитацию объектов инфраструктуры, через систему кон-
троля и аудита, а также через систему саморегулирования посредством создания са-
морегулируемых организаций, ассоциаций, предпринимательских объединений и т.д. [4]. 

Должен быть оптимальный баланс финансовых и нефинансовых (организа-
ционно-управленческих) методов государственного регулирования ИПМП. Согласо-
вание действий региональных и федеральных органов управления с целью минимиза-
ции дублирования функций и исключения так называемых „белых пятен”. Экономи-
ческая политика государства должна быть направлена на создание положительного 
образа предпринимателя, на стимулирование общественного сознания в сторону созда-
ния приоритета интересов среднего класса. При формировании такой системы ИПМП 
должны быть соблюдены интересы общества, МП, государства и местного самоуправления.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что одним из условий развития инфра-
структуры поддержки малого предпринимательства является научно-методологи-
ческое обоснование нормативно-правового, административного, экономического, 
финансового инструментария регулирования и формирования ее составляющих. Для 
этого необходимо осуществить инвентаризацию существующих субъектов инфра-
структурной поддержки МП; определить целевые приоритеты развития ИПМП в 
новых геополитических условиях; разработать и реализовывать гибкую политику 
развития ИПМП; разработать стратегии развития ИПМП на региональном и местном 
уровнях; выработать методические рекомендации для институтов государственной и 
местной поддержки МП, для общественных организаций, ассоциаций и объединений 
по формированию инфраструктурной поддержки; сформировать развитую инфра-
структуру на всех уровнях власти; разработать единые стандарты порядка и качества 
предоставления услуг и минимальный набор услуг конкретного субъекта инфра-
структуры; модернизировать в меняющихся политических и экономических условиях 
основные инфраструктурные механизмы: инвестиционный, договорной, денежно-
финансовый; осуществлять индикативное планирование в контексте форм и методов 
региональной и муниципальной государственной поддержки; оказывать поддержку в 
формировании предпринимательской конкуренции, инновационных инициатив; про-
водить мониторинг и оценку эффективности управления ИПМП. 
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Currently, it is absolutely clear that the free market has ceased to be self-regulating 
and self-correcting system, there is a certain part of the economic area where the market 
„fails and does not work”. 

Therefore, developed countries have come to recognize the need for state intervention 
in the market mechanisms, which can not exist by itself, outside of society and separate 
from the state. In these circumstances, it is the correct administrative-legal regulation, 
allowing to maintain market advantage, makes it possible to smooth out the negative 
aspects of  its activities, especially in the social sphere, which is an integral part of higher 
education. 

An essential part of globalization is the formation of the higher education market. The 
global market of higher education reached 50 billion US  Dollars. Moreover, according to 
experts say1, by 2020 it could rise to 200 billion  US dollars. The leading position in the 
global market of higher education are the United States, Britain, Germany, France, 
Australia, China, Japan and Canada. 

According to UNESCO, the potential of higher education market is estimated at about 
140 million students. Foreign students their services offer thousands of higher education 
institutions from 129 countries, although the main competition takes place, as a rule, 
between the most developed countries of Western Europe and North America as well as 
Australia and Japan, where study more than 4/5 of all foreign students. 

It is characteristic that accounts for 4/5 of global   public spending on education for 
the same group of countries (in absolute numbers 1098,4 from 1386,8 billion dollars). 
Moreover, this ratio remains stable over the past 20 years. The above, in our opinion, 
allows us to consider higher education is not only the public property of the social sphere, 
but also as a separate branch of  intangible  production, the object of economic relations – 
an intellectual product, which satisfies the needs of certain public and can be sold as 
personalized capital2. 

 

                                                 
1 Global Education Digest -2007. http://uis. unescj.org /template/pdf/ ged /2007/GED2007_rus.pdf. 
2 Lesly L. Johnson G. The model of perfect competition and the higher education market // The 
Journal of Higher Education. Vol. 45. No. 1 (Jan., 1974). 
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Thus, the higher education market is now becoming one of the largest sectors of 
world trade. Higher education, especially in economy developed countries , are increasingly 
developing as an export industry of the national economy. Currently, with absolute 
confidence we can say to exist that there is a branch of the world economy as the global 
higher education market. 

Problems of development of national system of training of highly qualified personnel 
in modern conditions of globalization are related, in our opinion , first of all, improving the 
efficiency of public-legal influence on the system to save higher education as a public 
property. 

Unfortunately, the real legislation is unlikely to cope with the problems of this kind. 
Quite significant conflicts characterize the administrative-legal regulation of certain 
activities of higher education institutions (budgetary and extra-budgetary financing, the 
organization of educational process, quality management education, etc.) and 
administrative-legal regime of the activity of institutions of higher education especially in 
terms of formation of a single world educational space. It is noted that educational 
normative legal acts of the higher education school are very unstable, subject to numerous 
adjustments, for which the law enforcer is quite difficult to follow. This “educational 
sphere” often engendered and raises serious conflicts of nationwide significance that caused 
the loss of population and the many subjects of economic activity confidence to the public 
administration authorities in the sphere of higher education. 

In today's world there are different points of view, perspectives for receipt of higher 
education. Thus, according to the liberal point of view, higher education – regular service, 
which must always be paid. In accordance with the social position of higher education – 
public publicly available property. Third, technological position defines higher education as 
one of the factors of production, according to which it is regulated payment and 
accessibility. In accordance with the concept of a liberal view of the World Trade 
Organization (hereinafter – the WTO) regulates higher education as an object of purchase-
sale. Based on the WTO concepts and to consider higher education as a sale of services to 
the consumer, then any country after joining the WTO is obliged to provide to all other 
countries – participants of the WTO legal regime of most favored nation in trade in 
educational services – the same opportunities, along with national and other foreign 
institutions of higher education.  

In such circumstances, the national higher education institutions are not competitive 
with foreigns’, so to speak, any state become national educational bankrupt, but the national 
human capital will be the national wealth of the developed economic countries, which will 
supply not only the natural but also human resources. All this makes it necessary to apply 
administrative-legal regulators, change an existing above all administrative legislation to 
protect the national system of higher education. In connection with the above, in our 
opinion, it is required to develop the administrative-legal regime of adaptation of the 
national system of higher education to the conditions regulated by international acts signed 
with some state's accession to the WTO. In our opinion, administrative-legal regulatives 
higher education in the context of globalization must first of all ensure the educational 
national sovereignty in this area, so the development and preservation of the national high 
school in its best traditions and its professors and teaching staff as part of the national 
security system countries. 

An example is the administrative-legal regulation in the field of higher education in 
the countries – the initiators of the Bologna Process, members of European Union that have 
not transferred the right to make decisions, aimed at harmonizing their legislation in the 
field of education, at the level of the Community.  
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The reason, in our opinion, lies in the fact that education in any state ‒ is the result of 

a long historical process, absorbed the traditions, culture and national identity of each 
nation. The creation of common legal norms in the sphere of education will lead to a 
complete loss of national identity. In addition, education and culture are inextricably linked 
to each other. Culture in the same principle can not be unified. In addition, it should be 
noted the existence of various legal schools within the same branch of the law, and take 
into account the different national legal systems. Therefore, no state will go to voluntary 
renunciation  of educationals’ sphere from their national roots, history, religion and culture 
that formed the basis of  state policy as a basis of national identity. In Russia, in this regard, 
unfortunately, we have to celebrate all diametrically opposed. 

In our opinion, it is the globalization of higher educationals’ sphere is to push the 
legislator  to regulate social relations in this sphere, its development as an open and uniform 
state-social system, which will ensure efficient distribution of administrative responsibilities 
between the subjects of educational policy, members of the educational process by 
regulating the rules of administrative law, first of all, the correct responsibilities between 
the founders, especially by state authorities of executive power, and higher education 
institutions, their rights and duties, the economic independence of higher education 
institutions with the exception of excessive bureaucratic regulation of their activities. 

Innovative paradigm of development of the national higher education system and its 

administrative-legal regulation ‒ is the paradigm of the globalization era. The globalization 

as inevitable and objective process and dictates the need to increase transparency  of the 
boundaries between the different national legal systems. For this reason  national legal 
systems inevitably converge in the institutional and legal-technical plans.    

Formation of the global educational market creates a need and a supranational 
regulation, manifested in an increasing array of integration law norms. The process of 
gradual convergence of administrative law in the sphere of higher education is objective, 
erasing legislative faces, the purpose of which is to eliminate constraints preventing to 
higher education by citizens in any country, in the short term will lead to the unification of 
administrative law in the sphere of higher education, standardization of regulatory 
requirements, presenting  for activities institutions of higher education.  

Therefore, during the formation of a holistic administrative law in the investigated 
sphere and should be considered as the neo-liberal global trends of  legal regulation in 
higher education and the diverse nature of the legal systems of regulation of national 
markets in higher education. 

For the formation of a national administrative legislation in the sphere of higher 
education in the countries with transitive economy is extremely important to take account 
of international trends in the administrative-legal regulation of relations in the sphere of 
higher education, as in the current context of the global higher education market is difficult 
to develop a closed, fully depending only internal factors from the national system of 
higher education. Authorized state organs of executive authorities must clearly grasp  that 
the national system of higher education are already in the global higher education market, 
and take this into account from the very beginning of the process of formation of national 
administrative law in the sphere of higher education. 
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Предмет на настоящата статия са дискусионни политически и правни аспекти 
на миграционната криза и последвалия миграционния натиск върху европейските 
държави, в това число и Република България – последици и възможни политически, 
правни и практически решения на сложните и нееднозначни проблеми. 

 
Увод 
Намираме се в епохата на миграцията. Дали Европа се превзема без война? Ре-

зултат ли е това на срива на съвременната цивилизация, на упадъка и на невъзмож-
ността на християнската религия и на европейските ценности да мотивират истински 
хората? 

Ще поставя акцент върху основни въпроси като: произход на миграцията, ос-
новни понятия, настояще, бъдеще; какво се случва днес и случайно ли е то или е 
естествена обективна закономерност? Къде да търсим причините, какви могат да бъ-
дат глобалните последици не само за Европа, но и за всички? Възможно ли е да се 
управлява миграцията или поне да се направляват миграционните процеси и явления 
и доколко това е реалистично? 

Автори, като Самюъл Хънтингтън, Урс Алтермат, Роджър Брубейкър, Анна 
Кръстева, Спас Ташев използват понятия, като „епоха на социалния взрив”; „мигра-
ционна планета“, „миграционно цунами; „миграционен натиск”1. Все повече се нала-
га констатацията, че икономическите, политическите, екологичните и други кризи, 

                                                 
1 Вж. Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. С., 
1996; Алтермат, Урс. Етнонационализмът в Европа. С., 1998; Брубейкър, Р. Национализмът в 
нови рамки. Националната общност и националния въпрос в Нова Европа. С., 2004; Кръстева 
Анна. От миграция към мобилност: политики и пътища. С. 2014; Ташев, Спас. Миграционният 
натиск към България – същност и концептуална рамка. С. 2015  
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водят до нов миграционен ред, който съществено се различава от обичайните мигра-
ционни потоци и явления2. Понятието миграционен натиск се използва в публика-
циите, посветени на международните миграции и най-вече в тези, ориентирани към 
разработването и провеждането на миграционна политика. Основно положение, кое-
то се възприема в тези разработки е, че рязкото увеличаване на броя на потенциални-
те и реалните емигранти в държавите на произход, по същество води до промяна на 
политиките и практиките по управление на миграционните процеси в така наречени-
те „транзитни” и „приемащи държави”3. 

Според данни на Международната организация по миграция (МОМ) към 2015 г. 
между 230 и 250 млн. са имигрантите по света, приблизително 2.5% - 3 %  от населе-
нието на света. Приблизително толкова е и вътрешната миграция в Китай – 200-250 млн. 
По абсолютен брой това е равнозначно на петата по брой население – държава в све-
та. Бежанците са приблизително 10% от имигрантите. 

През 2015 г. е отчетена имиграция в държавите-членки на Европейския съюз 
(ЕС) на 1.4 млн. лица от Сирия, Ирак, Афганистан и други държави, предимно от 
Африка, Азия. Увеличението е със 110% в сравнение с 2014 г. Един от всеки трима 
кандидати подава молба за убежище в Германия според доклад на Европейската 
служба за подкрепа в областта на убежището (EASO). 96 000 децата-бежанци търсят 
убежище в Европейския съюз за 2015 г. Факт са в известна степен закъснели и не-
ефективни в достатъчна степен политики и неадекватна, а понякога и противоречива 
практика на институциите на ЕС и на отделните държави-членки4. 

След убийството на католически свещеник във Франция през м. юли 2016 г. па-
пата заяви: „Не трябва да се страхуваме да казваме истината, светът е във война.” 
Ежегодно в света насилствено са убивани близо 500 000 души. Броят на убитите във 
военни конфликти е завишен няколко пъти от 2012 г. насам. През 2015 г. в терорис-
тични атаки са били убити 28 328 души. Общо 443 са жертвите на терористични 
атаки през 2014 и 2015 години в Европа. Икономическата цена на насилието в света 
през 2015 г. е 14,3 трлн., или 13,4% от световния БВП. Все повече насилие и все по-
вече разходи за него5. 

Според статистически данни има съществено увеличение на миграционния на-
тиск, както по границите, така и във вътрешността на Република България. 
Министър-председателят Борисов по време на парламентарен контрол в НС на 
17.06.2016 г. обявява че: „само от началото на 2016 г. на границата с Турция са задър-
жани 2573 имигранти. От тях само 566 са преминали през граничните пунктове. 
Всички останали са влезли незаконно. Във вътрешността на страната са заловени над 
7000 незаконно пребиваващи и над 400 каналджии”. Според МВР всеки ден около 
200 души биват задържани при опит за незаконно преминаване на границата6. Броят 
на подадените молби за особена закрила за 2015 г. в Държавната агенция за бежанци-
те е 20 391, а за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г. техният брой е 7 8457. В същото 
време чужденците продължават масово да бягат от центровете у нас. Данните на 
МВР сочат, че само за седмица са в неизвестност 381 лица. Те се водят в графата 

                                                 
2 Гелнър, Ърнст. Нации и национализъм. С. 1999 
3 Вж. Ташев, Спас. Миграционният натиск към България – същност и концептуална рамка. С. 2015  
4 Вж. www.unhcr.bg; www.fra.eu 
5 Вж. Проданов, В., Защо папата каза, че третата световна война е започнала.; интервю във 
вестник Труд, 01.08.2016 
6 Вж. www.mvr.bg 
7 Вж. сайт на Държавната агенция за бежанците – www.sar.bg 
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„самоволно напуснали” и не открити в последствие. От 1 юни до 1 август 2016 г. 
МВР е изпратило 454 запитвания за връщане в Република Турция на общо 622 имиг-
ранти. Приетите обратно са 14. 

 
І. Мотиви за миграция и разграничение между обичайните миграционни 

явления и потоци и понятията миграционна криза и миграционен натиск.  
Мотивите за миграция са комплексни и често икономическите, социалните, де-

мографски и политическите фактори са взаимно обусловени и преплетени8. Те по-
раждат миграционни нагласи главно в развиващите се държави, поради ограни-
чения капацитет на националните икономики и нарастването на населението. Лип-
сата на възможност за прехрана също често принуждава хората да емигрират. 

Интерес представлява отговора на въпроса какво е мястото на миграцията сред 
стратегическите глобални и национални приоритети? Интересни нюанси внасят по-
литическата, етническата, религиозна, социална, културна страна на тези проблеми. 
Така например особено съществено от научна гледна точка е изказването на амери-
канския президент Хари Труман по повод миграцията на евреите към Палестина през 
1940 г. Ето какво заявява той: „Никой не можеше да разбере защо една малка държа-
ва – Палестина (с население 1 500 000 души към този момент) допуска толкова много 
имигранти (еврейски заселници), които неусетно променят етнокултурния баланс. И 
като продължение на тези аналитични съждения по темата миграция, един равин от 
Израел проповядва: „Истинското духовно изцеление на човек е връщането му в Роди-
ната, връщането към корените му”. Защо тогава много хора остават, а други емигри-
рат? Значителен е делът на принудителната миграция съпоставен с доброволната. 
Това налага сериозен анализ, дебат, изводи и най-важното практически действия за 
намаляване на принудителната миграция. 

 

Разграничение между обичайните миграционни явления и потоци и 
понятията миграционна криза и миграционен натиск 

За да направим разграничение между обичайната миграция и миграционния на-
тиск трябва най-общо да представим общоприетите понятия за миграцията. Мигра-
ция е движение на хора, извън тяхната държава на обичайно пребиваване за повече 
от една година. Има съществена разлика между понятията нашествие и миграция; 
между емиграция и имиграция; между миграционни потоци и самостоятелни пред-
вижвания; между постоянна, временна икономическа и политическа; доброволна и  
принудителна миграция; между търсещи убежище, бежанци, вътрешно разселени ли-
ца; лица без гражданство (апатриди); доброволно и принудително връщане в държа-
вите на произход; легална и нелегална миграция; нискоквалифицирана и висококва-
лифицирана трудова миграция и т.н. 

 

Миграционната криза и миграционният натиск  
За разлика от всички тези обичайни форми на миграция, които съществуват от 

години, миграционната криза и миграционният натиск са различни явления по своята 
същност и форми на проявление. Миграционната криза води до миграционен натиск. 
При миграционна криза рязко се увеличава броя на имигрантите за кратък период от 
време обикновено в резултата на комбинация от вътрешни и външни фактори. Това 
налага спешни политически, финансови, правни и технико-организационни мерки от 
държави и организации за справяне с форсмажорните обстоятелства в резултат на 

                                                 
8 Manning, P. Migration in World History. Routledge. 2012 
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приток на голям брой хора на техните граници и територии. Така ситуация възникна 
за ЕС през 2015 г. Институциите на ЕС и държавите – членки в такава ситуация 
действат в условията на миграционен натиск. 

 
ІІ. Политики на Европейския съюз по миграцията и убежището 
Основните причини за миграционния натиск към Европа са социално-икономи-

чески и политически. Конкретния повод са думите на канцлера на ФРГ Ангела 
Меркел „Заповядайте! Добре дошли! Ние имаме ресурс. Германия ще се справи” 
(тези нейни думи са широко отразени и дискутирани в медиите и научните издания и 
поради това само ги посочвам като факт). Последваха почти постоянни срещи на най-
високо ниво в институциите на ЕС, чрез които се търсеха решения9. Трябва да споме-
нем някои основни от тях като: 

Решението на ЕК за релокация на бежанци (преместване в друга държава-член-
ка на ЕС) за 160 000 бежанци, като за Република България тази цифра е приблизител-
но 2 200 лица; 

Единодушието по необходимостта от нова европейска политика по въпросите 
на убежището и за нова роля на Европейска служба за подкрепа в областта на убе-
жището (EASO); 

Необходимост от промяна на Регламента Дъблин, според който отговорност за 
търсещ убежище носи първата сигурна и демократична държава-членка на ЕС, в коя-
то той е влязъл и по-този начин държавите по периферията, включително Република 
България, са в крайно затруднено положение; 

Решението за необходимостта от финансова подкрепа за държавите със со-
циално-икономически проблеми – пример 2 милиарда евро за африкански държави;  
3 милиарда евро за Република Турция и др. 

Споразумението с Република Турция от 18 март 2016 и спирането на така наре-
чения „балкански маршрут” и др. 

Приетите до сега значителен брой регламенти, директиви, общи позиции, резо-
люции, решения по въпросите на миграцията и убежището запазват действието си, 
като в отговор на събитията от края на 2014 г. и през 2015 г. институциите на ЕС 
приемат нови становища, общи позиции, резолюции, решения, финансови и органи-
зационни мерки за справяне с кризата и миграционния натиск10. 

 

                                                 
9 Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2011 г. относно миграционни потоци, свър-
зани с нестабилността: обхват и роля на външната политика на ЕС (Официален вестник на 
Европейския съюз, 2.10.2012 г.), Съобщение относно миграцията от 4.05.2011 г. на Европей-
ската комисия до Европейския парламент, до Съвета на ЕС, до Икономическия и социален ко-
митет и до Комитета на регионите, Бележка на Съвета на ЕС Отговор на ЕС на нарастващия 
миграционен натиск (9 декември 2011), Третия годишен доклад на Комисията на ЕС до Евро-
пейския парламент и Съвета на ЕС за имиграцията и предоставянето на убежище (2011 г.), 
Бележка на Съвета на ЕС за Действие на ЕС относно миграционния натиск – Стратегически от-
говор (23 април 2012), Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета 
(Официален вестник на Европейския съюз, 29.6.2013 г.), Съобщение на Европейската комисия 
до Европейския парламент и Съвета от 4.12.2013 г. относно дейността на Работната група по 
въпросите на Средиземноморието и др. 
10 Вж. Справочник на многостранни международни договори и актове на Правото на Европей-
ския съюз. В Сборник Право на убежище и международна закрила. С. 2016 
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Отговор на въпроса за основните причини и мотив за миграционната криза мо-
же да бъде намерен в публикацията на чл. кор. Иван Ангелов „Миграционния пожар 
трябва да гасят тези, които го запалиха11, според който: миграционната криза е много 
сериозна и ще се усложнява. Тя е на път да се превърне в европейска катастрофа и 
все повече застрашава и България”. Основните въпроси, на които авторът спира вни-
манието на читателя са: причини за нарастващите миграционни процеси; намесата на 
САЩ, на държави от Западна Европа и на държави, като Русия, Турция във вътреш-
ните работи на други държави; защо имигрантите не се насочват към Саудитска Ара-
бия или други съседни държави? защо световната общност си затваря очите? Въз-
можни деструктивни последствия от масовото преселение в Европа; Как да се огра-
ничи масовото преселение към Европа? Също така научно обосновано и аргументи-
рано представя ситуацията д-р Спас Ташев, Институт за обществата и знанието при 
БАН в публикацията си „Миграционния натиск към Европа – същност и концептуал-
на рамка”12. Какво се случва днес и случайно ли е то или е следствие на определени 
политики и действия? Къде да търсим причините, какви могат да бъдат глобалните 
последици? Политическите причини, които породиха последните масови миграцион-
ни потоци към Европа, са събитията наречени „Арабската пролет” (Алжир, Тунис, 
Либия, Египет, Судан, Йемен, Сирия), а преди това за „износ на демокрация” в Ирак, 
Иран, Афганистан, Пакистан, Еритрея, Етиопия, Сомалия и други държави от 
Западна Африка. Европа е с преобладаващо християнски общности. Дали след 50-70 
години няма да се превърне в нещо друго13? Дали ще се допусне такава социална и 
ценностна демографска трансформация? Според данни на Европейската агенция 
Евростат на 1 януари 2014г. живеещите в държавите – членки на ЕС, но родени извън 
ЕС са били 33,5 млн. души или около 6,7% от населението на общността. Горните 
числа са завишени чувствително за 2015 г. 

 

Как да се ограничи масовото преселение към Европа? 
ЕС може да приеме ограничен брой бежанци и то като неразделна част от уси-

лията на световната общност. 
Първоначалното установяване на правния статус и разграничението между 

икономическите имигранти и бежанците по възможност трябва да става  преди да са 
влезли на територията на ЕС. По този начин ще се определи кои лица и при какви 
процедури да бъдат допуснати до територията на ЕС. 

Въз основа на извършения подбор бежанците би трябвало да се разпределят в 
държавите-членки на ЕС според единни критерии и възможностите на приемащите 
държави, а не според желанията на имигрантите. 

Издръжката на имигрантите в кратки срокове през началния период, докато 
изучават език и се адаптират в приемащата ги държава да бъде със средства от бюд-
жета на Европейската комисия и след това сами да си поемат издръжката, както дру-
гите граждани на ЕС. 

След нормализиране на положението в съответната държава бежанците би тряб-
вало да бъдат репатрирани доброволно. 

 

                                                 
11 Проф. Ангелов, Ив., член-кор. на БАН. Миграционния пожар трябва да гасят тези, които го 
запалиха! интернет; 30.09.2015 
12 Вж. Ташев, Спас. „Миграционният натиск към Европа. Същност и концептуална рамка”,. С. 
2015 
13 Вж. Уелбек, М. Подчинението. С., 2015 
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ІІІ. Последици за Република България 
Република България може да осигури приблизително допустими условия на 

около 5000 търсещи закрила14.  
В Република България Законът за убежището и бежанците (чл. 4, ал. 5) и 

Конвенцията за статута на бежанците (чл. 31, т. 1) регламентират, че чужденец може 
да пресече незаконно българските граници за да поиска особена закрила (убежище, 
статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила) само ако пристига 
направо от територия, където са били застрашени животът и свободата му. Този 
текст е основополагащ за правната рамка по въпросите на особената закрила в 
Република България. Според чл. 4, ал. 3 Закона за убежището и бежанците: 
„Чужденец, влязъл в Република България, за да поиска закрила, или който е получил 
закрила, не може да бъде връщан на територията на държава, в която са застрашени 
неговият живот или свобода”. Този текст кореспондира на чл. 33, ал. 2 от Конвен-
цията за бежанците –„Забрана за експулсиране или връщане на бежанци”: „Никоя до-
говаряща държава няма по какъвто и да е начин да експулсира или връща („rеfоиlеr”) 
бежанец до границата на територията, където са били застрашени животът или 
свободата му.” По аргумент на противното може да бъде връщан на територията на 
държава, където не е застрашен неговият живот или свобода. И тъй като това е текст 
от конвенция, която е международен договор и на основание чл. 5, ал. 4 от Консти-
туцията на Република България има по-голяма сила от вътрешното право, то този 
текст има приоритет пред разпоредби на вътрешното право. От друга страна, чл. 29, 
ал.1, т.1 от Закона за убежището и бежанците урежда, че по време на производството 
чужденецът има право да остане на територията на Република България. Изводът е, 
че връщането на имигрантите, които твърдят, че са бежанци от Сирия, Ирак, Афга-
нистан в Турция е законно, с едно изключение – ако лицата са турски граждани и 
твърдят, че имат основателни причини да търсят закрила извън Република Турция. 

Няма никакво съмнение, че една част от идващите от Турция сирийци са 
пострадали от гражданската война в Сирия и са според правната терминология „де 
факто бежанци”. Но те вече са избягали в Турция, където живеят в прилично уредени 
приемателни центрове и няма опасност за живота и здравето им. Голямата част от 
сирийците и другите преминаващи с тях чужденци пресичат територията на 
Република България, за да продължат към държави от Западна Европа. Тоест това са 
хора, които търсят по-висок стандарт на живот. Същото което правят и над 1 млн. 
български граждани, които са емигрирали в чужди държави. Какво се получава – 
българските граждани емигрират, защото живеят бедно в България и за част от тях 
държавата не може да се погрижи. Същевременно идват чужденци, за които същата 
тази държава трябва да се грижи. При това имигрантите и бежанците нямат основа-
ние да влизат незаконно в България, освен ако са бежанци (турски граждани), които 
имат основателни опасения за преследване в Република Турция.  

Всяка държава има своя ценностна система, култура, придобивки създадени с 
много труд през годините. Имигрантите и бежанците в частност имат по-различен 
начин на живот от гражданите на приемащата държава. Поради това, ако броят им се 

                                                 
14 Вж. Според данни на Евростат на хиляда български граждани се пада по 1,5 бежанец. По 
този показател страната ни е над средния показател за ЕС, където съотношението е 1,2 на 
хиляда. Близо 60% от потърсилите убежище у нас през 2014 г. са сирийски граждани. Около 
3000 души от бежанците са Афганистан, 610 са от Ирак. Българските власти са се произнесли 
по документите на 7435 души. 7000 от тях са получили убежище. Над 90% от тях са сирийци.  
 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 52

увеличи прекомерно спрямо възможностите на Република България, те трудно биха 
се вписали в типичния за страната ни начин на живот. Несъразмерно високият им 
брой (за Швейцария – не могат да бъдат повече от 4% от населението на съответната 
община) съществено променя жизнената среда на местното население и е евентуална 
предпоставка за конфликти.  

 
Заключение: 
Все повече се налага констатацията, че икономическите, политическите, еколо-

гичните и други кризи, водят до нов миграционен ред, който съществено се различа-
ва от обичайните миграционни потоци и явления. Какъв трябва да бъде отговора на 
това огромно предизвикателство? Каква трябва да бъде демократичната рамка на по-
литическите и правни решения по миграционните въпроси в епохата на глобали-
зацията? 

Миграцията е социален феномен. Тя е явление в глобализиращия се свят с реал-
но въздействие върху живота на хора, общности, държави и региони. Води до преос-
мисляне на основни човешки ценности и до необходимост от защитата им в условия 
на война, до нови политики, правни уредби и практики с имигранти и бежанци. 

Охраната на границите, борбата с трафика на хора очевидно трябва да се съче-
тае с нова европейска политика по законната миграция и ефективна система за предо-
ставяне на убежище. 
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Constitutional and international legal framework for the right to education 
The basic legal framework of the right to education can be found in the Constitution 

of the Slovak Republic. According to Art. 42 of the Constitution of the Slovak Republic 
„(1) Everyone has the right to education. School attendance is compulsory. Its period and 
age limit shall be laid down by law. … (2) Citizens have the right to free education at 
primary and secondary schools and, depending on their abilities and society's resources, 
also at higher educational establishments. … (3) Schools other than state schools may be 
established, and teaching in them provided, only under conditions laid down by law; 
education in such schools may be provided for a payment. … (4) A law shall lay down 
conditions under which citizens are entitled to assistance from the state in their studies. 

In its provision the Constitution of the Slovak Republic regulates the relationship to 
the international agreements which have been ratified and announced by the law before its 
entry into force by the Slovak Republic. A similar mechanism establishes the Constitution 
of the Slovak Republic in relation to constitutional laws, which were also adopted before 
the legal moment of the entry to the force of the Basic Law of the Slovak Republic. 
According to Art. 154c (1) of the Constitution of the Slovak Republic “International 
treaties on human rights and fundamental freedoms that were ratified by the Slovak 
Republic and promulgated in a manner laid down by law before this constitutional law 
comes into effect are a part of its legal order and have primacy over the law, if that they 
provide greater scope of constitutional rights and freedoms.” 

Likewise, according to Art. 152 (1) of the Constitution of the Slovak Republic “(1) 
Constitutional laws, laws, and other generally binding legal regulations remain in force in 
the Slovak Republic unless they conflict with this Constitution. They can be amended and 
abolished by the relevant bodies of the Slovak Republic.“ 

In addition, the Slovak Republic is a party to the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms. The right to education is also regulated by the 
Art. 2 of the Additional Protocol no. 1 to the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, according to which „No person shall be denied the 
right to education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education 
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and to teaching, the  State shall respect the right of parents to ensure such education and 
teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions.“ 

The freedom of education and the freedom of academic scholarship are also governed 
by the Art. 13 and 14 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. 
According to Art. 13 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union „The 
arts and scientific research shall be free of constraint. Academic freedom shall be 
respected.” According to Art. 14 of the Charter o&f Fundamental Rights of the European 
Union „1. Everyone has the right to education and to have access to vocational and 
continuing training. … 2. This right includes the possibility to receive free compulsory 
education. … 3. The freedom to found educational establishments with due respect for 
democratic principles and the right of parents to ensure the education and teaching of their 
children in conformity with their religious, philosophical and pedagogical convictions shall 
be respected, in accordance with the national laws governing the exercise of such freedom 
and right.”  

Finally, the Art. 13 of the International Covenant on Economic and Social Rights 
regulates in considerable detail the right to education. Under this provision „1. The States 
Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree 
that education shall be directed to the full development of the human personality and the 
sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental 
freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate 
effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all 
nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United 
Nations for the maintenance of peace. … 2. The States Parties to the present Covenant 
recognize that, with a view to achieving the full realization of this right: … (a) Primary 
education shall be compulsory and available free to all; … (b) Secondary education in its 
different forms, including technical and vocational secondary education, shall be made 
generally available and accessible to all by every appropriate means, and in particular by 
the progressive introduction of free education; … (c) Higher education shall be made 
equally accessible to all, on the basis of capacity, by every appropriate means, and in 
particular by the progressive introduction of free education; … (d) Fundamental education 
shall be encouraged or intensified as far as possible for those persons who have not 
received or completed the whole period of their primary education; … (e) The development 
of a system of schools at all levels shall be actively pursued, an adequate fellowship system 
shall be established, and the material conditions of teaching staff shall be continuously 
improved. … 3. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for 
the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to choose for their children 
schools, other than those established by the public authorities, which conform to such 
minimum educational standards as may be laid down or approved by the State and to 
ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own 
convictions. … 4. No part of this article shall be construed so as to interfere with the liberty 
of individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject always to 
the observance of the principles set forth in paragraph I of this article and to the 
requirement that the education given in such institutions shall conform to such minimum 
standards as may be laid down by the State.“  
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The approach of the Strasbourg bodies protecting the rights to the right to 
education 

 

The creators of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (hereinafter referred to as „the Convention”) considered the right to education at 
the time of its adoption for rather a social than a legal category. This approach was not 
sustainable. However, in drafting the text of the Convention, the political arguments against 
the inclusion of this right into the European system of human rights protection have 
prevailed. Change occurred with the adoption of the Additional Protocol no. 1 to the 
Convention, which guarantees everyone the right to education. Therefore this right, 
together with the right to peaceful enjoyment of property and the protection of the electoral 
rights have been included by the States Parties to the Convention guarantees and promoted 
by the Council of Europe in the framework of the Additional Protocol no. 1 to the 
Convention This initiative stemmed mainly from the decision of the Committee of 
Ministers of the Council of Europe. [See: Svák, J. Ochrana ľudských práv. (Z pohľadu 
judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv). II. rozšírené a doplnené 
vydanie. Žilina : Poradca podnikateľa spol. s r. o. 2006. p. 953]. 

The wording of Art. 2 of the Additional Protocol no. 1 to the Convention constitutes 
an expression of a compromise between the traditional liberal and conservative view on the 
human rights and the social-democratic view. Therefore that document established in two 
sentences the three components of the right to education, that is 

� the guarantee that the state shall not interfere with the exercise of the right to 
education so that his intervention would actually deny the exercise of this right; 

� the right to choose any form of education and training, while the government is 
obliged to guarantee this right to the extent of its possibilities, which means it does 
not guarantee for any education that has been chosen by an individual; 

� the right of parents to respect their religious and philosophical convictions in the 
education of their children. 

 

The concept of education and teaching has been analyzed in the Case of Campbell 
a Cosans v. United Kingdom. In the judgement of February 25th 1982 (application no. 
7511/76) the European court of Human rights said, that the second sentence of Article 2 of 
the Protocol no. 1 to the Convention implies, that the State, in fulfilling the functions 
assumed by it in regard to education and teaching, must take care that information or 
knowledge included in the curriculum is conveyed in an objective, critical and pluralistic 
manner. The State is forbidden to pursue an aim of indoctrination that might be considered 
as not respecting parents' religious and philosophical convictions. That is the limit that must 
not be exceeded.  

The general content of Art. 2 of the Additional Protocol no. 1 to the Convention has 
been specified by the Court in connection with the case of the Belgian language (case 
relating to certain aspects of the use of languages in education in Belgium). According to 
the Strasbourg case-law the States Parties to the Convention do not recognize the right to 
education, which would require, at their own expenses finance and provide money for a 
particular type or brand of education, respectively a specific level of education. On the 
other hand, the States Parties have a positive obligation to ensure and respect the right to 
education as it is expressed by the Art. 2 of the Additional Protocol no. 1 to the Convention. 

The States Parties to the Convention have the obligation to guarantee to persons 
within its jurisdiction access to the right to education in the form of education existing at 
the concerned time. Convention does not provide for any specific requirement of 
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promotion, organization or way of financing of the education. The right to education by its 
very nature calls for regulation by the State that is the regulation, which can vary in time 
and place according to the needs and resources of the society and individuals. It goes 
without saying that such a regulation must never injure the substance of the right to 
education and must not contradict other rights guaranteed by the Convention. 

This approach has been confirmed by the Court in the case of  Kjeldsen, Busk Madsen 
and Pedersen v. Denmark.1 In this decision, the European Court of Human Rights clarified 
States’ obligations regarding the freedom of parents to educate their children according to 
their religious and philosophical convictions as guaranteed by Article 2 of Protocol 1 (P1-2) 
to the European Convention on Human Rights. The Court found that compulsory sex 
education in public schools does not violate parental freedom. 

In 1970, Denmark introduced compulsory sex education in State primary schools as 
part of the national curriculum, the aim of which was to, inter alia, reduce the increased 
prevalence of unwanted pregnancies and promote respect for others. This change in the 
curriculum was introduced by a Bill passed by Parliament (Act No. 235). The Minister of 
Education then requested the Curriculum Committee prepare a new guide on sex education. 
Subsequently, two Executive Orders were issued and a new State Schools Act (Act No. 
313) introduced that did not change the compulsory provision of sex education in State 
schools. When the Bill went before the Danish Parliament, the Christian People’s Party 
tabled an amendment according to which parents would be allowed to ask that their 
children be exempted from sex education. This amendment was rejected by 103 votes to 24.  

The applicants, who were the parents of State primary school students, were not 
satisfied that the provision of compulsory sex education was in conformity with their 
Christian convictions. They considered that sex education raised moral questions and so 
preferred to instruct their children in this sphere. They petitioned on multiple occasions to 
get their children exempted from sex education. However these requests were not met, 
resulting in some of the applicants withdrawing their children from their respective State 
schools. 

The Court was invited to ‘judge whether the introduction of integrated, and 
consequently compulsory, sex education in State primary schools by the Danish Act of 27 
May 1970 constitutes, in respect of the applicants, a violation of the rights and freedoms 
guaranteed by the European Convention on Human Rights, and in particular those set out in 
Articles 8, 9 and 14 of the Convention and Article 2 of the First Protocol. 

The Court held by 6 votes to 1 that there had not been a breach of the Right to 
Education as guaranteed by Protocol no. 1 to the Convention. The Court noted that the right 
set out in the second sentence of Article 2 Protocol 1 is an adjunct of the fundamental right 
to education, and thus corresponds to a responsibility closely linked to the enjoyment and 
exercise of the right to education. In addition, the Court recalled that the provisions of the 
Convention and Protocol must be read as a whole; so that the right to education, private and 
family life, and freedom of religion, thought, conscience, and information are all respected 
as far as is possible. In conformity with guaranteeing parental freedom, and protecting other 
Convention rights, parents are free to have their children educated at home or to send them 
to private institutions, to which the Danish government pays substantial subsidies. Private 
schools in Denmark are required, in principle, to cover all the topics obligatory at State 
schools. However, sex education is not mandatory: ‘Private schools are free to decide 
themselves to what extent they wish to align their teaching in this field with the rules 

                                                 
1 See: Decision of the Commission for Human rights of December 7th 1976, no. 1 EHRR 711 
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applicable to State schools. However, they must include in the biology syllabus a course on 
the reproduction of man similar to that obligatory in State schools since 1960’. This 
guarantee of parental freedom, however, does not mean that State schools fall outside the 
ambit of Article 2 Protocol 1 ECHR. The Court asserted that the second sentence of the Art. 
2 of the Protocol no 1 to the Convention applies not just to ‘religious instruction of a 
denominational character,’ as Denmark claimed, but that ‘the State’s functions in relation to 
education and to teaching, does not permit a distinction to be drawn between religious 
instruction and other subjects. It enjoins the State to respect parents’ convictions, be they 
religious or philosophical, throughout the entire State education program. Arising out of 
reasons of expediency, the setting and planning of the national curriculum generally falls to 
the State. However, sentence two does not prevent States designing curricula that deal with 
philosophical or religious matters because most subjects have a philosophical or religious 
character, in one way or another. It follows that parents, for reasons of impracticality, 
cannot always object to the content of the curriculum. The religious and moral beliefs of the 
parents in this case were not altogether opposed to school education. The situation is more 
complex where religious beliefs are opposed to full-time formal school education. For 
example, where children are enrolled in religious schools and given religious instruction 
that is very different from the curriculum in a regular school. Different courts in different 
jurisdictions may hold differing views (i.e., such a practice should be exempted as a 
cultural right or it could be seen as a violation of a child’s human right to primary 
education). A court’s view in such a situation would depend on the Constitution and other 
legislation together with the cultural and political opinion of such education in that country 
or region. 

Similar question as for the content of the education and teaching at the universities 
has been considered by the Court in the case Leyla Şahin v. Turkey.2 A Turkish Muslim by 
the name Sahin alleged that the Republic of Turkey violated her rights and freedom under 
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms by banning 
the wearing of the Islamic headscarf in institutions of higher education. However the court 
came to the conclusion, that student’s rights and freedom under the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms are not violated when a secular 
country places a ban on wearing religious clothing in institutions of higher education. 

The Council of Europe also stresses the key role and importance of higher education 
in the process of promoting human rights and fundamental freedoms and strengthening 
democracy. The instruments of enforcement are e. g. the Recommendation of the 
Committee of Ministers to member states no. R (98) 3 on access to higher education and 
the Recommendation of the Committee of Ministers to member states no. 1353 (1998) on 
access of minorities to higher education. Since the Convention and the case law to it 
recognized the higher education in the European area as a tool to develop skills and 
exceptionally rich cultural and scientific asset for both individuals and society. Therefore, 
the Strasbourg authorities argue, that it would be hard to imagine that higher education 
institutions would not fall into the scope of the first sentence of Art. 2 of the Additional 
Protocol no. 1 to the Convention. Although that provision does not require the Contracting 
States to establish the institutions of higher education, each state has an obligation to ensure 
effective access to them. 

 

                                                 
2 See: Decision of the European Court of Human rights of November 10th 1998, application no. 
44774/98. 
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Right to education in case law of the Czech and Slovak courts 
 
The Constitution of the Slovak Republic recognizes the legal restriction of the rights 

under Art. 51 of the Constitution of the Slovak Republic. Under this provision “(1) The 
rights listed under Article 35, Article 36, Article 37, paragraph 4, Articles 38 to 42, and 
Articles 44 to 46 of this Constitution can be claimed only within the limits of the laws that 
execute those provisions. … (2) The conditions and scope of limitations of the basic rights 
and freedoms during war, under the state of war, martial state and state of emergency shall 
be laid down by the constitutional law.“ 

The method of claiming the protection under this law has been interpreted by the 
jurisprudence in the Czech Republic and in Slovakia. On the one hand, it concluded that a 
person may claim this right only in the limits of the laws, which implement its content. 
However, on the other hand, it refused the strict and formalistic approach that would 
require from the recipient of the right to education to point to a specific provision of the law 
implementing the content of the right to education. Such denial of a judicial or other legal 
protection on grounds of absence of the reference to specific statutory provision is a 
violation of Art. 46 of the Constitution of the Slovak Republic, under which „(1) Everyone 
may claim his right in a manner laid down by law in an independent and impartial court 
and, in cases laid down by law, at another body of the Slovak Republic. … (2) Anyone who 
claims to have been deprived of his rights by a decision of a public administration body 
may turn to the court to have the lawfulness of such decision reviewed, unless laid down 
otherwise by law. The reviewed of decisions concerning basic rights and freedoms must 
not, however, be excluded from the competence of the courts. … (3) Everyone is entitled to 
compensation for damage incurred as a result of an unlawful decision by a court, or 
another state or public administrative body, or as a result of an incorrect official 
procedure. … (4) Conditions and details concerning judicial and other legal protection 
shall be laid down by law.”  The idea that the recipient is in the exercise of the right to 
education before the state authorities are obliged to indicate the specific provisions of the 
legislation is disproportionate to the requirement to provide legal protection by the state 
authorities. It is therefore sufficient when the recipient of the right recalls a specific facts 
and legal grounds on which the application is built. 3  

Therefore the addressees of the right to education need not to argue with a specific 
legal provision, because the rule of law is the principles that the courts, as well as other 
state authorities know the legislation. If the addressee alleges the infringement of the right 
to education, the court or other state authority shall considered from the order set out in the 
Constitution of the Slovak Republic, whether there was a breach of „ordinary” law, which 
implements requirements of the Constitution of the Slovak Republic.4 

Under the Article 13 (4) of the Constitution of the Slovak Republic „When restricting 
basic rights and freedoms, attention must be paid to their essence and meaning. These 
restrictions may only be used for the prescribed purpose.”     

For example, an individual may claim that during the admission procedure at the 
secondary school he was not given equal opportunity because of a failed concept test in 
mathematics, which did not reflect the different fields of study. In such a case it is the role 
of the authority of the State - particularly the court - to assess whether such allegations are 

                                                 
3 See: The Judgement of the Supreme Administrative Court of the Czech Republic of December 20th 
2005, case no. 2 Azs 92/2005 – 58.  
4 See: The Judgement of the Supreme Administrative Court of the Czech Republic of May 14th 2009, 
no. 1As 205/2008. 
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true, and whether the resulting situation is contrary to the requirements of statutory 
legislation, the requirements of implementing rules and, where applicable to the 
requirements of the Art. 42 of the Constitution.  

Therefore the authorities cannot refuse to provide legal protection to individuals 
solely on the ground that his defense was not built on the specific provisions of the 
legislation. If the state does not follow this order, it may cause the violation of the right to 
education, because it did not fulfill the requirement of the Art. 12 (2) of the Constitution of 
the Slovak Republic, under which „Basic rights and freedoms on the territory of the Slovak 
Republic are guaranteed to everyone regardless of sex, race, color of skin, language, faith 
and religion, political, or other thoughts, national or social origin, affiliation to a nation, 
or ethnic group, property, descent, or any other status. No one may be harmed, preferred, 
or discriminated against on these grounds.” 

 
Power to issue the study plans and syllabi 
 

Czech jurisprudence has analyzed the issue of the power of the state authorities to 
prepare and to determine the content of the study plans and of the syllabi. The context of 
the case was the right of the parents to educate and teach their children. Parents of the 
children attending a certain school in Pardubice, Czech Republic objected the breach of 
their rights on the basis of the sexual education inclusion to the study plan of the ethic 
education. The school argued, that it had included into the syllabi on the ground of the 
Measure of the Minister of Education of the Czech Republic of December 16th 2009, no. 
12586/2009-22. The parents objected, that the content of the subject actually prepared the 
children for their future sexual life. Parental arguments were built on the constitutional 
protection of the family. In the Slovak Republic the Article 41 of the Constitution of the 
Slovak Republic applies. Under this provision „(1) Marriage, parenthood and the family 
are under the protection of the law. The special protection of children and minors is 
guaranteed. … (3) Children born in and out of wedlock enjoy equal rights. … (4) Child 
care and upbringing are the rights of parents; children have the right to parental care and 
upbringing. Parents' rights can be restricted and minors can be separated from their 
parents against their will only by a court ruling on the basis of law. … (5) Parents caring 
for children are entitled to assistance from the state. … (6) Details concerning rights under 
paragraphs 1 to 5 shall be laid down by law. The parents also argued with the content of 
the Article 3 (2) of the Convention on the Rights of the Child, under which “States Parties 
undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-
being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or 
other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all 
appropriate legislative and administrative measures.” 

Under the opinion of the parents the content of the sexual education falls strictly 
within the scope of the constitutionally guaranteed right of the parents to raise their own 
children and the children´s rights to be raised by their own parents. The Ministry of 
Education argued with the content of the Article 2 of the Protocol no. 1 to the Convention. 
It stated that the case law of the European Court of Human Rights interprets the content of 
the Article 2 of the Protocol no. 1 to the Convention in way, that it does not prevent States 
designing curricula that deal with philosophical or religious matters because most subjects 
have a philosophical or religious character, in one way or another. It follows that parents, 
for reasons of impracticality, cannot always object to the content of the curriculum. 
Therefore the Ministry presented the opinion that the mere fact, that the sexual education is 
introduced into the general education program cannot establish an inconsistency with the 
parents' right to education of children. 
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The Supreme Administrative Court of the Czech Republic therefore accepted the 
opinion, that the Constitutional regulations, the Convention on the rights of the child and 
the protocol no. 1 to the Convention create important correctives of the public interest of 
the State to carry out the obligatory school attendance. However, creating curricula, belongs 
to the powers of the State and that provision of the Additional Protocol no. 1 to the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms does not 
prohibit the States to disseminate disputed information. The State may disseminate information 
in an objective, critical and pluralistic way. The Supreme Administrative Court of the 
Czech Republic further stated that that Framework Program was an internal act and 
therefore could not create rights, respectively obligation of external entities, such as school 
students.5 

 
Establishment of the non-state schools 
 

Under the Art. 42(3) of the Constitution of the Slovak Republic „Schools other than 
state schools may be established, and teaching in them provided, only under conditions laid 
down by law; education in such schools may be provided for a payment.” The case law has 
presented a relatively strict approach to the content of this provision. The constitutional 
regulations allow the private entities to establish the non-state schools. How, when 
establishing such schools, these entities have to fulfill the criteria set out by the law. When 
deciding on the inclusion of the proposed non-state school into the network of schools the 
Ministry has to consider the compliance of the conception of the proposed school with the 
long term intention of education and education network development. This material is an 
important instrument that forms the school system and education network. It names the 
basic directions and objectives of the future development of the education. It establishes the 
measure on the state level for the period of at least four years. Its objective is to unify the 
education policy of the regions with the education policy of the state. The basic principles 
on which it is based, is to improve quality and efficiency in education and to achieve 
competitiveness of the state. 

Legislation classifies it among the strategic and policy documents drawn up by the 
Ministry. Private school, which in this case acted in a procedural position of the 
complainant considered this approach of the public authority unconstitutional and saw in it 
a breach of the right to education. However, the Supreme Administrative Court of the 
Czech Republic rejected the arguments of private school and commented that the 
assessment of the compatibility of the proposed concept of a private school with a long-
term aim was a legal condition for the inclusion of a school into the school network. State 
authority saw the inconsistency with the concept of the proposed integration model schools 
of the Ministry of Education. In its decision it said that his intention was to include the 
exceptionally gifted students among peers in other classes in regular schools, not to exclude 
the talented students in specialized schools from the very beginning of their education, as 
foreseen in the concept of the proposed private school. When deciding the Supreme 
Administrative Court of the Czech Republic noted, that the view of the Ministry was 
defensible in terms of the conditions laid down by the constitutional regulations governing 
the right to education.6 

                                                 
5 See: The Judgement of the Supreme Administrative Court of the Czech Republic of March 3rd 2011, 
no 1Ao 1/2011. 
6 See: The Judgement of the Supreme Administrative Court of the Czech Republic of March 3rd 2011, 
no. 7As 52/2007. 
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The Conclusion 
 
The case law of the law enforcement authorities in Slovakia, but also and above all 

the judicial case law in the Czech Republic in a consistent manner reflects the conclusions 
of the case law and doctrine of the Strasbourg right protection organs. Implementation of 
safeguards for the protection of the right to education is perceived primarily through the 
principle of proportionality, and therefore in the adequacy of measures taken by public 
authorities to ensure the commitment no to deny addresses of the public authority their right 
to education. 

Therefore the case law considers the practice of state, which establishes in the 
conceptual planning document the basic directions of the development of education and 
then the given constraints laid down by law respects, when deciding on the issue of 
ensuring access to education for concordant and constitutionally lawful. Therefore, the 
specification of the general conclusions of the long-term strategy in particular case, 
according to the case law also lays also down the limits to the discretion of state authority 
when deciding on the inclusion or non-inclusion of the proposed school to school network. 
The same conclusions are accepted by the case law in the field of the study plans and 
syllabi creation.  

The constitutional rules and the Convention Contracting States give the States quite a 
wide range of discretion in designing and applying the above documents. The limits of the 
protection of the right to education in relation to the individuals lay in an objective 
presentation of the information contained in those documents, respect for the rights of 
parents to bring up their children and equal access to education. If we wanted to generalize 
these conclusions, we would come to the conclusion that the nature of the right to education 
implies that it may be limited under the conditions laid down by law. However, a State 
performing its powers cannot make exercise of this right virtually impossible. The law must 
provide for clear, transparent and understandable terms of the provision of education. The 
reverse procedure of the State would then establish a situation of arbitrary decision-making. 
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Abstract: The state is a social organization. Its functions are related to its social purpose to 
serve the common interests of society. Management of social problems is a process of 
regulation of social relations by the constitution and implementation of social policies on 
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Държавата е социална организация. Държавното управление е реализиране на 
държавна власт чрез вземане на решения, насочени към дейността на съответната 
държавна организация. Задължителният характер на решенията се основава на соци-
алната власт, присъща на всяка отделна организация. В този план управлението пред-
ставлява реализиране на социална власт, а именно властване във функционален и ин-
ституционален аспект. Функционално е държавното управление, което е насочено 
или обхваща осъществяването на държавните политики. Те от своя страна са свърза-
ни с реализирането на политическите, икономическите и социалните права на граж-
даните. Всяка държавна политика трябва да бъде целесъобразна с новите потребнос-
ти на обществото за да бъде социално оправдана, легитимна, съобразена с обществе-
ните интереси. Управлението на социалните проблеми е пряко свързано е регу-
лирането на социалните отношения. Всяка държавна политика трябва да бъдат 
ресурсно осигурена с обществена финансова издръжка. [3; 14- 15]  

Управлението на държавните финанси се осъществява чрез държавния бюджет, 
който изразява годността на държавата да създава и поддържа социално равновесие, 
да увеличава и влияе върху разпределението на националния доход и капитал и чрез 
въздействие върху интересите на хората да осигури съхраняване и развитие на об-
ществото. [4; 20] Посочените цели обезпечават функционирането на моделите на со-
циална защита, които съдържат принципите на програмите за социално осигуряване 
в съответната държава. [5; 7-43] Тези програми допринасят за реализиране на дър-
жавната политика за социално включване на социално уязвими групи лица. Уязвими 
са онези лица и групи от хора, които търпят ограничения по отношение на участието 
им в социалния живот и ползването на социални права. Уязвимите групи не успяват 
да получат достъп или да се възползват от възможностите, които предлагат общест-
вото и икономиката и стават жертава или попадат в ситуация на риск от маргинали-
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зиране и социално изключване. Причините за това са различини и разнообразни като: 
живот в крайна бедност или ниски доходи и материални лишения; влошени финансо-
ви условия; социални и психологически фактори; недостъпна среда; здравни и въз-
растови проблеми; липса или недостатъчни социални умения и образование; липса, 
ограничен достъп или неадекватни  услуги и т.н. [1; 5]  

Социалното включване е процес, който осигурява на изпадналите в риск от бед-
ност и социално изключване да получат възможностите и ресурсите, необходими за 
постигане на нормален стандарт на живот и благосъстояние в общността. То се 
постига чрез въвеждане на добри управленски практики и дейности на институции и 
доставчици в сферата на социалните и здравните услуги с оглед по-доброто обслуж-
ване на уязвими социални групи; ефективност и ефикасност на социалните услуги и 
партньорствата; ефективност и прозрачност при усвояването на финансовите средст-
ва; изграждане на мрежа от партньорства на общинско ниво, с участието на всички 
заинтересовани страни в сферата на местните социални политики. Държавната поли-
тика  за социално включване се реализира чрез инструментите на социалното под-
помагане чрез отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги. 
Правомощията на държавните органи, които осъществяват държавната политика в 
областта на социалното подпомагане се съдържат в Закона за социално подпомагане  
и Закона за закрила на детето. Дирекция „Социално подпомагане” е териториална 
структура на Агенция за социално подпомагане към  Министерството труда и 
социалната политика за изпълнение на държавната политика по социално подпомага-
не, закрила на детето и социална закрила и интеграцията на хората с увреждания.  

Право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния 
месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход. Основа за определя-
не на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход, чийто 
месечен размер се определя с постановление на Министерския съвет. Размерът на ме-
сечната помощ се определя като разлика между диференцирания минимален доход 
или сумата от диференцираните минимални доходи и доходите на лицата или се-
мействата от предходния месец. Право на месечна целева помощ за заплащане на 
наем на общински жилища ползват лицата, ако настанителната заповед е на тяхно 
име и чийто доход от предходния месец е до 250 на сто от диференцирания минима-
лен доход, ако са сираци до 25-годишна възраст, завършили социален учебно-профе-
сионален център; самотни стари хора над 70-годишна възраст; самотни родители. 

Лицата със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспо-
собност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с 
трайно увреждане и военноинвалидите имат право на безплатно пътуване два пъти в 
годината – отиване и връщане, с железопътния транспорт в страната. 

Социалните услуги се предоставят в общността и специализирани институции. 
Те се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на подпомаганите 
деца или лица за осъществяване на ежедневните дейности, както и за социално 
включване. Тези услуги могат да бъдат, както единични (за определен вид дейност – 
например ползване на храна при социален патронаж), така и комплексни (в едно 
заведение за социални услуги се осигурява материално, медицинско и педагогическо 
обслужване на децата или лицата).  

Социални услуги, които се предоставят в общността, са следните – личен асис-
тент; социален асистент; домашен помощник; домашен социален патронаж; дневен 
център; център за социална рехабилитация и интеграция; социална услуга от рези-
дентен тип (център за настаняване от семеен тип; център за временно настаняване; 
кризисен център;  преходно жилище; защитено жилище; приют); социален учебно-
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професионален център; звено „Майка и бебе”; център за обществена подкрепа;  цен-
тър за работа с деца на улицата. обществени трапезарии. Специализирани институ-
ции за предоставяне на социални услуги са следните – домове за деца (домове за де-
ца, лишени от родителска грижа; домове  за деца с физически увреждания; дом за де-
ца с умствена изостаналост); домове за възрастни хора с увреждания;  домове за ста-
ри хора. 

Особено място в социалната политика на всяка държава заема политиката на де-
цата, които са най-нуждаещи се от защита, грижи и осигуряване на условия за нор-
мално развитие и качествен живот. 

Основните начала на законодателството в областта на децата са изложени в 
преамбюла на Конвенцията за правата на детето и се отнасят до признаването на не-
обходимостта от специални грижи и помощ чрез осигуряването на подходяща среда 
за тяхното отглеждане и възпитание. 

 

Правата на децата са прогласени, като са следвани традициите за институциона-
лизиране на правата на човека и правата на гражданина и тяхното превръщане в су-
бективни права. В Закона за закрила на детето са положени следните права и свободи 
на децата - право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и 
социално развитие и на защита на неговите права и интереси; право на закрила срещу 
въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото развитие и срещу нарушаващите 
неговото достойнство методи на въздействие; свобода на мнение и изразяване; на 
собствена религия; право на защита и участие в процедури. [2; 21-41] За първи път в 
българското законодателство се въвежда понятието за дете в риск, към което са насо-
чени приоритетно различните мерки за закрила. По смисъла на §11 от допълнител-
ните разпоредби на  Закона за закрила на детето „ дете в риск“ е дете: 

 което няма родители или е отрасло трайно без тяхната грижа; 
 което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго не-

хуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; 
 за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психи-

ческо, нравствено, интелектуално и социално развитие; 
 което страда от умствени или физически увреждания, както и от трудно ле-

чими заболявания; 
 за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от 

училище. 
 

През 2001 г. започна изграждането на институционална структура, която да осъ-
ществява държавната политика в областта на закрилата на детето. На национално ни-
во тя е представена от Държавната агенция за закрила на детето като специализиран 
орган на Министерския съвет, а на местно ниво – от Дирекции „Социално подпома-
гане” на Агенцията за социално подпомагане. Създадените в тези дирекции отдели за 
закрила на детето осъществяват практическите мерки за закрила на нуждаещите се 
деца. Целта на мерките за закрила в семейна среда е да бъдат подпомогнати детето и 
семейството в зависимост от възможностите за отглеждане и възпитание на детето. 

В „Правителствената стратегия и план за действие за закрила правата на децата 
в Република България за 2000-2003 година” са формулирани основните цели и задачи 
за решаване в областта на грижите и повишаване на благосъстоянието на децата. 
Това са деинституционализацията, развитието на алтернативни форми на грижи и 
различни социални услуги за децата и техните семейства. Тези дейности са обезпече-
ни чрез проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България” в 
размер на 6 млн. евро. Той стартира през месец май 2001 г. и се изпълнява до месец 
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юни 2006г. и се осъществява в десет пилотни общини – София, Пловдив, Варна, 
Бургас, Русе, Стара Загора, Шумен, Сливен, Търговище и Пазарджик.   

Целите на проекта са да осъществи преход от система за закрила на детето, 
осъществявана главно чрез държавна система от институционални грижи към услуги 
в общността, съответстващи на нуждите на отделните общности; да подпомогне 
реформирането на системата за закрила на детето чрез развитието на услуги на об-
щинско равнище, подобряване на качеството на грижите за институционализираните 
деца, развитие на алтернативна система за грижи и подпомагане на по-големите деца 
да се адаптират в обществото като продуктивни граждани. Сред основните цели на 
проекта са развитие на капацитета, деинституционализация, превенция на изоставя-
нето и защита на правата на децата и услуги за децата на улицата. 

Успешно реализираните цели на този пилотен проект дават основание за из-
вършване на активна социална реформа в последните 10 години. Наблюдава се соци-
алната политика на държавата по посока на деинституционализация и въвеждане на 
приемните семейства, като алтернативна грижа за децата, които са останали по раз-
лични причини без родителска подкрепа. Деинституционализацията представлява 
процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка 
до семейната среда в общността, като не се ограничава само до извеждане на децата 
от институциите. Това е процес на превенция на настаняванията на деца в институ-
циите и създаване на нови възможности за получаване на подкрепа в общността. [6; 
142] Превенцията на изоставянето на деца се постига чрез дейности като реализиране 
на програми за социална подкрепа и закрила в подкрепа на родното и разширеното 
семейство за превенция на изоставянето и отглеждане на децата в семейна среда и 
разкриване на алтернативни услуги и форми на грижа, за да се създаде възможност за 
извеждане на децата от институциите. 

Първата стъпка в тази насока е да се преустанови процеса на изоставяне на но-
вородените деца в родилните домове и превеждането им в домовете за медико-соци-
ални грижи за деца. В тази насока е разработен проект „ Посока Семейство“. Той се 
изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ като 
област на интервенция – „Социални услуги за превенция на социалното изключване 
и преодоляване на неговите последици“. Бенефициент по проекта е Министерството 
на здравеопазването с партньори ДАЗД и АСП. Основната цел на проекта е преструк-
турирането на Домовете за медико-санитарни грижи за деца (ДМСГД) от 0 до 3-го-
дишна възраст чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в 8 пилотни 
области: Габрово, Монтана, Русе, Пазарджик, Перник, Пловдив, София и Търговище. 

Процесите на деинституционализация зависят от финансовите средства, които 
се отпускат от държавните и общинските бюджети и различни оперативни програми 
(както и от предприсъединителните фондове на ЕС до 2007 г.). За настанени извън 
семейството се считат само деца, които са настанени по Закона за закрила на детето в 
ДОВДЛРГ, ДДМУИ, ДМСГД и отскоро в някои социални услуги от резидентен тип 
(броят на децата е около 8000 към 2007г.)  В действителност броят на настанените в 
институции деца е доста по-голяма и е почти невъзможно да се представи – в нея по-
падат деца, които живеят в помощни училища, СПИ и ВУИ (институции, създадени 
съгласно ЗБППМН). Поради това тези институции остават извън процесите на деин-
ституционализация.  

С Протокол № 8.2 на Министерския съвет от 24.02.2010 г. е приета Национална 
стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Тя е за 
период на действие – 15 год. и основната и цел е гарантиране правото на децата на 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 66

семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им 
потребности. В това число към нея е свързано закриването на 137 институции за деца 
в рамките на тези 15 год., както и недопускане настаняването и отглеждането на деца 
от 0 до 3 години в резидентна грижа от всякакъв тип след приключване на рефор-
мата. [6; 7] 

Мерките по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. 
ще продължат подкрепата на деинституционализацията на децата. През новия про-
грамен период 658 млн. лв. са предвидени за борбата с бедността и насърчаване  
на социалното включване. В сферата на заетостта ще бъдат отделени повече от  
1 266 млн. лв. [8] 

В периода 2010-2015 г. са закрити 47 специализирани институции за деца. По 
проект „Детство за всички“ са въведени 131 услуги в 65 общини, където са настанени 
над 1000 деца. По данни на Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ 
продължава успешното развитие на приемната грижа по проект „И аз имам семей-
ство”, в рамките на който достъп до близка до семейната среда са получили 1 900 де-
ца. Броят на децата, настанени в 29-те ДМСГД в страната намалява от 1 270 деца към 
края на 2013 г. до 911 деца в края на март 2015 г. 

Националната стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреж-
дания е съсредоточена изцяло върху принципите, залегнали в Конвенцията на ООН 
за правата на детето, а именно: право на детето с увреждане на пълноценен, само-
стоятелен и достоен живот; право на детето с увреждане на активно участие в 
обществения живот; ефективен достъп на всяко дете с увреждане до качествено 
образование, професионално ориентиране и професионална подготовка; безусловен 
достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация; право на специал-
на подкрепа и грижи, способстващи за максималното развитие на заложбите на дете-
то с увреждане; право на гарантирана и съобразена с финансовото състояние на роди-
телите на дете с увреждане помощ, насочена към задоволяване на неговите нужди; 
право на детето с увреждане да бъде отглеждано в семейна среда. 

Социалните услуги за деца с увреждания са ресурсно осигурени със средства от 
различни оперативни програми. През последните години в България бяха реализира-
ни няколко проекта. [9] 

 Проект „Детство за всички”, изпълняван от ДАЗД в партньорство с АСП и 
МЗ е насочен към най-уязвимите групи – деца над 3-годишна възраст и младежи с ув-
реждания, настанени в 24 дома за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/ и 31 дома за 
медико-социални грижи за деца /ДМСГД/. Периодът на изпълнение е юни 2010 – 
декември 2014 г. След извършване на проверка на потребностите на децата от спе-
циализираните домове, са определени подходящи услуги в общността, които да заме-
нят институционалната грижа, а именно създаване на 149 Центрове за настаняване от 
семеен тип, във всеки от които ще живеят по 12 деца; отваряне на 36 Защитени жили-
ща, всяко от които ще подслони по 8 младежа; създаване на 8 центъра за социална 
рехабилитация и интеграция. Разработена е карта, която включва резидентни и 
съпътстващи услуги в 81 общини на страната, от които 62 от градската агломерация и 
19 от селските райони за следните услуги. 

България е постигнала значителен напредък в деинституционализацията през 
последните пет години. Закрити са всички 24 дома за деца с увреждания, а броят на 
живеещите в институции е намалял със 78 % (от 6 730 през 2010 г. до 1 502 през  
2015 година). 

Децата и младежите с увреждания, изведени от специализираните институции 
за деца и настанени в новите резидентни услуги, стават все по-самостоятелни, подо-
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брява се  здравословното им състояние и физическо развитие. Това показват резулта-
тите от извършената оценка на 1291 деца и младежи с увреждания, настанени в цент-
рове за настаняване от семеен тип, създадени по проект „Детство за всички“, реали-
зиран от Държавната агенция за закрила на детето в периода 2010 – 2015 г. 

Все повече деца и младежи с увреждания, преместени от специализираните ин-
ституции, се чувстват по-сигурни и спокойни в услугите от семеен тип. Новите къ-
щички им предоставят възможността да бъдат себе си, да бъдат част от общност и да 
развиват потенциала си. Преместването на момчетата и момичетата от институциите 
не е финал на процеса, а начало на подобряване на живота им, на пълното включване 
в общността и цялостно зачитане на техните права. [11] 

 Проект„ Подкрепа“ е изпълняван от Държавната агенция за закрила на дете‐
то (ДАЗД), по оперативна програма „Техническа помощ“. Периодът на изпълнение е 
28 май 2012 г.– 27 януари 2015 г. Основна цел на проекта е да се подобри и повиши 
административния и управленски капацитет на ДАСД в партньорство с АСП и МЗ, 
които управляват и изпълняват проекти по Плана за действие на Националната стра‐
тегия  „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ за усвоя‐
ване на средствата от структурните и кохезионни европейски фондове. [10] 

В настоящия програмен период на Оперативните програми 2014 г. – 2020 г. 
трябва да бъдат заложени схеми, които да осигурят непрекъсваемост на процеса, като 
продължават и надградят вече стартиралите етапи на закриване на институциите и 
обезпечаване на издръжката на новите услуги, както и привличане на квалифицирани 
специалисти. Необходимо е разработване на финансов механизъм, който да гаранти-
ра пренасочване на средствата от съществуващите специализирани институции към 
новите услуги, развивани по проектите. Националната стратегия за детето 2008-2018 
и Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021г.) предвиждат 
реализирането на тези институционални механизми. 
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Резюме: Биометричните данни поставят удостоверяването на персонална иден-
тичност на различна плоскост, тъй като посредством навлизането на съвременни-
те технологии е възможно установяването на самоличността и идентифициране-
то да бъде извършвано въз основа на физически, химически или поведенчески харак-
теристики на дадено лице. 
Биометричните данни са вид лични данни. Те представляват  изображението на ли-
цето на човек и/или пръстовите му отпечатъци, както и друг вид специфични иден-
тификационни характеристики, които най-често се използват за разпознаване и 
проверка на самоличност. 
Предизвикателствата, пред които предстои да бъде изправяно съвременното 
общество във връзка с използването на биометнични данни, безспорно ще разкрие и 
нови потребности от регламентация на различни сфери от обществеия живот. Не-
обходимо е да бъдат създадени достатъчно надеждни механизми за защита, които 
едновременно с това да не ограничават основните права и свободи на всеки гражданин. 
 

Ключови думи: Биометрични данни, правна регламентация, обществен живот 
 
Summary: Biometric data sets authentication of personal identity on a different plane, 
because by the advent of modern technology it has become possible personal identification 
to be made based on physical, chemical or behavioral characteristics of a person. 
Biometric data is a type of personal data. It present the image of a person's face and / or 
his fingerprints, and other types of specific identification features, which are most 
commonly used for identification and verification of identity. 
Challenges  which are to be faced by modern society in connection to the use of biometric 
data will undoubtedly reveal new ways of regulation of various spheres of life 
obshtestveiya. It is necessary to create enough reliable mechanisms for protection, which 
not to restrict fundamental rights and freedoms of every citizen. 
 

Key words: Biometric data, legal regulation, public life 
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Удостоверяването на персонална идентичност е неразделна част от съвременния 
живот. От влизането в офис сграда и използването на  компютърни мрежи, до канди-
датстване за кредит, ние редовно се сблъскваме с изискването да удостоверяваме кои 
сме. По-„традиционните” методи за удостоверяване на самоличност разчитат на това, 
определено лице да разпознае и идентифицира отличителни характеристики като да-
та на раждане или адресна регистрация, посредством предоставяне на документ за са-
моличност като поспорт или шофьорска книжка. От друга страна, е възможно от ли-
цето което трябва да бъде идентифицирано, да се изисва въвеждане на парола или 
пин код, както и предоставяне на магнитна карта за достъп.  

Биометричните данни поставят идентифицирането на различна плоскост, тъй 
като посредством навлизането на съвременните технологии е възможно  установява-
нето на самоличността и идентифицирането да бъде извършвано въз основа на физи-
чески, химически или поведенчески характеристики на  дадено лице. 

Биометричните данни са вид лични данни. Те представляват  изображението на 
лицето на човек и/или пръстовите му отпечатъци, както и друг вид специфични иден-
тификационни характеристики, които най-често се използват за разпознаване и про-
верка на самоличност. Съгласно §1, т.16 от допълнителните разпоредби на Закона за 
българските лични документи, „биометрични данни” са изображението на лицето на 
гражданина и пръстовите му отпечатъци, които се използват за разпознаване и про-
верка на заявена самоличност. 

Обработването на личните данни съгласно дефиницията в §1, т.1 от Допълни-
телните разпоредби на Закона за защита на личните (ЗЗЛД) е всяко действие или съв-
купност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с 
автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранява-
не, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване 
чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, 
блокиране, заличаване или унищожаване. 

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е 
идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез иденти-
фикационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Съгласно §1, 
т.16 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, „специфични признаци” са признаци, 
свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, иконо-
мическа, културна, социална или друга идентичност на лицето. 

 

Обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице 
поне едно от следните условия: 

 обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задъл-
жение на администратора на лични данни; 

 физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие; 
 обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по 

който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за 
действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово ис-
кане; 

 обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физи-
ческото лице, за което се отнасят данните; 

 обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществя-
ва в обществен интерес; 

 обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени 
със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните; 
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 обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на адми-
нистратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, 
освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физи-
ческото лице, за което се отнасят данните. 

 

Съществува правна възможност в определени случаи, пръстовите отпечатъци 
използвани за идентифициране на самоличност, да бъдат включени към категорията 
на т.н. „чувствителни данни”, които включват информация за расов или етнически 
произход; политически, религиозни, или философски убеждения, членство в полити-
чески партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически 
или синдикални цели; данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или чо-
вешкия геном. При наличието на тази хипотеза е забранено обработването на такъв 
вид данни. Тази забрана, регламентирана в чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗЛД не се прилага, в 
случаите когато: 

1. обработването е необходимо за целите на изпълнението на специфични пра-
ва и задължения на администратора в областта на трудовото законодателство; 

2. физическото лице, за което се отнасят тези данни, е дало изрично своето съг-
ласие за обработването им, освен ако в специален закон е предвидено друго; 

3. обработването е необходимо за защита на живота и здравето на физическото 
лице, за което тези данни се отнасят, или на друго лице и състоянието на физическо-
то лице не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки за това; 

4. обработването се извършва от организация с нестопанска цел, включително с 
политическа, философска, религиозна или синдикална цел, в хода на законосъобраз-
ната й дейност и с подходяща защита, при условие че: 

 обработването е свързано единствено с членовете на тази организация или с 
лица, които поддържат редовни контакти с нея във връзка с нейните цели; 

 данните не се разкриват на трети лица без съгласието на физическото лице, 
за което те се отнасят. 

5. обработването се отнася до данни, публично оповестени от физическото ли-
це, или то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на права по 
съдебен ред; 

6. обработването е необходимо за целите на превантивната медицина, медицин-
ската диагностика, предоставянето или управлението на здравни услуги, при условие 
че данните се обработват от медицински специалист, задължен по закон да пази про-
фесионална тайна, или от друго лице, обвързано с подобно задължение за опазване 
на тайна; 

7. обработването се извършва единствено за целите на журналистическата дей-
ност, литературното или художественото изразяване, доколкото то не нарушава пра-
вото на личен живот на лицето, за което се отнасят тези данни. 

 

От практическа гледна точка се поставя въпросът, в кои случаи е допустимо об-
работване на лични данни чрез сканиране на произволни точки от пръстов отпечатък. 
Отговорът на този въпрос е пряко свързан с предоставяне на съгласие от страна на 
лицето,  чиите лични данни ще бъдат обработвани. За да е в състояние лицето да на-
прави конкретно и информирано волеизявление, то следва да бъде информирано за 
задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните, както и за 
последиците от отказ за предоставянето им. Във всички случаи на лицето, чието во-
леизявление се изисква, следва да е предоставена информация за правото на достъп и 
правото на коригиране на данните, заличаване или блокиране на събраните данни, 
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както и правото на възражение срещу обработването на личните данни, при наличие 
на законово основание за това. 

Съгласието следва да бъде изразено по отношение на целите на обработване на 
даннитe, като съгласно действащата нормативна уредба, след постигане целта на об-
работване на личните данни, администраторът на данните е длъжен да ги унищожи 
или прехвърли на друг администратор, като предварително уведоми за това Комисия-
та за защита на личните данни, ако прехвърлянето е предвидено в закон и е налице 
идентичност на целите на обработването. 

С решение oт 4 декември 2008 г., постановено по делото С. и Майкъл Марпър 
срещу Великобритания (жалби № 30562/04 и № 30566/04) Голямата камара на 
Европейския съд за правата на човек (ЕСПЧ) постановява, че базата данни от ДНК на 
Великобритания, която е най-голямата в света и съдържа ДНК информация на стоти-
ци хиляди лица, представлява нарушение на чл. 8 от Европейската конвенция за за-
щита правата на човека и основните свободи. Жалбоподателите С. и Майкъл Марпър 
са британски граждани, родени съответно през 1989 и 1963 г., и живущи в Шефилд, 
Великобритания. Случаят касае съхранението на пръстови отпечатъци, клетъчни про-
би и ДНК профили на жалбоподателите от страна на властите след прекратяване на 
наказателен процес срещу тях и сваляне на обвинението.  

На 19 януари 2001 г. С. е арестуван с обвинение за опит за грабеж. Тогава той е 
на единадесет години. Пръстовите му отпечатъци и ДНК проби са взети. Обвинения-
та срещу него са снети на 14 юни 2001 г. Марпър е арестуван на 13 март 2001 г. с об-
винения за нападение над партньора си. Пръстовите му отпечатъци и ДНК проби са 
взети. Процесът е официално прекратен на 14 юни 2001 г. след помирение между не-
го и партньора му. 

След прекратяването на производствата, двамата жалбоподатели неуспешно ис-
кат унищожаването на пръстовите им отпечатъци и ДНК профилите. Информацията 
е била съхранена на базата на закон, позволяващ съхранението на данните, без огра-
ничение във времето. 

В мотивите към решението, ЕСПЧ посочва, че защитата която чл. 8 осигурява, 
би била неприемливо отслабена, ако употребата на модерните технологии в наказа-
телното правораздаване е позволена на всяка цена и потенциалните ползи от тази 
употреба не са внимателно балансирани със защитата на интереси, свързани с личния 
живот. Според съда всяка държава, която има водеща роля в развитието на нови тех-
нологии, носи специална отговорност за установяването на точния баланс в това от-
ношение. 

Съдът посочва, че нивото на вмешателство в личния живот може да бъде раз-
лично, като съхраняването на данни от клетъчни проби е особено обезпокоително, 
взимайки предвид факта, че те са най-богати по съдържание на генетична и здравна 
информация.  

Съдът смята, че всеобхватният и неограничен характер на властта да се запазват 
пръстови отпечатъци, клетъчни проби и ДНК профили на лицата, заподозрени, но 
неосъдени, не създава необходимия баланс между конкуриращи се частни и общест-
вени интереси и че страната-ответник е престъпила всякакви приемливи граници в 
това отношение. Следователно, събирането и съхранението на данни в случая пред-
ставлява непропорционално вмешателство в личния живот на жалбоподателя и не 
може да бъде считано за необходимо в демократичното общество.  

Въпросът за събиране, обработване, съхранение и използване на биометрични 
данни се поставя широко и по отношение на издаване на документи за самоличност. 
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В рамките на Европейския съюз, през 2009 г. бе взето решение, чрез изменение на 
Регламент (ЕО) № 2252/2004 относно стандартите за отличителните знаци за сигур-
ност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от 
държавите-членки1, че паспортите на деца под 12-годишна възраст няма да съдържат 
техните пръстови отпечатъци. По отношение на останалите граждани на ЕС, се взе 
решение в паспортите и документите за пътуване да се съдържат техни биометнични 
данни като включително се въведоха и пръстови отпечатъци на притежателя на всеки 
паспорт.  

Решението за включване на биометрични данни – портретна снимка и пръстови 
отпечатъци – в европейските паспорти, бе въведено с цел по-ефективна борба с изма-
мите и фалшификациите. По отношение на паспортите на деца, с цел да бъде засиле-
на ефективността при борбата с трафик на деца, законодателството на Общностно 
ниво предвиди въвеждането на принципа „едно лице – един паспорт”, т.е. всяко лице 
да притежава собствен паспорт като биометричните идентификатори да са свързани 
единствено с лицето, което е притежател на паспорта, а не както се е предвиждало 
преди – паспорти, издавани на родители, да включват и имената на децата, докато 
микрочипът съдържа биометричните данни само на родителя. 

Предизвикателствата, пред които предстои да бъде изправяно съвременното об-
щество във връзка с използването на биометнични данни, безспорно ще разкрие и но-
ви потребности от регламентация на различни сфери от обществеия живот. Необхо-
димо е да бъдат създадени достатъчно надеждни механизми за защита, които едно-
временно с това да не ограничават основните права и свободи на всеки гражданин.  
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ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ КАТО ПРЕДПОСТАВКА  

ЗА ИЗДАВАНЕТО НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ  
НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

доц. д-р Красимир Мутафов1 
 

THE TAX RETURN AS A PRECONDITION FOR THE ISSUANCE 
OF THE ACT FOR ASSESSMENT OF TAX LIABILITIES 

 

Assoc. Prof. Krasimir Mutafov, PhD 

 
 

Summary: The report was dedicated to the tax return as a precondition for the issuance of 
some of the acts for assessment of tax liabilities as it not pretend to be  exhaustive. These 
are the acts under Article 106 and Article 107 of Tax-Insurance Procedure Code and the 
tax assessment bill in a case of regular reporting, in which the presence of a properly filed 
tax return is an absolute prerequisite for their issue. 
 

Key words: tax return, TIPC, act for assessment of tax liabilities. 
 
 

Подаването на данъчни декларации е лично задължение, което възниква за да-
нъчните субекти въз основа на закона /obligatio ex lege/2. Данъчният закон е този, 
който регламентира в какъв срок, по отношение на какво точно данъчно задължение 
и кой следва да подаде данъчна декларация. Изпълнението на това задължение поста-
вя началото на производството по данъчно облагане3. 

Основанията за едно такова становище са най-малко две.  
Първото е, че подадената данъчна декларация служи като основа за облагането, 

т.е. да се издаде законосъобразен АУДЗ.4 
Разбира се няма пречка законосъобразен АУДЗ да се издаде и когато не е пода-

дена данъчна декларация, но нейното наличие с оглед на информацията, която се съ-
държа в нея улеснява неговото издаване.  

Второто е, че с подаването на първата данъчна декларация се извършва общата 
регистрация за една част от данъчните субекти /чл.82, ал.2 от ДОПК/. 

Като се има предвид, че данъчната декларация се подава от данъчните субекти, 
по правната си същност тя представлява частен документ и като такъв задължително 
трябва да бъде подписана. Тя може да бъде подадена, както от лицето, което е носи-
тел на данъчното задължение, така и от негов представител. Представителството в те-
зи случаи може да възникне въз основа на закона, както е например при малолетните 
лица,  или въз основа на изрично упълномощаване, което може да бъде с или без но-
тариална заверка на подписа на представляващия, по преценка на данъчния субект. В 
редица случаи задължението за подаване на данъчна декларация не е обвързано с 

                                                 
1   Авторът е доктор по право, доцент по финансово и данъчно право в ЦЮН на БСУ. 
2   Вж. Кучев, С. Финансово право, С.2004, с.111. 
3   Вж. Стоянов, П. Данъчно право, С.1994, с.415. 
4   Караниколов, Данъчният облагателен акт. Същност, издаване, обжалване, изпълнение, С. 
1995, с.54. 
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реализирана  стопанска дейност за периода от време, който обхваща декларацията. 
Така например разпоредбата на чл.125, ал.4 от ЗДДС регламентира, че регистрирани-
те лица са задължени да подават справка-декларация за съответния данъчен период и 
тогава, когато не са извършвали облагаеми доставки или придобивания5. 

В нашето данъчно право, данъчните декларации винаги се подават в писмен 
вид, по утвърден образец6. 

Подаването на съответната данъчна декларация може да се извърши в офисите 
на ТД на НАП по месторегистрация на данъчния субект, чрез лицензиран пощенски 
оператор или по електронен път7. 

Разпоредбата на чл.104 от ДОПК предвижда възможността лицата да могат да 
правят корекции във вече подадена данъчна декларация с подаването на нова декла-
рация но преди изтичането на установения в закона срок за нейното подаване. Ако 
коригиращата данъчна декларация е подадена след този срок тя не поражда правни 
последици. 

Задължението за подаване на данъчна декларация е от административен харак-
тер, израз е на властническите правомощия на държавата и неговото неспазване 
представлява административно нарушение8. 

Пред хипотезата на административно нарушение ще бъдем изправени и когато 
данните в подадената в срок декларация са неверни и водят до определяне на данъч-
ното задължение в размер различен от действително дължимия. В някои случаи непо-
даването на данъчна декларация или невярното деклариране на данни в нея може да 
доведе и до възникването на наказателна отговорност за данъчния субект9. 

В правната литература е прието, че това се дължи на обвързващата сила, която 
притежават данъчните декларации по отношение на обявените в тях факти и обстоя-
телства за лицата, които са ги подали10. 

Негативните правни последици от неподаването в законоустановения срок на 
данъчна декларация или от неправилното и попълване не се изчерпват само с въз-
можното налагане на административна или наказателна отговорност. Когато такава 
декларация не е подадена, органът по приходите при установяване на данъчните за-
дължения на лицето е задължен да приложи особеният ред за ревизия, регламентиран 
в чл.122-124 от ДОПК11.  

В правната теория данъчната декларация се приема като извън съдебно призна-
ние на определени факти, което е доказателство, насочено срещу този който е напра-
вил декларацията12. 

Други автори приемат, че данъчната декларация може да се разглежда и като 
форма на правно сътрудничество между данъчните субекти и администрацията по 
приходите13. 
                                                 
5   Подобно задължение има и при облагането с акциз – чл.87, ал.4 от ЗАДС, с корпоративен 
данък – чл.92, ал.3-4 от ЗКПО. 
6   Вж. чл.92, ал.1 от ЗКПО, чл.125, ал.8 от ЗДДС, чл.90 от ЗАДС, чл.50 от ЗДДФЛ. 
7   Вж. чл.100, ал.2 и чл.102 от ДОПК. 
8   Вж. чл.179 от ЗДДС, чл.261 от ЗКПО, чл.80 от ЗДДФЛ. 
9   Вж. чл.255 от Наказателния кодекс. 
10   Минкова, Г. Данъчни задължения, С.2012, с.346. 
11   Това не се отнася за актовете по чл.107 от ДОПК, тъй като чл. 107, ал.3, изр.трето от кодек-
са допуска възможността тези актове да се издават и в случаите, когато не подадена данъчна 
декларация. 
12   Христофоров, В. Данъчно право, С.1949, с.121-122. 
13   Караниколов, Л. Цит. съч., с.54. 
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В чуждестранната правна литература някои автори приемат, че данъчната де-
кларация е помощен финансов акт, което основателно е критикувано в нашата правна 
доктрина. Подобно становище е неприемливо, тъй като финансовите актове се из-
дават от субекта притежаващ властнически правомощия във финансовото правоотно-
шение и това е държавата в лицето на специализираната финансова администрация14. 

Приемането на данъчната декларация от органите на НАП по никакъв начин не 
я официализира, т.е. не й придава качеството на официален документ, а още по-мал-
ко на някакъв помощен финансов акт. 

Въз основа на това можем да приемем, че от гледна точка на правната си същ-
ност тя е частен документ, с който лицето само определя дължимия от него да-
нък или съдържа предоставена от данъчния субект информация относно факти 
и обстоятелства, които са от значение за определяне на данъчното задълже-
ние, и които той по силата на закона е длъжен да предостави на администра-
цията по приходите.  

От даденото работно определение за данъчната декларация е видно, че с нейно-
то подаване се установяват обекта и субекта на облагане. В тази връзка, още от този 
момент във времето стартира и данъчно-осигурителният контрол относно предоста-
вената с нея информация за субекта и обекта на облагане. Този контрол не е задъл-
жително винаги да доведе до издаването на АУДЗ, с който да се коригира правното 
основание и размера на декларирания от лицето данък, но това не означава, че следва 
да бъде подценяван или пренебрегван. Неговата цел е още в началния етап на по-
даване на декларацията да се отстранят евентуалните нередности при нейното попъл-
ване и своевременно да се заведат и/или актуализират данните, които подлежат на  
вписване в данъчния регистър и данъчно-осигурителната сметка/чл.82 и чл.87, ал.2 от 
ДОПК/.   

Данъчните декларации могат да се обособяват на различни видове въз основа на 
различни критерии – според периода, които обхващат, според видовете данъци /ме-
сечни, тримесечни, годишни; за местни или републикански, преки или косвени данъ-
ци и др./. 

 

Според нас теоретично, а и практическо значение има единствено обособяване-
то на данъчните декларации от гледна точка на тяхното съдържание. В зависимост от 
този критерий данъчните декларации се подразделят на два вида: 

- данъчни декларации, с които лицата сами определят данъчната основа и раз-
мера на дължимия от тях данък. Това са по-голямата част от данъчните декларации, 
които лицата са длъжни подават – това са декларациите по реда на ЗДДФЛ, ЗКПО, 
ЗАДС. За този вид декларации е прието да се счита, че имат установително действие 
и служат като изпълнително основание за стартиране на процедура по принудително 
изпълнение при условие, че данъкът не е внесен доброволно в установения от закона 
срок15. 

- данъчни декларации, с които се предоставя информация относно факти и об-
стоятелства, които за от значение за определяне на данъчната основа и размера на 
данъка. При този вид декларации, данъчната основа, както и размера на дължимия 
данък се определят от компетентния административен орган. Такива са някои от 
декларациите, които лицата са задължени да подават по реда на ЗМДТ – деклара-

                                                 
14   По подробно вж. Стоянов, И. Видове контрол за законност в сферата на публичните фи-
нанси, С.2005, с.25-26. 
15  Вж. Минкова, Г. Цит. съч., с.346. 
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циите за определяне на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследства-
та, данъка върху превозните средства и др. 

Освен различията, които имат помежду си тези два вида декларации от гледна 
точка на тяхното съдържание, те пораждат и различни правни последици. 

Така например, съгласно чл.209, ал.2, т.2 от ДОПК, първият вид данъчни декла-
рации представляват годно изпълнително основание, т.е. въз основа на тях, след като 
изтече срока за доброволно плащане на данъчното задължение, публичният изпълни-
тел, респ. частният съдебен изпълнител при условията на възлагане могат да пред-
приемат действия по принудително събиране на вземането.  

Вторият вид данъчни декларации не могат да послужат като годно изпълнител-
но основание, тъй като с тях  лицата не определят правното основание и размера на 
дължимия от тях данък. Това се извършва от компетентния административен орган, 
чрез издаването на АУДЗ. 

Различията между тези два вида данъчни декларации, предпоставят издаването 
въз основа на тях на различни актове за установяване на данъчни задължения, което е 
намерило отражение и в нормативната уредба/чл.106 и чл.107 от ДОПК/.  

При разглеждането на въпроса свързан с подаването на данъчната декларация 
като предпоставка за издаването на АУДЗ трябва да се направи уточнението, че зако-
нът допуска възможността актовете по реда на чл.107 от ДОПК, да се издават и кога-
то не е подадена данъчна декларация, но това е по-скоро изключение от правилото, 
което не дава отражение върху приетият в изследването подход при тяхното разгра-
ничаване от останалите видове АУДЗ. Освен тези два акта, наличието на подадена 
данъчна декларация е задължителна предпоставка и за издаването на ревизионен акт 
при условията на редовна отчетност.  

Необходимостта от предварително подадена данъчна декларация за издаването 
на този вид АУДЗ произтича от това, че той се издава единствено след извършена ре-
визия. Тази форми на данъчно-осигурителен контрол е регламентирана в чл.110 от 
ДОПК и е винаги за отминал данъчен период, като след неговото изтичане отделните 
материални данъчни закони /ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗДДС/ регламентират сроковете 
и условията за подаване на съответните данъчни декларации. Точно чрез данъчните 
си декларации, лицата сами определят данъчната основа и размера на дължимите от 
тях данъци, а органите по приходите са онези, които притежават компетентността да 
осъществяват контрол относно законосъобразността на това тяхно задължение.      

Няма пречка когато лицето е подало данъчната си декларация администрацията 
по приходите да издаде и ревизионен акт по реда на чл.122 от ДОПК в резултат на 
т.нар. в данъчното право особено ревизионно производство по реда на същата правна 
норма, но по подобие на актовете по чл.107от кодекса това не е задължително 
условие16. 

 

                                                 
16  Разпоредбата на чл.122, ал.1, т.1-8 от ДОПК допуска издаването на  ревизионен акт по реда 
на чл.122 от кодекса в случаите когато е налице поне едно от обстоятелствата визирани в нея с 
изключение на т.1.  
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Резюме: Въвеждането на информационни системи в лечебните заведения има висок 
потенциал за  подобряване на достъпността на клиничната информация, както и 
за подобряване на здравните грижи. Въпреки това използването на информацион-
ните технологии в здравеопазването, води до множество предизвикателства свър-
зани с информационната сигурност. 
Най-често срещаните трудности по отношение на опазване на информационната 
сигурност са свързани с поверителността и предотвратяване на неоторизирания 
достъп до клинични данни на пациентите. 
Всички служители в лечебните заведения трябва да бъдат обучени по отношение 
принципите на информационната сигурност. Всички те трябва да бъдат запознати 
с техните отговорности за защита на информацията. 
Пациентската информация съдържаща се в болничните информационни системи е 
чувствителна и строго поверителна, като защитата й е от съществено значение. 
Нерегламентираният достъп и разгласяването на информация свързана със живо-
та и здравето на пациента може да има етични, социални и съдебни последици. 
 

Ключови думи: информационни системи, лечебни заведения, информационна 
сигурност 

 
Abstract: The introduction of information systems in medical institutions has high potential 
to improve the accessibility of clinical information and to improve health care. However, 
use of information technology in health care leads to many challenges related to 
information security. 
The most common difficulties in protecting information security are related to 
confidentiality and prevention of unauthorized access to patients’ clinical data. 
All employees in medical institutions should be trained in the principles of information 
security. They all need to be aware of their responsibilities to protect the information.  
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Patient information contained in hospital information systems is sensitive and highly 
confidential, and its protection is essential. Unauthorized access and disclosure of 
information related to the life and health status of patients may have ethical, social and 
legal consequences. 
 

Key words: Information systems, medical institutions, information security 
 
 

Въвеждането на информационни системи в лечебните заведения има висок по-
тенциал за подобряване на достъпността на клиничната информация, както и за подо-
бряване на здравните грижи. Въпреки това използването на информационните техно-
логии в здравеопазването, води до множество предизвикателства свързани с инфор-
мационната сигурност. 

Информационните технологии са компютърни и телекомуникационни техноло-
гии, които осигуряват автоматизирани методи за обработка на информацията.  Ин-
формационните системи са системи от човешки и технически компоненти, които 
приемат, съхраняват, обработват, предоставят и прехвърлят информация. Те могат да 
бъдат базирани на различни комбинации между човешките усилия, и информацион-
ните технологии. 

Към настоящия момент лечебните заведения не само предоставят здравни ус-
луги, но също така се конкурират помежду си не само за постигане на добър финан-
сов резултат, но и за постигане на висок рейтинг и акредитация. Един от подходите 
за постигане на подобряването на здравните грижи е използването на информацион-
ни технологии и информационни системи[1]. Надеждната и достоверна информация 
трябва да бъде идентифицирана, събрана и разпространена в подходяща форма и сро-
кове, като по този начин всяко едно длъжностно лице в лечебното заведение да може 
да поема определена отговорност. Информационните системи осигуряват оператив-
на, финансова, законодателна и друг вид информация и данни, които подпомагат уп-
равлението и контрола върху дейността на лечебните заведения.  

Информационните системи в болничните заведения се използват широко във 
връзка с приключване на дневните задачи от страна на медицинския и немедицински 
персонал, за комуникацията между различните отделения или отдели в лечебното за-
ведение, както и за комуникация с институции и организации извън лечебното заве-
дение. В най-общ смисъл използването на болничните информационни системи има 
редица предимства както за предоставящите, така и за получаващите здравна услуга/ 
грижа. Тези системи имат сериозен потенциал свързан както с увеличаване на до-
стъпността до клинична информация така и за подобряване на изследванията за кли-
ничното и обществено здраве. Въпреки това използването на информационните сис-
теми води до нови предизвикателства свързани с информационната сигурност на тези 
системи. 

Най-често срещаните трудности по отношение на опазване на информационната 
сигурност са свързани с поверителността и предотвратяване на неоторизирания дос-
тъп до клинични данни на пациентите. От една страна информацията за пациентите е 
изключително чувствителна и е необходимо да бъде запазена сигурна и поверителна, 
като от друга страна различни доставчици на здравни услуги/грижи е необходимо да 
имат достъп до тях. 

Лечебните заведения събират, използват и съхраняват лични данни и клинична 
информация. По тази причина рисковете от изтичане на информация и нарушаване 
на правото на неприкосновеност на личния живот, може да доведе до последствия 
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много по-тежки отколкото при други организации. По тази причина трябва да се 
обърне особено внимание на въпросите свързани със сигурността на информацията, в 
съответствие с правилата за информационна сигурност и законовите актове[2]. 

Всички служители в лечебните заведения трябва да бъдат обучени по отноше-
ние принципите на информационната сигурност. Всички те трябва да бъдат запозна-
ти с техните отговорности за защита на информацията. Новоназначените служители 
трябва да бъдат включвани в обучения за повишаване на знанията в качеството им на 
потребители на информационните системи в лечебните заведения, с оглед постигане 
добро ниво на информационна сигурност. В противен случай, липсата на обучение, 
липсата на инструкции за управление и поведение по въпросите свързани със сигур-
ността, както и липсата на ясни и документирани политики за справяне с рисковите 
фактори, може да създаде проблеми за работниците и служителите в лечебните за-
ведения. За да се изследва информационната сигурност в лечебните заведения, след-
ва да се обърне внимание на три основни типа предпазни мерки – физически,  техни-
чески и административни[3]. 

 Физическите предпазни мерки са вързани със способността на организацията 
да се защити от физически заплахи. Тези предпази мерки гарантират, че медицинския 
персонал ще получи достъп до защитената медицинската информация, така че да мо-
же да продължи да предоставя медицински услуги/грижи, когато това е необходимо; 

 Техническите предпазни мерки са свързани най-общо с предпазване от елек-
тронни заплахи за медицинската информация. Най-често те са свързани с: 

‐ Осигуряване на технически политики и процедури, които позволяват на 
упълномощени служители да получат достъп до информационните системи 
в лечебните заведения; 

‐ Технически мерки за сигурност, защита и предотвратяване на неоторизиран 
достъп до информационните системи; 

‐ Въвеждане на контроли свързани със защитата и невъзможността да бъде 
променяна или повреждана медицинската информация. 

 Мониторинг /чрез софтуер или хардуер/ или процедурни механизми свърза-
ни със записване и разглеждане на всички записи и промени реализирани в информа-
ционните системи;  

 Административните предпазни мерки се фокусират върху вътрешната орга-
низация. Върху политиките и процедурите касаещи мерките за сигурност които за-
щитават здравната информацията за пациента.  

Докато физическите предпазни мерки предпазват лечебните заведения от физи-
ческа кражба или повреда, а техническите я защитават от електронна заплаха, то ад-
министративните предпазни мерки създават здравата основа за сигурност. 

Основните цели на информационната сигурност включват поддържане  на кон-
фиденциалност, достъпност и интегритет на информацията, като в сферата на здраве-
опазването, сигурността на защитаваните обекти зависи от запазването на конфиден-
циалност на информацията свързана със здравния статус на пациента. С оглед запаз-
ването на конфиденциалността, следва да бъдат предприети мерки за гарантиране на 
интегритета на информацията, тъй като е възможно да бъде нарушена целостта на  
данните, контрола на достъп и способите за мониторинг и контрол на системата, как-
то и друг вид системна информация, което би довело до нарушаване на поверител-
ността, а това понякога може да остане незабелязано. Невъзможността за гарантиране 
на сигурността на информацията в системата, може да даде възможност за манипули-
ране на данни от здравните досиета на пациентите, което би причинило вреда на па-
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циента, тъй като не може да се предприемат адекватни мерки от страна на медицин-
ския персонал за постигане на благоприятен терапевтичен резултат.  

По същия начин, високото ниво на надеждност е особено важно за информа-
ционните системи в лечебните заведения, където при лечението на пациентите факто-
рът време е от критична важност по отношение на вземането на решения. В действи-
телност кризи свързани с фактори, които нямат отношение към здравните аспекти на 
информацията съдържаща се в информационните системи на лечебните заведения, 
могат да имат изключително негативно влияние върху цялата система. От друга 
страна, особено често явление е наличието на атаки спрямо системите, които не поз-
воляват на потребителите да използват функционалностите на системата с което се 
възпрепятства възможността за работа и използване на ресурсите на информацион-
ната система.  

Минималните изисквания за мониторинг на информационните системи трябва 
да са съобразени със специфичните изисквания свързани със здравеопазването и да 
са формулирани по начин даващ възможност да се предпази наличността, целостта и 
конфиденциалността на личната здравна информация и да се гарантира, че достъпа 
до такава информация може да бъде контролиран и одитиран. По този начин монито-
ринга на системата помага за предотвратяване на грешки свързани с медицинската 
практика, които могат да произтекат от некоректна /компрометирана/ здравна инфор-
мация съдържаща се в информационните системи. По този начин си подпомага въз-
можността да се гарантира непрекъснатост на предоставяните медицински услуги. 

 

При формирането на целите свързани с информационната сигурност в здраве-
опазването има допълнителни съображения, които[4]:     

 произтичат от законодателството. Изразяват се в съобразяване с норматив‐
ни изисквания свързани със защита правата на пациентите и защита на личните дан-
ни. Тук се включват и  правила за етично поведение заложени в Етичните кодекси на 
лечебните заведения, на съсловните организации и на Световната здравна организа-
ция. Тези етични стандарти оказват пряко влияние върху формирането на политиката 
за информационна сигурност в лечебните заведения. 

 са свързани с поддържане и установяване на добри практики за сигурност и 
поверителност в информационните технологии в сферата на  здравеопазването; 

 са свързани с поддържане на високо ниво на отчетност, както по отношение 
на отделните служители, така и на ниво организация; 

 са свързани с прилагане, поддържане и подкрепа на система за управление 
на риска в организацията; 

 са свързани със задоволяване на базовите потребности от сигурност при 
обичайната работа в лечебните заведения; 

 са свързани с намаляване на оперативните разходи, чрез внедряване и ши-
роко използване на сигурни информационни технологии, по начин по който не се ог-
раничават обичайните дейности свързани с оказване на здравни грижи. 

 са свързани с наличие и поддържане на обществено доверие в здравните ор-
ганизации и ползваните от тях информационни технологии; 

 са свързани със спазване на професионални стандарти и етични правила ус-
тановени от съсловните организации, с оглед гарантиране поверителността на здрав-
ната информация; 

 са свързани със създаване на безопасна среда за сигурност за информацион-
ната система, изолирана от външни заплахи;   
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 са свързани с установяване на оперативна съвместимост по отношение на 
информацията в различните информационни системи както в лечебното заведение, 
така и между различните организации. Оперативната съвместимост подобрява пра-
вилното подаване и интерпретиране на здравната информация за да се гарантира ця-
лостността, достъпността и поверителността й.   

 
Пет са основните направления свързани с постигането на добро ниво на инфор-

мационна сигурност в лечебните заведения [5]: 
 

1. Премахване на споделените потребителски акаунти. Обичайна практика е 
лекари в едно лечебно заведение, както и членове на медицинския и немедицински 
персонал да използват общи потребителски акаунти с един набор от идентификаци-
онни данни за информационните системи  /потребителско име и парола/. Основна 
причина за това споделяне е за да се спести време при изход или вход в информа-
ционната система. Ползването обаче на такъв общ, незащитен потребителски акаунт 
може да доведе до нерегламентиран достъп и изтичане на поверителна информация.  
За да се избегне този проблем всички лекари, медицински сестри и друг немедицин-
ски персонал се нуждаят от собствени потребителски акаунти за вход и идентифика-
ция в информационната система. Системата трябва да е разработена по начин, който 
да предоставя нужната информация, като предоставя достъп до точно определен на-
бор от документи за всяко заинтересовано лице. Възможност за вход и идентифика-
ция в системата е наличието на смарткарти, чрез които да се идентифицира всеки 
потребител чрез прекарване на всяка карта през четец. 
 

2. Отстраняване на предпоставките за записване на паролите на физичес-
ки носители. В голям процент от случаите, поради изисквания свързани с информа-
ционната сигурност потребителите трябва да ползват и помнят по няколко различни 
и сложни пароли, които трябва да бъдат променяни периодично. За да не забравят па-
ролите, служителите ги записват на различни физически носители. Това прави систе-
мите несигурни, доколкото различни хора могат да получат достъп до потребител-
ските имена и паролите, а от там и до възможността за осъществяване на не-
регламентиран достъп. Чрез възможността за използване на единно потребителско 
име и парола, заинтересованите лица /лекари и медицински сестри/ могат да запом-
нят само едно потребителско име и парола, чрез което ще се елиминира този риск за 
информационната сигурност и ще даде възможност за ползване на една сигурна па-
рола. 
 

3. Да се осигурят на служителите необходимите им права за достъп. За да 
се гарантира сигурността на мрежата и на информационните системи в лечебните за-
ведения, на служителите трябва да се предоставят правилните /необходимите/ права 
на достъп, въз основа на техните. Осигуряването на предварително определени права 
на достъп в зависимост от ролята/функцията на потребителя значително подобрява 
информационната сигурност, като в противен случай следва да бъдат имплементира-
ни допълнителни контроли, което от своя страна би отнело сериозно време и ресурси. 
 

4. Прилагане на система за управление на достъпите. Често, когато служи-
тели на лечебното заведение напускат работа, IT отделът не е уведомен за това. По 
този начин потребителския акаунт на потребителят остава активен, което позволява 
достъп до поверителна информация. Това прави информационните системи в лечеб-
ните заведения уязвими, което може да доведе до разгласяване на конфиденциална 
информация, което от своя страна може да има сериозни последствия. При наличие 
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на система за управление на достъпите, IT отдела може бързо и лесно да закрива 
потребителски профили, веднага щом служител напусне, за да се гарантира сигур-
ността на информацията. 
 

5. Съхраняване на информация за достъпа на потребителите. Служителите 
на IT отделът трябва да могат да правят проверки за това коя информация от кой 
потребител е въведена или коя информация от кого е преглеждана в информацион-
ната система. 

Все по-широкото използване на информационните технологии в лечебните заве-
дения води до увеличаване възможностите за по-бърз достъп до медицинска инфор-
мация, но и поставя редица предизвикателства свързани със защитата й. Пациентска-
та информация съдържаща се в болничните информационни системи е чувствителна 
и строго поверителна, като защитата й е от съществено значение. Нерегламентира-
ният достъп и разгласяването на информация свързана със живота и здравето на па-
циента може да има етични, социални и правни последици. Именно по тази причина, 
лечебните заведения трябва да създадат необходимите предпоставки подобряващи 
начина на работа с информационните системи и информацията съдържаща се в тях, с 
цел гарантиране на непрекъснатост и високо качество на предоставяните медицински 
услуги. 
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Резюме: Корупцията е сложен феномен с икономическо, социално, политическо и 
културно измерение, който не може да бъде елиминиран лесно. Проявите на коруп-
ционно поведение имат своя специфика в зависимост от конкретната област, в 
която се реализират.  
Основните принципи, върху които следва да се изгражда системата на организация 
при провеждане на обществени поръчки в публичния сектор са: Прозрачност, 
доброто управление, превенция на нарушения, съответствие и наблюдение, отчет-
ност и контрол.  
Ефикасността при предотвратяването и разкриването на корупционни практики 
при реализиране на обществени поръчки в публичния сектор зависи от ефикасност-
та на общите механизми за контрол в тази област. 
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Abstract: Corruption is a complex phenomenon with economic, social, political and 
cultural dimension, which cannot be eliminated easily. Acts of corrupt behavior have their 
own specifics depending on the area in which they occur. 
The basic principles, on which the system of organization of public procurements needs to 
be build include: Transparency, good governance, prevention of violations, compliance 
and monitoring, accountability and control. 
The efficacy in preventing and detecting corruption practices in the implementation of 
public procurements depends on the efficiency of the common controls in this area. 
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Корупцията има сериозен негативен ефект върху икономиката и обществото 
като цяло. Много държави по света страдат от дълбоко вкоренена корупция, която 
спъва икономическото развитие, разклаща основите на демокрацията, вреди на 
социалната справедливост и върховенството на закона. Корупцията е сложен фено-
мен с икономическо, социално, политическо и културно измерение, който не може да 
бъде елиминиран лесно. Ефективният политически отговор на това явление не може 
да бъде сведен до стандартна съвкупност от мерки. Универсално решение няма. Ко-
рупцията може да бъде различна по естество и размери в отделните страни в ЕС, но 
засяга всички държави-членки. Тя има негативно отражение върху доброто управле-
ние, върху разумното управление на публичните средства и върху конкурентните па-
зари. Когато е широко разпространена тя подкопава доверието на гражданите в демо-
кратичните институции и процеси[1]. 

 

При провеждане на процедури по закона за обществени поръчки (ЗОП), коруп-
цията, може да приема различни форми и може да се прояви по всяко време на проце-
дурата. Факторите, които благоприятстват за увеличаване на възможностите за 
реализиране на корупционни практики при процедури по ЗОП са[2]: 

1. Наличие на монополно положение 
2. Свобода на  действие 
3. Слаба отчетност 
4. Липса на прозрачност 
 

Поради големия размер на генерираното движение на капитали и редица други 
фактори обществените поръчки са област, предразположена към корупционни прак-
тики. Корупцията при обществените поръчки се проявява най-често чрез подкупи, из-
нудване, манипулиране на оферти, разделяне на поръчки и други форми на из-
мама[3]. 

 

Проявите на корупционно поведение имат своя специфика в зависимост от кон-
кретната област, в която се реализират. Могат да бъдат очертани няколко основни 
сфери на дейност, които се наблюдава широко разпространение на корупционни 
практики: 

1. Корупция в сферата на държавната администрация. 
2. Политическа корупция. 
3. Корупция в съдебната система и правоохранителните институции. 
4. Корупция в сферата на обществените услуги.  
 

Въпреки че корупционните практики в гореизброените сфери са разнородни, 
при всички тях са възможни случаи на корупция в областта на обществените по-
ръчки. 

Най-типичните случаи за корупция в големи и особено големи размери са в об-
ластта на обществените поръчки[4]. По тази причина, в рамките на Европейската 
общност, основната цел на законодателството в областта на обществените поръчки е 
да се гарантира спазването на принципите на Договора за функционирането на Евро-
пейския съюз, и по-специално принципите на свободно движение на стоки, свобода 
на установяване и свобода на предоставянето на услуги, както и на произтичащите от 
тях принципи. За тази цел са приети и въведени в законодателствата на държавите 
членки на ЕС конкретни нормативни актове отразяващи правила и процедури зало-
жени в директиви на ЕС като: директивата за обществените поръчки; директивата за 
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комуналните услуги; директивата за обществените поръчки в областта на отбраната и 
сигурността; директивите за правните средства за защита.1  

Наднационалното законодателство има за цел да гарантира, че пазарите за об-
ществени поръчки са отворени за целия ЕС, така че да се допринесе за най-ефективно 
използване и разходване на публичните средства, като по този начин се насърчава из-
граждането на справедлива, единна и прозрачна платформа за изразходване на пуб-
личните средства. Крайната цел е да се окаже положително въздействие върху 
съвкупността от антикорупционните политики в ЕС, при които прозрачността и лоял-
ната конкуренция играят важна роля за предотвратяването на корупционните прак-
тики. 

Процедурите за възлагане на обществени поръчки могат да бъдат различни по 
своя вид и характер, а самият процес на възлагане също може да бъде разделен на ня-
колко етапа, съгласно действащата на национално ниво нормативна база.  

 
Възлагането на обществени поръчки, е процес който може да се раздели на три 

основни етапа: 
 

• в първия етап действията са единствено на възложителя. Той има възмож-
ност да планира бъдещи процедури през следващата година, да се вземе 
решение относно приложимия нормативен ред по който ще се организира 
възлагането, да подготви решението за откриване на процедурата, обявле-
нието, необходимата документация и да направи предварително обявление в 
зависимост от предвидените от законодателя изисквания и процедурни 
правила; 

 

• вторият етап се състои в провеждането на процедурата – откриването и обя-
вяването й, подаване на оферти, оценката им от комисия и избора на изпъл-
нител, определен с решение на възложителя; 

 

• третият етап е сключването и изпълнението на договор за обществена по-
ръчка.  

 
 
 

                                                 
1 Директива 2004/18/ЕО от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114); 
Директива 2004/17/ЕО от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане 
на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергети-
ката, транспорта и пощенските услуги (OВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1); Директива 2009/81/ЕО 
от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за 
строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбра-
ната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (OВ L 216, 20.8.2009 г., 
стр. 76); Директива 89/665/ЕИО от 21 декември 1989 г. относно координирането на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства 
по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (OВ L 
395, 30.12.1989 г., стр. 33), изменена с Директива 2007/66/ЕО, и Директива 92/13/ЕИО на 
Съвета от 25 февруари 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и адми-
нистративните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на 
обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и 
телекомуникационния сектор (OВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 14 - 20) 
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Съгласно закона за обществените поръчки2 видовете процедури са [5]:  
 открита процедура; 
 ограничена процедура; 
 състезателна процедура с договаряне; 
 договаряне с предварителна покана за участие; 
 договаряне с публикуване на обявление за поръчка; 
 състезателен диалог; 
 партньорство за иновации; 
 договаряне без предварително обявление; 
 договаряне без предварителна покана за участие; 
 договаряне без публикуване на обявление за поръчка; 
 конкурс за проект; 
 публично състезание; 
 пряко договаряне. 
 

Част от тях предоставят на възложителя възможността в по-малка или по-голя-
ма степен да влияе по отношение на избора на изпълнител на базата на не особено 
обективни критерии.  

За предотвратяване, установяване и справяне с корупцията в областта на об-
ществените поръчки е нужен по-проактивен и засилен предварителен и последващ 
контрол, базирани на оценка на риска.	Задълбочената оценка на риска добавя ефек-
тивност и надеждност. Тя е от съществено значение за провеждането на ефективна 
антикорупционна политика по отношение на процедурите по ЗОП. 

Основните принципи, върху които следва да се изгражда системата на организа-
ция при провеждане на обществени поръчки в публичния сектор са: Прозрачност, 
добро управление, превенция на нарушения, съответствие и наблюдение, отчетност и 
контрол[6]. 

Принципът на прозрачност е свързан с осигуряване на адекватна степен на 
прозрачност в целия процес на реализиране на обществените поръчки с цел насърча-
ване на справедливо и безпристрастно отношение към потенциалните изпълнители. 
Осигуряване на максимална степен на прозрачност в тръжните процедури и пред-
приемане на защитни мерки, особено по отношение на процедурите при които не се 
предвижда състезателност (конкурентост). 

Принципът на добро управление изисква да се гарантира, че разходването на 
средствата ще бъде съобразено с целите за които се обявява обществената поръчка. 
Необходимо е да бъде гарантирано обстоятелството, че лицата ангажирани с органи-
зиране и провеждане на процедурата ще отговарят на високи професионални стан-
дарти за знания, умения и почтеност.  

Принципът на превенция на нарушения, съответствие и наблюдение изисква въ-
веждане на механизъм за гарантиране на безпристрастност при провеждане на проце-
дури по възлагане на обществени поръчки, както и насърчаване на по-тясно сътруд-
ничество между публичния и частния сектор с цел създаване на гаранции за почте-
ност, особено при управление на договорите за възлагане изпълнение на обществени 
поръчки. Необходимо е да бъдат въведени механизми за наблюдение и контрол на 
процедурите по възлагане на обществени поръчки, с цел своевременно откриване на 
злоупотреби и налагане на адекватни санкции.  

                                                 
2 Чл. 18. (1) от ЗОП  
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Принципът на отчетност и контрол се изразява в създаването на верига от ком-
петентности и отговорности, като едновременно с това бъдат въведени ефективни ме-
ханизми за контрол, а също и процедури за разглеждане на жалби и сигнали от из-
пълнители и доставчици на услуги възлагани по реда на ЗОП.  

В рамките на установените правила на Европейския съюз, по принцип Европей-
ската комисията няма практика да разследва дали нарушенията на различни норми в 
правото на Европейския съюз може да се дължат на корупция. Този въпрос е от ком-
петентността на всяка отделна държава-членка на ЕС. В случай на евентуално нару-
шаване на разпоредбите в областта на обществените поръчки обаче, Европейската 
комисия има правомощия да предприеме действия въз основа на подадени жалби или 
по собствена инициатива. Комисията може да инициира производствата за установя-
ване на неизпълнение на задължения на държава-членка на ЕС, като често пъти тези 
производства са свързани с нередности, разкриващи някои слабости при прилагането 
на разпоредбите относно обществените поръчки, които са особено релевантни и при 
оценяването на ефективността на превенцията и контролните механизми срещу 
корупцията. 

Производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държава-
членка на ЕС представляват производствата, образувани от Европейската комисия 
срещу държава-членка в случай на предполагаемо неспазване на правото на ЕС. 
Всяка държава-член отговаря за прилагането на правото на ЕС (въвеждане на мерки 
преди изтичането на определен срок, съответствие и правилно прилагане) в рамките 
на собствената си правна система. По силата на актове действащи в рамките на 
Общностното законодателство, на Европейската комисия е възложено да гарантира 
правилното прилагане на правото на ЕС, вследствие на което, когато чрез действие 
или бездействие една държава-членка не се съобрази с правото на ЕС, Европейската 
комисия разполага със собствени правомощия да опита да преустанови нарушението 
(или неизпълнението на определено задължение) и при необходимост, може да сези-
ра със случая Съда на Европейския съюз. Европейската комисия може да образува 
три вида производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава 
членка: в случай на неизпълнение на задължението за уведомяване за приетите мерки 
за изпълнение в рамките на определения срок, ако транспонирането не е съобразено с 
разпоредбите на ЕС или в случай на неправилно прилагане (действие или бездей-
ствие от страна на държавите членки).  

Въпреки въведените процедури и механизми все още съществуват рискове и не-
достатъци при прилагане на правилата за провеждане на обществени поръчки не са-
мо в България, но и в редица други държави-членки на ЕС. Независимо от въведени-
те в националното ни законодателство изменения целящи създаване на повече въз-
можности за малките и средните предприятия, за специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е 
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в не-
равностойно положение, и въпреки предоставените на ръководните органи на право-
мощия за извършване на предварителен контрол и укрепване на процесите по отно-
шение на процедурите по ЗОП, е необходимо да бъде въведен механизъм за строг 
последващ контрол относно изпълнението на договорите възложени по реда на 
Закона за обществените поръчки.  

Ефикасността при предотвратяването и разкриването на корупционни практики 
при реализиране на обществени поръчки в публичния сектор е в пряка зависимост от 
ефикасността на общите механизми за контрол в тази област. 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 88

Библиография 
 

1. Европейска Комисия, Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент, 
Доклад на ЕС за борба с корупцията, СОМ(2014)38 

2. Glenn T. Ware et al., „Corruption in Procurement” in Adam Graycar and Russell G 
Smith, eds, Handbook of Global Research and Practice in Corruption (Northampton, 
MA: Edward Elgar Publishing, 2011) 65 at 67 

3. Индикатори за нередности и измами – Технически указания за това какво не 
трябва да се допуска при изпълнение на проекти, финансирани от фондове и 
програми на Европейския съюз, Министерство на финансите, Изпълнителна 
агенция „Одит на средствата от европейския съюз” 

4. Асоциация „Прозрачност без граници”, Корупционни нарушения при възлагането 
на обществени поръчки в България, С., 2007 

5. Закон за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.) 
6. Organization for economic co-operation and development (OECD), Checklist for 

Enhancing Integrity in Public Procurement (2008), online: 
https://www.oecd.org/gov/41760991.pdf 

 
 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 89

 
НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В ESSENTIALIA NEGOTII  

ПРИ ДОГОВОРА ЗА ФАКТОРИНГ 
 

гл. ас. д-р Красимир Стоянов Коев 
Бургаски свободен университет 

 
SOME SPECIFIC FEATURES OF ESSENTIALIA NEGOTII  

IN THE FACTORING CONTRACT 
 

Assist. Prof. Krasimir Stoyanov Koev, PhD 
Burgas Free University 

 

 
Abstract: The article describes some specific features of essentialia negotii, regarding the 
content of the factoring contracts. 
 

Key words: factorings,  factoring contract, essentialia negotii of  factoring contract 
 
 

Проблемът. Определянето на ДФ като самостоятелен, ненаименуван договор 
поставя пред правната теория един важен въпрос – какво е същественото съдържание 
на този договор? 

 
1.1. На първо място, при този договор трудно може да се говори за едно обоб-

щено понятие за същественото му съдържание предвид обстоятелството, че при ня-
кои от видовете му, именно разликата в това съдържание служи като квалификацио-
нен критерий. Типични примери в това отношение са Agency Factoring, Cofidential 
Factoring и Maturity Factoring. При първите два вида доставчикът не се нуждае от 
административно обслужване и събиране на вземанията, затова тези елементи са из-
ведени от същественото съдържание на договора, а основната функция на договора 
се свежда до чисто финансиране. При третия вид доставчикът не се нуждае от финан-
сиране, а от кредитна застраховка, затова акцентът е върху административното об-
служване и събирането на вземанията от страна на фактора, докато заплащането на 
прехвърлените вземания се извършва в един по-късен момент, а не в момента на 
прехвърлянето им.  

При други видове, с оглед нуждите на практиката, като последица от задения 
квалификационен критерий, пак се стига до изваждане на елементи от това съдър-
жание. Типичен пример в това отношение е Undisclosed Factoring, при който поради 
уговорката между страните да не се уведомяват длъжниците по прехвърлените взема-
ния, договорът няма действие за тях и по необходимост събирането на вземанията се 
осъществява от доставчика, който в отношенията си с фактора действа като негов 
представител. Тази форма е много близка до фактурното дисконтиране (Invoice 
Discount)1. 

В някои случаи се стига до толкова съществено отнемане от съдържанието, че с 
основание може да се постави въпросът дали тези видове в действителност имат 
характеристики на ДФ или по-скоро практиката е наложила това име с оглед на об-

                                                 
1 Така и Мусева, Б. Цесията в международното частно право.С.: Сиби, 2014, 13-14. 
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стоятелството, че се сключват от лице, което има качеството на фактор и действа 
като такъв. Тези видове по-скоро се доближават по същността си до дисконтните 
сделки, където обаче доставчикът-цедент действа като пълномощник на фактора във 
връзка със събирането на прехвърлените вземания. Така или иначе, след като квали-
фикационният критерий е именно с оглед на същественото им съдържание, то е без-
спорно, че налице са съществени различия в обема му, което е пречка да се даде едно 
обобщено понятие. 

В този смисъл определянето на essentialia negotii на ДФ на база различните му 
видове е практически невъзможно. Затова при определяне на същественото му съдър-
жание следва да се изходи от неговата основна форма, а именно ДФ с пълни услуги, 
наричан още същински или истински ДФ. Освен това, ДФ с пълни услуги не само, че 
е исторически първият вид договор, но е и най-често прилагания в практиката. 

 

1.2. На второ място, при определяне essentialia negotii на ДФ, друг съществен 
проблем е обстоятелството, че това съдържание по принцип се определя въз основа 
на  правните норми, т.е въз основа на закона. Това важи в пълна степен за именовани-
те договори, но тъй като ДФ е ненаименован договор, т.е не е уреден от закона, този 
подход е трудно приложим в случая. Не случайно някои автори2 с основание посоч-
ват, че не би било правилно, ако само уредените в легално определение правни задъл-
жения бъдат характеризирани като образуващи същественото съдържание на ДФ ка-
то се изхожда от чл.2, ал.2, т.12 ЗКИ, докато този договор съдържа и редица други 
субективни права и задължения, които не са уредени от закона, тъй като не са вклю-
чени в това определение. 

Наред с това новата редакция на чл.2, ал.2, т.12 ЗКИ допълнително усложнява 
въпроса за определяне на същественото съдържание на ДФ, защото на практика бе 
премахнато легалното определение, което макар и неточно и непълно, все пак 
съществуваше в предишната редакция, и в настоящия момент този договор се опре-
деля само с общото понятие „форма на финансиране”, приравнявайки го по този бе-
лег с договора за форфетинг, с договорите за придобиване на вземания по кредити и 
други подобни. Т.е според закона става дума за различни видове договори за финан-
сиране като родово понятие, което следва от езиковото и граматическо тълкуване, 
тъй като договора за форфетинг макар и близък и произхождащ от ДФ не е подвид на 
ДФ, а е отделен и самостоятелен вид договор. Договорите за придобиване на взема-
ния по кредити (посочени като общо понятие) също са различни от ДФ, защото па-
рични вземания по кредити не могат да бъдат предмет на същия. В този смисъл при 
липсата на законова регламентация под наименованието „факторинг”, законодателят 
има предвид всички допустими форми на ДФ, обхванати под това понятие, доколко-
то съществуват в търговската практика и са допустими според правните принципи и 
норми на българското гражданско и търговско право. Всички тези подвидове същест-
вуват редом с другите самостоятелни видове договори за финансиране (например за 
придобиване на вземания по кредити и форфетинг), обхванати под използвания израз 
„форма на финансиране”. 

Затова при липсата на законова уредба на ДФ, определянето на същественото 
му съдържание се оказва задача на правната теория, която отчитайки обстоятелство-
то, че става дума за договор – продукт на една чужда правна система (англо-саксон-
ската) и използвайки analogia legis, така както е уредена в чл.46, ал.2 ЗНА, и въз ос-
нова на търговската практика следва да изведе основните субективни права и задъл-

                                                 
2 Виж Димитрова, Е. Факторинг. С.: Сиела, 2008, с. 84. 
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жения3, изграждащи essentialia negotii на договора като за основа се вземе именно 
същинския ДФ (с пълни услуги), тъй като другите подвидове от гледище на съдържа-
нието представляват изключения, а не правилото. 

 

1.3. На трето място, като сложен договор, ДФ включва в същественото си съ-
държание не едно, а няколко правоотношения със субективните права и задължения, 
изграждащи това съдържание. При ДФ с пълно обслужване те възникват едновремен-
но със сключването на договора и са във взаимна връзка по между си, което определя 
и синалагматичтия характер на този договор. Единствено при уговорка между стра-
ните да се прехвърлят и бъдещи вземания на доставчика, субективните права и задъл-
жения по отношение на тези бъдещи вземания възникват не в момента на сключва-
нето на договора, а в един по-късен момент когато (ако) възникнат валидно в правния 
мир. 

 

2. Особености при прехвърлянето на паричните вземания като част от 
същественото съдържание на договора 

 

В правната теория4 се сочи, че съществен белег на ДФ, който го отличава от 
другите съвременни договорни форми на финансиране на база парични вземания 
(известни като accounts-receivable financing), е изискването факторът задължително 
да придобие в собственост прехвърлените вземания. Т.е, при ДФ титулът върху 
вземанията трябва да е пълен, включващ всички правомощия върху едно вземане, 
така както съществуват у неговия прехвърлител към момента на прехвърлянето в 
качеството му на собственик на това вземане. Ако използваме правната терминоло-
гия при вещните права, правомощията на прехвърленото вземане трябва да включват 
и правото на собственост върху него, и правото на разпореждане с него, и правото за 
събиране на същото. 

 

2.1. Форми на цесия като прехвърлителен способ на вземания.  
В тази връзка един от най-разпространените общи способи за прехвърляне на 

титула върху едно парично вземане е цесията като институт на облигационно право. 
Въпреки някои различия в условията и изискванията, във всички законодателства на 
страните от англосаксонската и континенталната правна система, институтът на це-
сията като общ способ за прехвърляне на субективни облигационни права (включи-
телно и на парични вземания) е известен и приложим5. Т.е цесията като прехвърлите-

                                                 
3 Относно въпроса какво следва да се включва в понятието „съществено съдържание” на един 
договор съществува спор в българската правна теория. Някои автори счита, че има общи и спе-
циални съществени елементи на сделката като именно специалните са тези, които отличават 
една сделка от друга по вид от гледище на правните последици като така определят и нейната 
същност като сделка от даден вид (виж Василев, цит.съч., с.398 и с.405). Други автори опреде-
лят единствено предметът на сделката и нейното основание при каузалните сделки като общи 
съществени елементи (виж Павлова, М. Гражданско право. Обща част, С.: Софи-Р, 2002, 
с.486). Трета група автори приемат, че под съдържание на сделката следва да се разбира волеи-
зявлението и другите елементи, ако има такива като обаче главен елемент е съдържанието на 
волеизявлението (виж Таджер, В. Цит.съч., с.221). 
4 Виж Rose, Mary H. American Factoring Law. - Ameriacan bankrupsy Intitune Journal, 2011 on 
www.abiworld.org и David B. Tatge, David Flaxman and Jeremy B. Tatge, American Factory Law. 
Bloomberg BNA Books, Supplement 2013, Chapter I.V.E, p. 120-122. 
5 В българското облигационно право уредбата на цесията като общ институт е в чл.99-100 ЗЗД. 
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лен способ успешно може и се използва в ДФ с оглед да се постигне горепосоченото 
изискване – прехвърляне на пълния титул върху вземанията в полза на фактора. 

Същевременно, когато говорим за цесията като общ прехвърлителен способ в 
страните от англо-саксонската правна фамилия и тези от континенталната правна 
фамилия следва да се отчитат някои особености на това понятие, които имат пряко 
отношение към ДФ. На първо място, при ДФ можем да говорим само за т.нар добро-
волно прехвърляне на вземания. С оглед проблемите при тълкуване на това понятие и 
уредбата му при различните правни системи, опитът за унифициране на международ-
ното частно право в тази област е довел до извеждане на легално определение за 
прехвърляне на вземания. Според чл.14, §3 от Регламент Рим I6 прехвърлянето на 
вземане включва прякото прехвърляне на вземания, прехвърлянето на вземания като 
обезпечение и прехвърляне на вземания в залог или други обезпечителни права върху 
тях. В основата на това определение е възприето разбирането, отразено в чл.2, б. „а” 
от Конвенцията на UNCITRAL, което е възприето и от PECL в чл.11:101 относно 
цесията. 

Относно необходимостта вземането да се прехвърля доброволно, т.е чрез дого-
вор, чл.14 от Регламент Рим I не допуска изключения. Договорът може да бъде от 
всякакъв вид като това не изключва и специалните видове договори като ДФ или 
договора за секюризация7.  

Чл.14 от Регламент Рим I обаче предвижда, че се прилага и към договорната 
суброгация, така че прехвърлянето на вземане може да се осъществява не само чрез 
договор, включващ цесията като прехвърлителен способ, но и чрез договор, включ-
ващ договорната суброгация като прехвърлителен способ.  

Наред с това, с оглед изискването при ДФ да се прехвърли вземането с пълен 
обем от права (пълен титул), трябва да различаваме различните форми на цесията 
според Регламент Рим I, където разграничителен критерий не е прекия или косвен 
характер на прехвърлителния способ, а обемът на прехвърлените права върху взема-
нето и обусловеността на това прехвърляне от друго правоотношение8.  

Цесията е общ прехвърлителен способ на вземания, но се различават подвидове 
на договорната цесия: а/. цесия с пълно прехвърляне, известна у нас като класическа 
цесия (outright transfer of claims; vollkommene Ubertragung von Forderungen; les 
transferts de creances purs et simples); б/. прехвърляне на вземането като обезпечение 
или известна у нас като фидуциарна цесия (transfer of claims by way of security; 
Ubertragnung von Forderungen zu Sicherungszwecken; les transferts de titre de garantie); 
в/. прехвърляне на вземането в залог или друг вид обезпечение (transfer of claims by 
way of pledges or other security rights; Ubertragnung von Pfandrechten oder anderen 
Sicherungsrechten an Forderungen; les nantissements ou autres suretes).  

Същественото е, че при цесията с пълно прехвърляне се изисква кумулативно 
вземането а/. да преминава в пълен обем, б/. да преминава окончателно и в/.прехвър-
лянето да не е обусловено от друго правоотношение. При този вид цесия цесионерът 
придобива правото на собственост върху вземането без то да е ограничено от каквито 
и да е конкуриращи права или тежести като употребата на израза „право на собстве-
ност” е условно и е базирано за разбирането за хибридния характер на вземането и на 

                                                 
6 Става дума за Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 
2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Рим I), който за краткост 
в настоящото изложение ще се нарича само Регламент Рим I. 
7 Така и Мусева, Б. Цит.съч. с.34. 
8 Така и Мусева, Б. Пак там. с.37. 
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самата цесия9. При пълната цесия върху цедента преминават всички права върху взе-
мането за разлика от прехвърлянето на вземането в залог, където върху заложния 
кредитор преминават само правата, свързани със заложеното вземане. Тази цесия е 
окончателна за разлика от фидуциарната цесия, където е уговорено последващо об-
ратно прехвърляне. И на последно място се изисква цесията да не служи като обезпе-
чение, а да съществува самостоятелно и независимо. Този вид цесия е познат и допус-
тим във всички европейски законодателства. 

Вторият вид – цесията като обезпечение се възприема от Регламент Рим I като 
„гаранционна” или „фидуциарна” цесия. Подобно на класическата цесия и тук върху 
цесионера преминава пълният обем от права върху вземането, които цедентът е имал 
към момента на сделката, но преминаването не е окончателно, а само временно. Ха-
рактерна особеност е, че при фидуциарната цесия цесионерът поема задължение по 
силата на договора да върне вземането на предишния кредитор, ако бъде изпълнено 
едно задължение към него при условията, определени в договора за прехвърляне. Т.е 
тук прехвърленото вземане служи като обезпечение на изпълнението на едно задъл-
жение към цесионера. По принцип това задължение е възникнало от правоотноше-
ние, което най-често предхожда фидуциарната цесия. Другата особеност е отноше-
нието на страните към титула с оглед на страните по правоотношението. В отноше-
нията между цесионера и всички трети лица той се явява безспорен титуляр на взема-
нето като негов собственик. В отношенията обаче между цедента и цесионера той е 
само временен титуляр и неговите права по отношение на вземането са ограничени. 
Най-често това ограничение е в две отношения: а/. в задължението му да върне об-
ратно вземането при изпълнение на задължение към него при определените условия; 
б/. в задължението му да не прехвърля вземането на трети лица в рамките на угово-
рен срок, в който следва да се изпълни задължението към него. За разлика от първия 
вид цесия, фидуциарната цесия не е позволена във всички законодателства или ней-
ната употреба е ограничена – само при наличие на специални законови пред-
поставки. Така например в Холандия фидуциарната цесия е забранена по силата на 
чл.3:84, ал.3 BW, докато в Белгия тя проявява действие само inter partes. В Италия и 
Испания тя е спорна и поражда редица спорове относно допустимостта си. 

Третият вид цесия – цесия за прехвърляне на вземане и учредяване на залог 
или друг вид обезпечение мърху него е въведена, за да разшири понятието за пре-
хвърляне на вземане като се включи в него не само прехвърлянето му (както е при 
класическата и фидуциарната цесия), но и самото учредяване на заложно или друго 
обезпечително право върху вземането. Прехвърлянето и учредяването се извършват 
едновременно чрез една и съща сделка. Както посочват някои автори, голямата бли-
зост на цесията и залога на вземане дават основание в българската правна доктрина 
да се приеме за обосновано прилагането по аналогия на правилата на цесията при за-
лога на вземане10. Освен залог върху вземане, обаче може да се учредяват и други 
обезпечителни права като правото на ползване върху вземането (usus fructus)11, както 

                                                 
9 По-подробно по въпроса виж Мусева, Б. Цит.съч., 36-37. 
10 Виж Мусева, Б. Цит.съч., с.45. 
11 Т.е като своеобразен аналог на антихрезата относно недвижими вещи, при която ипотекар-
ният кредитор изрично договаря право да ползва ипотекираната вещ с уговорката, че всичко 
което получава като доходи и/или продове от това ползване ще отива за погасяване на дълга, с 
оглед на който е учредена ипотеката. За съжаление това безкрйно удобно и практично обезпе-
чение не е изрично уредено в сега действащия ЗЗД и неговата допустимост следва да се извеж-
да от принципа на чл.9 ЗЗД във връзка с чл.152 ЗЗД. 
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и някои права с действие in rem върху вземането, познати на чуждите правни системи 
като floating charges и други12. По своята същност тя се явява разновидност на гаран-
ционната цесия, а имат една и съща обезпечителна цел. Но, все пак съществената раз-
лика от гаранционната цесия е, че при нея не се прехвърля целият обем от права вър-
ху вземането и не се стига до промяна на титуляра в качеството му на собственик на 
вземането. Старият кредитор учредява залог или друго обезпечение върху вземането 
си в полза на своя кредитор, но си запазва „собствеността” върху него, така че залож-
ният кредитор се оказва носител на едно вземане, обременено с „тежест”. 

В практиката съществува и още една разновидност на цесията – т.нар цесия за 
събиране, която по своята правна същност е твърде близка до джирото за събиране. 
Този вид цесия от гледище на обема на прехвърленото право се различава и от класи-
ческата цесия, и от фидуциарната цесия. При цесията за събиране не се прехвърля 
изобщо пълния титул върху вземането, собственик и притежател на вземането си ос-
тава цедента, а по аналогия на цесията в римското право се прехвърля само едно 
самостоятелно право на упражняване на чуждо вземане, по силата на което цесио-
нерът може да иска от длъжника изпълнение на това чуждото вземане. Т.е при цесия-
та за събиране се отстъпва на цесионера само правото от свое име13 да събере взема-
нето. Ако цесионерът действа от името на цедента не е налице цесия за събиране, а 
обикновено упълномощаване.  

С оглед на краткия анализ на основните видове цесия, основният въпрос, който 
се поставя във връзка с ДФ е кой от тези видове е приложим към него? Безспорно е, 
че прехвърлянето в залог не е приложима, защото тя не прехвърля пълния обем от 
права върху фактора, а това е основно изискване при факторинга. Факторът не би 
станал собственик на прехвърлените вземания, а това би лишило договора от харак-
тера му на факторингова сделка. При ДФ вземанията се продават чрез true sales, а не 
се залагат. 

 

2.2. ДФ и фидуциарната цесия  

Някои автори се опитват да обяснят структурата на ДФ чрез фидуциарната 
цесия14. Според това виждане само фидуциарната цесия може да обясни като правна 
конструкция според българското право поемането на кредитния риск от страна на 
фактора. То се обосновава с концепцията, че при фидуциарната цесия възстановява-
нето на паричната равностойност на вземането представлява обратно прехвърляне на 
същото, което обяснява и допустимостта на функцията финансиране. 

Това виждане не може да се сподели. Съображенията за това са следните: 
а/. както бе посочено фидуциалната цесия има преди всичко гаранционен, обез-

печителен характер. Вземането се прехвърля с пълен обем от права, но само времен-
но докато бъде изпълнено едно задължение към новия кредитор, след което той се за-
дължава да прехвърли вземането обратно на цедента. Следователно, за да приложим 
фидуциарната цесия към структурата на ДФ трябва да обосновем кое е това задълже-
ние към фактора, чието изпълнение обуславя неговото задължение за прехвърли обр-
атно цедираните му вземания. Това задължение трябва да е или на доставчика към 
фактора или на трето лице към фактора, като доставчикът в този случай ще обез-
печава чужд дълг.  

                                                 
12 По-подробно по въпроса виж Мусева, Б. Пак там. 45-46. 
13 Така и Диков, Л. Курс по българско гражданско право. Том III. Облигационно право. Обща 
част. Трето издание, С.: Университетска печатница на СУ, 1943, с.546. 
14 Виж Димитрова, Е. Цит. съч., 98-99. 
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В структурата на факторинга в широк смисъл обаче изобщо не „участват” за-
дължения на трети лица към фактора. Единствените задължения на трети лица, които 
„участват” в тази широка структура са задълженията на контрахентите на доставчика 
(купувачите по договорите за доставка на стоки и/или услуги) по прехвърлените 
вземания. Обаче, фидуциарната цесия изисква наличие на задължение, различно от 
задължението, което кореспондира на прехвърленото като обезпечение вземане.  

На следващо място, при ДФ по повод на прехвърлянето чрез цесия на вземания-
та изобщо не възниква задължение на доставчика, което да се обезпечава чрез тази 
цесия. По принцип с прехвърляне на вземането той изпълнява основното си задълже-
ние, свързано с цесията и възниква задължение не за него, а за фактора – да му плати 
цената на вземането при уговoрените условия. Задължението на доставчика да запла-
ща възнаграждение има за правопораждащ ЮФ ДФ, но определено не това задълже-
ние се обезпечава чрез цесията на вземанията. Всъщност в повечето случаи, не се на-
лага специално обезпечаване на това задължение за заплащане на възнаграждението, 
защото се уговоря, че то се ще приспадне чрез прихващане от фактора от сумите 
събрани от него във връзка със събиране на вземанията. 

Ако погледнем цесията като прехвърлителен способ в рамките на ДФ, всъщност 
ще констатираме, че възникват основно задължения за фактора – да плати цената на 
вземанията, да извършва административни услуги, да събере цедираните вземания. 
Както бе посочено, единственото задължение на доставчика е задължението му да 
заплаща договореното възнаграждение, което обаче не е предмет на обезпечението.  

При несъщинския ДФ, където факторът не поема кредитния риск от събирането 
на вземанията, при несъстоятелност на длъжниците или при необоснован отказ да 
платят не възниква задължение за фактора да цедира обратно вземанията, а възниква 
в негова полза едно субективно право да прехвърли обратно вземанията, за да може 
като последица да търси обратно платеното от него като финансиране, ведно с напра-
вените разходи и разноски. Именно в резултат на упражняване на субективното му 
право да прехвърли обратно вземанията, за доставчика възниква впоследствие субек-
тивното задължение да заплати обратно (т.е да върне) това, което до момента е полу-
чил като цена за тях от фактора. Следователно и тук не е налице условието за фиду-
циарна цесия. 

При същинския ДФ дори и да е налице несъстоятелност на длъжниците или не-
обоснован отказ да платят, тъй като факторът е поел кредитния риск срещу по-го-
лямо възнаграждение, той не получава такова субективно право и не може да иска 
обратното прехвърляне на вземанията. Освен това, при същинския ДФ вземанията му 
се прехвърлят като пълен титул, т.е в пълен обем, но не като обезпечения, защото той 
има договорно задължение да ги събере ефективно от длъжниците и след това да уре-
ди окончателно отношенията си по повод на продажната цена с доставчика. Платено-
то от него като финансиране е само частично плащане на цената на прехвърлените 
вземания, а едва след събирането или дори и да не може да ги събере по горепосоче-
ните причини, за него възниква задължението не да прехвърля обратно самите взема-
ния или някаква тяхна равностойност, а задължението да доплати остатъка от цената 
с приспадане чрез прихващане на възнаграждението си, възнаградителните лихви и 
направените разноски по събирането. Задължението му да заплати остатъка от цената 
се базира не на фидуциарна уговорка за връщане обратно на вземането чрез транс-
формирането му с парична сума, а на договорно поето от него задължение, следващо 
от отговорността „дел кредере”. Приемайки да отговаря за събиране на вземанията 
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„дел кредере” факторът се задължава пред доставчика за целия размер на вземанията 
при условията на солидарност с длъжниците по тях15.  

Следователно, и при същинския ДФ имам не фидуциарно прехвърляне, а една 
истинска продажба на вземанията („true sales” според англосаксонската правна тер-
минология16), но при условията на разсрочено плащане от страна на приобретателя-
фактор. Разсрочването е свързано не просто с договорна уговорка за това, а с оглед 
на изпълнението на поетите от него задължения за финансиране, за администриране 
на вземанията и тяхното ефективно събиране от длъжниците. 

б/. съществува и едно формално основание срещу възприемането на ДФ като 
вид фидуциарна цесия. Както бе посочено по-горе редица законодателства я забраня-
ват или я допускат само при определени условия17. В българското право е използван 
диференциран подход – т.е следва да се дължи сметка дали става дума за облига-
ционни отношения между граждани или за търговски сделки. В отношенията между 
граждани фидуциарната цесия е забранена по аргумент от чл.209 ЗЗД, който във 
връзка с чл.152 ЗЗД обявява за нищожна продажбата с уговорка за обратно изкупува-
не18. Чл. 333 ТЗ позволява да се сключи търговска продажба с уговорка за обратно 
изкупуване, но при две кумулативно дадени условия: а/. самата уговорка да е писме-
на форма19 и б/. да е определен срок, в който правото на изкупуване може да бъде 
упражнено. 

Изискванията на чл.333 ТЗ не са случайни, тъй като в българската правна докт-
рина се споделя виждането, че фидуциарните сделки по принцип са сделки, при кои-
то страните желаят правния резултат от тях, но този правен резултат надвишава сто-
панските им изисквания20 и в този смисъл е неадекватен. Господстващото мнение е, 
че тези сделки не са разрешени в българското законодателство, тъй като в известен 
смисъл нарушават правната сигурност и често служат за заобикаляне на закона, 
въпреки че това не е тяхна иманентна черта. Редакцията на чл.333 ТЗ, като че ли 

                                                 
15 Разбира се, тази солидарност има някои особености, а именно тъй като титулът на вземането 
е окончателно прехвърлен на фактора, доставчикът може да търси цената на вземането само от 
него, но не и от длъжниците по вземането. Солидарността в случая следва да се разбира в сми-
съл, че ако длъжниците не платят, то това не освобождава фактора от отговорност да заплати 
на доставчика пълният размер на прехвърленото вземане като цена на същото. Т.е, налице е 
хипотеза обратна на хипотезата на чл.100, ал.2 ЗЗД. 
16 В този смисъл виж и Герджиков, О. Търговски сделки. С.: ИК Труд и право, 2015, 413, който 
определя ДФ като продажба на парично вземане с елемент на кредитиране. 
17 Виж по-подробно Мусева, Б. Цит.съч., 42-43. 
18 В този смисъл виж и Кожухаров, А. Облигационно право. Отделни видове облигационни от-
ношения. С.: Наука и изкуство, 1956, 69-70, който обяснява забраната за продажба с уговорка 
за обратно изкупуване с целта на законодателя да пресече опитите за заобикалянето на чл.152 
ЗЗД във връзка с предварително уговаряне, че ако задължението не бъде изпълнено, кредито-
рът ще стане собственик на вещта (в случая на вземането). 
19 Въз основа на това, някои автори правят извода, че това е изискване за писмена форма на са-
мия договор (виж Мусева, Б. Цит. съч., с.43), което не може да се сподели. Няма изискване са-
мата уговорка да е част от съдържанието на договора като акт и като документ, затова законът 
говори за форма на уговорката, а не за форма на самия договор. Условието на чл.333 ТЗ за 
форма ще е спазено и ако договорът е неформален, а само уговорката във връзка с него е в пис-
мена форма в отделен документ. Само при инкорпориране на уговорката в самия договор, 
схванат като правен акт и документ, това по необходимост ще доведе до писмена форма на це-
лия договор, който по принцип може да е неформален с оглед изискванията на чл.293 ТЗ.  
20 Виж Диков, Л. Цит. съч., с.258. 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 97

потвърждава този извод – по изключение изрично е уредена възможност за фиду-
циарна търговска продажба, но при задължителни изисквания към сделката. 

Видно от редакцията на чл.333 ТЗ правото на изкупуване възвиква като субек-
тивно право в полза на продавача по първоначалния договор за продажба. Но, в 
структурата на ДФ такова право по никакъв начин не може да се изведе в полза на 
доставчика, който съответства на продавача на вземането. Както бе посочено по-горе 
при ДФ с регрес, т.е при несъщинския ДФ, право да иска обратно изкупуване възник-
ва не за доставчика, а за фактора, който се явява купувач по първоначалната сделка, а 
при същинския ДФ такова право не възниква нито за една от двете страни по дого-
вора. 

Сериозен практически проблем, представлява и втората предпоставка – да е по-
сочен точно определен срок, в който правото за изкупуване може да се упражни. В 
хипотезата на чл.333 ТЗ посочването на точно определен срок не е проблем, защото 
става дума за задължение на продавача или на трето лице-търговец, когато той обез-
печава чуждо задължение, към кредитора-купувач като падежът и изобщо условията, 
при които това задължение трябва да се изпълни са уговорени между кредитора-ку-
пувач и длъжника (доставчика или третото лице). Когато се обезпечава изпълнението 
на задължение на продавача, изпълнението зависи от поведението на страна по фиду-
циарната цесия – тази на самия продавач. Обикновено с такава продажба с клауза за 
обратно изкупуване се обезпечава изпълнението на едно или по изключение на ня-
колко задължения на продавача към купувача. 

Дори и да приемем, че при ДФ става дума за фидуциарна цесия като прехвърля-
нето от страна на фактора на събраното от него от длъжниците е преобразувано „об-
ратно прехвърляне на цедираното вземане”, то тя е практически неприложима, защо-
то следва да се подчини на императивното изискване на закона за фиксиране на точ-
но определен срок, в който следва да се извърши. При ДФ принципно се прехвърлят 
множество вземания, а най-често всички вземания на доставчика за времето на дейст-
вие на договора – и съществуващи и бъдещи такива. Под бъдещите вземания се има 
предвид не просто вземания, които са с ненастъпил падеж към момента на сключване 
на договора, а вземания, които изобщо не са възникнали в правния мир в този мо-
мент, но които могат да (ако) възникнат в един бъдещ момент. С оглед на това става 
дума за събиране на задължения, които още не са възникнали към момента на сключ-
ването на договора и чийто падеж изобщо не може да се определи към този момент, 
стига все пак да е в рамките на срока на неговото действие. И ако при срочния ДФ 
все пак има някаква крайна определяемост на този падеж с оглед времето на действие 
на самия ДФ, то ако ДФ е безсрочен това още повече усложнява нещата, защото па-
дежът на тези задължения е абсолютно неопределен към момента на сключването му.  

Това поставя един съществен практически въпрос – могат ли страните и как 
ще уговорят този точно определен срок за всяко вземане, предмет на договора, в 
който факторът ще е длъжен да прехвърли обратно равностойността на събрани-
те вземания? В това отношение чл.333 ТЗ е категоричен – ако в този договорен срок 
не бъде упражнено правото на обратно изкупуване, то се погасява като става дума не 
за давностен, а за преклузивен срок. 

За да отговорим на този въпрос трябва да отчитаме и още две обстоятелства: 
а/. при ДФ самите страни могат да уговорят различни опции кога факторът ще 

заплати частично или изцяло цената на вземането като форма на финансиране – било 
на падежа на вземанията, било при ефективното им събиране, било при прехвърляне-
то им. Извън хипотезата, когато уговорката е да се заплати на падежа цялото вземане, 
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в останалите случаи срокът е определяем, но не е определен. При уговорка, че ще 
плати при прехвърляне на вземането, се заплаща като форма на финансиране не цяла-
та цена на вземането, а само част от нея (между 70 до 90% от номинала), а остатъкът, 
без значение дали е същински или несъщински ДФ, зависи от това, дали длъжникът 
ще изпълни и кога ще изпълни. При уговорката, че ще се плати при ефективното съ-
биране на прехвърлените вземания, пак е налице едно бъдещо несигурно събитие 
като страните не могат да знаят кога ще се осъществи. Следователно, самите страни 
при сключването на договора не могат да уговорят точно определен срок за всяко 
вземане, а това изначално предполага неприложимост на правото за обратно изкупу-
ване по смисъла на чл.333 ТЗ. 

б/. извън случаите за плащане на падежа на задълженията, кога вземането ще 
бъде събрано зависи не само от поведението на една от страните по ДФ - фактора21, а 
преди всичко от поведението на едно трето лице – длъжникът по това вземане. Т.е 
налице е едно бъдещо несигурно събитие, което не винаги зависи дори и от добро-
съвестността на това лице (например, при изпадане в несъстоятелност на длъжник по 
вземането). 

Следователно, дори и да приемем, че ДФ е фидуциарна сделка, то с изключение 
на хипотезата, когато е уговорено, че цялата цена на вземането ще се заплати от фак-
тора на падежа на всяко вземане22, то във всички останали случаи е налице обектив-
на невъзможност при сключването на договора страните да изпълнят едно от им-
перативните изисквания на чл.333 ТЗ – да определят точно срока, в който правото 
на обратно изкупуване следва да се упражни. В тези случаи, поради посочената обек-
тивна невъзможност за определяне на срока, субективното право за обратно изкупу-
ване, което за яснота ще наречем „фидуциарно право”, ще се погаси и отново възник-
ва въпросът как ще обясним прехвърлянето след този срок на събраното от фактора 
като това фидуциарно право вече е погасено ex lege? Изводът е, че фидуциарната це-
сия е неприложима към ДФ като механизъм за обясняване на неговата структура, 
както и на правата и задълженията, които възникват за страните във връзка с пре-
хвърлянето на вземанията като елемент от същественото съдържание на този до-
говор. 

И на последно място, с оглед на посоченото в Регламент Рим I относно прехвър-
лителните способи на вземания, е видно че прехвърлянето им може да стане не само 
чрез цесия, но и чрез договорна суброгация. В тази хипотеза обяснението на структу-
рата на ДФ чрез фидуциарната цесия е изцяло неприложимо, защото договорната 
суброгация макар и да има някои общи черти с цесията, по своята правна същност не 
е вид цесия23, а отделен прехвърлителен способ на вземания. 

                                                 
21 Извън случаите на ДФ с пълни услуги, когато задължението за събиране на вземанията 
остава за доставчика, от неговото поведение като страна по договора и от поведението на 
длъжниците по задълженията ще зависи кога и дали ще се събере вземането. 
22 В случая става дума само за възникнали към момента на прехвърлянето вземания с опреде-
лен падеж, защото за бъдещите вземания при сключване на ДФ, схванат като фидуциарна 
сделка, е невъзможно той да бъде определен. 
23 Така и Калайджиев, А. Цит.съч., 314-315; Диков, Л. Цит.съч., с.550; Меворах Н., Лиджи Д. и 
Фархи Л., Коментар на Закона за задълженията и договорите. Том първи (чл.1- 333) С.:КП 
Фотиновъ, 1924, с.330-331; Апостолов, И. Облигационно право. Част първа. Общо учение за 
облигацията. Фототипно издание. С.: Издателство на БАН, 1990, 211-213. Според други автори 
суброгация е вид смесена операция, но не само с прилики, но и разлики между нея и цесията – 
виж Кожухаров, А. Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение., С.: 
Наука и изкуство, 1958, с.262. 
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Следователно, изводът който можем да направим е, че с оглед изискването за 
прехвърляне на пълен титул върху вземането, в ДФ като прехвърлителен способ 
може да се използва само т.нар класическа цесия или още наречена – цесия с пълно 
прехвърляне. 

  

2.3. Суброгацията като прехвърлителен способ на вземания при ДФ 
Механичното приравняване на понятията „прехвърляне на вземане” и „цесия на 

вземане”, както и широката употреба на цесията като прехвърлителен способ на су-
бективни права, е дало основание на някои автори24 да направят заключението, че це-
сията с произтичащите от нея субективни права и задължения е част от същественото 
съдържание на ДФ. Но, този правилен сам по себе си извод, е довел до едно неправил-
но общо заключение, че цесията винаги е задължителна част от същественото съдър-
жание на ДФ и затова той по своята правна същност се явява възмездна цесия. Това 
виждане се поддържа от някои автори25. 

С оглед на същественото си съдържание ДФ може да съдържа субективни пра-
ва и задължения, следващи от цесията като общ прехвърлителен способ, ако страните 
по договора са избрали този способ на прехвърляне на вземанията, но не това е 
същественото, защото изискването е не вземанията да се прехвърлят чрез цесия, а да 
се прехвърлят чрез който и да е от законоустановените и допустими правни способи, 
така че като краен резултат факторът да получи пълен титул върху вземанията, за да 
може да осъществи и другите си права и задължения по договора, част от съществе-
ното му съдържание. Това че, цесията е един от най-лесните и разпространени спо-
соби26 обаче не означава, че тя трябва да се използва винаги и по необходимост. А 
след като съществуват и други правни способи за прехвърляне на вземания с посоче-
ния краен резултат, които са еднакво приложими, то да се слага знак за равенство 
между ДФ и договора за цесия е неправилно. 

Именно търговската практика познава едно голямо изключение от приложение-
то на цесията като прехвърлителен способ в рамките на ДФ. Това изключение касае 
Франция, която е четвъртата в света страна с най-голям дял във финансирането чрез 
ДФ и доскоро – Белгия. За правото е базразлично кой законоустановен способ ще се 
използва при ДФ за прехвърляне на вземанията, стига той да води до горепосочения 
краен резултат, особено като се има предвид, че ДФ е „създаден” в американската 
правна система, при която има най-голяма свобода приложението на принципа за 
свободата на договаряне и автономия на волята при договорите, а и самият договор е 
неуреден в българското обективно право. Следователно, кой способ ще бъде използ-
ван при ДФ зависи от практическите нужди на страните с оглед изискванията и усло-
вията на местното законодателство, уреждащо тези прехвърлителни способи.  

Именно такава е ситуация във Франция според изискванията на ФГК относно 
института на цесията. Чл.1689-1701 ФГК уреждат цесията като общ институт за пре-
хвърляне на субективни права (cession de creance). По-конкретно тези текстове уреж-
дат цесията като продажба на права, макар днес да е възприето, че цесията по ФГК 

                                                 
24 Виж Димитрова, Е. Цит. съч., с.138 
25 Виж Димитрова, Е. Цит. съч., с.85 и с.138, Калайджиев, А. Цит.съч., 505-506.   
26 В този смисъл виж и Калайджиев, А. Цит. съч., с.316, който с основание прави извода, че 
днес в оборота цесията е изместила суброгацията като прехвърлителен способ. Обаче, това не 
означава, че договорната суброгация е недопустима като прехвърлителен способ на субектив-
ни права. Регламент Рим I, който е задължителен и за РБ, безспорно приравнява договорната 
суброгация и договорната цесия като правни способи за прехвърляне на вземания. 
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може да има и други каузи (основания) като дарение или замяна. Подобно на уредба-
та на цесията в чл.99-100 ЗЗД, ФГК различава действието на договора, съдържащ це-
сия, с оглед на страните: а/. за цедента и цесионера той има прехвърлително действие 
от момента на сключването, а б/. за третите лица (най-важните, от които са: длъжни-
кът по цедираното вземане, третите лица дали обезпечения по цедираното вземане 
преди прехвърлянето му, кредиторите на цедента и цесионера) той поражда действие 
едва след като цесията бъде съобщена на длъжника27. 

Но, докато чл.99, ал.3 ЗЗД изисква само уведомяване на длъжника от страна на 
цедента без да се поставя някакво условие за форма за действителност на това уведо-
мяване, то чл.1690 ФГК изрично предвижда, че уведомяването ще породи действие 
само ако е направено в една от двете официални форми: а/. уведомяване чрез съдебен 
изпълнител (huissier), действащ от името на цесионера или б/. чрез приемане на це-
сията, направено от длъжника28 в съдебен или нотариален документ (т.е във форма-
лен акт пред нотариус – acte authentique). Тъй като чл.1690 е общ текст, той намира 
приложение и за гражданските и за търговските сделки, следователно се прилага и 
при ДФ, ако страните са избрали този прехвърлителен способ в договора си. 

С оглед на целите на ДФ, ако при ДФ с пълни услуги, независимо дали става ду-
ма с или без право на регрес, ако не бъде спазено това формално уведомяване на 
длъжниците по прехвърлените чрез цесия вземания, то факторът не може да упражни 
правата си като цесионер по отношение на тях и да изпълни задължението си за съби-
ране на тези вземания, което по силата на прехвърлителния способ се явява и като не-
гово субективно право. Т.е той не може ефективно да упражни пълния си титул, въп-
реки че формално го притежава. Наред с това, липсата на действие на цесията спрямо 
длъжниците по цедираните вземания крие голям риск за фактора, защото той вече е 
платил авансово значителна част от стойността на вземания като финансиране на 
доставчика, но длъжниците ще изпълняват само на доставчика и факторът трябва да 
разчита на неговата добросъвестност, за да получи от него това, което те са платили.  

Уведомяването по посочения задължителен начин не само, че е много тромаво и 
бавно, но то е и скъпо, защото предполага заплащане на такси на нотариус или на съ-
дебен изпълнител. И като се има предвид, че при ДФ се прехвърлят някои вземания 
само по изключение, а като принцип се прехвърлят всички вземания на доставчика - 
и настоящи и бъдещи, следващи от основната му търговска дейност, това се оказва 
сериозен и практически, и финансов проблем за фактора29. 

С оглед на този проблем, през 1981 година във Франция е приет спeциален за-
кон Le Code monétaire et financier, по-известен като Dailly Law по името на сенато-
ра, внесъл законопроекта. Чл. L. 313-23 - L.313-34 специално урежда облекчена про-
цедурата по уведомяване на длъжника при цесия на вземания чрез специален форму-
ляр (Bordereau), но той е специален закон с приложение само при прехвърляне на 

                                                 
27 Виж чл.1690 ФГК. Същото действие предвижда според българското обективно право чл.99, 
ал.3 ЗЗД във връзка с общия принцип за относителното действие на договорите и изключения-
та от него по силата на закона – чл.21, ал.1 ЗЗД. 
28 Чл.1295 ФГК, който урежда прихващане, направено от длъжника, изключва правото му да 
прави прихващане, след като е приел цесията пред нотариус по реда на чл.1690 ФГК. Т.е нали-
це е подобно разрешение, което е уредено в чл.103, ал.3 ЗЗД, с тази разлика, че в посочения 
текст българският законодател не поставя изискване за форма за приемане на цесията. 
29 Поради тези причини, така посочения чл.1690 е променен в Белгия през 1994 година, като е 
възприето, че уведомяването на длъжника при цесия може да се прави по всякакъв начин и то е 
per se ефективно спрямо всяко трето лице. 
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вземания на кредитни институции с оглед обезпечаване плащанията по специфични 
кредитни активи. Следователно, този закон не решава общия проблем във връзка с 
уведомяването на длъжниците при цедирането на вземания по ДФ. 

Като резултат от посоченото правно положение, френските фактори прибягват 
до един остарял, но все пак напълно правновалиден способ за прехвърляне на взема-
нията в рамките на ДФ когато се прехвърля цялата дебиторска задлъжнялост на дос-
тавчика – договорната суброгация30. По-конкретно те използват като прехвърлите-
лен способ т.нар персонална суброгация чрез subrogation conventionnelle по чл.1250, 1 
ФГК, която при ДФ на практика се оказва успешна конкуренция на цесията. Предим-
ствата на персоналната суброгация при ДФ според френското законодателство се из-
разяват в това, че по принцип не се иска уведомяване на длъжниците по прехвърле-
ните вземания, макар че на практика то се прави неформално, за да може факторът да 
се предпази от риска длъжникът да плати задължението си на доставчика, което ще 
усложни отношенията между страните по ДФ.  

Като правно-техническа форма тази суброгация се извършва като договорна 
суброгация в рамките на ДФ като изискванията за валидността й според ФГК са ми-
нимални – намерението за суброгиране (встъпване в правата на удовлетворения кре-
дитор - доставчика) трябва да е изрично изразено в договора и ефектът на встъпване-
то да настъпи в момента на плащане от страна на фактора. 

На пръв поглед, като че ли тази търговска практика противоречи на правното 
разбиране, че ДФ и суброгацията не са идентични. Всъщност, целият проблем се ко-
рени във виждането, че според немската правна школа няма самостоятелни, неуре-
дени от закона договори, а те винаги представляват смесени договори, към който 
по необходимост пряко следва да се прилагат разпоредбите на отделните, уредени 
от закона договори, които влизат в тяхното съдържание31. Една такова виждане, 
обаче противоречи на свободата на договаряне по смисъла на чл.9 ЗЗД  (със задължи-
телното действие по смисъла на чл.20а ЗЗД), според които страните по един договор 
могат да сключат какъвто договор пожелаят, а не само механична смес от именовани 
или само отделни именовани договори. Отделно, едно такова виждане е трудно при-
ложимо към договор, продукт на друга правна система (англосаксонската), без риск 
при прилагането му значително да се промени и/или измени правната му същност. 
Т.е правната теория по континенталната правна система не следва да изменя същ-
ността на този договор, а преди всичко с оглед на съществуващите правни принципи 
да отговори на въпроса дали с такава „чужда” правна същност този договор е допус-
тим (според българското обективно право на плоскостта на ограниченията на свобо-
дата на договаряне по чл.9 ЗЗД) и ако е, да обясни чрез аналогия на правото, а не чрез 
пряко прилагане на местните норми, правната му същност. 

На тази плоскост, виждането на някои автори32, че между ДФ и суброгацията 
има съществени различия е правилно само по себе си и следва да се сподели, както и 
изводът, че ДФ не е договор за суброгация (договорна). По същата логика обаче, се 

                                                 
30 Виж чл.1249 и следващите от ФГК. 
31 В този смисъл виж и Иванов, А. По въпроса за правната същност на договора за факторинг - 
Съвременно право, 2008, №3, с. 13 и с.15, според който такава постановка е израз на едно по-
затворено континентално мислене, при което свободата на договаряне се разпростира до въз-
можността в един договор да се комбинират само характерни за наименуваните договори за-
дължения. Тази затворена континентална система обаче е допълнена с обща възможност за 
стипулиране – виж §780 ГГЗ. 
32 Виж по-подробно Димитрова, Е. Цит. съч., 45-46. 
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изтъкват доводи, че между ДФ и цесията има съществени различия, обаче все пак се 
прави вътрешно противоречивия извод, че ДФ е възмездна цесия. Всъщност, ДФ 
нито е възмездна цесия, нито е договорна суброгация, а е специфичен договор, който 
може да съдържа в себе си всеки допустим правен способ за пълно прехвърляне на 
вземания. Кой точно способ ще се използва зависи от особеностите на местното 
законодателство. В този смисъл като общо понятие за прехвърляне на вземания го-
вори и Регламент Рим I. Но, с оглед на главната цел да се прехвърли в собственост 
титулът върху множество или всички вземания на доставчика, в същественото 
съдържание на ДФ могат успешно да се използват и двата способа за прехвърляне на 
вземания – класическата цесия и договорната суброгация, обаче без това да квали-
фицира този самостоятелен вид договор като вид цесия или като вид суброгация. 
Търговската практика потвърждава това разбиране. То се потвърждава и от настоя-
щата редакция на чл.2, ал.2, т.12 ЗКИ, според който общото при всички видове дого-
вори за финансиране по този текст е „придобиване на вземания”, без обаче законода-
телят да уточнява способът, както бе в старата редакция. Безспорно е, че цесията е 
един от способите за придобиване на вземания, но не е единствения.  
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Анотация: статията разглежда развитието на семейното право в РБ през послед-
ните 25 год.: ТР №2 от 2001г. на ВКС, реформата в уредбата на осиновяването от 
2003г., СК от 2009г. Втората част е посветена на перспективите в развитието на 
нормативната уредба: въпросът за фактическото съпружеско съжителство, суро-
гатното майчинство, законната раздяла и др.  
 

Abstract: the article reviews the development of the family law in Bulgaria since democratic 
reforms in 1990. The emphasis on the Family Code came into force in 2009 is made. The 
second part of the article is dedicated to the perspectivest of thefuture legislation: issues of 
the factual marriage, surrogate motherhood, legal separation.   
 

Ключови думи: развитие на българското семейно право, Семеен кодекс от 2009 г., 
фактическо съпружеско съжителство, сурогатно майчинство, законна раздяла.  
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1. Развитие на българското семейно право след 1990 г. 
Настоящият доклад съдържа две тематично обособени части. В първата са посо-

чени основните моменти от развитието на българското семейното право през послед-
ния четвърт век. Втората част има за цел да очертае основните области на възможна 
законодателна промяна в близко бъдеще. 

Началото на разглеждания период съвпада с политическите и икономическите 
промени в страната ни от началото на 90-те години. Към този момент семейните от-
ношения се регулират от втория Семеен кодекс /СК от 1985 г. – отм. В началото на 
прехода от социализъм към пазарна икономика у нас семейното законодателство ос-
тава незасегнато от интензивния законодателен процес. Във фокуса на нормотворчес-
ката дейност в областта на частното право са реституционните закони и поетапното 
възстановяване на търговското право. Основа за това е Конституцията на РБ от 1991 г., 
която възражда частната собственост и свободната стопанска инициатива. 

Семейните отношения са поставени в една нова икономическа и обществено-
политическа среда, но под действието на нормативна уредба, създадена преди прехо-
да – през 1985 г. – откогато е завареният СК. Налага се изводът, че обективното СП 
на РБ изостава от социално-икономическата реалност1. Семейно-правните норми, 
                                                 
1 Матеева, Ек. Семейно право на РБ., С., 2010, стр.37. 
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създадени в условията на централизирана социалистическа икономика с характерно-
то ограничаване на частната собственост, са „неадекватни” на динамично променя-
щите се обществени отношения. Конституцията на НРБ от 1971 г. и Закона за собст-
веността на гражданите /ЗСГ/ от 1973 г. силно ограничават частната собственост, 
която се свежда до притежанието в рамките на едно семейство на един жилищен 
имот, един вилен имот и дребни средства за извършване на занаятчийска или селско-
стопанска дейност. 

Още в първата декада на прехода /от 1990 до 2000г./ в резултат на новоприетото 
реституционно и търговско законодателство изграждането на пазарна икономика на-
бира скорост. Закономерно, обемът и съставът на имуществото на физическите лица 
в РБ значително се променя. За първи път от 1945г.  гражданите на РБ имат право да 
притежават търговски предприятия /по чл.15 от ТЗ/, дялове и акции от търговски 
дружества, ликвидационни дялове и др. Частната стопанска инициатива в този пе-
риод се извършва предимно под правната форма на едноличен търговец – ЕТ. ЕТ не е 
отделен субект на правото и не притежава обособено имущество. Фигурата на ЕТ се 
разглежда като физическо лице с разширена правосубектност: ЕТ притежава търгов-
ско предприятие, в което е отделена неговата търговска дейност. 

В съдебната практика от 90-те години често се срещат случаи, при които се по-
ставя въпросът влизат ли в състава на съпружеската имуществена общност /СИО/ 
вещните права и паричните влогове, придобити от съпруг – ЕТ или съпруг – неогра-
ничено отговорен съдружник в събирателно или командитно дружество, по време на 
брака. Нормативната уредба преди СК от 2009 г., която се прилага към момента, не 
регулира този въпрос. Това налага по тълкувателен път да се изведе правило, което 
да се прилага спрямо многобройните случаи в практиката. Така се стига до приемане-
то на ТР №2 от 2001г. на ВКС, което чрез корективно тълкуване на разпоредбите на 
чл.20, ал.2 и чл.19, ал.3 от СК от 1985г. – отм., установява няколко задължителни 
правила с голямо практическо значение до влизането в сила на новия кодекс през 
2009 г. На първо място, тълкувателният акт изключва от презумпцията за съвместен 
принос по чл.19, ал.3 СК от 1985г. – отм. придобитото през време на брака от ЕТ, 
когато то е резултат от упражняваната от него търговска дейност. ТР №2 от 2001г. 
приема, че това е лично имущество на съпруга – едноличен търговец, ако същото е 
включено в състава на неговото търговско предприятие. В съответствие с променя-
щите се икономически условия е изведено и друго правило в тълкувателния акт: по-
голям дял от прекратена поради развод СИО може да бъде определен за съпруг – ЕТ, 
когато доходът от търговската му дейност  надхвърля значително приноса на другия 
съпруг, формиран от вложените средсва, труд, работа в домакинството, грижа за де-
цата и други форми на принос. 

Цитираното тълкувателно решение се оценява като особено значимо в развитие-
то на съвременното семейно право на РБ.2 Изводите, достигнати в него впоследствие 
са залегнали в нормативните разпоредби на СК от 2009 г. 

През 90-те години на 20-ти век в РБ се наблюдава интензивен  законодателен 
процес във всички области на правно регулиране с тенденция за кодифициране на 
нормативната уредба. Развиват се и нови отрасли на првото. Постепенно се обновява 
частно-правното законодателство. На фона на посочените промени се забелязва изо-
ставане в реформата на българското СП. Наред с вътрешно-политическите преобра-
зувания се променя и външната политика на страната ни. РБългария ратифицира ре-

                                                 
2 Сталев, Ж., Цанкова, Ц. Забележително тълкувателно решение на ВКС., Юбилеен сборник в 
памет на проф. В.Таджер., С., 2003.  
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дица международни договори със значение за личното и семейно право, като Евро-
пейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи, Конвенция за 
правата на детето, ратифицирана от РБ през 1991 г., Хагска конвенция за защита на 
децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 1993 г.,  
Европейска конвенция за признаване и изпълнение на решенията за упражняване на 
родителски права и др. Изброените актове, освен че определят посоката на последва-
лото развитие на българското семейно право, са и негови преки източници по силата 
на чл.5, ал.4 от Конституцията на РБ. 

Друг фактор от външнополитически  характер, обусловил тенденциите в разви-
тието на вътрешното ни право, е членството на РБ в съвета на Европа от началото на 
90-те години и присъединяването към Европейския съюз от 01.01.2007г. Приложими 
правни актове на Европейския съюз към  семейно-правните отношения са: Регламент 
№ 2201/2003/ЕО на Съвета на ЕО от 2003г. относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската 
отговорност и Регламент №4/2009/ЕО на Съвета на ЕО от 2008 г. относно компетент-
ността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и 
сътрудничеството по въпроси, свързани със задължението за издръжка. Регламентите 
на ЕС са непосредствено приложими на територията на всички държави-членки на 
Общността и нормите им имат директен ефект. 

Вследствие на поетите международно-правни ангажименти се стига до промени 
във вътрешното ни законодателство. Необходимостта от съобразяване с нормите на 
Конвенцията за правата на детето /КПД/, води до  приемане на Закона за закрила на 
детето /ЗЗДет/ през 2000г. и подзаконовите  актове по неговото прилагане. Със ЗЗДет 
се установяват публично-правни мерки, които имат за цел да гарантират закрилата на 
децата в РБ в съответствие с осъвременените стандарти на развитите общества. Ос-
новни принципи на закрила, закрепени в закона, са: осигуряване  най-добрия интерес 
на детето /чл.3 КПД и чл.3, т.3 ЗЗДет/, зачитане и уважение личността на детето, от-
глеждане на детето в семейна среда /чл.3, т.2 и §1, т.7 ЗЗДет/, незабавност на закрила-
та, осигурена чрез бърз съдебен ред /чл.3, т.8 ЗЗДет и чл.28, ал.3 от ЗЗдет/. Основни 
права на детето, установени със ЗЗДет, са право на информиране и консултиране 
/чл.13/, право на участие и изслушване в съдебни и административни производства, 
когато се засягат права или интереси на дете /чл.15/. За изпълнение на задълженията, 
установени в закона, се изгражда структура от специализирани органи с местна и на-
ционална компетентност. 

Като логическо продължение на горното обновяване на законодателството и на 
ратификацията от РБ през 2002г. на Хагската конвенция за защита на децата и 
сътрудничеството в областта на международното осиновяване /от 1993 г./, през 2003 г. 
следва значимо изменение в уредбата на осиновяването. Приемането на нов кодекс 
изостава и затова промяната се извършва със Закон за изменение и допълнение на СК 
/обн. ДВ, бр.63 от 2003г./. Това е най-същественото изменение в периода на четвърт-
вековното действие на СК от 1985г. Промени  са внесени в разпоредбите на чл.49-67 
от кодекса, както и в уредбата на международното осиновяване. Натрупаният практи-
чески опит по прилагане на изменената през 2003 г. нормативна уредба на осиновява-
нето служи като основа за усъвършенстване на съответните разпоредби, залегнали  в 
новия СК от 2009г. Като резултат са  подобрени  правилата, регулиращи администра-
тивната фаза в производството по пълно осиновяване /вписването в регистрите на де-
ца и на осиновители за пълно осиновяване/, съкращават се сроковете за осиновител-
ните процедури, прецизират се критериите за определяне на подходящ осиновител, 
усъвършенстват се разпоредбите, касаещи международното осиновяване и др.3         

                                                 
3 Матеева, Ек. Цит. съч., стр. 40. 
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Безусловно най-значимият правен акт в развитието на българското СП през 
последните 25 години е приемането на новия СК от 2009г. Въпреки забавянето на ця-
лостната реформа в сравнение с другите дялове на частното право, считаме, че то е 
било неизбежно. Правната регламентация на семейните отношения е обусловена в 
много голяма степен от разбирането за морал  на обществото, от социо-културните 
му особености, от демографската политика – ценности, които са подложени на посте-
пенно преосмисляне вследствие на икономическите и обществено-политическите ре-
форми в РБ след 1990 г.   

Новият СК е нормативната основа за значима промяна в семейно-правните от-
ношения. Поради  принципно новите положения в нормативния акт, той се определя 
като „Кодекс на съгласието и особената закрила на децата”.4 Уредбата на имуществе-
ните отношения между съпрузите е либерализиран, като са предвидени  няколко алтерна-
тивни режима и за първи път у нас правно е регламентиран институтът на брачния дого-
вор, осъвременена е уредбата на развода и осиновяването, развита е уредбата на при-
познаването, създадена е много по-детайлна уредба на отношенията родители-деца.  

Освен промяна във философията и в конкретните правила на кодекса  е направе-
но значително изменение в структурата на нормативния акт: брачното право цялост-
но систематизирано в  първите пет глави,  уредбата на осиновяването – вътрешно и 
международно – е обединена и систематизирана. 

Едно от най-значимите изменения в СК от 2009 г. е заместването на единствено 
възможния императивен режим на имуществените отношения между съпрузите с 
диспозитивна правна уредба. Изрично е предвидена правна възможност за избор 
между два законово установени режима – режим на общност и режим на разделност, 
или сключване на брачен договор /чл.18 СК 2009/. С договора партньорите могат да 
уговарят конкретни права и задължения във връзка с имуществото, което притежават, 
издръжката помежду им, имуществените задължения спрямо децата и др. в съответ-
ствие с тяхната съгласувана воля. Тук обаче е необходимо да уточним, че свободата 
на договаряне е ограничена от разпоредбите в чл.38 СК. По-гъвкавата диспозитивна 
уредба е едно от средствата за превенция на конфликти между страните в семейните 
отношения. Гъвкавата нормативна уредба отговаря по-адекватно на обществените 
потребности на хората в изменената социална и икономическа среда. 

Промяна се наблюдава и в уредбата на отношенията между родителите и техни-
те ненавършили пълнолетие деца. Нормативната уредба е детайлизирана. Принципи-
те за съгласувано решаване на всички аспекти на семейните отношения, както и по-
високата мяра на защита на децата, са имплементирани в  разпоредбите на глава де-
вета от кодекса. 

 

2. Перспективи пред развитието на българското семейно право. 
Неразделна част от развитието на българското семейно право през последния 

четвърт век представляват и някои нереализирани законодателни предложения. 
Дискусията по тях все още не е излязла от фокуса на правната мисъл  и те определят 
някои от перспективите пред семейното ни право. Големият кръг обществени отно-
шения, които попадат в дефиницията „семейни отношения” /чл.1 СК/ е предпоставка 
за широкия спектър правни проблеми, който се очертава. Тяхното естество вече не се 
свежда само да лични неимуществени права и задължения, присъщи на епохата пре-

                                                 
4 Цанкова, Ц. Новият Семеен кодекс – кодекс на съгласието и на особената закрила на децата., 
Общ. пр., 2009/7. 
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ди 1990 г. Променящият се дух на обществените нагласи налага и в семейните отно-
шения нова тенденция. 

В настоящата разработка ще бъдат разгледани само най-значимите въпроси, об-
съждани като възможна  промяна в националното ни законодателство. 

Най-съществено място сред обсъжданите de lege ferenda въпроси заема факти-
ческото съпружеско съжителство. Проектът за СК от 2008 г. посвещава няколко раз-
поредби на явлението, определяно като неформален, доброволен и траен личен съюз 
за съвместен живот между мъж и жена, който за разлика от брака „не се конституира, 
а се констатира”33. Основната идея на вносителите на законопроекта е да се гаранти-
ра установяване на произхода на родените от такова съжителство деца като се разши-
ри приложното поле на презумпцията за бащинство спрямо фактическия партньор на 
майката. Идеята е по този начин  да отпадне необходимостта от припознаване, предо-
ставено на свободната волята на бащата. В последните години статистиката отчита 
голям брой  деца, родени извън брак.  

Въпреки усилията на създателите на законопроекта на нов СК  да аргументират 
потребността от уредба на фактическото съпружеско съжителство и неговите правни 
последици, в окончателния вариант на кодекса предложението не е прието. Нещо по-
вече: последвалите изменения на СК не се връщат към посоченото обществено отно-
шение. В крайна сметка,  фактическото съжителство не прераства в юридически факт 
на семейното право у нас. Водеща  причина е недоказаният ефект на замисления пра-
вен механизъм. Въпреки опитите на авторитетни български правници да поставят от-
ново въпроса,34 законодателят не е намерил за оправдано да стори това вече седем го-
дини от влизане в сила на новия СК.  

Изводите, които могат да бъдат направени са, че за нуждите на семейното право 
уредбата на фактическото съпружеско съжителство не е достатъчно наложителна. Тя 
не гарантира установяване на произхода на децата, родени от такова съжителство. В 
други отрасли на правото неговото значение е безспорно, но това е предмет на друга 
дискусия. Така например, в областта на процеса /граждански, наказателен, админи-
стративен/ правното значение на фактическото партньорство налага то да бъде уста-
новено като юридически факт със съответните правни последици.  

Друг дебат, който се води в последните години е за необходимостта  от норма-
тивна уредба на сурогатното – заместващо майчинство35. При този нетрадиционен 
способ за възпроизводство една жена, наречена „сурогатна/заместваща майка”, из-
носва и ражда плода на друга жена – биологична майка на плода. Способът е узако-
нен в някои държави като Индия и Украйна, но ред развити страни като Австрия и 
Великобритания не го допускат. Повод за официална дискусия у нас е внесеният 
Законопроект за изменение и допълнение на СК №154-01-84, приет на първо гласува-
не в НС на 26.10.2011г. Поради прекратяване на мандата на 41-то НС обаче решава-
щото гласуване не се състои. Темата предизвиква с голяма острота ред въпроси от 
правно и морално естество. Правните проблеми, които възникват са, на първо място, 
в необходимостта от преразглеждане на установеното от хилядолетия положение, че 
майка е жената, родила детето /чл.60, ал.1 СК/ и на второ място, правната природа на 
договора за сурогатно майчинство и същественото съдържание на този договор.36 Ос-

                                                 
33 Цанкова, Ц. Три предложения de lege ferenda за изменение и допълнение на СК. В сб. Семей-
ните отношения в променящия се свят., С., 2014. 
34 Цанкова, Ц. Цит. съч. 
35 Цанкова, Ц. Пак там. 
36 Повече по въпроса вж.Цанкова, Ц. Цит.съч. 
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новните критики за узаконяване на сурогатното майчинство са отправени от Българ-
ската православна църква и в много голяа степен те могат да бъдат подкрепени.   

Преди две години на правен форум у нас се постави въпросът за необходимост-
та от правна регламентация  на института на „законната раздяла”.37 Авторът застъпва 
тезата, че това би бил един бърз и ефективен способ за уреждане на последиците от 
настъпил разрив между партньорите още по време на брака. Правните въпроси, които 
следва да се изясняват de lege ferenda са насочени към философията на института: да-
ли ще служи за помиряване на съпрузите /опита на Холандия/, или за защита на 
социално по-слабия партньор /както е в Германия и Италия/, или при определени 
предпоставки ще може да се използва като алтернатива на развода /САЩ/. Друг 
принципен въпрос за решаване е чий интерес следва да бъде защитен приоритетно 
при уреждане на последиците от законната раздяла – на децата или на съпрузите. 
Темата е интересна най-вече заради възможната алтернатива на развода – способ за 
прекратяване на брака, който е натоварен с много негативни представи в съзнанието 
на хората. При евентуалната разработка на проект за изменение и допълнение на СК 
в тази посока е много важно освен сравнително-правни аргументи, както е препоръ-
чал цитираният автор,  да се изследват  значимите  фактори от национално естество – 
обществено-икономическия и културния контекст, в който евентуално ще се прилага 
новият правен институт 

Голямото разнообразие от обществени отношения, обхванати от предмета на 
семейното право, динамичното развитие на вътрешно-политическите и външно-поли-
тическите отношения пораждат постоянно нови предложения за  усъвършенстване на 
нормативната уредба. Дали да отпадне тайната на осиновяването, дали да се допусне 
оспорване на припознаване от трети лица са само малка част от тях38. Особено акту-
ално  в съвременния свят звучат правните проблеми във връзка с режима на пътуване 
на деца през границите на различни държави. Проблематиката е много широка, а ней-
ното естетство предполага някои от въпросите да звучат с особена острота. Едва ли 
могат да се предвидят всички въпроси, които дори в близко бъдеще ще влязат в 
дневния ред на законодателя и тази статия не би могла да бъде изчерпателна, а само 
да очертае някои от най-важните перспективи пред развититето на сеейното право.  

 
Литература 
 

1. Матеева, Ек. Семейно право на РБ., София, 2010. 
2. Марков, М. Семейно и наследствено право., Сиби., 2014. 
3. Ненова, Л. Семейно право, нова редакция М.Марков, С., 2009, 2010. 
4. Цанкова, Ц. Фактическото съпружеско съжителство. С., Фенея, 2000. 
5. Цанкова, Ц., М.Марков, А.Станева, В.Тодорова. Коментар на новия СК, 2009 г.  
6. Цанкова, Ц. Реформата в българското семейно право., Общество и право, 2007/1.  
7. Цанкова, Ц. Новият СК – преглед на най-важните промени., Соб.пр., 2009/7. 
8. Цанкова, Ц. За договора за партньорство при фактическото съпружеско съжи-

телство., Соб.пр., 2006/8. 
9. Семейните отношения в променящия се свят. Сборник статии от конференция, 

Сиби, 2014. 

                                                 
37 Василев, Ив. Законната раздяла и в България? В сб. Семейните отношения в променящия се 
свят., С., 2014 г. 
38 Повече по тези въпроси вж. у Чолакова, А. в Конвенцията на ООН за правата на детето и 
действащата нормативна уредба на припознаването в СК на РБ. В Сборник от научна конфе-
ренция на БСУ, 2015 г., том втори, стр. 375. 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 109

 
ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРАВНАТА КОНСТРУКЦИЯ  

ЗА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 
 

гл. ас. д-р Асен Воденичаров 
Правно-исторически факултет 

Югозападен университет „Неофит Рилски” 

 
THE CREATION OF THE LEGAL CONSTRUCT  

OF THE LEGAL ENTITY 
 

Assist. Prof. Assen Vodenicharov, PhD 
Law Faculty of the South-Western University „Neofit Rilski” 

 
 

Abstract: The article examines the creation of the construct of the legal entity in a 
historical and logical consequence. It has its roots in Roman law. Such a concept does not 
belong to Digesta and to Corpus Juris Civilis. Ii discusses the creation of the collegia 
sodalicia and the other similar bodies as well as the creation of the lex Julia collegus. The 
article analyzes the creation and the rapidly increasing use of the term ‘legal entity’. It 
examines the different theories on the content of the concept surveyed. 
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1. Правната конструкция „юридическо лице” е основен институт на правото. Тя 
дава възможност юридико-социални организационни образувания, възникнали и осъ-
ществявали дейността си въз основа на законови разпоредби, да бъдат субекти на 
граждански правоотношения, да притежават гражданска правоспособност и да участ-
ват в гражданския оборот. Именно в това качество, те притежават активна и пасивна 
гражданскоправна процесуална легитимация, благодарение на която в рамките на 
гражданския процес се реализира, при необходимост, материалното гражданско 
правоотношение. 

Разглежданата конструкция има своите исторически корени в римското право. 
Римските юристи не познават термина „юридическо лице” за означаване на специфи-
чен субект на гражданското право. Социално – Обществено-икономическата и правна 
среда не е била все още благоприятна за възникването и утвърждаването в римската 
действителност на непознато образувание. Съществувало е единствено общоприето 
становище, че носители на граждански права и задължения могат да бъдат само фи-
зически лица. Това изрично се изтъква в Дигестите1: „.. правото се установява само за  
хората…”.2 Подобна юридическа постановка е налице и в Corpus Iuris Civilis 3, като 
кодифициращ акт на действащия юридически ред. 

                                                 
1 Дигестите (от латинското digesta – поръчано), известни  и като Пандектите (на латински: 
pandectae - всеобхватен), са широка компилация в 50 книги на действащото в този исторически 
период римско право. Те се делят на титули (с изключение на 30, 31 и 32), титулите се делят на 
фрагменти, а фрагментите – на параграфи. 
2 D.1.5.2. 
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Политическото и стопанското развитие  на обществото обуславя създаването на 
нови типове образувания, които обслужват социалната практика в различните й об-
ласти и сфери. По този начин се формира необходимостта от признаването на права и 
задължения на тези формирования.Те се сравнявали с физическите лица и се подчер-
тавало, че те действат вместо лицата, като живи същества (personae vice) или индиви-
дуализирани конкретни лица (privatorum loco).Самите градове се управлявали по ре-
жима на частното право (civitates enim privatorum loco habentur).4  Независимо от то-
ва, още в Законите на 12 таблици5 се споменават нови и непознати дотогава различни 
частни корпорации с религиозен характер (collegia sodalicia), професионални сдруже-
ния на занаятчии и др. Исторически извори сочат, че са съществували голям брой та-
кива образувания от публичен или частен характер, някои от които са функционира-
ли повече от сто години. Биха могли да се посочат професионалните обединения, 
които са били задължени да осъществят известни дейности в полза на обществото, 
като в замяна на това са били освободени от данъци, определени задължения и пр. 
Гай посочва като пример, такива колегии  и  корпорации на хлебарите и сладкарите  
(pistores) в Рим и корабостроителите (navicularii) в Рим и провинциите. Тези образу-
вания имали права и задължения, различни от тези на техните членове, тяхното инди-
видуално имущество не се покривало с това на формированието и др. Очертавала се 
разликата между колегията, като съвкупност от физически лица (collegium) и публич-
ните образувания. 

Законите от 12 таблици създавали свобода при формирането на асоциации, ко-
легии и пр. Не се изисквало предварително разрешение за възникването им или по-
следваща санкция от държавен орган. Те имали пълната възможност да приемат  са-
мостоятелно устава на своята колегия, като единственото ограничение е било той да 
не нарушава установения правен ред6. За създаването на колегия са били нужни само 
трима души  (tresfaciunt collegiium – трима души образуват колегия). По сведения на 
Гай, посоченият режим е бил рецитиран от законодателството на Солон7, т.е. от гръц-
кото право. Този режим на учредяване на collegiium е бил в сила до края на репуб-
ликата. 

След трансформацията на Римската република в принципат и превръщането й в 
монархия, свободният режим на обединяване станал политически неприемлив и не 
съответствал  на интересите на принцепса и цензорите. Юлий Цезар се възползвал от 
откритите нарушения, свързани със свободното създаване на колегии и разпуснал 
всички подобни образувания. През първия век до н.е. император Август издал спе-
циален закон за колегиите (lex Julia de collegiis), с който въвел разрешителната систе-

                                                                                                                            
3 Corpus Iuris Civilis, като сборник на граждански закони  е кодификация на действащото право 
и юриспруденция  на територията на Римската империя  Тя е изработена в периода 529 - 534 г. 
по заповед на Юстиниан I. Римският император забранява да се тълкува Corpus Iuris Civilis, за 
да не бъде променен неговият смисъл. 
4  D.50.16.16. 
5 Законите на дванадесетте таблици (на латински: Lex Duodecim Tabularum или само Duodecim 
Tabulae) са писмени закони, създадени през 450-449 пр.н.е., които по-късно служат за основа 
на римското право. Наричат се така, защото били записани на 12 плочи от слонова кост или 
мед (според Тит Ливий) и изложени на Форума - централния площад на Рим. Т 
6 Davier W., Corporate persons and the law. N.Y., 2004. 
7 Солон живее в Древна Атина (около 634 - 559 г. пр. Хр.). В качеството си на архонт, той по-
лучил правото да законодателства. Упражнявайки това овластяване, той създава редица за-
кони, известни като Солоново законодателство на древна Гърция.  
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ма за учредяването им. Извън неговият обсег останали религиозните колегии и някои 
привилегировани колегии, като тези, развиващи погребална дейност (collegia 
funeratitia) и пр.Това обстоятелство се обяснява с факта, че тяхната дейност е била 
пряко свързана с „вещите на божественото право” (res divini juris). Тези колегии има-
ли взаимоспомагателен характер, тъй като членовете им се събирали един път месеч-
но, за да внесат членски си внос в размер, определен в устава им. При смърт на някой 
от тях, разноските за погребението му се поемали от събраната сума в общата каса. 
По този начин имуществото на всеки член било различно от това на колегията.  

Обществената нужда поставила пред римските юристи през средновековието 
проблема за липсата на някакъв субект в гражданското право, различен от физичес-
ките лица, който да запълни тази празнота в юридическата действителност. Става 
въпрос за нов субект с нови, непознати дотогава юридически характеристики. Това е 
особено съществено, тъй като тълкувателната дейност на римските юристи на  нор-
мативните актове е била извор на правото8.  

Римският юрист Юлий Марциан9 в своето произведение „Institutiones” обръща 
внимание на обстоятелството, че театрите, стадионите и другите публични обекти 
принадлежат на самата община (municipium, municipes), а не на отделните граждани в 
нея, а ако тя има роби, това не означава, че отделните й граждани имат някакви свои 
самостоятелни права над тези роби. 

Подобни изводи се правят и от други римски юристи. Изтъкнатият по това вре-
ме юрист Доминий Улпиан10 отбелязва, че няма значение дали в корпорацията като 
съвкупност от лица (universitas,collegium) остават през цялото време едни и същи 
членове или изцяло нейните членове се заменят с нови, че дълговете на колегията не 
са индивидуални дългове на членовете й, както и правата й не принадлежат персо-
нално на всеки от тях. Това особено силно се проявява при сравнението на корпора-
цията (universitas, collegium) и гражданското дружество (societas). При последното, 
при промяна на обединилите се лица, поради смърт, приемане или напускане дру-
жеството ще трябва да се закрие и да се учреди ново образувание. При корпорацията 
промяната в персоналния състав няма значение за нейното бъдеще съществувание, 
освен в случаите, когато той спадне под нормативно установения минимален брой. 

Друг римският юрист Публий Алфен11 сравнява легиона и неговото имущество 
с кораб, на който се налага да се подменя една или друга техническа част и може да 
настъпи момент, в който всички негови части са подменени. Независимо от това, оба-
че корабът остава. Той отбелязва, че така e и при легиона. Едни от неговите участни-
ци загиват в боевете, други постъпват на тяхно място, но легионът остава. 

Социалната практика наложила римските юристи да предложат специални раз-
поредби, отнасящи си до функционирането първоначално на minicipium, а впослед-
ствие и на universitas и collegiums. Основавайки се на максимата на Доминий Улпиан 
„Si quid universitati debetur singulis non debetur nex quod debet uiniversitas singuli 

                                                 
8 Новкиришка-Стоянова, М., Тълкувателната дейност на римските юристи като източник на 
правото. Studia iurus, 2015. № 1. 
9  Марк Юлий Гесий Марциан  (на латински: Marcus Julius Gessius Marcianus), римски  юрист 
и държавен деец, баща на римския император Александър Север. 
10 Домиций Улпиан (на латински: Domitius Ulpianus), римски юрист. Една трета от Дигестите 
на Юстиниан I са негови творби. 
11 Публий Алфен Вар (на латински: Publius Alfenus Varus), юрист и политик на късната Римска 
република през 1 век пр.н.е. Произлиза от фамилията Алфении.  Неговите произведения  са 
включени в Дигестите на Юстиниан I. 
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debent” някои автори считат, че тези структури представляват първообраз на юриди-
ческите лица12. 

Своеобразно решение на възникналите въпроси се намира чрез формулирането 
на нова правна конструкция, означена като юридическо лице.  2. За първи път терми-
нът „юридическо лице”13 се използва от немския юрист Самуил фон Пудендорф14. В 
този термин той влага специфично съдържание  на „хора, които се преценяват по от-
ношение на тяхното обществено състояние или на функцията която имат в общество-
то”. В този смисъл авторът разграничава два вида образувания – обикновени, които 
се разглеждат самостоятелно и поотделно и сложни, които се формират от група ин-
дивиди с обща воля. Продължавайки нататък, той обоснова тезата си, че обикновени-
те или сложните юридически лица могат да бъдат с публичен характер (държавата, 
парламента, фиска, съдии, офицери и пр.) или с частен характер (семейство, колегия 
на търговци и др.).  

Пренасянето на концепцията за юридическите лица в нормативните актове ста-
ва бавно и последователно. Първият граждански кодекс на Франция от 1804 г., извес-
тен като Наполеоновия кодекс15 не използва термина „юридическо лице” (personne 
morale). В редица негови разпоредби и в законови норми, приети въз основа на него, 
обаче имплицитно са отразени идеи за новата правна конструкция16. В кн. Втора на 
кодекса, регулираща имуществата и промените на собствеността, гл. II, чл. 527 по-
сочва, че „Движими вещи са определените по смисъла на закона задължения и свър-
заните с тях искове, имащи за предмет заплащане на парични суми или на права вър-
ху движимо имущество, акции или дялове във финансови, търговски и промишлени 
компании. Тези акции и дялове се признават за движимо имущество по отношение на 
всеки участник само докато компанията съществува. Посочвайки, че разпоредбата се 
отнася до ”финансови, търговски и промишлени компании” означава, че извън ней-
ния обсег остават гражданските дружества (societies) и организациите с нестопанска 
цел (associations sans but lucrative). 

 За имплицитното посочване на зараждащото се ново юридическо образувание 
отбелязваме и някои други примери от Наполеоновия граждански кодекс (1804 г.) и 
законите, свързани с него, тъй като, в този исторически период, уредбата на граждан-
ските правоотношения във Франция е най-бързо развиваща се. Следващият по време 
кодифициращ гражданскоправен акт в Европа е Германския граждански кодекс 

                                                 
12  Cornil, G., Droit romain, Bruxelles, 1921, pp.161-163; Girard, N., Manuel élémentaire de droit  
romain, Paris, pp. 114  и сл. 
13 Pufendorf, S., De jure naturae et gentium, in The Classics of Internatonal Law, Publications of the 
Carnegie Endowement for International Peace, Division of International Law, Washington, 1934. 
14 Самуел фон Пуфендорф (на немски: Samuel von Pufendorf) е изтъкнат немски юрист, историк 
и философ. Предмет на научните му търсения са  проблемите на гражданското, администра-
тивното и  международното право. По покана на шведския крал Карл XI  е привлечен за про-
фесор  в катедрата по международно право в университета в гр. Лунд, Швеция. 
15 Френският граждански кодекс (на френски: Code Civil des Français), известен още и като 
Наполеонов кодекс (на френски: Code Napoléon) е първата съвременна кодификация на граж-
данското право в историята на правото. Той е съставен на основата на съвременна пряка ре-
цепция на съвършените антични образци на римското частно право. Обнародван и влязъл в 
сила на 24 март 1804 г., той продължава да регламентира гражданските правоотношения във 
Франция и понастоящем, макар и със сериозни изменения и допълнения през изтеклите повече 
от двe столетия. 
16 Fletcher D., Corporate Law, Chicago, 1994, p. 68;  Lagarde, P., Propos de commercialiste sur la 
personnalite morale, Aix-Marceille, 1974, p. 431. 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 113

(Bürgerliches Gesetzbuch – BGB),  който е приет на 24 август 1896 г и влязъл в сила на 
1 януари 1900 г. 

Чл. 69-6 от Гражданскопроцесуалния  кодекс на Франция от 1806 г. (Code de 
procédure civile français) посочва че „търговските дружества се призовават, докато 
съществуват поради своите социални причини”. От тази разпоредба може да се на-
прави изводът, че призоваването може да стане само на някакъв адрес. Такъв могат 
са имат само индивиди или някакви други образования. Така имплицитно се призна-
ва съществуването на процесуален субект, различен от физическото лице. 

В това отношение може да цитираме и чл. 437, ал. 2 и чл. 438 от Френския тър-
говски кодекс от 1807 г. (Code de commerce français),които уреждат фалита на търгов-
ските дружества. Тези текстове непряко признават наличието на юридическата им 
персонификация. 

Терминът „юридическо лице”, в смисъла,  който го разбираме понастоящем17 се 
употребява първоначално в правната литература и доктрина от немския юрист 
Фридрих Caвини18. 

Началото на използване на термина „юридическо лице” в позитивистичната 
нормативната  лексика се поставя с появата му в един текст19 от Кодекса на Кралст-
вото на двете Сицилии20 от 1819 г. Този процес постепенно се разширява, като  озна-
чава различни правни субекти, отличаващи се от физическите лица. Ако този термин 
се появява в един или друг законов текст през XIX в., то неговото използване рязко 
се увеличава  след Втората световна война. Броят на нормативните актове с неговата 
употреба непрестанно нараства, като се формира правна основа за създаването на ре-
дица нови по своя характер образования на публичното право. 

Понастоящем, в гражданското законодателство на европейските държави, тер-
минът „лице” може да определя, както индивидите, така и други образования, като 
съвкупност от индивиди. Заедно с това са налице специфични разпоредби за граж-
данскоправните статути на физическите лица и на юридическите лица на частното и 
на публичното право. 

Броят на законовите и подзаконовите актове на нашата страна, в които същест-
вува терминът „юридическо лице” е много голям. Той  се е утвърдил и в конститу-
ционноправната лексика – чл.19, ал.ал.2,3и 4; чл.22, ал.1; чл.117, ал.1; чл.120, ал.2; 
чл.122, ал.1, чл.130, ал.2; чл. 132, ал.7; чл. 134, ал.1 и чл. 147. Невъзможно е да си 
представим понастоящем националният правен ред без наличието на юридически ли-
ца. Това е идентично и за другите държави. 

3. Включването на новата правна конструкция в комплекса на гражданско-прав-
ната регламентация на отделните страни поставя началото на широки теоретични 
спорове между цивилистите за същността на юридическике лица. Диапазонът на 
идеите  е разнопосочен – от поддържащи се или допълващи се, до диаметралното им 
противопоставяне или безусловно отрицание. 

                                                 
17 Savigny, F.K., System des heutigen römischen Rechts, 8 Bände, Berlrn,1840, № 3; 
Obligationenrecht, Berlin, 1853. 
18  Фридрих Карл фон Савини (на немски: Friedrich Carl von Savigny), немски юрист и историк, 
основател на историческата школа в правото. 
19  Orestano, S., Il „problema  delle  persone  giuridiche”  in diritto  privato  romano, pp. 14 – 15. 
20 Кралството на двете Сицилии (на италиански: Regno delle Due Sicilie) е била държава в 
Южна Италия в периода 1816-1861 г. Тя е възникнала чрез обединяването, след Виенския кон-
грес през 1816 г., на Неаполитанското кралство и Сицилианското кралство. По-късно става 
част от Италия. Столица на кралството е бил гр. Неапол, а управляваща династия – Бурбоните. 
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Първи по време на появата им и широко разпространени за разкриване на същ-
ността на юридическото лице са фикционните теории. Началните опити да се обясни 
разглеждания правен субект. се свързват с името на папа Инокентий IV21. На поста-
вен въпрос на Първия лионски събор през 1245 г. дали може да се отлъчи от църквата 
корпорация, той отговаря, че това не може да стане, тъй като тя няма душа, воля и 
съзнание. Ето защо тя е „corpus mysticum”, нямат реално съществование в обективна-
та действителност и е само една „persona ficta”. По този начин, корпорацията като  
юридическо лице, съществува само в човешкото съзнание и е резултат на волята на 
законодателя. Така тя се явява отвлечено понятие, плод на нашето въображение  
(nomen intellectualis), както и правно наименовано (nominа sunt juris). Тук трябва да 
обърнем внимание на приноса на юристите от школата в Орлеан. Тя се развива в кон-
текста на големите политически промени в Италия и Франция, които са се намирали 
в центъра на правното развитие в периода на ХІІ-ХІV в. През 1166 г. династията 
Анжу, която е свързана с Орлеан, взема властта в Неапол, което засилва връзките 
между двата политически и академични центъра. С Орлеанския си ордонанс 1312 г. 
Филип ІV Хубавия, определил значението на писаното право като основа за разви-
тието на държавата като по този начин достиженията на свободните изкуства със 
своята научна логика започнали да влияят и върху теологията. Акцент в работата на 
основните представители на френския студиум, Жак де Ревини и Пиер де Белеперш, 
е етимологичната интерпретация на думите. Тя служи за развитието на средновеков-
ния подход към тълкуването по аналогия. Така, Орлеанските юристи, интерпретирай-
ки разбирането на Инокентий за фингираното лице изграждат учението за personae 
rappresentatae – представляваните лица. Те засягали политическите образувания, кои-
то персонифицирали колективната общност, която представлявали. На практика това 
било едно доразвиване на ученията на школите на Класическите римски юристи, 
които разбирали т. нар. „корпоративност“, „участието на членове“ в управлението на 
общностите. Тя предполагала решенията да се вземат от муниципалните съвети или 
със съгласието на представителите на съответните лица22. 

Фикционнrтe теории за същността на юридическото лице получават широко  
разпространение през XIX век, като особено силно техно развитие е налице в герман-
ската цивилистична доктрина. Те се отличават помежду си по някои нюанси. Изтък-
нат техен представител е Фридрих Савини. Той приема, че реално съществование 
имат само физическите лица, а юридическите лица са изкуствено създадени и са по-
лучили качеството „юридическо лице” само по силата на закона като една фикция23. 
Поради това, че не притежават воля, те  са недееспособни, както малолетния физи-
чески индивид.  

Въпреки, че фикционните теории за същността на юридическото лице получа-
ват широко разпространение, редица цивилисти създават други теории, обявявайки 

                                                 
21 Папа Инокентий IV (на латински: Innocentius.PP.IV), роден Синибалдо Фиеши (на 
италиански: Sinibaldo Fieschi) е папа от 1243 г. до смъртта си през 1254. 
22 E. M. Meijers. — Études d'histoire du droit, publiées par les soins de R. Feenstra et H.F.W.D. 
Fischer, tome III : Le droit romain au Moyen Age, 1re partie, Leyde, Universitaire Pres Leiden, 1959, 
IX et 324 pages. Виж също за историческото развитие на римскоправните принципи през 
Средновековието К. Танев, VІ. Вторичната употреба на Римското право, в: Доктринерната 
традиция на частното право и въздействието ѐ върху българската правна среда, съставител и 
редактор К. Танев, К. Танев, Л. Радулова, М. Костова, Е. Ганева, Г. Мозжухина, С. Лазаров, 
УНСС-ИК, София 2016, с. 95 и сл.  
23 Savigny, F.K., System des heutigen römischen Rechts, 8 Bände, Berlrn,1840, № 3. 
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първите за неприемливи, противоречиви и безполезни. Така например,  френският 
юрист Де Варей-Сомиер отбелязва, че тези теории са противоречиви, защото форму-
лираното от тях фиктивно лице не е лице, тъй като е фиктивно, а това, което е фик-
тивно, не е нищо. Фиктивното същество е същество, което не съществува, а едно съ-
щество, което не съществува не може да притежава нито имущество и нито дългове24. 

Немския юрист  Бернхард  Виндшейд, 25 посочва, че при юридическото лице е 
налице една условна „превръзка” на субективни права и задължения, които в дейст-
вителност принадлежат на неговите участници – конкретни физически лица, като по 
този начин  тези права и задължения стават безсубектни26. Това е ядрото на т.н. без-
субектна теория за юридическите лица.  

Много близки до последната теория са възгледите на Алоис Бринц27. Той под-
държа, че правата и задълженията на юридическите лица са без конкретен фактичес-
ки носител. Той илюстрира становището си с фигуративното сравнение, че теорията 
на фикцията представлява всъщност да си закачиш шапката на закачалката, като си 
въобразяваш, че е закачена на стената28.  

Сходни на тази теория са становищата на френския цивилист Марсел Планиол. 
Заедно с А. Бринц той поддържа, че юридическата лица представляват имущество, 
което е отредено за определена цел. 

 Според Бринц и Планиол29 юридическите лица са безсубектно имущество или 
безсубектни права и задължения.Те изрично подчертават, че само физическото лице 
може да бъде правен субект, но е възможно да съществуват дадености, които нямат 
такова качество, а именно безсубективни права и задължения. Всъщност, тези обра-
зувания  представляват колективно имущество, което в качеството на правен субект 
се явява юридическа фикция, създадена за упражняване на използването и разпореж-
дането с него. Така те дефинират юридическото лице като колективна собственост 
върху движими и недвижими вещи, която принадлежи на повече или по-малък брой 
физически индивиди и чийто режим е различен на този, установен за индивидуалната 
собственост на участниците. 

Развитие на теориите за фикциите е  т.н. теория на интереса, разработена от 
немския юрист Рудольф фон Иеринг. Според него правата и задълженията на юриди-
ческото лице принадлежат на реалните физически индивиди, които са персоналния 
състав на юридическото лице, които практически ги използват и получават от него 
изгоди. Те имат интерес да увеличават имуществото му и от тук размерът на получа-
ваните дивиденти. Именно този интерес той определя като олицетворение на юриди-
ческо лице30. 

Фикционните теории за юридическото лице са оказали силно влияние на нацио-
налните гражданскоправни регламентации на голям брой страни по света. Става въп-

                                                 
24 De Vareilles-Sommieres, Les personnes morales, L.G.D.J., 1919, note 1, p.10. 
25 Бернхарт (Бернгард) Виндшейд,  (1817-1892); (нем. Bernhard Windscheid) — известен немски 
професор по римско право, един от създателите на Германския граждански кодекс 
(Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) . 
26  Windscheid,B., Actio des röm. Civilrechts v. Standpunkt des heutigen römischen Rechts, Berlin, 
1856. 
27 Алоис фон Бринц (нем. Alois von Brinz), (1820-1887) – изтъкнат немски юрист и държавеен 
деец. Професор по римско право в Мюнхенския университет. 
28 Brinz. A., Kritische Blätter civilistischen Inhalts, 1852; Lehrbuch der Pandekten, t. I, 1884. 
29 Planiol, M., Traité élémentaire de drot civil, № 3307 et s., special, p. 1010, tome I et № 3017, 1934. 
30  Ihering, R., Geist des Römischen Reich. Bd. III, Leipzig, 1865. 
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рос не само за държави от континентална Европа, но и за такива от Азия, Африка, 
Северна и Южна Америка. Например, чл. 545 от Гражданския кодекс на Чили и  
чл. 583 от  Гражданския кодекс на Еквадор са озаглавени „Фиктивни образувания”. 

Като противовес на фикционните теории  възникват редица други доктрини. Ед-
на от тях е популярната органична теория на Отто фон Гирке31. Според нея юриди-
ческото лице е реалност, каквато е физическия индивид. То е социална даденост и 
реално колективно същество, признато в правната действителност. Гирке го оприли-
чава фигуративно на човешкия организъм, който притежава глава, тяло и крайници.  
Членовете на юридическото лице образуват тялото, ръководителят е главата, а изпъл-
нителните органи – крайниците. Той уподобява юридическото лице на живия органи-
зъм, за да обоснове правосубектността на юридическото лице, каквото има физичес-
кия индивид32. 

Близка до органичната теория е реалистичната теория на френските цивилисти  
Леон Мишу33 и Раймонд Салейл34. Според тях, юридическото лице, като съвкупност 
от физически лица е една реалност, със своя собствена воля, цел и интереси, различ-
ни от тези на човешките индивиди в него. Приема се, че в случая е налице специфич-
на метаморфоза на волята на физическите лица.35 Подчертава се, че юридическото 
лице, макар и създадено от закона, не е „изкуствено създание”, защото има собствено 
реално съществуване в правната действителност36. 

В началото на XX в. добиват широка популярност т.н. отрицателни теории. 
Според тях е достатъчно да се приеме, че юридическото лице съществува, след като е 
създадено от закона и не е необходимо този юридически факт да се изяснява и се раз-
крива неговата правна същност. В този смисъл юридическата личност се приема като 
специфичен израз на правни норми. Юридическото лице в същност е фраза, която 
резюмира един „ансамбъл от правила”, които ще бъде твърде дълго да се излагат из-
черпателно. Ханс. Келзен37 определя юридическото лице като персонификация на 
правната норма.   

В последните години се появи нова доктрина в САЩ, определяща юридическо-
то лице като мрежа на договори, т.е. като организъм, установен от правноустановени  
връзки. То се разглежда като множество на правно регулирани договорни отношения 
между ръководителите, работниците и заемодателите38. 

                                                 
31 Отто Фридрих фон Ги́рке (нем. Otto Friedrich von Gierke), професор по гражданско право и 
по история на правато в редица университети на Германия.. 
32 Gierke,O., Die Grundbegriffe des Staatsrechts und die neuesten Staatsrechtstheorien, Zeitschrift fűr 
die Gesamte Staatswissenschaft, 1874, pp.265 et s. 
33 Леон Мишу (на френски: Léon Michoud), (1885 – 1916),  професор  по гражданско право и 
административно право в Юридическия факултет на Университета в гр. Гренобъл. 
34 Раймонд Салейл (на френски: Raymond Saleilles), (1855 – 1912), професор по гражданско 
право и по сравнително право в Юридическия факултет на Университета в гр. Дижон. 
35 Мichoud, L.,La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, Paris, 1911 ;  
La théorie de la personnalité morale, t.I, № 52, Paris, 1908. 
36 Saleilles, R.,  De la déclaration de volonté. Contribution à l'étude de l'acte juridique dans le Code 
civil allemand, Paris, 1901 ; De la personnalité juridique. Histoire et théories. Paris, 1910. 
37 Ханс Келзен (на немски: Hans Kelsen), (1991 – 1973) , австрийски юрист и философ, работил 
дълго време в САЩ, където е професор в  Калифорнийски университет, Бъркли. Смятан е за 
един от най-значимите философи на правото на 20 век. 
38 Easterbrook, F.H. and D.R.Fischel, Limited Liability and the Corporation, 52 U, Chl. L. Rev. 89 
(1985); Millon, D., Theories of the Corporation, 1990. 
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Abstract: The development of the economic ties and the construction of the common 
internal market in the European Community create conditions for formation of an 
European company Societas Europaea, (SE). The article deals consistently with the 
attempts to establish the Council Regulation on the Statute for a European company and 
Council Directive supplementing the Statute for a European company with regard to the 
involvement of employees for a period of 50 years after discussing of different projects. 
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1. Развитието на  икономическите отношения и засилването на връзките между 
търговските образувания в различните държави на континента е предизвикало поява-
та на идеята за по-разширено институционализирано европейско стопанско парт-
ньорство. Тя е станала основа за предприемане на редица практически стъпки в поли-
тически, правен, икономически и характер за реализирането й. Своеобразен първо-
образ за нейното осъществяване се намира във възгледите на италианския юрист 
Федози  (Fedozzi),  професор по международно и гражданско право. Той е убеден, че 
следва да се създаде нов тип европейска организационноправна форма за икономи-
ческо сдружаване, която да функционира независимо от националните законодател-
ства1. Изразената от него идея не намира   реализация.Тя, обаче би могла да се счита 
като първа начална стъпка към формиране  за съвременното европейско дружество.  

Петдесет години по-късно, идеята за европейско дружество се поставя вече в 
практически план на вниманието на европейската юридическа и икономическа гил-
дия. Това става на фона на оживено водените дискусии след Втората световна война 
за бъдещето на съществуващите европейски компании2. Изпъква и въпросът  за евро-
пейското дружество. В края на 1949 г. в документ на Генералната асамблея на Съвета 

                                                 
1 Koppenol-Laforce, M.E., De Europese vennootschap in de praktijk, Kluwer, 2005,  p. 4. 
2  F.-D. Pointrinal remonte jusqu’á la fin du XIX siècle pour trouver un concept semblable dans le 
droit italien (cf. „Heurs et malheurs de la sociétéе européenne: une sociétée de type européen!”, J.T., 2002,  
p. 482. 
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на Европа, Съветът предлага устав на европейско дружество, като специфично сред-
ство за обединяване на усилията на страните от континента за по-бързо възстановява-
не и развитие на европейската икономика след войната3. Идеята юридически се мате-
риализира в предложения на 27 септември 1952 г.  проект на устав за европейски дру-
жества, учредени за извършване на публични услуги или за изпълнението  на меро-
приятия в областта на публичната инфраструктура4.  Ограниченият кръг  на тези дру-
жества, с оглед на предмета на дейността им, е обусловен от обществената необходи-
мост за своевременното възстановяване на пострадалата от войната държавна и  об-
щинска инфраструктура – пътища, водоснабдяване, канализация, ремонт и строител-
ство на публични обекти и пр. 

През 1952 година Съветът на Европа и Международната търговска камера 
(International Chamber of Commerce, ICC),5 обсъждат идея за създаването на европей-
ска държава, а заедно с това и на европейско дружество, като неин субект. Последно-
то, обаче е било само едно своеобразно допълнение към концепцията  за  формиране 
на новата политическа организация. Поставило се началото на  редица спорове за по-
литическата и стопанска целесъобразност на създаването на европейска държава  или 
на формиране и радикално ускоряване на икономическата интеграция между евро-
пейските държави. Ето защо въпросите на европейското дружество са били изтласка-
ни на заден план. Централно място заела подготовката и сключването на Договора за 
създаването на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС)6, като качестве-
но нов тип икономически взаимоотношения между шест държави от Европа. 

С подписването на Договора за създаване на Европейската икономическа общ-
ност на 26 март 1957 г. в Рим,  възниква задължението за държавите-членки, докол-
кото това е необходимо,  да влизат в  преговори помежду си, с цел да осигурят в пол-
за на своите граждани  „взаимно признаване на дружествата или  фирмите…… запаз-
ване на юридическото лице в случай на преместване на седалището от една държава 
в друга и възможността за сливания между дружествата или фирмите, регулирани от 
законите на различни държави”7. Тази разпоредба създава благоприятен  обществено-
политически и правен климат за формирането на ново организационноправно образу-
вание за стопанско сдружаване.   

В годините, непосредствено след Втората световна война се създават някои тър-
говски дружества, на основата на дву- или мултилатерални договори, които съдържат 
в известна степен някои от елементите на философията на европейското дружество 
(напр. дружеството за канализацията на река Мозел през 1956 г. или  дружеството 
Еурохимик)8. 

                                                 
3 Doc. Ass. – E.C. 49-20 et 4 du 16 décembre 1949; Keutgen et Huys, Demain. la sociétée 
européenne? J.T., 1971, p.485: Cerehte, La sociétée annonyme européenne, Annales de droit de 
Louvain, 1972, p. 4. 
4  Doc. ASS – 71, du 24 septembre 1952- 
5 Международната търговска камара,известна още като Международна търговска палата (ICC) 
e най-голямата и най-представителна бизнec opгaнизaция в света. Тя е основана през 1919 г. и 
понастоящем  обхваща стотици хиляди компании и асоциации – членки от повече от 130 
страни. Националните комитети на ICC работят със своите членове по ключови въпроси, зася-
гащи бизнеса на национално ниво и представят на своите правителства становищата, формули-
рани от ICC. В България е учреден Национален комитет през м. ноември 2007 г. 
6  Влязъл в сила на 23 юли 1952 г за период от петдесет години. 
7  Чл. 293  (предишен чл. 220) от Договора за създаване на Европейска общност. 
8  Renauld, J., Droit européen des sociétés, Bruxelles, Bruylant, 1969, p. 9-10 (cité par Keutgen et 
Kuys, op.cit., p. 485). 
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2. За първи път идеята за създаване на разглеждания организационноправен 
субект за стопанско сдружаване в Европа  се  лансира на 57-тия конгрес на нотариу-
сите на Франция, проведен през 1959 г в гр. Тур. Негова тема е статутът на чужден-
ците и Общия пазар9. На конгреса се обсъждат различните аспекти на поставения 
проблем. В един от основните доклади, изнесен от Кристоф Тибиерж – професор в 
Международното висше бизнес училище ЕСНЗ в Париж, за правното положение на 
чуждестранните търговски дружества се подхвърля идеята за конституирането на нов  
правен субект, който да надхвърля границите на съответната държава и по тази начин  
да има  наднационален характер10.  

Още през същата година тази идея се развива обстойно от проф. Пиетер 
Сандърс. В своите статии и речи, като декан на Юридическия факултет на Универси-
тета „Еразмус” и  професор в  Холандското висше училище по икономически науки в 
гр. Ротердам, той развива непрестанно идеите си за формирането на нов наднацио-
нален субект в европейското дружествено право11. Особено детайлно се изразяват не-
говите възгледи в лекцията му „Към Европейско дружество с ограничена отговор-
ност” (Naar een Europese Naamlooze Vennootschap). Многобройните му обществени и 
научни прояви и особено посочената лекция са привлекли вниманието на Европей-
ската комисия. Тя го поканва да председателства експертна комисия ad hoc, която да 
се създаде за подготовката на проект на Регламент за европейските дружества. Така 
се поставя началото на т.н. „проект Сандърс”12, който дава продуктивни резултати 
едва след повече от 40 години с приемането на Регламент (EO)  № 2157/2001 и 
Директива № 2001/86/ЕО. 

За своята дългогодишна ползотворна и широка дейност в областта на европей-
ското дружествено право проф. П.Сандърс е награден със специална награда 
Festschrift. 

В експертната група, формирана през есента на 1966 г., се привличат едни от 
най-изявените и утвърдени юристи в областта на гражданското и търговското право с 
дългогодишен  практически опит в сферата на корпоративните правни образувания. 
В нея участват професори със сериозни научни приноси в гражданскоправната докт-
рина, известни адвокати, познаващи добре юриспруденцията на Съда на Европейски-
те общности и практиката на националните правораздавателни органи, юристи, непо-
средствено участващи в надзорни и управителни съвети на големи компании с 
филиали в други страни. С оглед разработваният проект да отчита националните осо-
бености в правната регулация на търговските дружества в шестте страни – членки на 
Европейската икономическа общност в експертната трупа са включени цивилисти от 
пет държави – членки на европейското съобщество: К. Арендт от адвокатската ком-
пания „Аиехаш & Mеderuach” от Люксембург с офиси в Дубай, Лондон, Москва, Ню 
Йорк и Хонг Конг;  проф. Ернст вон Каеммерер, Ректор на Университета във 
Фрибург,Швейцария, професор по гражданско и търговско  право и в Правните фа-
култети в Брисгау и Мюнхен, председател на Националната асоциация на сравнител-

                                                 
9  Population, 1960, volume 15, pp. 173 – 176.  
10 Thibierge, C., Le statut des sociétés étrangères, dans : Le statut d’étrangèr et  marché commun . 57. 
Congrès des notaires de France. Paris,  Librairies Techniques, 1959. 
11 Sanders, P., Naar een Europese N.V., Discours inaugural à l'Institut Supérieur de Sciences 
économiques de Rotterdam le 22 octobre 1959, Tjeenk Willink, Zwolle 1959; texte légèrement abrégé 
dans a Aussenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters 1960, pp. 1 as., dans: Le droit européen, 1960, 
pp. 9-23 et dans : Rivista delle società, 1959, pp. 1163-1176.  
12  Sanders, P., Vers une société anonyme européenne?. Revista delle societa, 1959, p. 1163 et suiv. 
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но право; Леон Дабин, професор по гражданско и търговско право в Университета в 
Лиеж, Белгия, член на Комисията по конкуренцията на страната; Габриел Марти, де-
кан на Юридическия факултет, по-късно Президент на Университета в Толуза, прези-
дент на Международната асоциация по сравнително право, (понастоящем на негово 
име е наименувана улица в Толуза); Густаво Минервини, декан на факултета по ико-
номика и търговия в Неапол, професор по търговско право, ръководител на голяма 
адвокатска кантора, народен представител в Палатата на депутатите на Италия и 
председател на  парламентарната комисия  по финансите. 

Експертната група полага много сериозни усилия и приключва своята задача 
през 1968 г. с изработването на първоначален проект за устав на Европейско аноним-
но дружество. Още във  въведението на доклада си  проф. П. Сандерс отбелязва, че 
„представя,  наред със съществуващите  различни типове на търговски дружества в  
отделите държави от Европейската икономическа общност, един нов вид дружество, 
обозначено като Европейско акционерно дружество, кореспондиращо на икономи-
ческите нужди”13. В доклада се изтъква, че става въпрос за създаване на възможност-
та за формирането на по-големи европейски образувания за стопанско сдружаване, 
адаптирани към изискванията на Общия пазар. Специално се посочва, че новата фор-
ма ще способства за международните сливания на дружествата и създаване на общи 
задгранични филиали. Тя ще отговори и на доказана нужда в тази област особено за 
средните предприятия. Подробно се регламентира сливането на търговските дру-
жества от различни държави-членки на Европейската икономическа общност, като 
способ за учредяване на европейско дружество. Посочва се, че само търговските дру-
жества, които съществуват повече от три години и са развили стопанска дейност в 
този период могат да бъдат учредители на разглежданата европейска структура. 
Предвижда се, че след своето учредяване, независимо в коя държава-членка и в коя 
се намира неговото седалище, европейското дружество ще притежава качеството 
„юридическо лице” и ще има правният статут на националните акционерни дружест-
ва в съответната държава. По отношение на формата на правната уредба на европей-
ското дружество в доклада се посочва, че може да бъде избрана нормативната форма 
на споразумение (treaty – на англ. език, traité – на фр. език), създаваща еднообразна 
уредба в различните държави-членки. Като пример се посочват  действащи в този 
период споразумения като: Варшавската конвенция за унификацията на някои разпо-
редби за международния въздушен транспорт от 1929 г.(La convention de Varsovie 
relative à l'uniformisation de certaines dispositions· concernant le transport aérien 
international de 1929 (revu à La Haye en 1955), Международната конвенция за превоз 
на стоки с железопътния транспорт (la convention internationale pour le transport des 
marchandises par chemin de fer (CIM) de 1890-1961), Международната конвенция за 
транспорт на пътници и багажи с железопътния транспорт (la convention 
internationale· pour le transport des voyageurs et des bagages par chemin de fer (CIV) de 
1924-1961)  и Конвенцията относно договора за международен транспорт на стоки (la 
convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) 
de 1956). В доклада основателно се подчертава, че предлаганите споразумения следва 
да бъдат адекватни на новите икономически реалности. 

Във връзка с прилагането на „европейското право” в Меморандума на Комисия-
та на Европейската икономическа общност до Съвета по разглеждания въпрос, се 

                                                 
13 Communauté Economique Européenne, Commission, Direction générale de la concurrence. Société 
anonyme européenne. Projet d’un statut d’une société anonyme européenne par M. le professeur 
Pieter Sandrers, doyen de lа faculté dé droit de Rotterdam, décembre 1966, р.IV, 270 et s. 
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изтъква, че „едно решение на основата на „европейското право” следва да се характе-
ризира с три белега: споразумението, създаващо новата форма на европейско дру-
жество ще следва да допълва Договора от Рим в реализирането на неговите цели, то 
ще се сключи между същите държави-членки, както и то ще има общо и пряко дейст-
вие в тях” (стр. 38). Заедно с това се подчертава, че юридическата форма на европей-
ско дружество, т.е. на дружество на европейското право,  кореспондира най-добре на 
тенденцията за създаване на европейски стопански образувания. Изрично се посочва, 
че „във всички държави-членки европейските дружества ще имат равни права до 
производството, както и ще се адаптират най-добре към изискванията на Общия па-
зар, на международната конкуренция и на икономическия, социален и технически 
прогрес.14 

В правно-техническо отношение  регламентацията на европейското дружество, 
съдържаща се в разработения проект на негов  статут има 13 глави, в които се съдър-
жат общо 18 секции с 204 члена.  

3. По-късно през 1970 г., Комисията подготвя проект на регламент за европей-
ското дружество и го изпраща за становища на Европейския парламент и на Европей-
ския икономически и социален комитет. Тези институции на Европейския съюз й 
предоставят редица конкретни предложения за изменения и допълнения на разпоред-
бите от предоставения им документ. След съобразяването на проекта с направените 
целесъобразни бележки на 30 юни 1970  г. Комисията го внася в Съвета на минист-
рите15.  

Нормативната уредба в предлаганият проект е организирана в 14 глави: 1) Об-
щи разпоредби; 2) Учредяване; 3) Капитал; 4) Органи; 5) Представителство на рабо-
тещите в европейското анонимно дружество; 6) Приключване на годишните финан-
сови сметки; 7) Групи на дружества; 8) Изменения на устава; 9) Разпускане, ликвида-
ция, фалит и аналогични процедури; 10) Трансформиране; 11) Сливане; 12)Данъчно 
право; 13) Наказателни разпоредби и 14) Заключителни разпоредби. Заедно с това е 
на лице и анекс, които предвижда конкретни наказателни състави.Общият брой на 
разпоредбите е  284 члена.  

Проектът предвижда учредяването на европейското дружество от съществува-
щи акционерни дружества в държавите-членки, създадени на основата на национал-
ните законодателства. Целта, която се формулира от проф. Лелю по време на Сесията 
относно европейското дружество, състояла се в Милано през м. ноември 1970 г, е в 
рамките на Римските договори да бъдат формулирани правни разпоредби за този вид 
дружества, които ще имат примат над националните уредби. Тълкуването и евентуал-
ните промени в Устава на Европейското дружество ще се извършват по реда на  
чл. 177 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност. В резултат 
на това няма да съществува нужда от вътрешни актове, които да бъдат приемани от 
националните законодателни органи. Ще бъдат налице и икономически резултати. 
Чрез концентрация на дейността, ще се създадат възможности за изграждането на 
силни в стопанско отношение субекти, чиято дейност ще прескочи държавните гра-
ници на съответните страни. 

Поради това, че не се постига единодушие за приемане на предложения проект 
от Кралство Белгия, Федеративна република Германия, Френската република, Итали-

                                                 
14 Bulletin de la FIB, № 16, 1966, p. 1381 – 1383. 
15 Proposition de règlement (CEE) du Conseil portant statut de la société anonyme européenne 
(Présentée par la Commission au Conseil le 10 juin 1970), JOCE, № 124 du 10 octobre 1070, pp. 1- 54. 
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анската република, Люксембург и Кралство Холандия – държавите, подписали Дого-
вора за създаване на Европейската икономическа общност той не се приема. 

Ето защо подготвеният проект се коригира и се предоставя отново за становище 
на Европейския парламент и Икономическия и социален комитет16. Съобразявайки се 
с направените препоръки от тях, както и на представители на юридическите и бизнес 
средите, преработеният проект се изпраща от Комисията на Съвета на 30 април 1975 г. В 
него се съхранява досегашния характер на европейското дружество, като в доклада се 
посочва, че „предприятията, чиято дейност не е ограничена само да задоволяване на 
определено местни потребности, биха могли да преосмислят дейността си с оглед 
нейното реорганизиране на равнището на Общността. Една такава реорганизация 
предполага възможност за окрупняване и сливане потенциала на вече съществуващи 
предприятия на няколко страни-членки на Общността”. 

В резултат на липсата на единодушие на шестте държави-членки, предложеният 
проект се отхвърля. 

Анализът на разработената регламентация и негативният резултат при гласува-
нето показва, че държавите-членки не са подготвени за редица новости в юридичес-
ката уредба на проектираното дружество. Те изразяват  несъгласие с предвижданото 
въвеждане в тяхното законодателство „ен блок” на Регламента, т.е. въвежда се изцяло 
и автоматично в националния им правен ред. По този начин националните парламен-
ти, които притежават законодателната власт се елиминират от формирането на юри-
дическата уредба на това образувание.  При възприетия подход  не се отчитат специ-
фичните  националните особености  на всяка страна и създалите се традиции в уред-
бата на разглежданата материя. Държавите-членки не могат да приемат, че комплек-
сът от разпоредби, регламентиращи такива основни  компоненти от правното поло-
жение на европейското дружество като учредяването,  структурата,  функциониране-
то,  групирането,  ликвидацията  и фалита ще се прилагат пряко, т.е. ще бъде изклю-
чено националното им право, (soustraite à application des droits nationaux). Тази тен-
денция е свързана със стремежа за формиране на нов тип търговско дружество, раз-
личаващо се не само от съществуващите търговски дружества, но и от стремящите се 
за утвърждаване „дружества от европейски тип”. При последните унифицираните 
правни норми се инкорпорират в националното законодателство  на  държавата-член-
ка, като юридическото лице придобива националността на съответната държава. Тази 
националност се регламентира от правната регламентация на вътрешното право. По-
сочените дружества имат статут, чиято основа е едностранен или многостранен дого-
вор. Такава идея се развива и в доклада на проф. Сандърс за проект на Регламента на 
европейско дружество от 1975 г., като по-нагоре посочихме подобни дружества. 
„Дружеството на европейското право” или „истинското европейско дружество” се 
отличава от „дружеството от европейски тип”17. Първото е трансгранично (надна-
ционално) образувание. Негова правна основа е действащия Договор за Европейската 
общност, т.е. Учредителните договори на Европейския съюз, а не конкретни догово-
ри за индивидуализирани юридически лица. По силата на общностните договори се 
приемат Регламенти, които са с общо приложение. Те са задължителни в своята ця-
лост и се прилагат пряко във всички държави-членки. 

                                                 
16 CE, Suppl. 4/75. 
17 Mustaki, G., V. Engammare, Droit européen des sociétés, Bruxelles, Bruyant, Paris, L.G.D.J., 
2012. 
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Заедно с това се оказва неприемлива уредбата по отношение на гарантирането и 
реализирането на правата на заетите лица  при участието им във вземане на решения 
в дружеството.  

След неуспешните опити за Регламент за европейското дружество, дейността по 
изработването на  проекти за него се преустановява  през 1982 г. 

Тласък за създаването на Регламент на европейското дружества дава Единния 
европейски акт (Single European Act (SEA), подписан от 12 държави  – Великобрита-
ния, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, 
Нидерландия, Португалия и Франция на 28 февруари 1986 г. и влязъл в сила на 1 юли 
1987 г. Целта му е да отстрани съществуващите бариери между страните, подобри 
хармонизацията и така повиши конкурентоспособността на европейските страни. 
Неминуемо тези насоки трасират пътя към изработването на общностен акт за замис-
лената нова форма за стопанско сдружаване.   

В дискусиите в различните Институции на Европейската общност за мястото и 
ролята на европейското дружество в процеса на интензифициране на икономическата  
интеграция продължават споровете за съдържанието на отношението „Регламент на 
дружеството – национално законодателство”, данъчния режим, детайлността на 
регламентацията и др. В предмета на споровете са и въпросите за механизма на учас-
тие на работещите в него лица в управлението му. Великобритания е категорична, че 
този въпрос следва да отпадне от проекта за Регламента, докато Германия настоява 
да се запази предлаганата регламентация. 

Идеята за трансгранични европейски търговски дружества отново се подновява 
с меморандум на Европейската комисия от 15 юли 1988 г., озаглавен „Бяла книга на 
Общия пазар”18. На заседанието на Съвета на Общия пазар на 18 декември 1988 г. по-
голямата част от присъстващите делегации на отделните държави-членки  подкрепят 
насоките, формулирани в Меморандума. Става въпрос за факултативния характер на 
разпоредбите на Устава в някои случаи, независимостта на устава от националното 
законодателство в други случаи, както и механизма за участието на заетите лица в 
Еврейското дружество в процеса на неговото управление. 

На 16 март 1989 г. Европейският парламент подкрепя Меморандума на коми-
сията за Устав на европейското дружество, изтъквайки, че то  е полезен механизъм за 
реконструкцията на европейските организационноправни образувания и по-специал-
но за тяхната адаптивност към общия и световния пазар. В своето становище Иконо-
мическият и социален комитет също изразява положителното си отношение към 
въпросите, поставени в Меморандума, и по-специално към проблема за участието на 
заетите лица в процеса на приемане на решения за неговото функциониране. Това е 
от особено значимост, тъй като едни от най-спорните проблеми при обсъжданията на 
проектите за Регламент е била винаги тази тема.  

4. Тези ясно изразени положителни позиции на Европейския парламент и на 
Европейския икономически и социален комитет позволяват на Европейската комисия 
да публикува на 25 август 1989 г. предложение19 в две части: 

                                                 
18 Mémorandum de la Commission au Parlement, au Conseil et aux Partenaires sociaux. Marché 
intérieur et coopération industrielle, Statut de la société européen, Livre blanc sur la Marché intérieur, 
point 137  Doc. COM (88) 320 final du 15 juillet 1988. 
19  Commissiom of the Europeqan Communities, Proposal  for  a Council Regulation   on the Statute 
for a European company, Brussels, 25 August 1989, C0M(89) 268 final - SYN 218;  Proposal for a 
Council directive  complementing the Statute for a European company with regard to the involvement 
of employees  In the European company, Brussels, 25 August 1989,  C0M(89) 268 final- SYN 219. 
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а)  проект на Регламент относно Устав на Европейското дружества20, създаден 
на основа на чл. 100 А от Договора за Европейската икономическа общност21. Тази 
първа част съдържа пакет от разпоредби за учредяването и функционирането на раз-
глежданата структура. На основата на направените бележки и предложения в пред-
ходните обсъждания и преди всичко на препоръките на двете основни институции на 
Европейския съюз са налице съществени подобрения. В обяснителните бележки се 
посочва, че целта е „дружеството да бъде освободено от правни и практически огра-
ничения, наложени от съществуването на дванадесет отделни правни системи, като 
се предлага структура, основана на правото н общността и независима от национал-
ните законодателства поради това, че последните не са унифицирани”.  

В отговор на критичните бележки, че той е много дълъг, новият вариант е 
„олекнал”, като съдържа само 137 текста. Последният предхождащ проект обхваща  
284 разпоредби. 

Отразени са критичните бележки, че се елиминира изцяло националното законо-
дателство за търговските дружества и създадените дългогодишни традиции в регули-
рането на обществените отношения в тази област на социалната практика. Ето защо в 
публикувания проект са налице редица препращания към националния правопо-
рядък. В този смисъл се съхранява фигуративното определение на европейското дру-
жество като „вид хибрид, плод на кръстосването на общностното право и национал-
ните законодателства”22. Запазва се обаче принципът, че основната правна уредба се 
съдържа в Регламента. В този смисъл е налице пряко привързване на европейското 
дружество към съществуващата правна регламентация на Европейската общност.  

Анализът на предложения регламент показва, че европейското дружество за-
пазва факултативния си характер, т.е. то е една от акционерната форма на сдружава-
не. Участниците доброволно и самостоятелно решават дали да учредят такова корпо-
ративна форма или да създадат една от другите типове стопански обединения, пред-
видени в националните им законодателства. Общностният акт е насочен към улесня-
ване на трансграничното сливането на съществуващи дружества  от други държави- 
членки на Общността и създаване на филиали в страни, различни от тези, в които ке 
намира реалното им седалище. Проектът съдейства и за групиране на средни или го-
леми съществуващи дружества в холдинги, с оглед на по-ефективното им конкурент-
но участие в Общия пазар на Общността и в пазара в други континенти. Това ще бъде 
основа за изграждането на ефективна обща стратегия за развитието им, за по-бързо 
усвояване на съвременните технологични новости, за изгражданата на модерна ло-
гистика и пр.   

С оглед европейското дружество да бъде отворено към малките и средни пред-
приятия минималният капитал е намален от 250 000 евро на 100 000 евро (глава 
първа). По този начин се създава обективна възможност тези образувания да се пре-
образуват по установения правен ред и да се превърнат в активен участник в нацио-
налния и трансграничния оборот в рамките на общия пазар. 

Глава втора установява начините на учредяване на европейско дружество. Срав-
нителният им  анализ показва,  че предложеният, но не приет, регламент от 1975 г. е 

                                                 
20 JOCE, № C 263 du 16 octobre 1989, р. 41-68; Bull. CE, Suppl. 5/89, p. 1 – 68. 
21  Чл. 100 А от Договора за Европейската икономическа общност се преномерира в чл.95 от 
Договора за създаване на Европейската общност – глава трета  „Сближаване на законодателст-
вата”.  Понастоящем тази разпоредба  в нова редакция е преместена в чл. 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.  
22  Synvet, H., Enfin la la société européen?, Revue trimestrielle de droit européen (Dalloz) 1990, 253 p. 
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послужил като база за новите разпоредби. Едно европейско дружество може на бъде 
учредено чрез сливане, създаване на холдинг или образуването на общи дъщерни 
дружества. Отчитайки спецификата на регламентираните дружества, нормативната 
уредба на тези процеси е в хармония с действащите други актове на Европейската 
общност, в този период, като трета директива. Трета директива на Съвета  
(78/855/ЕИО) от 9 октомври 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква 
ж) от Договора относно сливанията на акционерни дружества23 и подготвящата се 10 
директива. 

Глава трета регламентира специфичните въпроси на капитала, акциите и задъл-
женията, като уредбата е в унисон с Втора директива 77/91/ЕИО на Съвета от 
13 декември 1976 г. за координиране на гаранциите, които държавите-членки изиск-
ват от дружествата по смисъла на член 58, втори параграф от Договора за защита на 
интересите на съдружниците и трети лица по отношение на учредяването на акцио-
нерни дружества и поддържането или изменението на техния капитал, с цел тези 
гаранции да станат равни. 

Глава четвърта  урежда въпросите на управлението на европейското дружество, 
в духа на текстове от подготвящата се в този период пета директива, която, обаче не 
се приема. 

Глава пета регламентира специфичната за европейското дружества материя на 
годишните счетоводни отчети и консолидирани счетоводни отчети. Предлаганата 
юридическа среда е съобразена  с  четвъртата директива 78/660/ЕИО24, седма дирек-
тива 83/349/ЕИО и осма директива 84/253/ЕИО. 

Глава шеста, седма и осма регулираха характерните обществени отношения, 
свързани с прекратяването, ликвидацията, несъстоятелността и спиране на плащания-
та по подобие с предходните, но не приети проекти на регламенти. 

По отношение на данъчния режим, европейското дружество се поставяше под 
националната уредба на държавата-членка, в която е седалището му. 

б) Директива, допълваща Регламента  по отношение на участието на заетите 
лица,  формулирана на основата на чл. 54 от Договора за Европейската икономическа 
общност25. Тя е неотделим елемент от комплекта с Регламента. Тези два юридически 
акта са взаимно свързани и  допълващи се. Съдържанието на понятието „заети лица”  
в европейското дружество  е в смисъла на дял трети „Свободно движение на лица, 
услуги и капитали” в Договора за създаване на Европейска икономическа общност, 
гл. първа „Работници” и сл. (чл. 39 и сл.26). То обхваща работниците, непосредствено 

                                                 
23 Third Council Directive 78/855/EEC of 9 October 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty 
concerning mergers of public limited liability companies, Official Journal L 295, 20/10/1978 P. 0036 
- 0043 
24 Отменена понастоящем с Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови от-
чети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 
2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО на Съвета текст от значение за ЕИП, OJ L 182, 29.6.2013, p. 19–76. 
25 Чл. 54 от Договора за Европейската икономическа общност се преномерира в чл.44 от Дого-
вора за създаване на Европейската общност – глава втора „Право на установяване”..  Понастоя-
щем тази разпоредба  е  чл. 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз.  
26 Чл. 39 от Договора за  Европейската икономическа общност се преномерира в чл. 48 от 
Договора за създаване на Европейската общност, а понастоящем е чл.  54 от Договора за функ-
ционирането на Европейския съюз. 
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свързани с материално-техническа производствена дейност27 и служителите. Правно 
ирелевантна е продължителността на трудовия договор,  неговия вид и пр. Това поня-
тие обхваща многообразието на  видовете  персонал, посочен в националните законо-
дателства. Ето защо нормотворческата лексика използва събирателното понятие 
„заети лица”. Същественото е, че следва се осигурят реални условия за практическо-
то  участие на заетите лица в управлението. 

Очертават се по-ясно областите и технологията за привличане на работещите 
лица в осъществяване на управлението. В това отношение може да се посочи раз-
поредбата на чл. 3, постановяваща, че не може да бъде регистрирано европейско 
дружество, ако не е избрало предварително формата на участие на заетите лица в уп-
равлението му. В проектодирективата по-добре се отчита специфичните особености 
на правната регламентация в отделните страни.  

В дейността на европейските дружества, както и в останалите корпоративни об-
разувания за стопанско сдружаване, е утвърдена практиката за обсъждане с работни-
ците и служителите основни въпроси, като стратегията за развитието на съответната 
структура, дългосрочни, средносрочни и краткосрочни прогнози, значителни проме-
ни в производствената структура и асортимента на произвежданата продукция, обе-
диняване с други структури, преместване на дейността или закриване на производст-
вени звена, значителни намаления на персонала и пр. В това отношение сериозна ро-
ля играят синдикалните организации. Текущото оперативно управление се осъщест-
вява от ръководния изпълнителен състав. 

Предложеният проект на директива определя по-ясно „мястото на работници-
те”, означение, избрано от Жак Делор, единствен председател на Европейската 
комисия за два мандата, като синоним на „участие на заетите лица”. Той посочва, че 
„няма европейско дружество без определена форма на участие, т.е. една редовна ин-
формация на работещите и консултация с тях, преди вземането и изпълнението на ре-
шения в точно дефинираните случаи”.28 

По силата на принципа на субсидиарността и поради голямото разнообразие на 
националните законодателства в Европейската общност, проектодирективата не 
предвижда създаването на единен модел на участие, приложим към европейското 
дружество. Вместо това Комисията предвижда три алтернативни организационни 
форми: 

- Представителство на заетите лица в надзорния съвет или административния 
съвет ( т.н. система на съвместно управление – Mitbestimmung, приложима Германия, 
Люксембург и Холандия); 

- Създаване на самостоятелен представителен орган на работещите в дружест-
вото (напр. comité d’entreprise  в Белгия и Франция; 

-    Използване на други форми и механизми, създадени в дружествата  с общото 
съгласие на ръководителите, акционерите и заетите лица или техни представители 
(Великобритания, Италия и Ирландия). 

                                                 
27  В правото на Европейския съюз понятието „работник” не е еднозначно, а се променя според 
разглежданата област на приложение  Решение O’Brien (Case  C-393/10), Opinion of Advocate 
General Kokott delivered on 17 November 2011. Dermod Patrick O’Brien v Ministry of Justice,  
Reference for a preliminary ruling: Supreme Court of the United Kingdom - United Kingdom (Case 
C- 393/10); Request for a preliminary ruling from the Tribunale civile di Trieste (Italy) lodged on 
21 July 2014 — Florin Lazar, represented in the proceedings by Luigi Erculeo v Allianz SpA, (Case 
C-350/14). 
28 Bull. CE, 5/89,  p. 8. 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 127

Ръководството на дружеството и представители на заетите лица и акционерите 
следва да избират, кой модел е най-подходящ с оглед спецификата на производство-
то, социалния състав, традициите и т.н. В случай, че след преговори не се постигне 
единодушно решение, ръководството следва да избере един от тях, защото без учас-
тие на работниците и служителите в управлението не може да съществува дружеството. 

Директивата запазва съществуващите  модели в отделните страни за участие на 
заетите лица в управлението на дружествата. Ако сравним тези разпоредби на проек-
та, със уредбата в действащата Директива от 2001 г. ще установим, че е налице нор-
мативна идентичност (чл. 2 и 7). 

Ето защо и в бъде ще продължават дискусиите по тази проблематика и ще се 
търси компромисно решение, най-близко до позициите на отделните държави – 
членки. 

5. Бизнес кръговете са заинтересовани от създаване на европейски дружества, 
тъй като виждат в тези наднационални формирования механизъм за преодоляване на 
границите на отделните държави при развиване на стопанската им дейност, улеснява-
не  прехвърляне на седалищата  от една в друга страна без юридическото им прекра-
тяване и пр. Тази активност на индустриалните среди придобива различна проявна 
форма. Група от 25 големи дружества, представлявана от British Petroleum (BP) 
изготвя свой проект на европейско дружество. Преди това, организираните прояви в 
периода 1993-1994 г. с участието на „Европейската кръгла маса на индустриалците” 
(The The European Round Table of Industrialists (ERT)29 възобновяван дискусиите за 
бъдещия Регламент на очакваната трансгранична форма за стопанско сдружаване. 
Особено положителна роля в този процес принадлежи на лорд Симон30. Познаващ 
добре проблемите на организацията и нуждите на стопанския живот, като вицепрези-
дент на Бритуш Петролиум, в качеството си на Президент на Съвета за вътрешния 
пазар на Европейския съюз по време на председателството на Великобритания – 1998 г. 
той способства за обсъждане на проблемите на европейското дружество в  Институ-
циите на Съюза. 

Едрият европейски бизнес, желаещ създаването на новото дружество, се обеди-
нява около следните въпроси, които да намерят юридическа регламентация в бъде-
щия Регламент: улесняване на наднационалното коопериране; създаване на възмож-
ности за мениджмънт на предприятията на нивото на Съюза; развиване на европей-
ската култура сред дружествата, имащи паневропейска ориентация; подобряване кон-
курентоспособността чрез изграждане на мащабна икономика в рамките на Съюза; 
опростяване на структурите на дружествата и улесняване тяхната реорганизация с ог-
лед адаптирането им към нуждите на вътрешния пазар; създаване на възможността 

                                                 
29 Европейската кръгла маса на индустриалците” (The European Round Table of Industrialists 
(ERT)  е форум, обединяващ около 50 главни изпълнителни директори и председатели управи-
телните съвети на големи мултинационални компании в Европа, покриващи широк спектър от 
промишлени и технологични сектори. Фирми на членове на ERT са  разположени на много 
места в цяла Европа, с общи приходи, надвишаващи 2 135 милиарда евро и  поддържащи око-
ло 6,8 милиона работни места в региона. Те инвестират  годишно повече от 55 милиарда евро в 
повишаване на конкурентоспособността.   
30 David Simon, Lord Simon of Highbury, английски индустриалец и политик, изпълнителен 
директор на British Petroleum (BP, а по-късно BP PLC)  от 1992 до 1997 г. и министър на търго-
вията и конкурентоспособността в Европа в лейбъристкото правителство на Великобритания 
от 1997  г. до 1999  г. 
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малки и средни предприятия да се преместват в други държави-членки; повишаване 
на производителността и конкурентоспособността на европейското производство и др.  

През м. юни 1995 г.  консултативна група на Европейската комисия по пробле-
мите на  конкурентоспособността  с председател  с  Карло Сиампи, бивш министър-
председател на Италия, в два последователни доклади извършва анализ на развитието 
на икономиката на Съюза и достига до извода, че Вътрешния пазар на Европейския 
съюз няма да може да се реализира, тъй като  стопанските субекти  са затруднени да 
осъществяват дейността поради усложнените връзки помежду си. В групата участват 
ръководители на големи икономически образувания, профсъюзни дейци и политици. 
Комисията предлага да се насочат усилията към четири приоритетни групи въпроси: 
подкрепа на възникващите малки и средни предприятия, нова политика за предприя-
тията и околната среда, реформа на инфраструктурните услуги и засилване на обуче-
нието. Като изход от това положение Комисията смята, че е необходимо да се ускори 
приемането на Регламент за европейското дружество, за да могат новите образувания 
активно да се включат в трансграничната  икономиса в рамките на Съюза и да бъдат 
дейни участници във вътрешния пазар. Достига се и до извода, че общият пазар ще 
продължава да бъде ограничен, ако европейските дружества не станат негови актив-
ни актьори. Именно чрез тази нова организационноправна форма се вижда юридичес-
ки механизъм за възбуждане на енергията на малките и средни предприятия, за про-
изводственото коопериране в пределите на Общия пазар. Всичко това ще има поли-
тически и социален ефект, тъй като ще способства за издигане качеството на живота, 
ще осигурява нови работни места на безработните и ще бъде ефективно средство сре-
щу беднотата. 

Изтъква се и доводът, че новият статут ще позволи на дружествата, развиващи 
дейност в повече от една страна, да променят седалището си без да се ликвидират 
юридически. 

Предложенията за Регламент за Устава на европейското дружество и  Директи-
ва за участието  на заетите лица в управлението му се разглеждат в комплект. Поради 
сериозните разногласия между членовете на Съвета  по отношение на механизмите за 
участие на работниците и служителите при вземане на решения процедурата по прие-
мането им се блокира. 

 

6. Във връзка с настоятелните искания на индустриалните среди  и  отрицател-
ното решение на Съвета, Комисията решава да предприеме някои действия, които в 
доктрината се определят като „електрошок”. През 1966 г. Етиен Давиньон, президент 
на Société Générale de Belgique и бивш вицепрезидент на Европейската комисия е 
помолен от комисията да председателства експертна група на високо ниво, която 
подготвя през 1997 г. доклад, утвърдил се с наименованието „доклад Давиньон” 
(rеport Davignon)31. В доклада се изтъква, че „повече от времето на първите проекти, 
интересът, който представлява създаването на европейско дружество изглежда по-
ясен поради:  

= завършване изграждането на вътрешния пазар; 
= решаващата роля на Икономическия и социален комитет; 
= задълбочаване на процеса на интернационализацията и концентрацията на 
дружества, в контекста на засилена конкуренция в търсена на капитал; 

                                                 
31 Groupe d’experts „European Systems of Worker Involvement”, Rapport final - DG Emploi et 
Affaires socials - Commission européenne. 
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= задълбочаване на отдалечеността на икономическата и юридическа реалност 
на дружествата с европейско измерение и трудностите, произтичащи от да-
нъчните действия. 

 

Заключенията на комисията дават тласък на процеса за приемането на общнос-
тите документи, регламентиращи европейското дружество. 

Експертната група констатира, че е налице голямо разнообразие от национални 
модели за информация, консултация и участие на работниците и служителите. Тези 
различия произтичат от различни реалности и специфика на култури, които е трудно 
да се хармонизират. В резултат на това, ние избрахме  различен подход, позволяващ 
ни да превъзмогнем тези препятствия. Категорично предимство бе дадено на едно об-
съждано и прието решение, което е адаптирано към различията в културата и съще-
временно отразява различните нюанси в конкретните случаи. Бяха направени кон-
кретни предложения по отношение на организацията и процедурите за преговори,  
позволяващи да се достигне до появата на новото дружество в разумни срокове. Тези 
процедури са  предвидени така, че да позволят на всяка страна да определи своя ин-
терес, без да има възможност другите страни да й попречат за създаването на евро-
пейското дружество.  

За тази цел експертната група изработва рамкови разпоредби, които биха се 
приложили в случаите, когато преговорите са били неуспешни. Тези разпоредби за-
сягат от една страна, информацията и консултацията, а от друга – участието на ра-
ботниците и служителите в административния или в надзорния съвет.  

Тези разпоредби ни изглеждаха необходими, за да се вземат предвид нормите на 
националното законодателство на отделните държави-членки във връзка с правото на 
участие на заетите лица и не би следвало то да бъде накърнено при създаването на 
европейско  дружество.  

Поднесената идея е, че преговорите ще се водят на добра воля между заинтере-
совани страни да определят без минимални изисквания онова, което най-добре под-
хожда в конкретния случай. Дружеството по европейското право ще представлява ед-
на реалност, адаптирана и съвместима с напълно завършения вътрешен пазар”. 

Положителен момент в доклада на Давиньон е предлагането на споразумения 
„по мярка” за всяко конкретно европейско дружество, като е налична „пълна свобода 
за страните при липсата на каквото и да било регламентирано задължение за конкрет-
ния избор”. Реакцията на становищата в доклада по отношение на „задължителното” 
участие на работниците и служителите в управлението е разнопосочна. Седем 
държави-членки поддържат т.н. система на съвместно управление и някой от тях счи-
тат, че предлаганото участие в ръководните органи е по-малко в сравнение с уредено-
то в техния национален ред (Германия и Люксембург). Осем държави-членки, в кои-
то не е приет горепосочения модел, считат за неоправдано, да интегрират в своите 
правни системи, модели за участие на заетите лица, които са традиционни за други 
страни. 

 

7. На 20 декември 2000 г. на специално свикан Съвет на министрите по инициа-
тива на Елизабет Гигу (Elisabeth Guigou) се приемат Регламента и директивата. 
Разпоредбите за участието на работниците и служителите, които са „ябълката на раз-
дора” в продължение на тридесет години, сега дават свобода при определяне на меха-
низмите за участието им в управлението.  

Установява се принципът, че при липса на постигнато съгласие след преговори 
между представителите на заетите лица и компетентните органи на участващите дру-
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жества следва да се прилагат определени стандартни изисквания, които се прилагат 
към европейското дружество според принципа „равни права и задължения”. 

При сливания на дружества в европейско дружества не следва да се засягат 
съществуващи права по отношение на участието на работниците и служителите, 
предвидени съгласно европейското и националните законодателство. Европейско 
дружество не може да бъде учредено без да е определен конкретния модел за участие 
в управлението. 

Петдесет години от зараждането на идеята за акционерно дружество от типа на 
европейското дружество и тридесет години от изработването на първия проект на 
Регламент и след многобройни неуспешни опити за създаването му, на заседанието 
на Съвета се приема Регламент (ЕО) № 2157 на Съвета от 8 октомври 2011 г. относно 
Устава на Европейското дружество32 и Директива 2001/86/ЕО на Съвета от  
8 октомври 2001 г. за допълнение на Устава на европейското дружество по отноше-
ние участието на заетите лица33 са вече юридически факт. Оправдано мнозина от 
участниците в делегациите на държавите-членки го определят като „историческо 
събитие”. Г-жа Ана Диамандопулу – еврокомисар по заетостта и социалната поли-
тика34 определя това събитие като едно от значимите в настоящата историята на 
Европа. 

С приемането на Регламента и Директивата се създава ефективна юридическа 
база за разгръщане на стопанската инициатива, за интензивното развитие на европей-
ската икономика и повишаване на конкурентоспособността й.  

С приемането на нови членове на Европейския съюз териториалните предели на 
тяхното действие се разширява. 

8. Усилията на Европейската икономическа общност за създаване на ново 
трансгранично правноорганизационно образувание своеобразно „заразяват”  Органи-
зацията на обединените нации. Създава се специална ad hoc комисия за трансгранич-
ни търговски дружества със седалище в  Ню Йорк. В нея, наред с изтъкнати юристи 
от държавите – членки,  се привличат и специалисти в областта на корпоративните 
структури в Европа и по-специално в проблематиката за европейското дружество. 
Проф. П. Сандерс е член на комисията от 1972 до 1982 г.35 Комисията активно рабо-
ти, като провежда и ежегодни сесии в Ню Йорк. Полагат се сериозни усилия за създа-
ване на проект на Кодекс за сътрудничество на  търговските дружества. За съжале-
ние, обаче  противоречията между различните държави не се преодоляват и усилията 
за подготвянето на този акт са неуспешни. 

 
 

                                                 
32 ОВ L 294, 10.11.2001, p.1. 
33 OB L 294, 10.11.2001, p. 22. 
34 Ана Диамандопулу (на гръцки: Άννα Διαμαντοπούλου) е гръцки политик, депутат от ПАСОК и 
бивш еврокомисар по заетостта и социалната политика в комисията „Проди” от 1999 г. до 2004 г. 
35 International Council for Commercial Arbitration. For Pieter Sanders` 100th Birthday, Otto 
Sandrock, ZVglRWiss 111 /2012/ 259-272. 
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Отношенията, които възникват от договорите за повишаване на професионал-
ната квалификация или придобиването на квалификация по друга професия или спе-
циалност (преквалификация) от работника се уреждат с разпоредбата на чл. 234-237 
КТ както и с колективен трудов договор, който обвързва работодателя и работник, 
страни в тези договори. Колективният трудов договор, който се прилага за тях е 
действащият на ниво предприятие, бранш, отрасъл или община, като той регулира 
договорите, сключвани с основание чл. 234 КТ посредством клаузи от нормативното 
му съдържание.   

Отношението между възлагащият обучението работодател и обучавания работ-
ник се урежда с облигационен договор, който се възприема в правната теория като до-
говор на трудовото право1, тъй като е уреден от него. Целта на този договор е не обу-
чение на работника изобщо, а финансиране от работодателя на повишаването на ква-
лификацията или на преквалификацията му за нуждите на предприятието. Това е така 
тъй като разпоредбата на чл. 234, ал. 3, т. 1 КТ позволява договаряне на задължение за 
работника да работи в продължение на определен срок при работодателя. Макар зако-
нът да не предписва изрично това задължение да е за заемане на длъжност с новопри-

                                                 
1 Мръчков, В., Трудово право, С., Сиби, 2012, с. 490 
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добитата квалификация, такова  разрешение е очевидно2. До такова разбиране води и 
разпоредбата на чл. 237 КТ, съгласно която след завършване на обучението въз основа 
на договор за квалификация, сключен по реда на Глава XI КТ, трудовите отношения 
между страните по него се уреждат с трудов договор или със съответно изменение на 
действащия между страните трудов договор. Задължението за работа през определен 
срок възниква за работника обаче след успешното завършване на обучението му, при 
следните условия: ако договорът за повишаване на квалификацията или преквалифи-
кацията му не бъде прекратен на основание чл. 236 КТ, чрез договарянето му в трудов 
договор или в допълнително споразумение към трудовия договор за заемане на 
длъжност с новопридобитата квалификация. 

Колебанията3 в практиката на Върховния касационен съд (ВКС) относно харак-
тера на договорите за квалификация или преквалификация изглеждат преодолени4. 
Съдът приема, че с тези договори не се уговаря престирането на работна сила и из-
вършването на определена работа при работодателя, че те не са трудови договори, 
макар да са уредени от трудовото право. А според поддържано в правната теория раз-
биране освен значение на договори за придобиване на квалификация или преквали-
фикация са и договори за трудов договор5. Страните в тях уреждат отношенията си в 
рамките на договорната свобода, при спазване на чл. 9 Закона за задълженията и до-
говорите (ЗЗД)6, като не трябва договорните клаузи да противоречат на императивни 
правни норми и на добрите нрави. 

Няма предписана в закона писмена форма за действителността на тези договори, 
макар ВКС да приема, че щом се създават нови клаузи, касаещи самото трудово пра-
воотношение, то само за тях важи изискването да са в писмена форма като условие за 
действителността им7. Това разбиране няма своето основание в нормативната уредба,  
тъй като разпоредбата на чл. 234 КТ не предписва писмена форма за действител-
ността на тези договори. 

 

                                                 
2 Василев, А., Трудово право, Б., Хеликонпрес, 1997, с. 392 
3 Върховният касационен съд в своето  решение № 326/ 2010 год. по гр. д. №706/ 2009 год. 
говори за договора по чл. 234, ал. 1 КТ като за трудов договор, но приема, че относно въпро-
сите по изпълнението и последиците от това се прилагат правилата за договорите. Приема, че 
се прилага гражданският закон относно отговорността при неизпълнение. В решение № 160: 
2011 год. по гр. д. 617/2010 год., IV г.о. ВКС приема, че договорът, сключен на основание чл. 
234 КТ има характер на трудов договор. 
4 В друго свое решение № 227/2011 год. по гр.д. № 1861/2010 год., IV г.о., ВКС, за да се 
произнесе относно формата на договора по чл. 234, ал. 1 КТ се произнася и относно характера 
му като приема, че с договорите за професионална квалификация или преквалификация не се 
уговаря престирането на работна сила и извършването на определена работа при работодателя 
както при трудовите договори. Предмет на договора за квалификация по чл. 234, ал. 1 КТ е не 
престиране на работна сила от работник на работодател, а договор за придобиване или пови-
шаване на квалификацията между предприятието, поръчващо обучението и обучавания. 
5 Мръчков, В., Договорът в трудовото право, С., Сиби, 2010 год., с. 164 
6 Мръчков, В., Трудово право, С., Сиби, 2012 год., с. 489 „Основната особеност, която характе‐
ризира действащата правна уредба на професионалната квалификация е нейното изграждане 
върху договорна основа. Центърът на тежестта е поставен върху догово 
7 В решение № 227/2011 год. по гр. дело № 1861/2010 год., IV г.о., ВКС, приема, че щом в 
споразумението за повишаване на квалификация или преквалификация се променят или съз-
дават нови клаузи, касаещи самото трудово правоотношение, то само за тях важи изискването 
да са в писмена форма като условие за действителността им. 
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Задължителното съдържание за действителността на договорите за повишаване 
на квалификацията или за преквалификация на работник е определено с разпоредбата 
на чл. 234, ал. 2 КТ и се договаря задължително от страните, то е: професията и спе-
циалността, по която работникът или служителят ще се обучава, мястото, формата и 
времето на обучението, финансовите, битовите и други условия за времето на обуче-
нието. С колективен трудов договор могат да бъдат уговорени условия относно съ-
държанието на договорите, сключвани на основание по чл. 234 КТ, спрямо които той 
се прилага, за работниците и служителите относно обучението им както и условия по 
сключвания след завършване на обучението от тях трудов договор за работа по ново-
придобитата специалност. Това биха могли да са условия относно минимални разнос-
ки по обучението, плащани от работодателя, относно размера на ползваните отпуски 
за обучение, относно пътни, дневни и квартирни пари за обучавания, размера на ос-
новното и допълнителни трудови възнаграждения, действащи за сключваното трудово 
правоотношение с новопридобитата квалификация. По-благоприятни условия могат 
да бъдат договорени от работника и работодателя в договора за повишаване на квали-
фикацията или преквалификация. Поддържа се в правната теория разбиране, което 
споделям, че е допустимо договарянето от страните в колективния трудов договор на 
задължение за работодателя да предлага на работник работа с новопридобитата ква-
лификация за определен срок. Такова задължение е възможно да е уговорено да не 
обвързва работодателя в предвидени в колективния трудов договор изключения. Из-
пълнението на такова задължение от работодателската страна подлежи на съдебен 
контрол, като се приема, че е допустим иск за изпълнение на колективно договорното 
задължение: за осигуряване на работа с новопридобитата специалност от работника 
за определения в колективния трудов договор срок за съответната длъжност8 или за 
уговорено обезщетение. 

Законът допуска да бъдат уговорени, без да бъдат елемент от задължителното 
съдържание на договора и: задължение на работника или служителя да работи при 
работодателя за определен срок, но за не повече от 5 години  както и отговорност при 
незавършване на обучението в договорения срок и отговорност за неизпълнение на 
задължението за работа в определения срок при работодателя. Закрилата на труда е 
проведена с разпоредбата на чл. 234, ал. 3 КТ с определяне на максимална продължи-
телност на срока, за който работникът може да се задължи да работи при работодате-
ля с новопридобитата квалификация. Това нормативно разрешение е сполучливо, тъй 
като допускането на договарянето на задължение за по-продължителен срок би 
поставило работника в прекомерна обвързаност и би ограничило свободното упраж-
няване от него на основното му право на избор на професия съгласно чл. 48, ал. 3 от 
Конституцията9. 

Срокът за работа на работника при работодателя с новопридобитата квалифика-
ция макар и да е определен в договора като по-кратък от максималния 5 годишен 
срок е възможно да бъде прекомерно дълъг, предвид престираното от работодателя 
относно обучението по договора за квалификация или преквалификация. Затова об-
вързаността на работника със задължението да работи при работодателя за договорен 
срок, следва да бъде преценено и договорено съгласно: даденото от работодателя по 
този договор, платено от него поради отсъствието на работника за времето на обуче-

                                                 
8 Berg, Platow, Schoof, Unterhinninghofen, Tarifvertragsgesetz und Arbeitskampfrecht, 
Bundverlag, 2010, с. 197 
9  В този смисъл Daeubler, W., Kommentar des Tarifrechts, B., Nomos, 2013, S. 116 
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нието, а именно наемането на друг работник за временно изпълнение на длъжността 
му и други. Нужно е да се предвидят и предимствата, които работникът би получил 
при бъдещото си реализиране на пазара на труда с новопридобитата квалификация10 . 
Тази преценка е необходима за постигане на еквивалентност на престациите на стра-
ните в договора. В правната теория се поддържа разбиране, което споделям, че срокът 
на продължителната работа трябва да съответства на цената на обучението11, необ-
ходимо е уточнение обаче, че тя е платената от работодателя цена 12 . 

Продължителността на договорения срок за работа е определящ за размера на 
претендираното от работодателя обезщетение по чл. 234, ал. 3, т. 2 КТ. Работникът 
дължи такова обезщетение, само ако такова задължение е уговорено, при прекратя-
ване на сключения от него трудов договор, с новопридобитата квалификация след ус-
пешното завършване на обучението, преди изтичането на договорения срок за работа 
с при работодателя. 

Основанията за прекратяване на този договор, които обосновават отговорността 
на работника за плащане на обезщетение съгласно чл. 234, ал. 3, т. 2 КТ се договарят 
в него. В съдебната практика са дадени различни разрешения относно определяне на 
размера на дължимото от работника обезщетение. Изрична законова уредба относно 
определянето на конкретния срок за продължителна работа се налага, за да се избегне 
прекомерното обвързване на работника. А именно: той да е задължен да работи по 
трудов договор с прекомерно дълъг срок с новопридобитата квалификация под запла-
хата, ако не изпълни това си задължение да дължи обезщетение със значително по-го-
лям размер от направените от работодателя разноски или интересът му по този дого-
вор да е значително по-малък от договореното, дължимо от него обезщетение. 

Обучаваният е субект на отговорността за неизпълнение на задължението по  
чл. 234, ал. 3, т. 1 КТ. Когато създаденото между него и работодателя трудово право-
отношение е престанало да съществува преди изтичане на договорения срок за работа 
на работника на определени в договора за квалификация или преквалификация 
основания, той дължи обезщетение. Страните в договора за повишаване на квалифи-
кацията или за преквалификация договарят размера на отговорността съобразно на-
правенито от работодателя разноски по обучението. В случай, че те не определят то-
ва, следва да се приложи гражданския закон относно отговорността за договорно 
неизпълнение13. В този смисъл е и Решение № 326/19.05.2010 по дело №706/2009 на 
ВКС, ГК, IV г.о., в което съдът приема, разбиране, което споделям, че по отношение 
на изпълнението на задълженията от работника по договора за квалификация или 
преквалификация и последиците от това, приложими са общите правила за договори-
те и изпълнението, и следва да се приложи гражданския закон относно отговорността 
при неизпълнение. 

Разрешения за определянето на размера на дължимото от работника обезщете-
ние за неспазване на задължението му да работи определен срок при работодателя с 
новопридобитата специалност, които споделям са дадени в Решение № 168/2010 год., 
4 г.о., по гр.дело № 896/2009  год., ВКС. В това решение съдът приема, че след като 
обучаваният не е изпълнил задължението си да работи в продължение на 5 години 
или в по-кратък, уговорен в договора срок, когато е подписал нов трудов договор за 

                                                 
10 Haensche Rechtsanwaelte, Fachanwaltskanzlei fuer Arbeitsrecht, Handbuch Arbeitsrecht, 
Rueckzahlungsklausel 
11 Василев, А. Трудово право, цит.съч. с. 393 
12 Василев, А. Трудово право, цит.съч. с. 393 
13 Василев, А. Трудово право, цит.съч. с. 393 
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заемане на по-високо платена длъжност с новопридобитата квалификация, той дължи 
възстановяване на работодателя всички разходи, направени от него за обучението му. 
Обезщетението се определя така, ако е договорена обвързаност на размера на обезще-
тението с размера на направените от работодателя разноски за обучението в договора 
за повишаване на квалификацията или преквалификация. Съдът приема, че в подобен 
смисъл е било и решение на ВКС № 948 от 18.07.2008 год. по гр.д. № 773/2005 год. 
III -то гр. отд. 

В друго свое решение № 272/05.10.2011 год., гр.д. № 1637/2010 год. ВКС уста-
новява, че работникът, който се е задължил да работи при работодателя с новопри-
добитата квалификация, е задължен да не прекратява трудовия си договор в догово-
рения срок, в противен случай дължи обезщетение. Това обезщетение се определя 
според съда съобразно договореното от страните, но компенсира претърпените от ра-
ботодателя вреди от предсрочното прекратяване на трудовия договор. Съдът приема, 
че задължението за плащане на обезщетение се определя съобразно договореното 
между страните, като сключения от тях договор следва да се тълкува по правилата на 
чл. 20 ЗЗД. Размерът на обезщетението обхваща действително претърпените вреди, 
които се съизмеряват с неизпълнената част от договора. Също ВКС в своето  
Решение № 272/05.10.2011 год., гр. д. № 1637/2010 год. приема, че договорът за про-
фесионална квалификация и преквалификация следва да бъде тълкуван по правилото 
на чл. 20 ЗЗД като се търси действителната воля, смисъла, който най-пълно съответ-
ства на целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността. 

В свое решение от 12.04.10 год.по гр.д. № 896/09год. на ІV г.о. , ВКС  съдът 
приема, че работник или служител, който е сключил със своя работодател договор за 
повишаване на квалификацията си, като се е задължил да работи при него за опреде-
лен срок и обучението е било за сметка на работодателя, но не е изпълнил това свое 
задължение, дължи на основание чл. 234, ал. 3, т. 1 от КТ заплащане на разходите, 
направени за повишаване на квалификацията му. В решение № 31/ 2012 год. по гр.д. 
№ 1393/ 2010 год., IV г.о. ВКС установява, че длъжникът съгласно чл. 79 ЗЗД дължи 
обезщетение на кредитора, ако не изпълни задължението си по причина, за която от-
говаря. Когато той не изпълнява свое договорно задължение по причина, за която не 
отговаря, той не дължи обезщетение съгласно чл. 81, ал. 1 ГПК. Ако причините, пора-
ди които длъжникът не изпълнява са различни: за част от тях отговаря той, а за друга 
част – кредиторът, се приема, че съдът намалява размера на обезщетението и дори 
освобождава длъжника от отговорност. Когато неизпълнението се дължи на различни 
причини, съдът е длъжен да преценява в тези рамки какви са причините и в каква сте-
пен всяка от тях е допринесла за  неизпълнението. 

При сключването на договора за повишаване на квалификация или преквалифи-
кация страните в него би следвало да договарят съответен на вложеното от работода-
теля в обучението на работника задължение за работа срок по реда на чл. 234, ал. 3, т. 
1 КТ. Този срок не следва да е прекалено обвързващ за работника, така че той да рабо-
ти под страх от предсрочното прекратяване на новосключения трудов договор. Това 
би било така, тъй като дължимото от него обезщетение за предсрочното прекратяване, 
когато такова е уговорено в договора за квалификация, би било прекомерно заради 
несъответно дългия срок на задължението му за работа. Тази съответност подлежи на 
съдебен контрол, като съдът произнасяйки се относно размера на дължимо от работ-
ника по този договор обезщетение, следва да се произнесе и относно несъответната 
на разходите направени за обучение от работодателя продължителност на договоре-
ния срок за работа. 
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Анотация: Съотношението „образован-заслужил“ винаги е поставяло редица 
въпроси за съотношението на държавната власт и най-вече в чии ръце е най-спра-
ведливо „да попада“.  Специфичното при  образованието като основно (конститу-
ционно) право е комплексният му характер – създаване на училища, право и задъл-
жение на обучението до 16 години, насърчаване на даровитите учащи (ученици и 
студенти), подпомагане на учащите в затруднение, академична автономия на 
висшите училища, възможност за създаване на частни училища, свободен избор на 
училище, държавна регулация, независимо от форма, статут или степен и т.н. 
Проявленията търпят ограничения в различни посоки. Въпреки, че универсална ре-
цепта за ефективната реализация на правото на образование няма, едно от усло-
вията е законодателството и практиката да гарантират нужната балансираност 
при упражняване на правата в образованието. 
  

Ключови думи: Право на образование, дискриминация, дискриминационен признак, 
ограничения, Конституция 
 
Abstract: In general, education is not meant to be earned. The right to education is a 
complex fundamental right set forth in the Constitution. It manifests itself in different ways - 
establishment of schools, education as a legal obligation, promotion of gifted students, free 
choice of school, government regulation etc.  
Manifestations suffer limitations in different directions. From here arises the need for 
balance. This is a condition for the effectiveness of education as a public value. 
 

Key words: Right to education, discrimination, grounds for discrimination, restrictions, Constitution 
 

 
1. Образованието e потребност, цел, ограничение, качество, способност… и 

именно за това то е основно (конституционно) право. Преди да дефинира образова-
нието като право, принадлежащо на всеки (чл. 53, ал.1 от КРБ), „темата за образова-
нието“ се открива на редица други места в Конституцията.  

Съгласно чл. 4, ал.2 от КРБ, Република България създава условия за свободно 
развитие на човека и на гражданското общество.[1] Така негласно в КРБ са разписани 

                                                 
1 В  чл. 3, ал.1, изр. ІІ от  Проекта за Конституция, изготвен от група учени-юристи (Внесен във 
ВНС на 19 март 1991 г. ЦДА, ф. 117, on. 46, а. е. 918, л. 2-25.) изрично се подчертава, че държа-
вата осигурява свободното развитие на гражданското общество. Съгласно чл. 3, ал. 3 от 
Проекта държавата създава условия за пълноценно участие на всички граждани в полити-
ческия, икономическия, социалния и културния живот. 
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свободата и равенството като двата вектора, определящи посоката за развитие на лич-
ността, като конституционно защитимо положение и като граница на упражняване на 
правата на общо основание. Образованието е едно социално право, което изисква общо, 
съвместно участие на гражданите, за да бъде то ефективно постигано и за да бъде 
публично оправдано. То е средство за реализация на човек в обществения живот и 
социална интеграция в обществото. „Постигането“ на правото на образование в законода-
телството и практиката се нуждае от балансираност – между държавна регулация и 
академична автономия, между свободен избор и задължение за образование и т.н.  

Хората се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са равни пред 
закона (чл. 6, ал.1-2 от КРБ).Текстът на чл. 6, ал.2 изр. 2 от КРБ установява забрана за 
ограничения на правата или привилегии основани на дванадесет текстово установени 
признаци – раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, обра-
зование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение 
или имуществено състояние. Под равенство в правата се разбира, че правата като 
такива се осигуряват в сфера на „равни възможности”. Същевременно самата тя се 
охранява от права, принципи, ценности и най-вече от рационални положения. 
Дискриминацията е неравно третиране по установен в действащото законодателство 
дискриминационен критерий (защитен признак). Тя може да е привилегия или огра-
ничение, но може без да се проявява по този начин да води (непряко) до такъв резул-
тат, посредством равно третиране. Правото на недискриминация като основно (кон-
ституционно) право е право на „равен достъп до правата“. Изисква гарантиране на 
индивида третирането му като равен [2] и осигуряване на възможност да има как-
то равен достъп до правата, така и достъп съобразно собствените му възмож-
ности [3]. Като конституционно право недискриминацията е публичен ангажимент за 
трите вида власти да създадат функционални и институционални механизми за 
реализирането ѐ във всички сфери на обществен живот. Това налага от една страна 
еднакви граници за ненамеса на държава в личната сфера на индивида, а от друга 
равни възможности на индивидите да реализират търсено участие в обществото 
(съпричастност). С помощта на защитните признаци (раса, етническа принадлеж-
ност, пол, образование и т.н.) равенството се утвърждава като недискриминация. 
Признакът е установената в закона разлика въз основа, на която са изключени огра-
ничения в правата или привилегии. Признаците не се защитават, а чрез тях се осигу-
рява защита на определени обществени отношения, права и законни интереси. Като 
„скрити основания“, които ангажират държавата да се намеси в определена сфера с 
цел изравняване на  съществуващи неравенства играят ролята на фактически повод, 
изискващи различно третиране  (арг., чл.14, чл. 47, ал.2, чл. 51, ал.3 от КРБ, чл. 7, вр. 
чл.10 и чл.11 от ЗЗДискр.).Образованието присъства изрично в каталога от признаци 
установен в чл. 6, ал.2 от КРБ. Като се сравнят подобните текстове на други консти-

                                                 
2 Dwarkin, R., Taking rights seriously, 1977, Harvard University Press, p. 226, ISBN 0674867106, р. 227 
3 Самостоятелното съществуване на „право на недискриминация“, като специфично основно 
право изрично уредено в Основния закон не следва да бъде разбирано, като имагинерна кон-
ституционна възможност несвързана с друго основно право и ползваща се винаги с абсолютна 
защитимост. Към такова разбиране навеждат и текстовете на чл. 2 от Всеобщата декларация за 
правата на човека, чл. 2, пар. 2 от Международния пакт за икономически, социални и културни 
права, чл. 2, пар. 1 и чл. 26 от Международния пакт за граждански и политически права, чл. Е 
от Европейската социална харта (ревизирана), чл. 14 от Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните, включително и чл. 1, пар. 1 от нератифицирания от Република 
България Протокол № 12 към ЕКЗПЧОС.  
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туции, видно е, че в редица случаи такъв признак липсва. [4] Функционално, като кри-
терий за защита от дискриминация образованието включва и се включва в други 
признаци (убеждение, лично и обществено положение). Привилегии и ограничения 
при упражняване на правата на база признак образование са изключени ако същите 
не са съобразени с критериите за съразмерност, установени в Конституцията и дейст-
ващото законодателство.  

Духът на европейските цивилизационни традиции свързва образованието като 
условие за личностен и обществен просперитет. Т.е. образованието като постижение 
на индивида е една привилегия, с която обективното право се съобразява, като „бло-
кира“ повсеместно налаганото равенство. Първата асоциация за образованието като 
защитен признак е когато то бъде изисквано за заемане на определена длъжност – не-
обходимо, оправдано и естествено ограничение/привилегия. Лицето, което не е при-
добило (удостоверило) необходимото образование е в условията на несравнимост с 
онзи, който има такова образование по отношение на образованието изисквано за зае-
мане на определена длъжност.[5] Образованието се свързва със способност, квалифи-
кация и т.н. По тази причина признакът образование липсва от каталозите на общите 
антидискриминационни разпоредби на чл. 8, ал.3 от Кодекса на труда и чл. 7, ал. 6 от 
Закона за държавния служител. Същото обаче не би обосновало извод, че неравно 
третиране по критерий образование при упражняване правото на труд е винаги оп-
равдано (чл. 6, ал.2 от КРБ и чл. 4, ал.1 от ЗЗДискр). Изискванията за образование, 
квалификация само предполагат определени качества.  

Погледнато по-абстрактно логичен би бил въпросът: необходимо ли е в една де-
мократична държава публичните длъжности да се заемат само от най-образо-ва-
ните хора. Обстоятелството, че за тези хора се предполага, че са най-заслужилите и 
най-способните не променя общата недемократична картина на възможната „дикта-
тура на знаещите“. При все това напълно логично е тази „тирания“ да бъде под-дър-
жана от „по-богатите“, доколкото те ще могат да наемат частни учители, ще влагат 
повече в качественото образование на децата си, ще ги издържат докато следват в 
университета и така естествено ще гарантират бъдещите позиции на децата си. 
Въобще естествено е, че повечето средства по принцип предполагат повече средства 
за образование. Когато училището или университета се превръщат в търговска ин-
ституция напълно логичен и неизбежен е резултатът образованието да се „срасне“ с 
имущественото състояние. Това е същинско опростяване на нещата [6], но отклоне-

                                                 
4 Така напр. образованието не е сред признаците в Конституциите на Австрия (чл.7), Фин-
ландия (раздел 6), Германия (чл.3), Италия (чл.3), Франция (чл.1) 
5 По арг. на чл. 4, ал.2 от ЗЗДискр. (чл.1, б. „а“ от Директива 2006/54/ЕС, чл. 2, т. 2, б. „а“ от  
Директива 2000/78/ЕС, чл.2, б. „а“ от Директива 2000/43/ЕС и т.н.) пряка дискриминация е вся-
ко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на дискриминационен признак отколкото 
се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоя-
телства. „Сравнимостта“ на две положения зависи от „естеството на  нещата“. Сравними озна-
чава, че ситуациите са съпоставими, но не и еднакви, защото тогава въпросът за дискри-ми-
нация въобще няма да бъде поставян. Що се отнася обаче до непряката дискриминация, там 
сравнимостта (сходството) на положенията вече е резултатно от проявата не привидно неут-
ралната практика, норма или въобще на неоправданото равно третиране. 
6 Фактът че съвременните родители дават всичко от себе си, за да защитят децата си, подгот-
вяайки за училище, работа и семейство не означава, че родителите имат властта да определят и 
гарантират кариерата им. Тук Майкъл Уолзър отбелязва: „Те [децата] вървят по свой собствен 
път, носейки неравните товари на родителските очаквания и неравната благодат на родител-
ската любов“. 
Уолзър, М Сфери на справедливостта изд. К и Х, Социоптики, ISBN 978954587135 1 с. 376 
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нието идва да покаже, че съвременната конституционна държава дължи както да 
насърчава упражняване на образованието като право от всички, така и да го 
обуздава от възможността то да се превръща в абсолютно универсално условие 
за достъп до власт. Аристотел е категоричен, че най-високите длъжности следва да 
са в ръцете на най-заслужилите, като по отношение на последните единственото си-
гурно нещо е, че те са представители на малцинството. Разбирайки опасностите от 
това положение той признава правото на някакво необходимо участие на останалите 
граждани в разискването на публичните въпроси в полиса. [7] Пак за Аристотел на-
чинът индивидите да бъдат обединени в общност и единство е именно образова-
нието. Конституционното присъствието на признака образование в разпоредбата на 
чл. 6, ал.2 от КРБ следва да бъде разглеждано и в такава посока – образованието като 
статус и положение на индивида не би могло да бъде единственото абсолютно и уни-
версално предимство за получаване на публични привилегии. 

Чл.1 от Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образо-
ванието [8] въвежда дефиницията за дискриминация, а именно: Дискриминация е  вся-
ко различие, изключение, ограничение или предпочитане по признак на раса, цвят на 
кожата, пол, език, религия, политически или други убеждения, национален или 
социален произход, икономическо положение или рождение, което има за цел или ре-
зултат да унищожи или да наруши равенството в третирането в областта на об-
разованието или по-специално: 

а) закриване за кое и да е лице или група лица достъпа до различните степени и 
видове образование; 

б) ограничаване на образованието за кое и да е лице или група лица до по-ниско 
равнище; 

в) създаване или запазване на отделни системи на образование или учебни заве-
дения за кои и да е лица или група лица освен в случаите, предвидени от разпоред-
бите на чл. 2 на тази Конвенция; 

г) поставяне дадено лице или група лица в положение, несъвместимо с човешко-
то достойнство (чл.1, пар.1). Образование по смисъла на Конвенцията са всички 
видове и степени на образованието, достъпа до образование, равнището и качест-
вото на обучението, а така също условията, при които то се води. Същият между-
народен документ въвежда редица изключения от дискриминацията именно с цел за-
крила на уязвими групи (чл. 2 и 4).  

Налице е солидна вътрешна регламентация относно защитата от дискриминация 
в областта на образованието.[9] Раздел ІІ от гл. Втора от Закона за защита от дискри-
минация (ЗЗДискр.) установява редица разпоредби свързани със защитата срещу 
дискриминация при осъществяване на право на образование и обучение. 

Концепцията за позитивните мерки (affirmative action) има спорно юридическо 
съществуване и дълга политическа предистория свързана главно със социално-об-
ществени процеси в САЩ, разразили се през миналия век. Сферата на образованието 
е показателна за тези процеси. Въздействието върху социално неоправданите де фак-
то неравенства следва да бъде осъществявано и под формата на активни действия от 

                                                 
7 Aristotle's Political Theory   http://plato.stanford.edu  
8 Приета по време на XI-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО на 14.12.1960  г.  
Ратифицирана с указ № 508 на 17.11.1962 г. 
9  Напр. чл.4, ал.1-2 от Закон за народната просвета, чл.4 от Закона за висшето образование, 
чл.3, ал.2, т.3-7 и чл. 5, ал.1, т. 2, 4, 5, 7-10 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, в сила от 01.08.2016 г. (Обн. ДВ. бр.79 от 13) 
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страна на държавата и обществото, които следва да бъдат зачитани от всички. Макар 
и предвидени в редица универсални международни източници и правото на ЕС при-
лагането на мерките зависи главно от националното законодателството и изпълнител-
ната власт. Бездействието ще означава неизпълнение на тези позитивни политики, а 
неадекватното им прилагане – нарушаване забраната за произвол. Юридическата им 
същност е, че те съзнателно не получават закрилата като самостоятелни права и това 
има редица практически последици. Така на практика контролът на позитивните мер-
ки попада във функционалното и институционалното поле на правото на недискри-
минация (чл.6, ал.2 от КРБ), а там господства диаметрално противоположния подход – 
забраната за неравно третиране. Позитивните въздействия не са различни по ценност, 
важност, значимост, но са различни по предназначение. „Различията са различни“ по 
проявление. Различни по механизъм на действие следва да бъдат и позитивните мер-
ки насочени срещу тях. Например мерки по „пол“ стъпват на повърхността на 
простото равенство по пол. При мерките насочени спрямо хората с увреждания уяз-
вимите групи остават „толерирани в своето различие“ – това  е жизнено необходимо 
както за тяхното право на равно съществуване, така и в името общото благополучие. 
Мерките насочени към социалното включване на индивидите с определена етническа 
принадлежност стоят някъде по средата. Законодателят следва да урежда мерките по 
различен начин. Правомерността на позитивните мерки в сферата на образованието е 
постоянна тема в съдебна практика от различен порядък. Показателна е практиката 
на Върховния съд на САЩ по отношение на значението на позитивните мерки при 
допускането на определени студенти в колеж или университет. Макар и в повечето 
случаи да се признава, принципната допустимост на насърчителните въздействия по 
Закона за гражданските права от 1964 г., някои от тези мерки се сблъскват с гаран-
цията за равна защита, провъзгласена с Четиринадесетата поправка на Конституцията 
на САЩ.[10]  

                                                 
10 През 1945 г. на чернокож кандидат-студент е отказан прием в Тексаския университет, защо-
то щатски закон предвижда, че в него могат да учат само бели. Върховният съд установява 
противоконституционност на щатския закон, конкретно, че той противоречи на Четиринаде-
сетата поправка, според която на всеки следва да бъде осигурена равна закрила и така са 
нарушени правата кандидат-студента на име Суeт (Sweatt) (Sweatt v. Painter). Делото Regents of 
the University of California v. Bakke (1978) е знаково по отношение конституционната допусти-
мост на affirmative action. Върховният съд приема позитивните действия, позволявайки расата 
да бъде един от факторите в политиката на допускане до колеж. Въпреки това, съдът поста-но-
вява, че определени квоти определени за студенти от малцинствата в определени университети 
са недопустими (Regents of Univ. of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978)) По делото 
Podberesky v. Kirwan (1992) един от Апелативните съдилища на САЩ подчертава, че ако 
дадени стипендии са базирани само на раса, те са противоконституционни въпреки бланкетни 
съображения, че такива стипендии били ефективно средство за коригиране на дискриминация 
в миналото от страна на държавата срещу афроамерикански студенти. Няколко години по-
късно по делото Hopwood v. Texas (1996) Тексаският съд  не приема насърчителния характер на 
програма за кандидатстване в университета в Тексас.  
През 1971 г. кандидат-студент, но с еврейски произход кандидатства в Юридическия факултет 
на Вашингтон, но не бива приет, макар че ако би бил афроамериканец получените точки от 
теста и оценките от колежа биха му били достатъчни да учи право. По същество питането е до-
колко позитивните мерки спрямо конкретни групи не дискриминират останалите, които са 
лишени от такава привилегия. Искането на кандидат-студента Дефюнис до Върховният съд 
остава неразгледано по същество. По-долната инстанция уважава оплакването на Дефюнис, а 
факултетът се ангажира да даде възможност на студента да се дипломира независимо какво ще 
е решението му по делото (DeFunis v Odegaard).  



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 141

2. Съгласно чл. 53, ал.1 от КРБ  всеки има право на образование. Следващите 
алинеи неизчерпателно конкретизират, възможните проявления на образованието 
като конституционно (основно) право:  

- Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително. (ал.2). 
- Основното и средното образование в държавните и общинските училища е 

безплатно (ал.3).  
- Държавата следва да гарантира реална възможност за безплатно образование 

на определени категории учащи в държавните висши училища. (арг. ал.3).  
- Висшите училища се ползват с академична автономия (ал.4).  
- Възможност за създаване на училища от страна на граждани и организации 

при условия и ред определени в закона (арг. ал.5).  
- Ангажимент за създаване и финансиране на училища от страна на държавата. 

(арг. ал.6); 
- Подпомагане на способни ученици и студенти; създаване на условия за про-

фесионално обучение и преквалификация (ал.6);  
- Контрол върху всички видове и степени училища (ал.6). 
 

Изрично като право и задължение е установено и изучаването и ползването на 
българския език (чл. 36, ал.1 от КРБ).  

По аргумент на чл.14, вр. чл. 47 от КРБ правата и законните интереси на децата 
са основен ангажимент на семейството, държавата и обществото. От тук и основна 
клетка на образованието са правата на децата, като индивидуални възможности, стоя-
щи пред всяко дете, съобразно неговия интерес, често незачитан от родителите и 
останалите. От друга страна закрилата на всяко дете, изисква гарантиране на негово-

                                                                                                                            
От 1976 г. във Великобритания се прилага Закона за расовите отношения. През 1978 г. 
родителите на момче от сикхски произход завеждат дело чрез Комисията по расово равенство 
срещу частно училище, отказало да приеме момчето заради това, че се обличало в тюрбан. На 
първа инстанция жалбата е отхвърлена. Камарата на лордовете обаче издава постановление в 
полза на семейството. Основният момент по делото е как да се определи, че даден индивид 
принадлежи към определена етническа група – само по силата на самоопределянето си или 
предвид обективни обстоятелства, възприемани като такива в обществото. Като тълкува 
буквално разпоредбите на Закона за расовите отношения първоинстанционният съд стига до 
извод, че за да се обективира расова дискриминация е необходимо доказване на принад-леж-
ност към група лица, определени чрез позоваване на цвят, раса, националност или етнически 
или национален произход. Дефиницията не включва религия или политика или култура. В 
постановлението на Камарата на лордовете обаче се приема, че групата е разграничима по 
отношение на етнически произход ако тя е сегмент от населението и се разграничава от 
другите, като достатъчна комбинация от споделени обичаи, вярвания, традиции и характе-
ристики, дължащи се на общо или предполагаемо общо минало, дори ако не са съставени от 
това, което в биологично отношение е общ расов състав. Тя е тази комбинация, която им 
дава исторически определена социална идентичност в собствените си очи и в очите на тези, 
извън групата. Те имат различна социална идентичност, основана не само на  сближаване и 
солидарност, но и на тяхната вяра, че са част от общоисторическо минало  (Mandla (Sewa 
Singh) and another v Dowell Lee and others [1983] 2 AC 548). Дефиницията е изключително 
прецизна по няколко причини. Камарата приема, че освен, че е необходимо индивидът да се 
определя като член на определена група, той следва обективно да се приема и да бъде приеман 
като такъв. Не се дава предимство, на който и да е от двата критерия – самоопределянето и 
обективната принадлежност, а се ценят в цялост. Не на последно място дадената дефиниция не 
стъпва формално на признака етническа принадлежност, а допуска този критерий да обхваща 
религиозни и социални компоненти. 
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то право на образование, включително изпълнение на задължението да се обучава 
(арг. чл.36, ал. 1; чл. 53, ал.2 от КРБ). Съгласно чл. 23 от КРБ държавата създава ус-
ловия за свободно развитие на науката. Текстът е общ, но все пак има определен 
смисъл – всичко, което би следвало да подпомогне развитието на науката, трябва 
да влезе в действие. [11] 

Съгласно чл.2 от Протокол № 1 от ЕКПЧ никой не може да бъде лишен от пра-
вото на образование, а според чл.14, т.1 от ХОПЕС всеки има право на образование, 
както и на достъп до професионално и продължаващо обучение. 

Проблемът е, че разноликите проявления на правото на образование граничат 
и дори съвпадат с редица други основни права (убеждение, език, свободи на изразя-
ване и т.н.), а тези колизии се „улавят“ от практиката по твърде нееднозначен начин. 
Ефектът на правото на недискриминация всъщност е израз на съразмерността на тези 
ограничения, доколкото упражняването на правата следва да бъде без всякаква 
дискриминация (чл.6, ал.2 от КРБ, чл.14 от ЕКПЧ, чл. 26 от МПГПП). От друга стра-
на в образованието, като сфера на обществени отношения се наблюдават ограни-
чения, разделения, разпределения, степени, форми на образование и т.н. Образова-
нието, като повечето съвременни сфери е изтъкано от фактически и юридически не-
равенства с конкретно предназначение и това налага принципът равенството и основ-
ното му „изразно средство“ – недискриминацията, да не бъдат прилагани формално.  

Още през 1968 г. по т.н. Дело за езиците в Белгия (Belgian Linguistic Case) на 
Европейския съд по правата на човека му се налага да тълкува границите на правото 
на образование съобразно чл. 2 от Протокол 1 от ЕКПЧ в светлината на останалите 
права по Конвенцията, включително и недискриминацията установена в чл.14 от 
ЕКПЧ. [12] Съгласно чл. 2, изр. ІІ от Протокол 1 при изпълнението  на функциите, 
поети  от нея  в областта  на образованието  и  преподаването,  държавата   зачи-
та  правото на  родителите   да  осигуряват   на  своите   деца   образование и пре-
подаване в съответствие  със своите религиозни  и философски убеждения. Спорът 
по делото е отнесен до съда от Комисията по правата на човека по повод жалби на 
френскоговорящи белгийски граждани, които желаели децата им да получат образо-
ванието си на този език. [13] Оплакването им е, че действащото белгийско законода-
телство ги ограничава в това отношение и нарушава Конвенцията и Протокол № 1. 
Според Съда за да бъде „правото на образование” ефективно, е необходимо между 

                                                 
11 Решение на КС №11/2011 по к.д. № 13 от 2011 г. 
12 По начало решението е показателно, че  в него забраната за дискриминация се разбира като 
издискваща необходимо равно третиране на сходни положения и неравно третиране на различ-
ни положения. Освен това съдът извежда пропорционалността на ограниченията отвъд фор-
малното наличие на признаците. 
13 Белгия има три официални езика – нидерландски, френски и немски. Няма официални 
статистически данни за разпределението на трите официални езика.  
De Witte,.Surviving in Babel? Language rights and European integration. // Canaanite in the Amarna 
tablets 1. Brill, 1996. ISBN 90-04-10521-2. p. 122. 
Въпросът за езика в КРБ е решен изрично, при това на няколко места (чл.3, чл.36, ал.1-3). По 
отношение на правото на изучаване на майчин език от гражданите, за които българският език 
не е такъв, се постига известна приемственост с предходните две конституции, където е при-
знато такова индивидуално право. Конституцията на Република България от 1991 г. „не бо-
рави“ с понятието „национално малцинство“. Следва да се припомни, че изричен текст в така-
ва посока съдържа Димитровската конституция от 1947 г. Съгласно последното изречение на 
чл. 79 от КНРБ от 1947 г. националните малцинства имат право да се учат на своя майчин език 
и да развиват националната си култура, като изучаването на българския език е задължително. 
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другото и ползващото се от него лице да има възможността да извлече изгода от 
полученото образование, т.е. правото да получи, в съответствие с действащите във 
всяка държава правила и в една или друга форма, официално признание на завърше-
ното образование. Правото на образование, гарантирано от чл. 2 от Протокола, по 
самото си естество изисква регулиране от страна на държавата, което може да варира 
според времето и мястото, в съответствие с нуждите и ресурсите на общността и на 
индивидите. От само себе си се разбира, че такова регулиране никога не трябва да 
накърнява същността на правото на образование, нито да бъде в конфликт с други 
права, закрепени в Конвенцията. (...) По това дело Съдът  не признава, че изр. ІІ от 
чл.2 от Протокол 1 към ЕКПЧ изисква от държавите да зачитат в сферата на образо-
ванието езиковите предпочитания на родителите, като подчертава че последните не 
се вместват в използваните в текста религиозни и философски  убеждения. Съдът не 
изключва позитивни мерки, за да бъде гарантирано правото на образование съгласно 
Протокол 1. Според Съда въпреки отрицателната си формулировка, образованието е 
изрично защитено право, вариращо „в зависимост от времето и мястото”. Белгийско-
то национално законодателство към онзи момент предвижда в определени райони, в 
които има изразен брой френскоговорящи семейства достъп до образование на френ-
ски език, но нито един от жалбоподателите не живее в такъв район. В същото време, 
образованието на холандски език по принцип е достъпно за всички деца, какъвто и 
да е майчиният или обичайният им език и където и да живеят родителите им. 
Съдът съзира неравно третиране и пристъпва към проверка за пропорционалност – 
дали мярката е противна на чл. 14 от Конвенцията във връзка с първото изречение на 
чл. 2 от Протокол № 1 и с чл. 8 от Конвенцията. Така според Съда „подобна мярка не 
е оправдана в светлината на изискванията на Конвенцията, тъй като съдържа 
елементи на дискриминационно третиране на някои лица, основано повече на езика, 
отколкото на местоживеенето. Тя се прилага еднакво към семействата, говорещи 
единия и другия от националните езици. Холандскоговорещите деца, живеещи във 
френския едноезичен регион, който в случая е много близо, имат достъп до холанд-
скоезични училища в шестте общини, докато на френскоговорещите деца, живеещи 
в холандския едноезичен регион, е отказан достъп до френскоезични училища в съ-
щите общини.  Въобще, когато в една държава официалните езици са повече от един, 
същото влече редица специфики именно във връзка упражняването на правото на об-
разование без дискриминация. Във Финландия това обстоятелство е отчетено в диа-мет-
рална посока – във висшето образование по отношение специалности по държавно 
регулирани професии (медицина, право) са налице заложени квоти (предимства), които 
са предназначени за лица, владеещи шведски език. Целта на квотите е да се гарантира, че 
достатъчен брой специалисти разполагат с шведски езикови умения. Съгласно Раздел 17 
от Конституцията на Финландия шведският език е и официален. Правото на всеки да 
използва свой собствен език, или фински или шведски, пред съдилищата и други органи, 
както и да получават официални документи в този език, трябва да бъде гарантирана 
със закон. Саами, като местен народ, както и на ромите и други групи трябва да имат 
правото да поддържат и развиват своя собствен език и култура...[14] При всички поло-
жения обаче незнанието на официалния език не следва да води до мерки като премест-
ване на ученици в училища за деца със специални образователни потребности, дължащи 
се на техния интелектуален капацитет. Същото би представлявало расова сегрегация [15].  

                                                 
14 The Constitution of Finland, 11 June 1999, (731/1999,  amendments up to 1112 / 2011 included) 
15 D.H. and Others v. The Czech Republic (№ 57325/00) 
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Съотношението между убеждение (религия) и образование  като две многоизмерни 
права по начало има своите различни юридически интерпретации, имащи винаги об-
ществено емоционални нюанси. Така напр. ЕСПЧ е имал възможност да отчете, че забра-
ната за носене на забрадки в часовете по физическо възпитание не нарушава свободата на 
религията провъзгласена в чл. 9 от Конвенцията. [16] Иначе Съдът в Страсбург налага и 
още по-крайното виждане. Забраната за носене на бурки на обществени места, включи-
телно в държавните училища има своето основание в необходимостта от гарантиране 
правото на другите да живеят в пространство на социализация, което прави жи-
веенето заедно по-лесно.[17] И тъй като ролята на държавата в тези случаи е и активна – 
да бъде неутрален организатор при упражняване на различните религии, вярвания и 
убеждения – същото оправдава намесата в свободата на учениците да изповядват 
своята религия, стига това да е предвидено от закона и да преследва легитимна цел- 
защита на правата и свободите на другите и на обществения ред.[18] От една страна 
съсредоточаването на изучаването на повече от една религия в един учебен предмет е в 
съответствие с принципите на плурализъм и обективност, въплътени в член 2 от 
протокол № 1. От друга страна ако въпросната учебна програма дава преимуществена 
тежест на обучението върху една религия без възможност децата, изповядващи друга 
религия да бъдат цялостно освободени от учебния предмет, същото ще е в противоречие 
с чл. 14 от ЕКПЧ и чл.2 от Протокол 1.[19] При това, възможността трябва да държи 
сметка и на специфичните религиозни течения в рамките на една религия. Така например 
образователната система следва да предоставя възможност за освобождаване от задължи-
телно посещение на предмет, в който е застъпено сунитско вероучение, както за христи-
янски или еврейски деца, така и за онези клонове на Исляма, които не възприемат това 
учение (напр. алианите).[20] 

Нееднократно Съдът в Страсбург се е сблъсквал със случаи на расова сегре-
гация. Големият брой ромски деца обучаващи се в специализирани училища предназ-
начени за деца със специални потребности представлява расова сегрегация, осъщест-
вена чрез структурирането и функционирането на образователната система.[21] Такъв 
вид дискриминация би могло да представлява и сформирането на паралелки от деца 
от ромския етнос и отделянето им в отделна училищна сграда.[22] Особената тежест на 
подобни прояви е, че последиците им са далеч във времето, тъй като обучението 
фактически е най-доброто средство за възпитаване на стереотипи и предразсъдъци – 
на дискриминация и недискриминация. Дори и днес със съжаление трябва да се 
подчертае, че образованието е най-ефективното средство за въздействие на една сама 
за себе си абсолютна свобода – тази на мисълта.[23] 

                                                 
16 Dogru v. France (application  no. 27058/05) and Kervanci v. France (no.31645/04) 
17 S.A.S. v. France,  (no. 43835/11) 
18 Aktas v. France (43563/08), Bayrak v. France (no. 14308/08), Gamaleddyn v. France (no. 
18527/08), Ghazal v. France (no.29134/08), J. Singh v. France (no. 25463/08); R. Singh v. France 
(no. 27561/08), 
19 Folgerø and Others v. Norway ( Application No. 15472/02) 
20 Hasan and Eylem Zengin v. Turkey (1448/04); Mansur Yalçın and Others v. Turkey (no 21163/11) 
21 D.H. and Others v. The Czech Republic (№ 57325/00) 
Съдът в Страсбург установява нарушение на чл. 14 от ЕКПЧ (право на недискриминация) във 
връзка с осъществяване на правото на образование. 
22 Sampanis v. Greece (№ 32526/05); Orsus and others v. Croatia ( № 15766/03) 
23 В правото абсолютни основни права няма. Обстоятелството, че вътрешните проявления на 
съвест, религия, убеждение са неограничени не прави защитата на тези права абсолютна. 
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3. Някои казуси, пред които са се изправяли българските правораздаващи и 
правоприлагащи органи поставят аналогични хипотези. Установените възможности 
за закрила на правото на образование [24] разкриват цялостните функционални и 
институционални проблеми на българския правозащитен модел. Те се простират от 
липсата на пряк достъп на пострадалите до Конституционния процес под форма-
та на пряко сезиране, преминават през несъгласуваните юридически възможности 
на защитата и стигат до липсата на адекватна независима закрила по места.  

Академичната автономия на висшите училища (чл.53, ал.4 от КРБ) и държав-
ната регулация (чл. 53, ал. 5-6 от КРБ) са проявления на правото на образованието. 
Естествено, че реализирането на едното е съобразно неписаните граници на другото. 
Това обаче не означава, че те са в условията на някаква предвидима съразмерност. 
Напротив, това е конкуренция на определени конституционни ценности, която следва 
да бъде поставяна на плоскостта и на другите критерии в КРБ и въобще в правото. 
Според КС под понятието държавни изисквания, употребено в чл. 53, ал.5 КРБ се 
има предвид на първо място законите.[25] Очевидно е обаче, че никак не е ясно дали 
евентуална „противоконституционна липса“ на такава уредба би могла да бъде санк-
ционирана от КС по някакъв начин. Произнасянето на КС по линия на същинския 
нормен контрол (чл.149, ал.1, т.2 от КРБ) в тези случаи ще бъде насочено единствено 
доколко казаното в закона и начина, по който е извършено, отговаря на разпоредбите 
и принципите на Конституцията. На практика българският КС непряко се е произна-
сял по такива празнини.[26] Как следва обаче да бъде регулирана, чрез закон определе-
на материя КС би могъл „да подскаже“ (ако поиска) при реализиране на норма-тив-
ното тълкуване по чл. 149, ал.1, т.1 от КРБ. Регулацията дължана от държавата в 
сферата на образованието означава, че всички привилегии и ограничения следва да 
бъдат съобразени с чл. 6, ал.1-2 от КРБ. Нещо повече, законовите параметри на уста-
новената академична автономия на висшите училища не следва да създават предпо-
ставки за неравно третиране на лица и групи в сходно положение. Напр. като бъдат 
поставяни привилегировани изисквания за заемане на академична длъжност в някои 
университети в сравнение с други.[27]  

Практиката на българския орган по равенство – Комисията за защита от дискри-
минация – потвърждава правилото, че отвъд „случая“ е много трудно да бъдат 

                                                 
24 Като конституционно основно право защитата на правата е уредена в чл. 56 от КРБ. Всеки 
гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни 
интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник. Правото на защита 
се реализира посредством определени средства, които сами по себе си са и права – право на 
обжалване, право на запознаване с доказателства, право на становище, право на стъпване в 
процес и т.н (Неновски, Н., Право на защита, Основни права на човека, Юриспрес, УИ 
Климент Охридски 2002, съставител Евгени Танчев, ISBN 954-632-063-5, с.219). В широк 
смисъл най-ефективната защита на правото на образование е прилагането на правото на обра-
зование. 
25 Решение на КС №11/2011 по к.д. № 13 от 2011 г. 
26 Решение на КС № 3/2016 г. по конст. дело № 6/2015 г. 
27 Създаването на нова уредба, регулираща обществените отношения, свързани с научните сте-
пени и академичните длъжности в Република България е наложило законодателят да предвиди 
правни последици за редица заварени положения по отмененото законодателство. Това на 
практика отключи редица равенства и неравенства, които следваха да се ценят от гледна точка 
съразмерност за дискриминация. (В този смисъл Решение на КС №11/2011 по к.д. № 13 от 
2011 г.; Решение на КЗД по пр. 72/2014 г., Четвърти заседателен състав). 
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открити универсални критерии за правомерност на привилегиите и ограниченията в 
областта на образованието. 

Произнасянията на КЗД по отношение на оплаквания свързани с нормативни 
положения [28] в Закона за висшето образование (ЗВО) и тяхното прилагане са значи-
телни. 

В сигнала си по пр. 30/2013 г. заявителят твърди, че установената в ЗВО забрана 
„студенти“ придобили „ОКС-магистър”, в държавна поръчка, да нямат право да се 
обучават в ново висше образование, държавна поръчка (ОКС-магистър или бакала-
вър). Заявителят посочва, че е несправедливо „икономистът”, придобил ОКС-бакала-
вър да има право да завърши ОКС-магистър по специалност „право” държавна по-
ръчка, докато „юристът”, придобил ОКС-магистър, да няма право на държавна субси-
дия за обучение по икономика, без значение дали става въпрос за магистърска или 
бакалавърска програма. Навеждат се аргументи, че ЗВО и практиката по прилагането 
му третира равно две неравни положения – ОКС-магистър (с 5-годишен срок на 
обучение) и завършилите ОКС (след завършена ОКС „бакалавър”, напр. 3-семестри-
лана форма на обучение). В хода на проучването по преписката се установява, че 
контролът по прилагане на ЗВО в частта недопускаща обучение при условията на 
държавна поръчка за придобиване на същата или по-ниска ОКС на практика е 
неефективен и са налице много лица, които са придобили идентични ОКС при усло-
вията на държавна поръчка, без от последното да са последвали някакви санкции за 
студента или университета. В този смисъл и компетентния състав е съзрял предпо-
ставки за непряка дискриминация от страна на МОН при бездействията си спрямо 
контрола по спазването въпросните разпоредби от ЗВО. 

В чл. 53, ал.6 от Конституцията се установява конституционното право на спо-
собните ученици и студенти да бъдат подпомагани от държавата. Същото следва да 
бъде съобразено със забраната за привилегии и ограничени в чл. 6, ал.2 от КРБ.[29]  

По пр. 61/2010 г. КЗД  установява, че  лишаването на учащите в частните висши 
училища от правото да получават стипендии от държавния бюджет при определени 
условия води до пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал.2 от ЗЗДиск във вр. с 
чл.3 бук. „В” от Конвенцията за борба срещу дискриминация в сферата на образова-
нието (обн. ДВ. Бр.6 от 22 януари 1963 г.), като ги поставя в по-неблагоприятно поло-
жение спрямо студентите от държавните висши училища, които имат такова право. С 
Решение №325/2013 г. по преписка №77/2013 г. решаващият състав отново установя-
ва, че разпоредби  от Постановление №90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда 
за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от дър-
жавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 30.05.2000 г., в 
сила от 1.10.2000 г.) води до пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2 от 
ЗЗДискр.  по признак „образование“, този път като поставя в по-неблагоприятно по-
ложение студентите в задочна форма на обучение по отношение на правото им да по-
лучават стипендия в сравнение със студентите в редовна форма на обучение. В 
Решение по пр. 333/2011 г. Трети заседателен състав на КЗД, установява дискримина-
ционност на въведеното в Критериите за избор на операция „Студентски стипендии  
и награди.” ограничение студентите от специалностите „право"”, „спорт”, „нацио-
нална сигурност” и „военно дело” да не могат да кандидатстват за европейски награ-

                                                 
28 ЗЗДискр. предвижда възможност  КЗД да прави препоръки и да дава становища   във връзка 
с дискриминационността на определени законови разпоредби (чл. 47, т.6 и т. 8, пр. ІІ от 
ЗЗДискр.). Естествено техният ефект е препоръчителен. 
29 В този смисъл още Решение  на КЗД по преписка № 139 от 2009 г ., 
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ди, отпускани по Проект „Студентски стипендии и награди” - II фаза (BG051Р0001-
4.2.04) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са създадени усло-
вия за пряка дискриминация по см. на чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр.  

КЗД в редица свои решения установява и дискриминационност на подзаконо-
вата нормативна уредба свързана с критериите за получаване на стипендии за даро-
вити деца в училищното образование – деца, чиито безспорни постижения се претег-
лят формално в подзаконовите нормативни актове, с основния резултат че едни деца 
и техните постижения се противопоставят на други [30].  

В Решение на 5-ти състав по пр. 192/2010, КЗД посочва, че образованието е 
средство за реализация в обществения живот и за социална интеграция в обществото. 
Случаят касае дете със специални потребности, което е лишено от реална възмож-
ност за целодневно обучение и възпитание в общинска детски градина; не им е била 
дадена възможност за реална интеграция в общата социална среда; детето не е 
било поставено в условията на подкрепяща среда, която да отчита индивидуалните 
способности на лицето за възприемане на учебния материал и съобразно с това да 
формира индивидуална учебна програма за календарната 2010/2011 г. Всичко това е 
следвало да бъде осигурено от ответната страна – директора на детското заведе-
ние; не е получило законово регламентираното обучение, което да гарантира по-
нататъшното му реално адаптиране и интеграция в социалния живот… Към 
предмета на спора е относимо решение на Европейския комитет по социални права 
към Съвета на Европа по жалба № 41/2007 на Mental Disability Advocacy Center 
(MDAC) v Bulgaria. В решението по жалба № 41/2007 Европейският комитет по 
социални права към СЕ се е произнесъл, че за да отговаря на възприетите образова-
телни стандарти, образованието на лицата със СОП трябва да бъде налично, дос-
тъпно, подходящо и адаптивно… 

Както се подчерта образованието не би могло да бъде самоцел за индивида, за 
обществото или за държавата. Много позитивни мерки (привилегии и ограничения) в 
областта на образованието имат своето обективно оправдание в рационалната бъде-
ща заетост на учащите. И обратното – редица са нормативните възможности в об-
ластта на правото на труд и достъпа до заетост, които гарантират правото на образо-
вание на работниците и служителите. 

В Решение по пр. 90/2013 г., Четвърти заседателен състав на КЗД е установил, 
че чрез въведеното условие за кандидатстване за получаване на кредит по Закона за 
кредитиране на студенти и докторанти, кандидатстващите да са в „редовна форма“ на 
обучение, се регламентира по-неблагоприятно третиране на студентите и докторан-
тите, обучаващи се в друга форма, различна от редовната, което представлява пряка 
дискриминация на основата на признак „лично положение” и нарушение на чл. 4, ал. 
1 от ЗЗДискр. както и на чл. 3, б. „В” от Конвенцията за борба срещу дискриминация 
в сферата на образованието. При изследване на пропорционалността на ограничение-
то компетентният състав стига до извод, че формата на обучение не би могло да се 
свързва нито с последващото изпълнение на кредита, нито пък с реализирането на па-
зара на труда на завършилите. 

                                                 
30 В този смисъл Решение по пр. 332/2011 г. 5-членният заседателен състав на КЗД; Решение 
по пр. 320/2014 5-членен състав  
С   Решение по  пр. 286/14 г. Пети заседателен състав на КЗД е установил, че лишаването от 
право на стипендия на ученици с изявени дарби до VII клас включително, въведено посред-
ством подзаконова норма представлява форма на непряка дискриминация по признак 
„възраст“. 
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В Решение по пр. 340/2014 г. Четвърти заседателен състав на КЗД е установил, 
че с липсата на нормативна възможност, която да задължава органа по назначаване, 
при определяне на възнагражденията да взема предвид придобитата ОНС „доктор” с 
приложимост към трудовата функция на служителите по служебно правоотношение 
се регламентира непряка дискриминация по признак „обществено положение“ във 
връзка с признак „образование“ в нарушение на чл. 4, ал. 3 от ЗЗДискр. Специфично-
то в случая е, че по отношение на лицата по трудово правоотношение действащото 
законодателството изрично е предвидило възможност за допълнително трудово пра-
воотношение, а по отношение на заетите по служебно правоотношение съществува 
единствено изискване само заварените придобити научни степени, да бъдат отчетени 
при формиране на основната работна заплата, с влизането на сила наредбата, урежда-
ща възнагражденията на служителите в държавната администрация. Така на практика 
нормативната уредба освен че противопоставя държавните служители на служители-
те по трудово правоотношение, противопоставя и държавните служители придобили 
научните си степени при действието на старата уредба за възнаграждения спрямо 
тези, придобили научна степен по новата уредба. 

И към настоящия момент не са редки случаите на оплаквания по повод обяви за 
работа, поставящи пред кандидатите условие да притежават диплома от определено 
учебно заведение. В този смисъл тук съдебната и административната практика е 
константна – същото представлява дискриминационна  практика, тъй като пряко  
елиминира  определен  кръг  лица  от  възможността  за кандидатстване. [31] 

Заетостта в системата на образование е многопластов проблем, простиращ се от 
развитието на академичния състав във висшите училища и стигащ до правото на труд 
на заетите в системата на училищното и предучилищното образование. Съгласно § 11 
от ЗВО по предложение на Катедрения съвет и съвета на основното звено и/или 
филиала, след решение на Академичния съвет трудовите договори с хабилитирани-
те лица, които заемат длъжността „професор”, при навършване на възрастта по 
чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда могат да бъдат продължени за срок една 
година, но за не повече от три години, а за хабилитираните лица, които заемат 
длъжността „доцент” – за срок една година, но за не повече от две години. В 
Решението си по пр. 302/13 КЗД не съзира дискриминация в отхвърлянето от Акаде-
мичния съвет на университета на предложение за първоначално продължаване на 
трудовия договор на жалбоподателя при условията на § 11 от ЗВО. Не открива и под-
буждане към дискриминация в предложението на ректора да не бъде продължен тру-
довия договор с професора-жалбоподател. Комисията обаче установява, че Ректорът 
на висшето училище е осъществил преследване и тормоз  (§1, т.1 и т.3 от ДР на 
ЗЗДискр.) по отношение на жалбоподателя, като го е укорил публично по универси-
тетската информационна мрежа, във връзка с предприети от последния сигнали до 
МОН, предизвикали проверки в университета. В този смисъл на предаваното публич-
но заседание на АС, на което е отказано продължаване на трудовия договор на жал-
боподателя, последният е упрекнат че посредством сигналите си до МОН нарушава 
доброто име на университета и „работи против него“. В друг казус [32] наведен пред 
КЗД ректорът на висше училище с нарочна заповед  разпорежда на преките ръково-
дители на звената в университета да депозират при зам. ректора по АСиК предложе-

                                                 
31 Решение № 158 от 06.01.2006 г. по гр.д. № 2105/2005 г. на Пловдивския районен съд,  
VІІ гр.с-в 
32 Решение по пр. 199/2013 г. 5-членен заседателен състав на КЗД 
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ния за съкращаване на щата на всички места, заемани от нехабилитирани кадри, 
които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не са заявили 
желание да упражнят това си право. Компетентният състав е отчел, че с въпросната 
заповед се залага едно ограничение за определена категория лица по няколко крите-
рия – придобито право на пенсия,  незаявено желание да се ползват от това право, ли-
цата да не са хабилитирани. Според КЗД, в действителност така поставено, задълже-
нието за ръководителите на съответните звена стои извън законосъобразността и 
целесъобразността на необходимостта от бъдещото съкращаване на длъжности и 
щатове. От друга страна неравното третиране по възраст следва да бъде преценявано 
повишаване качеството и конкурентноспособността на академичния състав на дадено 
висше училище, развитието на заемащите академични длъжности със защитени док-
торски дисертации, намаляването на нехабилитирания състав на висшето училище и 
т.н. По тези съображения то е и оправдано. 

С Решение по пр.12/2013 г. КЗД счита, че чрез установяването на 5 години 
разлика в специалния учителски стаж изискван при ранно пенсиониране в текста на  
§ 5, ал.1, т. 1 и т. 2 от ПЗР на КСО се регламентира по-неблагоприятното третиране 
на учителите мъже, в сравнение с учителите жени, като намира, че това представлява 
пряка дискриминация на основата на признак „пол” и нарушение на чл. 4, ал. 1, вр. 
ал. 2 от ЗЗДискр. Може да се заключи, че въведената разлика в специалния оси-
гурителен стаж от 5 години между мъжете и жените не може да бъде свързвана 
с позитивен ефект спрямо жените. Възможната правомерна цел на това положе-
ние не е в състояние да оправдае установеното ограничение за учителите мъже.  
От тук не намира приложение съображение 21 от Директивата 2006/54, съгласно 
което забраната за дискриминация не следва да засяга запазването или приемането 
на мерки, имащи за цел предотвратяване или компенсиране на неблагоприятното 
положение, в което се намира група лица от единия пол. Безспорният факт, че в 
системата на образованието броят на заетите учители мъже е в пъти по-малък 
от учителите жени, обаче навежда към характера на средствата при постигане 
на  хипотетичната цел – осигурителноправната закрила на жените. По данни на 
НОИ  общият брой на осигурените в учителския пенсионен фонд е 89 667, от които 
77 000 жени и 12 667 мъже. Общият брой на пенсионираните по този ред за 
същата година е 3203. 

Изводът който би могъл да се направи е, че дискриминацията в областта на 
образованието се развива по всякакви признаци, засяга редица други права, а по от-
ношение на установяването ѐ съдът поставя разнопосочни изисквания. 
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Abstract: Groundlessness covers the mistakes of the court in its activity in the formation of 
its inner conviction of objective truth in the process which is not standardized by the law. 
Proper judgment is that valid and feasible solution that reveals the truth about the 
substantive law by means of procedural law. 
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Чл. 209, т. 3 АПК съдържа трета форма на неправилно решение – когато съдеб-
ното решение е необосновано. Необосноваността обхваща грешките на съда при тази 
негова дейност по формиране на вътрешното му убеждение за обективната истина в 
процеса, която не е нормирана от закона. Такива грешки са възможни, защото съот-
ветствието между вътрешното убеждение на съда (което не може да бъде произвол-
но) и обективната истина зависи не само от формалните гаранции за неговата правил-
ност (процесуалните норми), но и от редица изисквания за истинност на фактически-
те констатации, които не са нормирани от закона. За да са истинни, фактическите 
констатации на съда трябва не само да са изградени върху безупречно изпълнение на 
всички процесуални изисквания, които гарантират правилността на съдийското убеж-
дение, но освен това те трябва да не противоречат на правилата на логическото 
мислене, на т.нар. опитни правила, на каузалните връзки между явленията, потвърде-
ни от теорията и от практиката, на постиженията на науката, на действителната воля, 
изразена в административния акт.  

След реформите на съдебните процеси между 2005-2007 г. необосноваността 
като една от формите на неправилност на съдебното решение остана да действа реал-
но и основно в административния съдебен процес. Наказателният процес, след прие-
мането на нов НПК (обн. ДВ. бр. 86 от 28 Октомври 2005 г.), в чл. 348 не предвиди 
това основание. И това е логично, тъй като касационната инстанция в този процес е 
на практика трета редовна инстанция, която продължава да се занимава с основния 
въпрос на процеса – налагане на справедливо наказание (арг. от чл. 348, ал. 1, т. 3 и 
ал. 5). Гражданският процес с новия ГПК (обн. ДВ. бр. 59 от 20 Юли 2007 г.) изгради 
една класическа касационна инстанция с основна цел да следи за точното и еднакво 
прилагане на законите от гражданските съдилища. Такъв е и смисълът на нормата на 
чл. 280, която допуска касация, когато е необходимо уеднаквяване в практиката по 
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тълкуването и прилагането в правораздавателната дейност, функция, за която именно 
ВКС е най-квалифицирана съдебна инстанция. Касационното производство в АПК се 
изгради като втора инстанция от ревизионен тип, която след като провери законо-
съобразната дейност на първоинстанционния съд, може и да реши делото по същест-
во като се произнесе вместо него. Това е и най-логичният изход в случаите, когато 
първоинстанционното съдебно решение е неправилно поради необоснованост, защо-
то по-горестоящият съд е достатъчно квалифициран, за да поправи грешните логи-
чески съждения, допуснати при провеждане на юридичекия силогизъм в правораз-
даването. 

Необосноваността като форма на неправилно съдебно решение се тълкува в 
административноправната теория много широко и разнопосочно. Според проф. Е. 
Къндева тя е налице, когато се наблюдава несъответствие между установените от 
доказателствата факти и приетото от съда и направените заключения в съдебното ре-
шение, или несъответствие между направените от съда изводи и заключения в моти-
вите и постановеното окончателно решение на съда.[1]  

Според магистратите от ВАС първоинстанционното решение е необосновано 
при нарушаване на логическите или на общоизвестните опитни правила, при прецен-
ката на доказателствата или на доказателствените факти. Касационната инстанция 
прави надлежния доказателствен извод, замества неистинния факт с действителния, 
респективно установява факта, неравилно счетен за несъществуващ и прилага мате-
риалния закон спрямо действителните факти.[2]  

Тълкувателната практика също опита да даде определение на пороците, обеди-
нени под формата на необоснованост на съдебното решение – Често непълнотата в 
доказателствата се квалифицира като процесуално нарушение или като необосно-
ваност на решението, без да е последица на допуснати нарушения от съда. Когато 
съдът е изпълнил задължението си да даде указание за доказателствата, касае се 
до непълнота на доказателствата по причини в страната. Необсъждането на ня-
кои доказателства е процесуално нарушение. Несъответствието между прието-
то от съда и установеното от доказател-ствата, както и между приетото от 
съда и направените от него изводи е необоснованост. – Постановление на 
Пленума на ВС № 1 от 10.11.1985 г.  

В гражданския процес като касационно основание необосноваността е развита в 
т. 12 от ТР № 1 от 17.07.2001 г. на ВКС – Необосноваността на решението е порок, 
изразяващ се в несъответствието на фактическите изводи на инстанцията по 
същество на установеното от събрания по делото доказателствен материал, и 
обхваща грешките при формиране вътрешното убеждение на решаващия съд, при 
прилагане на правила от неюридически характер – на формалната логика или на 
емпиричното и научно-теоретичното знание.  

Когато законът говори за необоснованост на решението като отделно основа-
ние, има предвид ония специфични грешки на съда при формиране на неговото вът-
решно убеждение, които се състоят в несъответствие между неговите изводи за фак-
тите и ненормираните от закона изисквания за истинност на тези изводи. [3] Това е 
една от формите на неправилно съдебно решение, което не отговаря на обективната 
истина за съществуването или несъществуването на субективното материално право. 
Решението трябва да бъде отражение на действителното правно положение между 
страните, гаранция за прилагането на конституционното изискване за установяването 
на истината по делата (чл. 121, ал. 2 К).  
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Но небосноваността на решението опорочава фактическите констатации на съда 
не поради допуснати от него процесуални нарушения или противоречие с материал-
ни норми, както се е приемало до неотдавна в ревизионните и касационните съдили-
ща в Европа. Неправилното прилагане на материалния закон опорочава правните из-
води на съда, докато при необосноваността се засягат неговите фактически констата-
ции. Съдът неправилно е интерпретирал определени факти от значение за делото, 
както и неправилно е тълкувал закона.  

Въпреки че по делото е събран достатъчен и убедителен доказателствен ма-
териал за установяване на трудовата злополука, съдът е направил извод, че не е до-
казано наличието на функционална връзка с извършваната от Ч. Сланинков работа 
по трудовото правоотношение с осигурителя [фирма], тъй като на посочената 
дата не е извършвана строителна работа на обекта на [улица] [населено място]. 

Върховният административен съд шесто отделение намира, че решението на 
Пловдивския административен съд е необосновано и неправилно поради неправилно 
тълкуване и прилагане на материалноправната норма на чл. 55, ал. 1 от Кодекса за 
социално осигуряване. – Р. № 15137 от 10.12.2009 г., ВАС, VІ отд. 

Трудно е да се приеме, че необосновано е немотивираното решение, решението 
с твърде формални мотиви – недостатъчни, за да се обоснове добре решението.[4] На 
практика мотивите на решението са тези, които дава възможност да се проследи 
логическата правоприлагаща дейност на първоинстанционния съд. В мотимите е из-
ложена преценката (претеглянето) на относимите факти спрямо правните норми, 
приложими към конкретния случай. Мотивите са неразделна част от решението. Те 
обосновават диспозитива на решението и затова той трябва да бъде логически извод 
от тях. Когато касационната инстанция констатира несъответствие между диспозити-
ва и мотивите на решението, трябва да възстанови тяхната съгласуваност и единство. 
Ако при правилна преценка на доказателствата и прилагане на закона, касационната 
инстанция направи същия извод за решаване на делото, който се съдържа в диспози-
тива на първоинстанционното решение, тя го оставя в сила, като отстранява недоста-
тъците в мотивите. 

Противоречието на фактическите констатации на съда с ненормираните изиск-
вания на логическото мислене и научния и житейския опит е възможно да се устано-
ви от касационната инстанция благодарение на задължението всяко решение да бъде 
мотивирано (чл. 236, ал. 2 от ГПК, вр. чл. 144 АПК). Решението трябва да е логичес-
ки извод от мотивите. От анализа на съобрази-телната част на решението, въплътена 
в мотивите, ще стане ясно дали решението на долната инстанция е фактически и 
правно обосновано. Необосноваността на решението се разпознава в грешките на 
съда при установяването, анализирането чрез съдийския силогизъм и субсумирането 
под релевантната правна норма на фактите по делото. Това са дефекти, водещи до 
нереалност при вътрешното убеждение на съда относно точно установени истин-ски 
фактически констатации. Това са дефекти при извеждането на правните последици на 
материалноправната и фактическата обстановка при конкретния случай. 

Необосноваността не би могла да се тълкува и като нарушаване на съдопроиз-
водствените правила. Касационният съд като контролна инстанция е обвързан от 
фактическите констатации на предходната инстанция и не може да навлиза по 
същество в материалноправния спор. Той не е снабден с правомощията на първата 
инстанция за провеждане на състезателно производство, гарантиращо установяването 
на истината за материалния въпрос. Но касационната инстанция може да следи дали 
фактическите   изводи   на   първоинстанционния   съдия  не  нарушават  законите  на 
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мисленето, дали са изложени последователни и логични съждения относно фактите 
по делото. Правилата на логическото мислене, общоприетите и общоизвестните 
опитни правила също участват при регулирането на процесуалната дейност на съда 
по преценката на доказателствата и доказателствените факти и формирането на 
фактическите констатации. Процесуалните правила би трябвало да гарантират пра-
вилното установяване на фактическата обстановка, но дори и когато са спазени 
всички процесуални изисквания, е възможно да няма съвпадение между вътрешното 
съдийско убеждение и обективната истина по материалния спор. Наред с процесуал-
ните правила, правилата на логическото мислене, заедно с общоизвестните опитни 
правила, също регулират процесуалната дейност на съда по преценката на доказател-
ствата и доказателствените факти, а нарушаването им създава съмнение в истин-
ността на фактическите констатации. Правилното съдебно решение е това валидно и 
допустимо решение, което разкрива истината за материалното право, чрез средствата 
на процесуалния закон. Производството по делото трябва да осигури установяването 
на истината, а гаранция за неговото изпълнение е съдът да основава преценката си за 
релевантните факти, като исхожда от логическите, опитните и научните правила. 
Нарушението на процесуалните правила създава само вероятност за неистинност на 
фактичес-ките констатации, докато необосноваността неизбежно води до неистински 
фактически констатации, а оттам и до неправилни правни изводи. (Р. № 663 от 
28.01.2003 г., ВАС, 5 чл. с-в; Р. № 2489 от 19.05.99 г., ВАС, ІІІ отд.; Р. № 2919 от 
8.06.98 г., ВАС, 5 чл. с-в; Р. № 3663 от 12.04.2007 г., ВАС, І „А” отд., Р. № 6414 от 
21.06.2007 г., ВАС, І „А“ отд.) 

Съдът в нарушение на чл. 171 ал. 4 АПК не е дал указания на жалбоподателя, 
че следва да представи доказателства в подкрепа на твърденията си. Допуснатото 
нарушение е съществено, тъй като е довело до постановяване на необосновано съ-
дебно решение при неизяснена фактическа обстановка относно осъществяването 
на фактурираните транспортни услуги. - Р. № 1943 от 23.02.2015 г., ВАС, І отд. 

Грешките при формиране на вътрешното убеждение на съда като мисловно-
логическа дейност представляват нарушение на изискването съдът да преценява 
всички доказателства по делото и доводите на страните по свое убеждение. Той тряб-
ва да основава решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по 
делото и върху закона. В противен случай съдебният извод ще е направен при непра-
вилна преценка на доказателствата по делото и несъобразяване с материалноправ-
ните разпоредби. Нарушаването на тези императиви по същността си се изразяват в 
превратно интерпретиране на данните по делото поради несъобразяване с посочените 
неюридически правила, обезпечаващи съответствието на фактическите изводи на съ-
да с действителното извънпроце-суално положение по спора. Вътрешното му убеж-
дение трябва да бъде съобразено с опитните и теоретичните правила на тези специал-
ни области. (Р. № 5714 от 03.05.2010 г., ВАС, VІ отд.; Р. № 11496 от 03.11.2015 г. 
ВАС, VІ отд.) 

Първоинстанционният съд е събрал и коментирал отно-симите за правилното 
решаване на спора доказателства, надлежно и аргументирано е обсъдил и анализи-
рал всички факти от значение за спорното право, и е извел правилни изводи, които 
се възприемат изцяло от касационната инстанция. Атакуваният съдебен акт се ос-
новава на правилна преценка на събраните доказателства, издаден е в съответст-
вие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби, като е постановен при 
спазване на съдопроизводствените правила. При изготвянето на същия са взети 
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предвид релевантните за спора обстоятелства и факти и изразените от страните 
становища по тях, и е отговорено на всички относими инвокирани възражения. 

Необосноваността като касационно основание опорочава формирането на 
вътрешното убеждение на съда в насоките, които не са нормирани от закона. Та-
кива са грешките при прила-гане на правилата на логическото мислене, на опитни-
те правила, на каузалните връзки между явленията и др. Грешки от такова 
естество не са били допуснати в конкретния случай. Неоснователни в тази връзка 
са оплакванията в касационната жалба за неправилна интерпретация на релевант-
ните факти, с оглед на което са и твърденията на касаторката за необоснова-
ност. – Р. № 14335 от 25.11.2010 г., ВАС, VІ отд. 

Съдебното решение е продукт на логическата мисъл, синтез от законови и 
опитни правила, от нормирани и каузални (причинно-следствени) връзки между 
явленията, от достиженията както на юридическата, така и на другите области на 
научното познание. Опитните правила са също като правните норми толкова общи, 
че важат не само за конкретното дело, а и за всички случаи, в които се поставят 
подобни въпроси. Опитното правило, както и правната норма, е винаги горна пред-
поставка на съдийския силогизъм, под който се субсумират фактите на конкретния 
случай.[5] 
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Институтът на обществения посредник се е утвърдил трайно, като неотменна 
част от правозащитните механизми за гаранция на основни права и свободи. Той до-
пълва по своеобразен начин съществуващите административни, съдебни и други 
форми на защита на човешките права.  

Общественият посредник осъществява наблюдение и своеобразен контрол вър-
ху дейността на органите на местната власт, като предлага мерки за възстановяване 
на накърнени от институциите права, за преустановяване на нарушенията и за тяхно-
то безпрепятствено осъществяване.  

Целта на институцията е да  гарантира правата и свободите на физическите и 
юридическите лица, чрез създаване на благоприятна среда за тяхното зачитане и 
спазването им, представлява механизъм, който съхранява автономността на общест-
вото от администрацията, като му позволява да влияе върху нея и създава условия за 
прозрачност и отчетност. 

 

Функциите на местния омбудсман се проявяват в няколко насоки: 
Административна (юрисдикционна) функция – тя намира проявление в конкрет-

ното административно производство по подадени жалби на гражданите и юридичес-
ките лица в случаите на лошо администриране; 

Медиаторска функция – изразява се в съдействие на обществения посредник 
при формулиране на жалбата до общинската администрация или при получаване на 
информация за резултата от проверката; 

Функция на гражданския контрол – тя може да се упражнява без сезиране от 
страна на гражданите и се състои в оказване на съдействие на общинската админи-
страция за подобряване на нейната дейност в интерес на обществото; 

Информационно-образователна функция – с цел повишаване на правната култу-
ра на гражданите, проявява се в организирането на различни събития и дейности, 
свързани със запознаването им с прилагането на приети нормативни актове ( закони, 
подзаконови актове и актове на местната власт). 
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Институцията на местния обществен посредник е въведена през 2003 година с 
промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация ( ЗМСМА), 
като естествена последица от проявената гражданска активност на неправителстве-
ния сектор и усилията на България за установяване на принципите на добро управле-
ние в процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз. В чл.21а се 
предвижда квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на съответния Общински 
съвет за избор на местен омбудсман. Именно това мнозинство е един от крайъгълни-
те камъни на невъзможния избор. В повечето случай, при наличието на различни по-
литически групи в местния законодателен орган е изключително трудно да се постиг-
не консенсус при избора. .Въпросите за организацията, функционирането и дейността 
на институцията се уреждат с правилници, приети от Общинските съвети. 

При направено проучване на Министерството на регионалното развитие и бла-
гоустройството, че от 265 общини в България, само в 9 има избран обществен 
посредник. В Община Бургас са проведени 10 неуспешни последователни процедури 
за избор. На 29 юли т.г в Народното събрание е внесен законопроект за промяна в 
ЗСМСМА, с цел да се консолидира уредбата на институцията на омбудсмана на 
национално и местно ниво и да се приложи положителния опит на утвърдените об-
ществени посредници в страната. 

С новата уредба в предложения законопроект се създава нова Глава Шеста „ а“- 
„Обществен посредник на община“. Основната цел на предлаганите промени е 
уеднаквяване на правилата за избор, продължителност на мандата, правомощия, от-
четност и освобождаване от длъжност на обществения посредник.  

Едно от основните предвиждани нововъведения е задължителен избор на об-
ществен посредник за общини с население над 20 000 жители. За по-малките общини, 
с население под 20 000 жители има възможност за избор на обществен посредник, 
както и сдружаване на няколко общини за избор на общ омбудсман. 

Дейността на обществения посредник е независима и публична. Той се подчи-
нява единствено на Конституцията и законите на страната, като се ръководи от лич-
ната си съвест и вътрешно убеждение.  

Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да 
оказват съдействие на обществения посредник, както и да му предоставят сведения и 
документи, които са му необходими във връзка с дейността му, освен когато те 
представляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна 
тайна. 

Законопроекта урежда и финансирането на дейността на обществения посред-
ник, като предвижда тя да се финансира от общинския бюджет, а възнаграждението 
на обществения посредник се определя като 80 % от възнаграждението на кмета на 
общината. 

Уеднаквява се мандата на обществените посредници на 5 години, с възможност 
за избор само за още един мандат. Въвеждането на петгодишния мандат и израз на 
необходимостта от институционалното застъпване на мандатите в местната власт, 
имайки предвид 4-годишните мандати на кметовете на общини и общинските съвети. 

С новата уредба се въвеждат единни изисквания относно личността на общест-
вения посредник, както и условията за несъвместимост на длъжността. За обществен 
посредник може да бъде избран всеки пълнолетен и неосъждан български гражданин 
и не по-малко от 5 години трудов стаж, който притежава високи морални качества и 
има постоянен адрес на територията на съответната община. 

Дейността на обществения посредник е несъвместима с друга държавна длъж-
ност, длъжност в общинска администрация, длъжност по управление на търговско 
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дружество или юридическо лице с нестопанска цел, както и с членство в политическа 
партия или синдикална организация. Обществения посредник не може да се занимава 
с търговска дейност. При анализа на тази разпоредба смятаме, че тук може да бъде 
добавено изискването лицето да не работи по друго трудово правоотношение, освен 
като преподавател във висше училище, както е изискването за всички държавни 
длъжности. 

С новия законопроект се променя и мнозинството за избор на обществен 
посредник. Процедурата предвижда избор с тайно гласуване от съответния Общин-
ски съвет. За избран се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете 
на всички общински съветници. В случай, че при първото гласуване никой от канди-
датите не е получил необходимото мнозинство от гласовете се провежда балотаж 
между първите двама кандидати. В случаите на избор на обществен посредник за 
няколко общини, това се извършва на обща сесия на съответните общински съвети. 

 

Условията за предсрочно освобождане от длъжност според законопроекта са 
следните: 

 установяване на несъвместимост или неизбираемост; 
 фактическа невъзможност да изпълнява служебните си задължения повече от 

6 месеца, установена с решение на Общинския съвет; 
 влизане в сила на присъда за умишлено престъпление; 
 влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликта на интереси; 
 оставка; 
 поставяне по запрещение и 
 смърт. 
 

Законопроектът урежда правомощията на обществения посредник, като се пред-
вижда писмен отговор в 14-дневен срок за всяка постъпила  жалба или сигнал, а ако 
случая изисква по-обстойна проверка, срока е едномесечен. Изричното регламенти-
ране на правомощията ще доведе до по-голяма сигурност за гражданите, независимо 
в коя община пребивават.Стремежът е за създаване напо-силно сътрудничество меж-
ду институциите на местно ниво и за по-бързо и ефективно решаване на проблемите.  
Общественият посредник има право: 

 приема сигнали на граждани и техните организации за нарушаване на техни-
те права и законни интереси от страна на общинската администрация или ор-
ганизации, осъществяващи обществени услуги от страна на общината. Смя-
таме, че в това правомощие трябва да бъде регламентирана възможността за 
подаване на жалба и сигнал и от юридическо лице, каквато и уредбата по 
Закона за омбудсмана, както и възможността за взаимодействие на местния 
обществен посредник и с държавните институции, осъществяващи право-
мощия на територията на съответната община; 

 прави проверки по постъпилите жалби и сигнали; 
 уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено 

престъпление от общ характер; 
 отправя предложения и препоръки за възстановяване на законните права и 

интереси на гражданите пред съответните органи; 
 посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодо-

ляване на допуснатите нарушения и примиряване на позициите им; 
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 работи в тясно взаимодействие с комисиите към Общинския съвет, като има 
право да дава становища и препоръки; 

 действа по собствена инициатива, когато констатира, че са засегнати права и 
законни интереси. 

 

Дейността и оргаизацията на обществения посредник се урежда с правилник на 
Общинския съвет. 

Отчетността на обществения посредник се изразява в поддържането на регистър 
на постъпилите жалби и сигнали и публикуването му на интернет-страницата на 
съответната община. Общественият посредник изготвя и ежегоден отчет, който 
представя пред Общинския съвет. 

В заключение можем да кажем, че предлаганите промени в ЗМСМА относно 
статута на обществения посредник имат за цел да поставят по-стабилна основа в 
сравнение с досега действащата нормативна уредба.Въвеждането на единни правила 
гарантира унифициране на дейността на българските местни обществени посредници 
и дава сигурност на гражданите, че ще получат защита на своите права и законни 
интереси в еднакъв обем във всички общини в Република България. 
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1. Общи бележки  
 

Сигурността е ключова област на международната политика. Дигиталната ера, 
наред с големите предимства, от които всеки ежедневно се ползва в личния живот, 
професията, обучението, комуникациите си, включително с институциите, поставя и 
големи предизвикателства пред сигурността и човешките права. Последиците от тези 
предизвикателства могат да засегнат не само отделните индивиди, групи хора, нации, 
държави и по-широки общности, но и света като цяло. В този контекст международ-
ната политика за киберсигурност се превръща в съществена част от бъдещия глоба-
лен ред. 

Интернет вече е една от най-важните инфраструктури в света, чиито мащаби и 
темпове на развитие откриват неограничени перспективи за модернизиране и подо-
бряване на живота. В същото време, интернет все повече е и среда, в която се из-
вършват високотехнологични неправомерни действия и престъпления (напр. злона-
мерени атаки срещу информационните системи, зловреден софтуер), онлайн тормоз, 
онлайн сексуална експлоатация на деца, измами с плащания, както и среда, в която 
джихадисти и терористи набират своите поддръжници и бойци, извършат пропаганда 
и т.н. Терористичната пропаганда се разпространява от една страна, в рамките на 
малки мрежи и местни онлайн общности, а от друга – в глобални платформи като 
Twitter, Facebook и Tumblr, където терористите могат да намерят по-голям брой необ-
разовани и зле информирани хора. Чрез дезинформация и пропаганда терористите 
обаче успяват да спечелят на своя страна и добре образовани лица от държавите – 
членки на ЕС, които най-често се чувстват социално и културно изолирани в общест-
вото. 

Развитието на новите информационни технологии съществено промени и при-
родата на престъпността – както традиционните престъпления, които се извършват в 
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киберпространството, така и специфичните компютърни престъпления, не познават 
граници и разкриват висока обществена опасност. Те сериозно заплашват човешките 
права, националната и международната сигурност. За голяма част от тези незаконни 
действия няма адекватна законодателна уредба и в много отношения технологичното 
развитие продължава да изпреварва еволюцията на нормативната уредба на междуна-
родно и национално равнище.  

Информационно-технологичните достижения дават огромен простор за упраж-
няване на човешките права и свободи, но същевременно те са вече по-уязвими от вся-
кога. В новата комуникационна среда на изпитание са поставени неприкосновеността 
на личния живот, сигурността и защитата на личните данни. Човешките права се на-
рушават не само от киберпрестъпността и киберзаплахите. Нарастват рисковете за 
ограничения на човешките права от правителствата и политиците, които под пре-
текст за гарантиране на сигурност или мнима защита на правата могат да налагат 
цензура, забрани, да упражняват нелегитимен натиск върху гражданите и частния 
сектор. Забраната на турското правителство през март 2014 г. за достъп до Twitter, 
използван наред с Facebook и други социални медии от протестиращите по време на 
антиправителствените демонстрации в Турция през 2013 г., е ярък пример за това. 
Официално забраната е наложена на основание, че Twitter не премахва съдържание, 
което нарушавало правото на личен живот чрез популяризиране на изтекли записи на 
телефонни разговори, претендиращи да докажат широко разпространената корупция 
сред правителствени служители и хора, близки до тогавашния премиер и настоящ 
президент Ердоган (който твърди, че противниците му са изфабрикували записите), 
включително и сина му.1  

 
2. Международни политики и инициативи 
 

Най-влиятелните международни организации чрез различни инициативи и по-
литики търсят отговор на нарастващите глобални кибер заплахи. 

Киберсигурността е важен приоритет за Организацията на обединените на-
ции2 и на редица свързани с нея или под нейната егида организации като 

                                                 
1 Съдът в Анкара уважи жалбата на Колегията на турските адвокати и Съюза на журналистите 
и обяви забраната за нарушаваща свободата на информация и комуникации като задължи теле-
комуникационните компании да възстановят достъпа до услугата. След решение на Конститу-
ционния съд на Турция, че правителствената забрана нарушава законите, регулиращи свобода-
та на изразяване, достъпът до Twitter е възстановен през април 2014 г., но блокът на YouTube 
се запазва и след това. За повече информация: The New York Times, Turkish Court Overturns the 
Government’s Ban on Twitter, by Sebnem Arsu, 26 March 2014, available at: 
http://www.nytimes.com/2014/03/27/world/middleeast/turkey-twitter.html?_r=1; Turkey’s 
constitutional court rules against YouTube block, in: ComputerWeekly.com, 30 May 2014, available 
at: http://www.computerweekly.com/news/2240221574/Turkeys-constitutional-court-rules-against-
YouTube-block 
2 Общото събрание на ООН от средата на 80-те години досега е одобрило редица резолюции и 
други инструменти, насочени срещу заплахите в областта на информационната сигурност, 
както и възможните мерки за ограничаване на заплахите, за подобряване на информираността 
относно сигурността в кибернетичното пространство, както на международно, така и на нацио-
нално ниво. В частност Резолюция 64/211, приета през декември 2009 г. и насочена към създа-
ването на глобална култура на киберсигурността, прави преглед на националните усилия за за-
щита на критичните информационни инфраструктури. За повече информация: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/211 
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Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Службата на ООН по наркоти-
ците и престъпността (UNODC)3, Международния съюз по далекосъобщения (ITU), 
Междурегионалния изследователски институт по престъпността и правосъдието на 
ООН (UNICRI) и др. Инициативите на ООН и редица нейни агенции (често в сътруд-
ничество с партньори като Интерпол, Съвета на Европа и ОИСР) допринасят за фор-
мулиране на нови политики за киберсигурност. Конкретни действия (като ITU’s 
Global Cybersecurity Agenda) са насочени към укрепване на глобалната общественото 
доверие и сигурност в използването на ИКТ чрез изграждане на синергии и ангажи-
ране на всички заинтересовани страни. 

Въпреки усилията на ООН досега и въпреки предимствата й като глобална мно-
гофункционална международна организация в координирането на международните 
позиции и действията на държавите членки, все още не съществува глобално спора-
зумение и единна политика по отношение на киберсигурността. 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие още през 80-те 
години инициира развитие на международни и национални политики срещу компю-
търните престъпления.4 Усилията на организацията се съсредоточават и върху необ-
ходимостта от повече знания и разбиране на въпросите на сигурността и развитието 
на култура на сигурност. Съвременният фокус на инициативите й са киберсигур-
ността и развитието на глобални координирани политики за създаване на доверие. 5 

Съветът на Европа играе много важна роля в развитието на наднационална по-
литика срещу заплахата от киберпрестъпността чрез Конвенцията за компютърните 
престъпления (Будапещенска конвенция, в сила от 2004 г.) и Допълнителния про-
токол на ксенофобията и расизма6. Конвенцията се опитва не само да дефинира ком-
пютърните престъпления, но и да подпомогне разработването на политики за предот-
вратяването им, както и създаването на основа за международно сътрудничество в 
разследването и преследването на престъпленията в киберпространството, за създава-
не на разпоредби за взаимна помощ и процедури за екстрадиране. Конвенцията и 
свързаните с нея инструменти са повратна точка в международните усилия срещу 
киберпрестъпността и важна стъпка към по-широк консенсус между правителствата. 
Въпреки ограниченото прилагане на разпоредбите на Конвенцията, както и липсата 
на механизъм, който да гарантира, че страните изпълняват своите задължения по 
конвенцията, тя има потенциал за развитие и разширяване.  

                                                 
3 За повече информация виж: UNODC: Role in global response to Cybercrime, September 2011, 
available at:  http://www.itu.int/ITUD/asp/CMS/Events/2011/CyberCrime/S9_UNODC.pdf, also: 
“UNODC & the Global Response to Cybercrime” (ppt), достъпен на: 
https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//2011/09/cybercrimeworkshop/ppt/Cyberc
rime_Asia2_Sept_2011.pdf; Cybercrime: The Global Challenge, 2011: http://www.itu.int/ITU-
D/cyb/cybersecurity/docs/cybercrime.pdf;Comprehensive Study on Cybercrime. New York: United 
Nations, достъпен на: http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ_session22/13-
80699_Ebook_2013_study_CRP5.pdf 
4 Organisation for Economic Co-operation and Development (1986): Computer-Related Crime: 
Analysis of Legal Policy. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 
достъпен на:  http://www.oecd.org/ 
5 Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: Towards a Culture of Security, 
adopted as a Recommendation of the OECD Council at its 1037th Session on 25 July 2002, достъпни 
на: 
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesforthesecurityofinformationsystemsandnetworkstow
ardsacultureofsecurity.htm 
6 Convention on Cybercrime. In: European Treaty Series No.: 185. Budapest: Council of Europe, 
достъпна на: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185. 
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Сред основните дефицити в международен план са липсата на унифицирана 
международна политика за киберсигурност и ограниченото практическо прилагане на 
създадените инструменти, включително поради различията в правните системи и раз-
личните приоритети на отделните държави.  

 
3. Ролята на Европейския съюз  
 

Европейският съюз (ЕС), утвърдил се като важен фактор в международните 
отношения в периода след студената война, успешно разширява влиянието си през 
последните две десетилетия. Проблемите на киберсигурността все повече са в центъ-
ра на вниманието на ЕС. Наред с приемането на правни инструменти, регулиращи 
някои специфични компютърни престъпления (атаки срещу информационни систе-
ми, сексуални злоупотреби и детска порнография), държавите членки и Европейската 
комисия (ЕК) признават като приоритет необходимостта от развитието на специална 
политика на Съюза за подобряване на киберсигурността и предприемат стъпки в тази 
посока. 

 

3.1. Инициативи за развитие на обща политика за подобряване на киберсигур-
ността 

 

Европейската комисия (ЕК) през 2001 г. със Съобщение за създаване на без-
опасно информационно общество чрез подобряване на инфраструктурите за 
сигурността на информацията и за противодействие на компютърните престъпле-
ния предлага редица материално- и процесуалноправни норми за борба с престъп-
ността в национален и наднационален мащаб. То е последвано от поредица рамкови 
решения, сред които Рамково решение 2005/222/JHA за атаките срещу информацион-
ните системи.  

През 2007 г. ЕК започва обща политическа инициатива за подобряване на коор-
динацията в борбата срещу компютърната престъпност на европейско и международ-
но равнище чрез Съобщение до Европейския Парламент, Съвета и Комитета на 
регионите: към обща политика за борбата срещу компютърната престъпност. 
Споделя се разбирането за необходимостта от незабавно предприемане на действия 
срещу всички форми на тази нова престъпност, която засяга съществено критичната 
инфраструктура, обществото, бизнеса и гражданите, като приеме политическа рамки 
на Съюза, съгласувана със съответните европейски и международни организации. 
Фокусът на инициативата е укрепването на наказателното право и капацитета на 
правоприлагащите органи в киберсредата, да се подобри координацията и сътрудни-
чеството между специализираните звена, съответните власти и експерти, политическото 
и правното партньорство с трети държави, да се засили диалогът с частния сектор.  

През 2013 г. е обявен  първият задълбочен цялостен политически документ 
Стратегия за киберсигуронст на ЕС: открито, безопасно и сигурно киберпростран-
ство (със съвместно съобщение до Европейския Парламент, Съвета на Европейския 
икономически и социален съвет и Комитета на регионите, ЕК и Върховния пред-
ставител на ЕС по външните работи и политиката по сигурността)7. Стратегията 
                                                 
7 European Commission, High Representative of the Union (2013): Joint Communication to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions on the Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure 
Cyberspace, (JOIN (07 February 2013) 01 final), Brussels: European Commission, High Representative of 
the European Union for foreign affairs and security policy, достъпна на: http://new.eur-
lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013JC0001&rid=8  



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 163

обхваща сферите на вътрешния пазар, правосъдието и вътрешните работи, както и 
външнополитическите аспекти на киберпространството. Към нея е приложено пред-
ложение за законодателни мерки за засилване на сигурността на информационните 
системи в ЕС с цел да се поощри икономическия растеж чрез доверието в онлайн 
продажбите и използването на интернет. Стратегията адресира всички релевантни 
действащи лица – публичната власт, частния сектор и отделните граждани, и опреде-
ля ръководните принципи в политиката по киберсигурност в ЕС и в международен 
план:  

 

• прилагане на ценностите на ЕС, отнасящи се до физическия свят, и в дигитал-
ния свят (прилагане на същите закони и норми); 

• защита на основните права и свободи, защита на личните данни и простран-
ство като основа на политиката на киберсигурност; 

• безопасен достъп на всички до интернет и безпрепятствен обмен на ин-фор-
мация; 

• демократично и ефективно управление с участие на всички заинтересовани 
страни; 

• споделена отговорност за гарантиране на киберсигурност. 
 

Стратегията поставя като задача държавите членки да вземат мерки срещу пре-
дизвикателствата в киберпространството и определя 5 стратегически приоритета: 
постигане на киберустойчивост, драстично намаляване на компютърните престъпле-
ния, развитие на обща политика за киберсигурност и защита, развитие на индуст-
риални и технологични ресурси за киберсигурност, създаване на международна поли-
тика на ЕС относно киберпространството, основана на европейските ценности. 

Във връзка с борбата срещу киберпрестъпността се поставят конкретни страте-
гически цели: силно и ефективно законодателство на равнище ЕС и държавите член-
ки, оперативен капацитет на всички национални правоприлагащи органи и по-добра 
координация на равнище на общността. За тази цел се обръща внимание на необхо-
димостта: да се осигури транспониране и прилагане на всички директиви по темата, 
включително държавите членки, които не са ратифицирали Конвенцията на Съвета 
на Европа по компютърните престъпления, да го направят в най-кратък срок и да я 
приложат; да се засили способността за разследване и противодействие на кибер-
престъпността, засилване на връзките между научните изследвания, правоприлага-
щите органи и частния сектор.  

 

3.2. Практически резултати в политическото, институционалното и техно-
логичното развитие в ЕС и държавите членки 

 

Внимание заслужава създаването на институционални механизми за прилагане 
на стратегията и политиките за киберсигурост. Европейската мрежа и агенция за 
информационна сигурност (ENISA) е създадена през 2004 г., а през 2010 г. е приета 
нова регулация за нейното модернизиране и нов мандат. Главната й цел е да стимули-
ра сътрудничеството между публичния и частния сектор и да оказва съдействие на 
ЕК и на държавите членки, да координира превенцията, разкриването и разследва-
нето на компютърните престъпления в държавите членки.8 Агенцията играе важна 
роля и в контактите с Европол, с частния сектор и в сътрудничеството с трети държави.  

                                                 
8 За повече информация: https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-
security-strategies-ncsss 
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Европейският център за компютърни престъпления (EC3) е създаден през 
2012 г. за борба с престъпността в дигиталната ера с цел да бъде контактна точка на 
ЕС в рамките на Европол в борбата срещу киберпрестъпността и да подпомага ЕС и 
държавите членки в разследванията, да сътрудничи с международни партньори9. 
Официално започва работа на 1 януари 2013 г. с мандат да предоставя оперативна 
подкрепа на правоохранителните органи от държавите – членки на ЕС и извън ЕС за 
справяне с компютърните престъпления в различни сфери, като например престъпле-
нията в кибернетичното пространство, извършени от организирани престъпни групи 
(особено тези, генериращи големи престъпни печалби като онлайн измами); кибер-
престъпленията, които причиняват сериозна вреда на техните жертви, като онлайн 
сексуална експлоатация на деца; киберпрестъпленията (включително кибератаки), 
засягащи критичната инфраструктура и информационни системи в рамките на Съюза 
и т.н. 

Мобилната индустрия, един от най-бързо развиващите се сектори на интернет, 
е доминирана от европейски технологии. Въпреки масираното изтичане на мозъци от 
Европа към САЩ, Европа има водеща роля във въвеждането на глобални стандарти, 
а почти 50% от трафика на мобилния интернет преминава през европейската инфра-
структура. Наред с това, инициативите на ЕС и развиващите са публично-частни 
партньорства целят да предпазят децата и младите хора от киберзаплахите. Примери 
за това са: създаването на „горещи линии” за получаване на сигнали за незаконно и 
вредно съдържание и други прояви на престъпно поведение в киберсферата; европей-
ската рамка за безопасно използване на мобилни услуги от тийнейджъри и деца, 
приета от европейската мобилна индустрия и включена в националните кодекси за 
поведение на мобилните оператори в почти всички държави членки и т.н. 

На национално ниво, отговорът на държавите – членки на ЕС на киберзаплахи 
варира, но фокусът е върху предприемане на мерки за засилване на киберсигурност-
та, за противодействие и превенция на киберпрестъпността. Различни национални 
инициативи са насочени към подобряване на координацията и увеличаване на екс-
пертните познания в областта на киберпрестъпността. Националните правителства 
сътрудничат с частните предприятия и държавния сектор, включително в сферата на 
образованието, за да се насърчи увеличаването на сигурността на киберпространство-
то. Други национални дейности са насочени към повишаване на осведомеността на 
потребителите на интернет за различните заплахи. Например, полицейска програма 
за превенция на престъпността в Германия образова гражданите относно видовете 
кибератаки и посегателства (фишинг, вируси, троянски коне, мрежи и кибертормоз) и 
възможностите те да бъдат предотвратени; Финландският иновационен фонд (Sitra), 
създаден в рамките на финландския парламент, цели създаването на основни между-
народни правила за справяне с кибератаки, и за подобряване на разбирането на хора-
та за сигурността на киберпространството. 

В последно време все повече държави членки разработват и приемат специфич-
ни национални политики и стратегически документи в тази сфера при засилен анга-
жимент на националните правителства за осъществяване на планираните мерки. 
Стратегията за киберсигурност на Финландия предвижда създаването на модел за 
сътрудничество между национални и международни органи (например Европол и 
Интерпол) и други участници – стопански организации, полиция, финландските сили 
за отбрана и съответните неправителствени участници, с цел повишаване на нацио-

                                                 
9 За повече информация: https://www.europol.europa.eu/ec3 
 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 165

налната сигурност в киберпространство и киберотбраната. Стратегията на Германия 
подчертава важността на сътрудничеството и координацията на органите, които се 
занимават с въпросите на киберпрестъпленията. Стратегията на Великобритания оп-
ределя, че начинът за справяне с киберзаплахи трябва да балансира сигурността със 
спазването на неприкосновеността на личния живот и основните права, както и да га-
рантира, че киберпространството е отворено за иновации и за свободното движение 
на идеи, информация и изразяване. Испанската стратегията идентифицира рисковете 
и заплахите за сигурността на киберпространството и предвижда създаването на Спе-
циализираната комисия по киберсигурност с мандат да координира националната по-
литика за киберсигурност и да подкрепя министър-председателя и Съвета за нацио-
нална сигурност и Специализирания ситуационен комитет при управлението на кри-
зисни ситуации в тази област.  

България е една от последните държави членки, която приема национална стра-
тегия („Кибер устойчива България 2020“)  едва през юли 2016 г.  Предвиденият в 
стратегията модел за функциониране на национална система за киберсигурност тряб-
ва да осигурява непрекъснат мониторинг на националната киберкартина и киберсъс-
тоянието във всички сегменти на управление и функциониране на държавата, иконо-
миката, и обществото. Предвижда се създаването на Съвет по киберустойчивост към 
Министерския съвет с направляващи и стратегически функции. 10  

Националните политики по киберсигурност обикновено се ръководят и коорди-
нират от правителствата и съответните министерства с участието на правоприлага-
щите органи. В някои държави членки съществуват и местни политически инициати-
ви (Германия, Испания). Два важни общодържавни механизъма за разследване са 
създадени в рамките на двете полицейски сили на Испания – националната полиция и 
на гражданската гвардия. Във Великобритания централно полицейско звено за  
е-престъпления, финансирано съвместно от Министерството на вътрешните работи и 
Лондонската полиция, разследва най-сериозните прояви на киберпрестъпността и си 
сътрудничи с международните правоприлагащи органи. 

Всички държави членки полагат усилия за укрепване на институционалния си 
капацитет за борба с киберпрестъпността и разработване на необходимата инфра-
структура чрез създаване на специални структури, като новосъздадените звено за 
Националната киберпрестъпност в Обединеното кралство, Национален Център за ки-
беротговор в Германия и т.н. 

Има много други правителствени инициативи за повишаване на киберсигур-
ността, които са насочени общо към индустрията, банките, доставчиците на интернет 
услуги и потребителите (в Обединеното кралство и Германия), както и политически 

                                                 
10 Правомощията на Съвета по киберустойчивост включват: да следи тенденциите и разви-
тието на кибер заплахите, рисковете, методите за противодействие и необходимите способнос-
ти, приоритетите за изграждането и развитието на човешки, технологичен, инфраструктурен, 
финансов, организационен и доктринален компоненти и при необходимост ще внася предло-
жения пред Съвета по сигурност към Министерския съвет за решения; да подготвя периодичен 
доклад за Съвета по сигурността и за Министерския съвет за състоянието на сигурността в 
киберпространството, развитието на рисковете и обобщената оценка на постигнатото ниво на 
зрялост и киберустойчивост. изработване и обосноваване на позицията на България пред 
международни институции и организации по въпросите на киберсигурността; да наблюдава 
изпълнението на проектите от Плана за действие и пътната карта по стратегията. За повече 
информация: https://www.actualno.com/politics/prieta-e-nacionalna-strategija-za-kibersigurnost-
news_550488.html; http://cyberbg.eu/ 
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инициативи (в България и Испания), свързани с конкретни социални сектори 
(образование) или групи (деца, потребители). 

 

Някои страни разработват и изпълняват стратегии за междусекторно сътрудни-
чество и програми извън системата на наказателното правораздаване, стратегии за 
сътрудничество между публичните и частните участници (Финландия), както и парт-
ньорства ad hoc, с цел по-адекватна превенция и противодействие на киберпрестъп-
ността. Наред с националното сътрудничество между правителствата и органите на 
реда, с участието на широк спектър от организации, образователни институции и 
физически лица, в процес на засилване е регионалното и международното сътрудни-
чество. 

Националните усилия са все повече се ориентират към това да се дава коорди-
ниран съвместен трансграничен отговор на нарастващите киберзаплахи. В Германия 
Министерството на външните работи разглежда киберполитиката като оказваща 
влияние върху почти всички области на външната политика и във връзка с това през 
2013 г. е назначен комисар по международна киберполитика. 

В обобщение, състоянието на националните и международните усилия срещу 
киберпрестъпността разкрива необходимостта от по-добра координация и ангажи-
мент за приемане на подходящи глобални решения, регулации и проактивно действие 
на много нива.  

Частният сектор има активна роля за засилване на сигурността на киберпрост-
ранството. Бизнес и неправителствени организации, макар и доброволно, са движе-
щата сила за иницииране на доброволни (незаконодателни) мерки за саморегулиране 
на интернет чрез кодекси за поведение и етични кодекси. Те често включват механиз-
ми за санкциониране на неподходящо поведение онлайн чрез оплаквания от други 
потребители на интернет (например, Дружеството на електронни съобщения в 
България) или извънсъдебни механизми за решаване на спорове (като Confianza он-
лайн в Испания). Частният сектор също осигурява финансови ресурси и техническа 
експертиза за подкрепа на правоприлагащите органи и националните правителства за 
намаляване на вредите от киберпрестъпността, например, подпомагане на правител-
ствата да приложат програми, които са по-устойчиви на кибератака. 

Съвместното публично-частно регулиране се насърчава от Европейския съюз 
и чрез местни политики. Има различни примери за това. В Обединеното кралство 
схема за професионално сертифициране (2012 г.), създадена от частния сектор, уста-
новява стандарти за качество както на информацията, предоставена чрез интернет, 
така и за професионалистите, работещи в публични и частни мрежи; и ръководни 
принципи за киберсигурност (2013 г.), развити съвместно от правителството и интер-
нет индустрията с цел да информира, образова и защитава клиентите на доставчиците 
на интернет услуги. Има и образувания, които насърчават сътрудничеството между 
публичния и частния сектор за борба с незаконната дейност в интернет, като напри-
мер Виртуален общинско-полицейски екип във Финландия, Съвет за национална ки-
берсигурност в Германия, и Обществен съвет за безопасен интернет в България. 

Друга област на публично-частно партньорство в рамките на ЕС включва 
инициативи за защита на децата и младите хора от киберзаплахи. Те включват обра-
зователни и разяснителни дейности, кампании и събития, насочени към децата, учи-
телите и родителите, както и общи потребители на интернет и мобилни услуги за на-
сърчаване на безопасното използване на интернет и повишаване доверието на потре-
бителите в киберсигурността. Така например, уеб сайтове (част от международната 
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мрежа, ръководена от INHOPE) предлагат инструкции и  техники за саморегулиране 
и програми за защита. Някои уеб сайтове поддържат горещи линии за получаване на 
онлайн съобщения за незаконно и вредно съдържание и други видове киберпрестъп-
но поведение. Освен това, Европейската мобилната индустрия е приела Европейска-
та рамка за безопасно използване на мобилни телефони от юноши и деца и това е 
включено в националните кодекси на поведение в почти всяка държава членка. 

 
3.3. Дефицити и слабости 
 

Въпреки скицираните инициативи и постижения (на равнище на общността и на 
частния сектор) Европа изостава в развитието на глобална политика за киберсигур-
ност и адекватна защита на човешките права в дигиталната ера. В обобщен вид сла-
бите страни се свеждат до следното:  

 

 Много от усилията засега остават фрагментарни.  
 

 Политическите и законодателните мерки за засилване на киберсигурността и 
противодействие на нарушенията на човешките права в киберпространството имат 
ограничен ефект. 

 

 Няма консенсус кои кибернарушения да се криминализират, нито общоприе-
та дефиниция за класифициране на компютърните престъпления. 

 

 Поради липсата на сравнителни данни за незаконните действия в кибер-
пространството няма яснота и реална оценка за разпространението на компютърните 
престъпления в ЕС. 

 

 Общественото доверие, както в киберсигурността, така и в способността на 
институциите ефективно да контролират киберпространството в интерес на сигур-
ността и при спазване на човешките права, е ниско. Въпреки всички специфики на 
отделните държави, включително и различни нива на използване на интернет и на из-
ползване на интернет за услуги (като онлайн банкиране или купуват неща онлайн), 
данните на специалните изследвания на Евробарометър за киберсигурността, публи-
кувани от Европейската комисия през 2012, 2013 и 2015 г., удостоверяват висока сте-
пен на загриженост на потребителите на интернет и опасения да не станат жертва на 
киберпрестъпления. Проучването показва, че всяка поредна година гражданите на ЕС 
са по-загрижени за проблемите на киберсигурността, отколкото са били през пред-
ходната година. [1,2,3] Други изследвания показват, че въпреки широко разпростра-
нените опасения от виктимизация, малка част от жертвите на киберпрестъпления 
съобщават за това на полицията. Същевременно, резултатите за нивото на доверие на 
респондентите в интернет сигурността варира според страната. Например, анкетира-
ните във Финландия показват значително по-голяма увереност в използването на 
услуги, изискващи онлайн плащане от анкетираните в Италия или България, където 
съотношението на тези, изразяващи доверие е, съответно една пета (Италия) и една 
десета (България) от това, отчетено във Финландия. Отчасти това може да се обясни 
с по-широкото използване на този вид услуга от финландските анкетирани, което е три 
пъти по-високо, отколкото в Италия, и 10 пъти по-високо, отколкото в България. 11  

                                                 
11 За изследванията, проведени в периода 2014 - 2015 г. в група държави членки, виж Policy 
Brief on cybercrime, достъпен на: http://fiduciaproject.eu/fiducia_policy_briefs  
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 Макар че ЕС взема предвид съществуващите международни инструменти и е 
в контакт с много международни структури (такива като Съвета на Европа, ООН, 
Организация за икономическо сътрудничество и развитие, Организацията за сигур-
ност и сътрудничество в Европа, НАТО и др.), съвместното национално координира-
не на политиките и международното сътрудничество е недостатъчно.  

Така, въпреки постигнатия напредък като водеща сила в глобалната система, 
Европа все повече губи позициите си поради невъзможност да се справи с настоящи-
те кризи (в частност, бежанската и мигрантската, терористични атаки) и други съвре-
менни предизвикателства с глобални, регионални и национални измерения. В тези 
условия е все по-трудно ЕС да упражнява влияние и да влияе конструктивно върху 
световния ред. Светът се променя и с това и мястото на Европа в него. Това се проя-
вява и по отношение на киберполитиката. 

На тези тенденции все по-голямо внимание обръщат изследователи и политици. 
Някои автори изказват предположения, че най-правдоподобната бъдеща роля на ЕС в 
новия баланс на глобалната система ще е на „цивилна сила“ с регионална насоче-
ност.[4] Други акцентират върху промяната на международния ред, намаляването на 
конкурентоспособността на Европа, както и необходимостта от вътрешни компроми-
си по време на последните няколко години, които са започнали да разколебават вяра-
та в бъдещите способности на Съюза активно да влияе върху по-широкото европей-
ско пространство, и в неговото адаптиране към променящата се глобална среда.[5]  

В речта си Европейският съюз в новия световен ред пред училището по 
мениджмънт на Йелския университет през 2014 г. бившият председател на Европей-
ската комисия Барозу заявява, че „основният въпрос на нашето време е дали ще ус-
пеем да се адаптираме към променящата, сложна и предизвикателна глобална среда и 
как“ и изразява убеждението си, че промяната, в краткосрочен план, изисква лидерст-
во, както и по-силна легитимност.12 

Естонският президент Томас Хендрик Илвес в реч пред Европейския парламент 
на 2 февруари 2016 г. посочва като важно предизвикателство пред Европа дигитална-
та революция, както и необходимостта Европа да бъде в крак с новите технологии, за 
да не изостава от САЩ, Китай и Индия. Като отчита дълбоката промяна, настъпила в 
последните 10-15 години, той предлага наред със свободното движение на хора, 
стоки, капитали и услуги, да се въведе нова, пета свобода – свободното движение на 
данни (включваща придружаващите я права и задължения – от една страна, правото 
на всеки човек да контролира използването на неговите лични данни и предаването 
им на трети лица, а от друга – създаване на „икономика на данни”, основана на по-
тенциала на големите набори от данни при запазване на информационната неприкос-
новеност на личния живот). Във връзка с това той подчертава, че посрещането на 
предизвикателството на дигиталната революция изисква „изобретателността на пред-
приемачите в Европа, бизнеса, гражданското общество и всички нива на управление.”13 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-612_en.htm  
13 Address of President Toomas Hendrik Ilves at the European Parliament, February 2, 2016, 
available at: https://president.ee/en/official-duties/speeches/11972-address-of-president-toomas-
hendrik-ilves-at-the-european-parliament-february-2-2016/index.html  



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 169

4. Заключение 
Постигнатото ниво на консенсус за формирането на обща политика на киберси-

гурността (между правителствата, международните и наднационалните организации, 
бизнеса и третия сектор) остава ниско. Все още липсва споразумение по-широк кръг 
от въпроси на киберсигурността и киберпрестъпността, необходимо за да се гаранти-
ра ефективното правоприлагане. В отсъствието на ясно изразен диалог и съвместен 
подход към информационната и киберсигурността от глобална гледна точка, възник-
ват отношения и се сключват споразумения на двустранно равнище (споразумението 
за „информационна сигурност“, сключено между Китай и Русия през 2015 г., спора-
зумението между САЩ и Русия от 2013 г. за изграждане на доверие в кибер-
сигурността), които могат да нарушат необходимото равновесие в международната 
политика по отношение на киберпространството.  

Бързото развитие на Интернет и новите технологии и тяхното въздействие на 
политиката предизвиква широк спектър от национални, международни и обществени 
организации и частни лица да се включат във формирането на политики и решения. 
Техните усилия трябва да бъдат интегрирани в по-единни действия. Приетите кон-
венции и други инструменти на ЕС и на международно равнище осигуряват стабилна 
основа, върху която може да се основава на международни политики и сътрудничест-
во. Те трябва да се разширят (нормативно и регионално) и да се актуализират ре-
довно с цел по-ефективно противодействие на киберпредизвикателствата на различ-
ни нива. Паралелно с това са необходими по-силни европейски и международни 
публично-частни партньорства, саморегулации на частния сектор и инициативи на 
гражданското общество, които да допринесат за превенцията и противодействието на 
киберзаплахите, както и за развитието и прилагането на глобална политика за кибер-
сигурност.  

В бъдеще области като икономика, политика, комуникации, финансова система 
и т.н., ще бъдат още по-зависими от функционирането на мрежата. Изследванията 
предвиждат ръст на киберзаплахи, като например увеличаване използването на услу-
ги, включващи извършването на компютърни престъпления, разработване на все по-
сложен зловреден софтуер, пренасочване на зловредния софтуер към мобилни 
устройства, повишена хакерство при облачните услуги за целите на шпионаж и т.н. 
Киберпредизвикателствата ще продължат да пресичат националните граници и юрис-
дикции, поради което сигурността на киберпространството неизбежно се превръща в 
проблем от световно значение, справянето с който изисква глобален, изпреварващ и 
динамичен подход. 
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Анотация: Темата разглежда изискванията за законност и обоснованост при из-
готвянето на обвинителния акт от прокурора като гаранция за ефективно осъ-
ществяване на защитната функция от страна на подсъдимия и защитникът му. 
 
Abstract: The theme regards the requirements for legality and justification in the 
elaboration process of the indictment by the prosecutor as a guarantee for effective 
implementation of the protective function on the part of the defendant and his legal 
counsellor. 
 
 

Обвинителният акт е най-важният процесуален документ, посредством който 
прокурорът осъществява правомощието си по чл. 127, т. 3 от Конституцията на РБ, а 
именно – да привлича към наказателна отговорност лица, извършили престъпление 
от общ характер[1]. С него се повдига окончателното обвинение[2]. 

Именно затова Законът и съдебната практика са поставили редица изисквания 
за изготвянето му, тъй като от една страна, обвиняемият и неговият защитник нито 
присъстват, нито участват при действията на прокурора след приключване на раз-
следването, а от друга страна – внасянето на обвинителен акт в съда съществено 
влияе на техните процесуални права. От трета страна, от изготвения обвинителен акт 
те научават в пълнота по какво обвинение ще организират защитата в последствие. 

Обвинителният акт, както всички актове на органите на НПво, следва да отгова-
ря на изискванията за законност, обоснованост и мотивираност. 

Той ще бъде законен, когато са спазени изискванията на материалния и проце-
суалния закон при изготвянето му, както и когато доказателствата, въз основа на 
които е изградено обвинението, са събрани, проверени и оценени при спазването на 
процедурите, регламентирани в НПК. 

Разглеждайки обвинителния акт от гледна точка на правото на защита на обви-
няемия,  следва да се подчертае, че той може да бъде внесен в съда само при наличие-
то на законовите предпоставки за това, предвидени в чл. 246, ал.1 НПК. Правната 
доктрина[3] разглежда предпоставките като отрицателни и положителни. Две са  отри-
цателните предпоставки – да няма основание за прекратяване или спиране на наказа-
телното производство и да не е допуснато отстранимо съществено процесуално нару-
шение. Положителната предпоставка касае вътрешното убеждение на прокурора, че  
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доказателствата са достатъчни за разкриване на обективната истина и следва да се 
повдигне обвинение пред съда. 

От гледна точка на изискванията за законност, прокурорът на първо място следи 
дали е повдигнато т. нар. „предварително обвинение” по реда и при условията на  
чл. 212, ал.1 или 2 от НПК. За разлика от някои други наказателна правни системи[4], 
в РБ е задължително повдигане на предварително обвинение в хода на разследването 
(било със съставяне на постановление за привличане на едно лице като обвиняем, би-
ло със съставяне на протокола за първото действие по разследване срещу лицето). То 
е  предпоставка за изготвяне и внасяне на обвинителен акт в съда. Формулираното 
обвинение в обвинителния акт не може да се отличава съществено от обвинението, 
формулирано с постановлението за привличане, респ. – с протокола за първото 
действие по разследването срещу лицето. Разбира се, в случаите когато положението 
на обвиняемия се облекчава, това не е в пълна степен необходимо. Тоест – с обвини-
телния акт може да се повдигне окончателното обвинение за по-леко или същото на-
казуемо престъпление, без да се изменят съществено фактическите обстоятелства[2]. 
Всяко друго изменение на обвинението нарушава правото на защита, тъй като нито 
обвиняемият, нито защитникът му ще са наясно по кое обвинение трябва да осъще-
ствяват функцията по защита – дали по това, формулирано в постановлението за при-
вличане (респ. формулирано в протокола за първото действие по разследването) или 
по това, формулирано в обвинителния акт. Посочването на непредявени факти, 
обстоятелства или квалификации за първи път в обвинителния акт е недопустимо, 
тъй като в такъв случай се оказва, че в течение на цялата досъдебна фаза всичките 
усилия по осъществяване на защитната функция са били насочени към предварител-
ното обвинение, а не по окончателното такова.   

На второ място, обвинителният акт следва да бъде изготвен от компетентния ор-
ган. Това е прокурорът, определен да осъществява ръководство и надзор върху кон-
кретното разследване. 

На трето място, прокурорът трябва да проверил дали доказателствения ма-
териал е събран и проверен съобразно всички процесуални изисквания. След анали-
зът му, той трябва да бъде убеден, че обективната истина е установена и следва да се 
повдигне  обвинение пред съд. Това негово вътрешно убеждение следва да личи от 
мотивировката на акта. В обстоятелствената част следва да опише установената фак-
тическа обстановка и на основата на кои доказателствени материали тя е установена. 
Убедеността на прокурора, че обвинението е доказано по несъмнен начин, трябва да 
е подобно на убеждението на съда при постановяване на осъдителна присъда, 
съгласно  303, ал.2 НПК, т.е. прокурорът не трябва да има и най-малкото съмнение в 
решението си да привдигне съответното обвинение. Тези изисквания не са случайни, 
тъй като в обвинителния акт се развива в цялост обвинителната теза, което от своя 
страна дава яснота на обвиняемия и защитника какво е вътрешното убеждение на 
прокурора и на базата на какви доказателства е изградено. Разбира се, на пръв поглед 
изглежда, че това изискване поставя обвинението в неизгодна позиция, защото от 
своя страна прокурорът не знае по какъв начин и с какви процесуални средства ще се 
защитава подсъдимият в съдебното заседание, докато защитникът е наясно и с 
обвинителната теза, и с доказателствата, които я подкрепят. Това е така, тъй като 
прокурорът следва да установи каква е обективната истина и затова е длъжен да съ-
бира и оправдателни доказателства. Обратно – защитникът не само, че не е длъжен да 
съдейства за разкриване на обективната истина, но и да действа само и единствено в 
интерес на обвиняемия, съобразно чл. 98, ал.1 НПК.  
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На следващо място, обвинителният акт следва да отговаря на изискванията за 
форма и съдържание, предвидени в чл. 246, ал. 2 и 3 НПК. 

Реквизитите на обстоятелствената част на обвинителния акт са изчерпателно 
посочени в разпоредбата на чл. 246, ал.2 НПК.  

На първо място, следва да се посочи престъплението със всички негови приз-
наци от обективна и субективна страна. 

От обективна страна следва да се посочи времето, мястото, начинът на извърш-
ване на изпълнителното деяние. Ако престъплението е резултатно, следва да се посо-
чат обществено опасните последици (в частност пострадалото лице и размерът на 
вредите), както и причинната връзка между деянието и последиците. 

По отношение на субекта, следва да се посочат пълните данни за личността на 
обвиняемия. 

Непосочването на тези реквизити е съществено процесуално нарушение, тъй ка-
то ограничава правото на обвиняемия да разбере обвинението в неговата цялост и от 
тук да организира адекватна защита [5].  

По отношение на субективната страна следва да се посочи формата на вината. 
Ако не бъде посочена, това е от нарушенията, които не са от категорията на същест-
вените. Не е такова нарушение и непосочването на останалите реквизити по ал. 2 на 
чл. 246, включително и непосочването на доказателствените материали. Тези нару-
шения не възпрепятстват правото на защита[6].  

От заключителната част на обвинителния акт нарушения, които водят до огра-
ничаване правото на защита са единствено непосочването на данни са самоличността 
и правната квалификация, защото са задължителни елементи на обвинението.  

Непосочването на името и длъжността на съставителя не накърнява правото на 
защита, но нарушението е съществено, тъй като касае компетентността на органа, 
изготвил акта. 

Нарушения, допуснати в приложенията към обвинителния акт също не са от 
категорията на съществените, тъй като са от техническо естество. 

Освен изискванията за законност на обвинителния акт, той следва да бъде и 
обоснован. 

Обосноваността на обвинителния акт ще е налице когато изложената в него 
фактическа обстановка и изводи за престъпното събитие и виновността на обвиняе-
мия съответстват на събраните и проверени доказателства. От една страна – доказа-
телствения материал трябва да е достатъчен, т.е. да е достигнат предела на  доказва-
не, а от друга страна - той да е анализиран по такъв начин, че да не остава съмнение в 
изводите на прокурора. Липсата на анализ поставя под съмнение обосноваността на 
този процесуален документ. При противоречие в доказателствените материали, в акта 
следва да е изяснено защо едни от тях са кредитирани, а други не са.  

 

В заключение, може да се подчертае, че и законността, и обосноваността на об-
винителния акт са една от гаранциите за осъществяване на защитната функция, тъй 
като в пълнота разкриват какъв ще бъде предметът на доказване в съдебното произ-
водство и кои са доказателствата, въз основа на които прокурорът е приел, че има 
престъпление, в което обвиняемият има участие.  
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Анотация: Темата разглежда възникването на фигурата на обвиняемия в наказа-
телния процес и основните му характеристики като централен субект, осъществяващ 
правото си на защита срещу субектите, осъществяващи обвинителната функция. 
 
Abstract: The theme regards the figure of the defendant in the criminal trial and its main 
characteristics as a central subject, carrying out his right of defense against the persons in 
charge of accusation.  
 

 
Всеки участник в наказателния процес  осъществява определена дейност. В тази 

връзка има и определени права, задължения и отговорности. Конституирането на об-
виняемия влече след себе си не само редица правни ограничения, но и нравствени 
страдания и преживявания, поставя под съмнение неговата чест, достойнство и добро 
име, които е имал преди повдигане на обвинението срещу него. Той, за разлика от 
останалите участници и субекти, е лично и пряко заинтересован от изхода на делото, 
тъй като наказателната отговорност ще бъде понесена от него със всички последици – 
юридически и житейски. 

 
I. ВЪЗНИКВАНЕ НА ФИГУРАТА НА ОБВИНЯЕМИЯ 
 

Възникването на обвиняемия като субект на наказателния процес претърпя из-
вестно развитие през годините. До приемането на новия НПК лицето, за което има 
доказателства за съпричастност към престъплението можеше да има две качества - 
„заподозрян” (чл. 135-137 от НПК от 1952 г. и чл.  202 – 206 НПК от 1974 г.) и обви-
няем (чл. 134, ал.2 от НПК от 1952 г. и чл. 50 НПК от 1974 г.). 

Процесуалната фигура „заподозрян” е физическото лице, спрямо което органът 
на дознанието (при условията и по реда на чл. 135 и сл. НПК от 1952 г.) или следова-
телят (при условията и по реда на чл. 202 и сл. от НПК от 1974 г.) го е привлякъл в 
това му качество и е постановил т. нар. „предварително задържане”.  За това задър-
жане e следвало да се уведоми прокурорът не по-късно от 24 часа. Заподозреният е 
разполагал с процесуални права, изброени в чл. 206 от НПК. По време на предвари-
телното задържане на заподозрения, следователят е следвало да насочи своите уси-
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лия към събиране на достатъчно доказателства за виновността на лицето в извършва-
не на престъплението, за което е заподозряно. Това е била предпоставката за привли-
чането му като обвиняем. 

Новият НПК изостави фигурата на „заподозрения” съвсем основателно, както 
поради неопределеността на правното и положение и противоречието на този инсти-
тут с европейското законодателство, така и поради необходимостта от превеждане на 
процесуалния статут на лицето в съответствие с разпоредбата на чл. 30, ал.4 от 
Конституцията на РБ. 

Правното положение на обвиняемия, като централен субект в наказателния про-
цес, е регламентирано и в трите наказателно процесуални кодекса, действали от 
втората половина на ХХ век. 

При първия Наказателно процесуален кодекс (Обн. Изв., бр. 11/05.02.1952 г., 
отм. ДВ, бр. 89 от 15.11.1974 г.) е предвиден само един начин за възникване на фигу-
рата на обвиняем – със съставяне на постановление за привличане от следовател, 
респ. дознател, като редът за привличане е различен, в зависимост от това, дали про-
цесуалното действие се осъществява от следовател или дознател. 

Според чл. 134, ал.2 от този НПК за привличането на обвиняем и определяне на 
мярка за неотклонение органите на дознанието са длъжни да искат предварително 
съгласието на прокурора. Това задължение не е вменено за органите на следствието. 
Когато следователят събере достатъчно доказателства, според неговото вътрешно 
убеждение, той съставя постановление за привличане на лицето като обвиняем, без 
да е необходимо да докладва или да иска съгласие или одобрение от прокурора  
(чл. 147). С постановлението за привличане следователят определя и мярка за неот-
клонение. Единственото ограничение е при вземането на мярка за неотклонение 
„Задържането под стража”, при което следователят трябва да иска предварително 
разрешение от прокурора (чл. 91, ал.2). В процесуалния закон не са упоменати изрич-
но правата, с които обвиняемия разполага (освен правото му на защита, предвидено в 
чл. 8 ), за разлика от следващите кодекси, които подробно ги регламентират. 

В НПК от 1974 г. (отм. ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г.) зако-
нодателят дава легална дефиниция на понятието „обвиняем”. Съгласно разпоредбата 
на чл. 50 „ Обвиняем е лицето, срещу което е повдигнато обвинение при условията и 
по реда, предвидени в този кодекс”. Обвинението се повдига със съставяне на поста-
новление от следователя. Наред с това, НПК предвижда и фигурата на „уличен“, в 
случаите, когато се провежда полицейско производство. Уличеният разполага с пра-
ва, предвидени в чл. 409, ал.3 НПК. 

Сега действащия НПК изостави фигурите на „заподозрян“ и „уличен“ и остави 
фигурата на обвиняемия. Съгласно разпоредбата на чл. 54 „Обвиняем е лицето, което 
е привлечено в това качество при условията и по реда на НПК”. 

Въпреки употребената различна терминология в чл. 50 от отменения НПК и чл. 50 
от новия НПК, смисълът на двете разпоредби е един и същ – обвиняем е лицето, 
срещу което е повдигнато „предварително обвинение”[1]. Окончателното обвинение 
се повдига на по-късен етап – с изготвянето на обвинителния акт от прокурора. 

В сега действащия НПК се запази възможността привличането на едно лице 
като обвиняем да стане с постановление на разследващия орган (чл. 219, ал.1). Наред 
с това обаче, законодателят въведе и втора хипотеза, при която възниква фигурата на 
обвиняемия – със съставяне на протокола за първото действие по разследването сре-
щу лицето (чл. 219, ал.2). Със съставянето на акта, (постановление или протокол) ли-
цето се конституира в качеството му на обвиняем. От този момент за него възникват 
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и всичките му процесуални права, както и възможността спрямо него да се вземат 
принудителните мерки по НПК [2]. 

Действащият НПК въведе изискването за доклад на разследващия орган до на-
блюдаващия прокурор. Докладването е в зависимост от начинът по който едно лице 
придобива качеството обвиняем. При привличането му като обвиняем със съставяне 
на постановление, докладът е преди съставянето му (чл. 219, ал.1 НПК), докато при 
привличането със съставяне на протокола за първото действие по разследването, 
докладът е след привличането (чл. 219, ал.2 НПК). 

Разбира се, за да може обвиняемият ефективно да упражни правото си на защи-
та, е необходимо той да узнае, че вече е привлечен към наказателна отговорност. За 
това НПК изисква актът, с който лицето се привлича като обвиняем, да бъде предявен. 

Привличането на едно лице в качеството му на обвиняем и предявяване на по-
становлението за привличане, са две различни по характер процесуални действия. С 
първото лицето придобива качеството на обвиняем, а с второто – обвиняемият се за-
познава с пълния текст на постановлението за привличане. 

По отменения НПК обвинението се предявяваше незабавно след повдигането му 
(чл. 209, ал.1 НПК). Съгласно тази разпоредба „Следователят трябва да предяви об-
винението незабавно след повдигането му”. Тези две действия следваха непосредст-
вено едно след друго. 

При сега действащата нормативна уредба, тези два момента не следват непо-
средствено един след друг. Съгласно разпоредбата на чл. 219, ал. 5 НПК призовката, 
която се изпраща на обвиняемия, трябва да се връчи не по-късно от 3 дни преди пре-
дявяването. Този минимален срок от 3 дни е необходим, за да може обвиняемият да 
разбере, че е започнало наказателно преследване срещу него и да може да организира 
защитата си. Единственото ограничение за разследващия орган е забраната за из-
вършване на действия по разследването с участие на обвиняемия, в периода между 
привличането му като обвиняем и предявяване на обвинението (чл. 219, ал. 8 НПК). 
Това от своя страна означава, че в този период разследващият орган може да из-
вършва всякакви действия по разследването, стига те да не са с участие на обвиняе-
мия. Той може да разпитва свидетели, да назначава експертизи, да извършва претърс-
ване и изобщо – да прилага всички способи за доказване, каквито счита че са необхо-
дими. 

Тъй като разпоредбата на ал. 8 на чл. 219 НПК говори само за „действия по раз-
следването”, логично се поставя въпроса дали разследващият орган може да извърш-
ва в този срок други процесуални действия, които не са свързани със събирането и 
проверката на доказателства? 

Считам, че следва да се отговори положително на този въпрос. Няма пречка 
след привличането на едно лице в качеството му на обвиняем, разследващият орган 
да привлече друго лице за същото или за друго престъпление. Няма пречка да се из-
пратят призовки на лица за явяването им за разпит като свидетели например. Няма 
пречка за вземане на мярка за неотклонение на други обвиняеми и пр. Единственото 
ограничение, което е поставил законодателят е забраната да се извършват процесуал-
ни действия с участие на обвиняемия преди обвинението да му бъде предявено. Об-
ратното би означавало да се възпрепятства нормалното протичане на досъдебното 
производство, още повече, че периодът между привличането на едно лице като обви-
няем и предявяване на обвинението може да е и повече от 3 дни и няма правна логика 
разследването да спре през този период. 
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В редакцията на чл. 219 НПК не е упомената необходимостта от предявяване на 
обвинението в случаите, когато лицето се привлича като обвиняем със съставяне на 
протокола за първото действие по разследването срещу него. Няма съмнение обаче, 
че това е необходимо, въпреки законодателната празнота[3] 

Интерес предизвиква и появата на самото процесуално действие „предявяване 
на обвинение”. За пръв път то е регламентирано в чл. 209 от отменения НПК (отм. 
ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г.). Правната регламентация, предвидена в чл. 209 от отмене-
ния НПК е инкорпорирана в алинеи 5-8 на сега действащия чл. 219 НПК.  

Три са основните отлики между старата и новата редакция, а именно – разшире-
ното съдържание на призовката,  въведеният минимален 3 дневен срок между двете 
процесуални действия и задължението за връчване на препис от постановлението за 
привличане. 

В отменения НПК от 1952 г. за органите, които извършват разследване не е 
съществувало задължение да предявяват постановлението за привличане. Те е след-
вало единствено преди да пристъпят към разпит, да обяснят на обвиняемия в какво се 
състои обвинението (чл. 40 от НПК от 1952 г. ). Не е съществувало и задължение да 
проведат разпит на обвиняемия непосредствено след привличането, а когато преце-
нят, че е необходимо. 

 
II. ОБВИНЯЕМИЯТ КАТО СУБЕКТ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
 

След като едно лице е привлечено в качеството му на обвиняем, то става цент-
рален субект в наказателния процес, тъй като цялата правораздавателна дейност е 
концентрирана около него. Самото му положение създава редица правни ограниче-
ния и особен статут. На първо място, той е единственият субект, срещу който ще те-
жат последиците от евентуално наложено наказание, предвидено в НК.  

На второ място, само спрямо него могат да се вземат мерките за процесуална 
принуда, регламентирани в раздел Втори на глава осма от НПК[4].  

На трето място, обвиняемият е траен субект, защото може да участва в целия 
наказателен процес, а не само при отделно процесуално действие.  

На четвърто място – той е задължителен субект в съдебното производство. Без 
него няма и съдебно производство. В досъдебната фаза, с оглед на нейния подготви-
телен характер, разследването може да се извърши и без да има конституирано лице 
като обвиняем, но последиците от това са, че производството се прекратява или  
спира.   

На пето място, той разполага с многобройни права, посредством които упраж-
нява правото си на защита.  

Шесто – той е единственият субект, спрямо който важи презумпцията за неви-
новност и благодарение на която той не носи тежест на доказване.  

Седмо – обясненията на обвиняемия, освен, че са средство за защита, са и дока-
зателствено средство. Именно поради това, той не може да бъде разпитван в качест-
вото на свидетел за своята престъпна дейност или за тази на съучастниците си[5]. 
Самите обяснения, като средства за защита, дават възможност на обвиняемия да ги 
депозира, когато смята това за необходимо. Той може да дава обяснения, може и да 
откаже, може да дава и неверни обяснения, тоест – не е длъжен да казва истината и 
това не води до отговорност или до някакви негативни последици за него[6]. Отказът 
да се дават обяснения, както и даването на неверни обяснения, освен, че не е наказуе-
мо, не може да се отчита и като отегчаващо отговорността обстоятелство[7] 
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В заключение, може да се подчертае, че обвиняемият е най-важният субект в на-
казателния процес, разполагащ с широк кръг от права, които осигуряват ефективна 
защита срещу субектите, които осъществяват обвинителната функция – прокурор, 
частен обвинител и частен тъжител. 
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Abstract:  A countersignature is a constitutional requirement requesting the Prime Minister 
or a Minister to sign an official act already signed by a head of state, who by signing it 
assume a political and legal responsibility for this act. 
The institution of countersigning was adopted, inter alia, by the Constitution of Republic of 
Bulgaria. The theme of the research is focusing on the point if the President’s personal 
rights and responsibility and consequently his system position and responsibility, are 
strengthened, frequently in the manner that is irrelevant to the adopted system of government. 
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Терминът „контрасигнатура” има своя произход в латинския език (contrasignatura) и 
означава приподписване на актовете на държавния глава от премиер-министъра или 
от компетентния министър. Едновременно с подобно значение се използват и други, 
но аналогични термини като напр. „контрасигнация” („contra” – против и „assigno” –
подпечатвам). Корените на института на контрасигнатурата може да бъдат открити в 
процеса на формиране на конституционна монархия в началото на 18 век във 
Великобритания, но самият институт се утвърждава в европейското (континентално-
то) право в началото на 19 в. Приподписването на актовете на държавния глава нами-
ра място и в актуалното конституционно право на държавите с парламентарно и по-
лупрезидентско управление, включително и в българската Конституция от 1991 г. 
(чл.102, ал.2 от Конституцията на РБ). 

При своето възникване, контрасигнатурата на актовете на монарха официално 
придобива регламентация като част от конституционните споразумения между пар-
ламента и короната и довежда до конституционно ограничаване на властта на 
монарха.Ограничаването на властта на монарха на практика намира израз в създава-
нето на два института: т.н.цивилна листа на монарха, която се одобрява от парламен-
та и въвеждането на приподписването на всички властнически решения и актове на 
монарха от премиер-министъра или от компетентния министър.Би могло следовател-
но да приемем, че институтът на контрасигнатурата възниква от стълкновението на 
два основни елемента на държавно управление: от една страна – властта на монарха, 
но съпътствана от неотговорност, а от друга – принципа на върховенство на парла-
мента и парламентарната отговорност на правителството. Личността на монарха не 
може да бъде свързвана с каквато и да е отговорност, но като глава на изпълнител-
ната власт монархът не може да бъде освободен от отговорност за нейната дейност и 
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изпълнителната власт да  остане извън контрола на парламента.1 Именно подобно 
разбиране за същността на контрасигнатурата позволява да разберем нейното съдър-
жание – пренасянето на отговорността от монарха върху главата на правителството 
или неговите членове. В подкрепа на подобно разбиране са и няколко конституцион-
ни разпоредби на монархически конституции.2 

Институтът на контрасигнатурата  при абсолютната монархия не е имал това 
юридическо значение,  което му е присъщо при парламентарното управление.  При-
подписването по-скоро е удостоверявало автентичността на подписа на монарха; 
гарантирало е достоверността на текста на съответния акт. Подобно становище има 
за основа надзаконовия характер на властта на абсолютния монарх, което прави 
невъзможно упражняване на контрол за законосъобразност на неговите актове чрез 
тяхното приподписване. Ето защо и отговорността на приподписалия акта на монарха 
министър е пред самия монарх и то не за законосъобразността на акта, а по-скоро за 
необходимостта, подобен акт да бъде издаден. 

Контрасигнатурата при абсолютната монархия също така не може да бъде раз-
глеждана като юридически необходим елемент на валидността на акта на монарха, 
изхождайки отново от природата на монархическата власт. Министърът е длъжен да 
приподпише всеки акт на монарха, освен ако актът не довежда до извършване на 
престъпление, напр.държавна измяна или корупция, от страна на министъра. Ето 
защо отказ на министър да приподпише акта на монарха по други съобрражения, 
напр. политическо неодобрение, е недопустим. Ако все пак министърът не е съгла-
сен, то той следва да подаде оставка. 

Друго становище разглежда контрасигнатурата само като елемент от процеду-
рата на влизането на акта на монарха в сила, придавайки й по този начин само удос-
товерителен характер относно спазването на формалните изисквания за влизането в 
сила на акта. По този начин отпада разбирането за контрасигнатурата като гаранция 
за спазването на изискването за законосъобразност на актовете на монарха. Ето защо, 
ако по височайшата воля на монарха в акта се предвиждат мерки по изпълнение на 
акта, без да са приподписани от министъра, то той не носи отговорност за тях. 

В конституционното право контрасигнатурата на актовете на монарха отправна 
точка за анализ на същността и съдържанието на института на контрасигнатурата  се 
явява безспорно отношенията монарх-министри. Безспорно една от функциите на 
приподписването е легализирането волята на монарха. Но проф. Ст. Баламезов е на 
мнение, че министрите не са длъжни да приподписват всяко разпореждане на мо-
нарха, защото това приподписване не представлява легализация на подписа на 
монарха, а задължение за монарха да бъде солидарен, според важността на въпроса, с 
един от надлежните министри (чл.18 от Търновската Конституция).3 Освен това и 
монархът, и министърът могат само да имат мнение по въпроса, дали акта нарушава 
Конституцията или не, но те не притежават конкретни правомощия да установяват, 
дали акта нарушава Конституцията. Нещо повече – монархът не разполага и с въз-

                                                 
1 Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). М, 2001, стр. 88 
2 Чл.88 от Конституцията на Белгия от 7 февруари 1831 г.: Личността на Краля е неприкос-
новена; неговите министри са тези, които носят отговорност; 
Чл.13, ал.3 от Конституцията на Кралство Дания от 5 юни 1953 г.: Кралят не носи отговорност 
за своите действия, неговата личност е неприкосновена. Отговорност за държавното управ-ле-
ние носят министрите;тяхната отговорност се определя от закона.  
3 Баламезов, Ст., Министрите – тяхната роля и тяхната власт в парламентарната монархия, С., 
1914, стр.94 
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можността да принуди министъра да приподпише подобен акт, ако министърът 
счита, че актът е противоконституционен. По този начин се поставя и началото на 
парламентаризма, доколкото министрите могат да откажат приподписване на актове 
на монарха, които те считат за нецелесъобразни. 

Довод за отсъствието на задължение за приподписване на актовете на монарха 
може да бъде открит и в предложението за издаване на съответния акт. Предложе-
нието да издаване на акта, както и неговото приподписване на практика имат една и 
съща функция – (Всеки акт на монарха се издава „by and with the advice of his Privy 
Council”) – да осигурят стабилност в държавното управление и следователно, не 
бихме могли да открием следа от каквато и да е задължителност от приподписване на 
актовете на монарха.4   

Но все пак за приподписалия министър възниква отговорност за изпълнението 
на изискването за приподписване на акта на монарха и той не може да пледира осво-
бождаване от отговорност с възражението, че е трябвало да изпълнява разпореждане 
на монарха против своята воля или дори че е бил принуден от монарха да приподпи-
ше незаконосъобразен акт. Неотговорността на монарха на монарха при приподпис-
ването на подобен незаконосъобразен акт и възникването на отговорността за минис-
търа, който е положил подпис, се потвърждава  от създаването на особена процедура 
за реализиране на тази отговорност. Министърът бива съден не от нормален граждан-
ски или криминален съд, а  по пътя на т.н. процедура по „импийчмънт”. 

Анализа на същността и функциите на  отговорността на министрите при при-
подписването на актовете на монарха доказва, че същесвуват два основни вида отго-
ворност – политическа и наказателно-правна, като основното различие между тях мо-
же да се открие в различната им форма – политическата отговорност се изразява в 
уволнението на министъра, а наказателно-правната – в предаването му на съд. В  
абсолютната монархия министрите носят пред монарха както политическа, така и 
наказателно-правна отговорност. Министърът носи отговорност за изпълнението и 
последиците от действието на приподписания акт, но тази отговорност не е пред пар-
ламента, а пред самия монарх. Този модел на отговорност има за източник произхода 
на властническите правомощия на правителството и неговите министри. Монархът е 
този, който назначава правителството, то работи на основата на доверието на дър-
жавния глава  и следователно правителството не може да се разглежда като изразител 
на политическата воля на парламента. Подобни отношения по повод на отговорност-
та на министрите при контрасигнатурата дават основание на някои автори да твър-
дят, че приподписването има по-скоро „служебен” характер, изхождайки от служеб-
ната зависимост в отношенията монарх-министър. Историята показва, че разпола-

                                                 
4 Чл. 44 Preußisher. Verfassungs-Urkunde: 
Die Minister des Königs sind verantwortlich. Alle Regierungsakte des Königs bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Gegenzeichnung eines Ministers, welcher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt. 
Ваймарската Конституция е още по-подробна: 
Der Reichskanzler und die Reichsminister bedurften zu ihrer Amtsführung des Vertrauens des 
Reichstages. Jeder von ihnen mußte zurücktreten, wenn ihm der Reichstag durch ausdrücklichen 
Beschluß sein Vertrauen entzog (чл. 54 ). 
Der Reichskanzler bestimmte die Richtlinien der Politik und trug dafür gegenüber dem Reichstage die 
Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitete jeder Reichsminister den ihm anvertrauten 
Geschäftszweig selbständig und unter eigener Verantwortung gegenüber dem Reichstag (чл. 56). 
Der Reichstag war berechtigt, den Reichskanzler und die Reichsminister vor dem Staatsgerichtshof 
anzuklagen, daß sie schuldhafterweise die Reichsverfassung oder ein Reichsgesetz verletzt haben (чл. 59). 
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гайки с възможността да уволни неудобния министър по свое усмотрение и по всяко 
време, монархът много рядко е прибягвал към предаването на съд на министъра. Ето 
защо не може да бъде открита и правна регламентация за реализирането на нака-за-
телно-правната отговорност, която министрите носят пред абсолютния монарх. 

Съвършено друго значение придобива контрасигнатурата при конституцион-
ната монархия. Властта на монарха е ограничена поради необходимостта от сътруд-
ничество с парламента в областта на законодателната власт, но също така изисква и 
съдействие от правителството в областта на изпълнителната власт. Ето защо воле-
изявлението на монарха без приподписване е недействително. С приподписването 
министрите поемат отговорност както за законосъобразността, така и за целесъобраз-
ността на акта на монарха. Ето защо министърът може да откаже да приподпише акт 
на монарха, считайки, че актът нарушава тези изисквания. Този отказ може да бъде 
оправдан с изпълнение на неговите служебни задължения и отговорността, които 
имат за основа отношенията на правителството и на отделния министър с парла-
мента. При приподписването министъра действа напълно независимо, той не се под-
чинява на никакви заповеди. Ето защо министърът може да откаже да приподпише 
акт, за чието действие той ще носи отговорност.  Подобна независимост на действия 
води обаче и до възникване на самостоятелна отговорност на министрите, както 
политическа, така и наказателно-правна.Полагането на подписа на министъра прида-
ва на актовете необходимото правно действие и юридическа сила и по този начин  
ние достигаме до същността на отговорността на министрите при приподписването – 
те отговарят не за неправомерно действие на монарха, а за свое собствено неправо-
мерно деяние – приподписване на неправомерен акт.5 

Тази теория обяснява защо отговорността на министъра е лична и то с наказа-
телно-правен характер – приподписването представлява служебно действие, извър-
шено от висш държавен орган. Но тази теория не обяснява защо е необходима от-
говорност на министрите пред парламента. За да отговорим на този въпрос трябва да 
подчертаем, че самостоятелната власт на министрите има определени граници и това 
е законосъобразността и целесъобразността на действията и актовете им. Тази отго-
ворност може да бъде носена само спрямо върховната власт, която притежава  един-
ствено парламента. В конституционната монархия не случайно се говори за  „краля в 
парламента”. Ето защо министрите са отговорни както пред парламента, така и пред 
монарха. 

Друга теория разграничава отговорността на министрите при приподписването 
на актовете монарха като политическа и като наказателно-правна, изхождайки не 
толкова от нейното съдържание и обем, а по-скоро от различната форма на тези два 
вида отговорност. По общо правило политическата отговорност се определя като от-
говорност за целесъобразност, а наказателно-правната – за законосъобразност на 
действията на министрите. Но има примери, които доказват, че дори и наказателно-
правната отговорност е отговорност за целесъобразност, а не само за законосъобраз-
ност. В родината на парламентарното управление – Англия, мерките на наказателно-
правната отговорност на министрите е била средство на парламента за отстраняване 
на неудобния нему министър. Да, наистина министрите били привличани към отго-
ворност за държавна измяна (high treason) чрез процедурата по импийчмънт, но само-
то понятие за измяна по английското право е било толкова неопределено и неясно, че 

                                                 
5 Frisch, 1. с., стр. 191 и сл.; Perrin. De la responsabilite penale. стр. 247 и сл. Bolzani. Die 
Verantwortlichkeit der preussischen Minister, стр. 18. 
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винаги е било възможно парламента да поиска министър да бъде привлечен към отго-
ворност за подобно престъпление по политически съображения. В 1678 г. в процеса 
против Danby категорично е бил установен принцип, който неопровержимо доказва 
политическия характер на наказателно-правната отговорност на министрите: те след-
ва да отговарят за честността, справедливостта и полезността на своите действия.6 

И във Франция   отговорността на министрите се е ограничавала до извършване 
на престъпление – подкуп или държавна измяна.7 Това обаче не е попречило на пала-
тите на националното събрание да предадат на съд министрите на Карл X, приподпи-
сали незаконните актове на краля.8 Конституционният Закон на Франция от 11 юли 
1875 г. предоставя право на палатата на перовете да привлича към отговорност 
министри, които са извършили длъжностно престъпление. И този термин  е бил 
твърде общ и неясен, а на практика се е тълкувал по различен начин. Примерите от 
епохата на третата република доказват този извод, доколкото министрите са били 
привличане към отговорност за всяко тяхно деяние, което е нарушавало сериозно 
държавните интереси.9 

Но би следвало също така да се отбележи, че  монархът не носи отговорност 
както пред парламента, така и пред самия народ. Следователно пренасянето на отго-
ворност по пътя на контрасигнатурата е по-скоро конституционна фикция, при която 
монархът като държавен глава, който е невъзможно да бъде държан отговорен, се за-
мества от длъжностно лице, осъществяващо властнически функции в изпълнителната 
власт. Следователно, за да можем да определим същността на отговорността на 
министрите, трябва да изходим от характера на отговорността на лицето, което 
приподписва съответния акт. Историческото развитие на института на контрасигна-
турата позволява да се открие именно еволюцията на института на контрасигнатура-
та, изхождайки от първоначалния „служебен” характер на отговорността на минист-
рите за приподписване на актовете на монарха, която отговорност се прпевръща в яс-
но изразена политическа отговорност в държавното управление.  

В правната наука съществува спор относно възможността да се достигне до но-
сене на реална отговорност от министрите при приподписването на актове с противо-
правно съдържание.Като доказателство в тази насока се привеждат доводи, че самите 
Конституции не предвиждат някакъв специална форма на отговорност за този, който 
е приподписал акт, нарушаващ закона или Конституцията.Чл.108 от Конституцията 
на Испания дори не предвижда и персонална политическа отговорност на министър 
при подобен случай. Особено показателна в тази насока е и разпоредбата на чл.67 от 
Конституцията на Австрия. Съгласно конституционния текст, всички властнически 
правомощия на федералния президент се осъществяват или по инициатива на феде-
ралното правителство, или по предложение на федерален министър. За да бъдат 

                                                 
6 Frisch, 1. с., стр. 225 и сл. 
7 Конст. 1814 г., чл. 56; определението за понятието „държавна измяна” следва да бъде дадено 
в отделен закон, който така и не се приема. 
8 .Доклад на комисията на камарата на перовете: „C”est a la Chambre des deputes qui accuse et a 
la Cours des Pairs qui juge, a suppleer a 1'absence d'une definition legale, appliquee au crime de 
trahison. Les actes d'un tel proces ne sont pas seulement judiciaires: ils participent necessairement du 
caractere legislatif; et, en effet, la puissance qui, en cette matiere, regie la procedure, qualifie les faits, 
determine la peine, en meme temps qu'elle statue sur toutes ces choses en principe, fait aussitot et 
presque simultanement 1'application du principe, cree la loi et en use a 1'instant meme pour 
prononcer le jugment" (цит. , Perrin. De la responsabilite penale. стр. 263 и сл.). 
9 Реrrin F., De la responsabilité pénale du chef de l'État et des ministres en France depuis la chute de 
l'Ancien régime jusqu'à nos jours, стр. 306 и сл. 
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правно валидни, актовете на държавния глава се нуждаят от приподписване от същи-
те тези лица.10 Отговорността на тези лица може да бъде политическа, като се стигне 
до гласуване на вот на недоверие на цялото федерално правителство или на отделен 
негов член (чл.74 от Конституцията на Австрия) или юридическа в случай на ви-нов-
но нарушаване на закон, извършено от федералния министър. По този начин бихме 
достигнали до извода, че отговорността на членовете на правителството възниква на 
основата на собствени източници и следователно не става въпрос за трансфер на от-
говорност от държавния глава върху някой друг, а по-скоро се касае за разпределяне 
на функции в сферата на изпълнителната власт и държавното управление. 

Един обстоен анализ на съдържанието и функциите на института на контрасиг-
натурата  изисква да бъде разгледано и неговото съвременно състояние.При подобен 
подход бихме могли да открием няколко важни характеристики. Този институт, на 
първо място, съществува в модели на държавно управление, където държавният гла-
ва притежава правомощия в изпълнителната власт и където е налице функционален 
дуализъм в тази власт. Наистина първоначално членовете на правителството са носи-
ли отговорност за акта, който са приподписвали, пред монарха, но парламентаризма  
довежда до  избирането на членовете на правителството от партийно-конституирани 
парламенти, като по този начин отговорността на министрите се носи пред съответ-
ния представителен орган. Това довежда и до промяна във функциите на института 
на контрасигнатурата, като я превръща по-скоро в средство, механизъм за постигане 
на политическа съгласуваност между акта на държавния глава и парламентарното 
мнозинство. Подобно разбиране за ролята на института на контрасигнатурата би ни 
позволило да разберем един много важен процес от гледна точка на развитието на 
института на отговорността на държавния глава. Парламентарният модел на държав-
но управление довежда до съществено ограничаване на  властта на държавния глава 
като една от последиците се свежда и до и редуциране и на отговорността на държав-
ния глава. Той вече не притежава реални властнически правомощия – не е глава на 
изпълнителната власт; той не назначава правителството и съдебните органи; не 
притежава право на помилване и др. Неговите функции се ограничават само до чисто 
представителни такива и като последица вече неговите актове не се нуждаят от при-
подписване. Пример в тази насока е конституционната история на Швеция, като ней-
ната Конституция от 1974 г. не съдържа разпоредба относно контрасигнатура на ак-
товете на монарха, който не притежава реална власт.11 

                                                 
10  Чл. 67от Конституцията на Австрия: 
 (1) Alle Akte des Bundespräsidenten erfolgen, soweit nicht verfassungsmäßig anderes bestimmt ist, 
auf Vorschlag der Bundesregierung oder des von ihr ermächtigten Bundesministers. Inwieweit die 
Bundesregierung oder der zuständige Bundesminister hiebei selbst an Vorschläge anderer Stellen 
gebunden ist, bestimmt das Gesetz. 
 (2) Alle Akte des Bundespräsidenten bedürfen, soweit nicht verfassungsgesetzlich anderes bestimmt 
ist, zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Bundeskanzlers oder der zuständigen Bundesminister 
11 Институтът на контрасигнатурата възниква в конституционната история на Швеция в 
началото на XIX век, но съществено е изменен с установяването на партийната система на 
правителствата  в края на XIX и началото на XX в. (контрасигнатурата се превръща в акт на 
съгласуване на акта на монарха с парламентарното мнозинство в Риксдага). Конституцията  на 
Швеция от 1974 г., която запазва само чисто представителни функции на монарха въобще 
премахва контрасигнатурата на актовете на монарха. 
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На второ място, контрасигнатурата се явява доказателство за ограничената 
власт на държавния глава поради факта, че  акт на държавния глава, който следва да 
бъде приподписан, и не носи подписа на съответния министър, е недействителен.12     

На трето място, на приподписване не подлежат тези актове на държавния глава, 
с които той реализира т.н. „арбитражни” функции при конфликт между властите. 
Тези актове имат по-скоро „техническо-организационен” характер (за разлика от 
актовете, с които държавният глава реализира своите дискреционни правомощия 
(напр.налагане на вето върху приетия от парламента закон) при конституирането на 
правителство, което обаче е поставено изцяло в зависимост от политическото дове-
рие на парламента. Примери за упражняване на дискреционни правомощия на прези-
дента напр. са акта за разпускане на Бундестага, както и акта за назначаване и увол-
няване на федералния канцлер на ФРГ, разпускането на Националното събрание, наз-
начаването и оставката на премиер-министъра във Франция.13 Защо тези актове на 
държавния глава са изключени от актовете, които подлежат на приподписване? 
Отговор на този въпрос бихме могли да открием ако отново разгледаме темата за 
отговорността на държавния глава. Ако държавният глава разполага с власт да прие-
ме политическо решение самостоятелно, то тогава отговорността за последиците от 
това решение следва да се понесат изцяло от него.В потвърждение на подобен извод 
е и Решение № 13 на КС на РБ от 1996 г.14 Само указите на българския президент, 
насочени към сферата на изпълнителната власт, по правило подлежат на приподпис-
ване. Единствено в този случай правителството споделя отговорността за издаване на 
указа, вкл.и политическата отговорност пред Народното събрание. Подобно разбира-
не ни дава също така възможност да отговорим и на още един важен въпрос – въз-
можно ли е министър-председателят или съответният министър да откажат да при-
подпишат акт на президента? За проф. Друмева отговорът е положителен, доколкото 
приподписването, според автора, се явява и средство за контрол върху държавния 
глава.15 Друго становище относно актовете на президента, които не се нуждаят от 
приподписване, за да влязат в сила, (те дори се определят като „прерогативи”) обаче 
изключва политическата отговорност на президента. Според тази теза, неподлежащи-
те на приподписване актове на държавния глава, са свързани с политическата му 
позиция в държавното управление и политическата система. Те допринасят и за изяс-
няване на отношенията президент-правителство. Сравнявайки актовете, които подле-
жат на приподписване и актовете, които не подлежат на приподисване, които са 
значително по-малобройни, достигаме като че ли до разбирането за по-пасивната 
роля на президента в сферата на изпълнителната власт. Необходимостта от припод-
писване на актовете на президента на практика осигурява спазването на принципите 
на парламентарното управление, като превръща президента в субект на парламента-

                                                 
12 Чл. 89 от Конституцията на Италия,чл. 58  от Основния закон на ФРГ, актът «не притежава 
сила и не се изпълнява» (чл. 35 от Конституцията на Гърция), липсата на контрасигнатура 
довежда до юридическа нищожност на акта (чл. 143 от Конституцията на Португалия). 
Държавният глава дори има задължение да отмени акта при отказ от контрасигнатура. 
Съгласно § 35 и § 45 на Конституцията на Финландия от 1919 г., ако актът на държавния глава 
е противоконституционен, министърът е длъжен да откаже да го приподпише, а ако актът е 
незаконосъобразен, е длъжен да уведоми Държавния съвет, който има право да предложи на 
президента (след становище на министъра на правосъдието) да отмени или да измени своя акт. 
13 чл. 58 от Основния закон на ФРГ; чл. 19 от Конституцията на Френската Република. 
14 Обн.ДВ,бр.66 от 1996 г. 
15 Вж. по-подробно Друмева Е., Конституционно право, С., 2013 г. 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 187

рен контрол и до поемане от негова страна на политическа отговорност, макар и кос-
вено, пред парламента. Разгледан като съществен елемент на парламентарното управ-
ление, институтът на контрасигнатурата като че ли лишава държавния глава от 
реална власт, която може да го превърне в опонент на парламента. Нещо повече-
институтът на контрасигнатурата силно ограничава възможностите на президента да 
се противопостави и на самото правителство, което е парламентарно легитимирано. 
Довод в подкрепа на подобно становище се открива при разглеждането на последи-
ците при отказ за приподписване на акт на президента от страна на член на правител-
ството.При подобен случай актът на президента не влиза в сила.16  

Друго становище обаче придава на контрасигнатурата съвсем противоположни 
функции.Приподписването осигурява на президента политическа свобода в отноше-
нията с парламента, доколкото друг – правителството поема отговорност. Разпола-
гайки с правомощия, които може да упражнява самостоятелно и които ги притежава 
на основата на самата Конституция, най-вече в сферата на отбраната и националнта 
сигурност, на външната политика и правото му на вето дават възможност на прези-
дента да играе важна роля в политическите процеси на държавното управление.17 
Допълнителен фактор, който оказва влияние върху конституционния модел на уп-
ражняване на държавната власт, е отсъствието на отговорност на президента (пример 
в това отношение е чл.103 от К на РБългария). Все пак обаче, функциите на прези-
дента като „неутрална власт”, имат по-скоро предназначение да осигурят необходи-
мия стабилитет и интегритет в парламентарното управление, а не осигуряват само-
стоятелна власт на държавния глава. Ето защо институтът на контрасигнатурата 
представлява средство за осигуряване на необходимото взаимодействие между пре-
зидента и правителството, а последователното прилагане на принципа на разделение 
на властите не допуска доминация на нито една от тях и не ги превръща в политичес-
ки конкуренти.18 
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Abstract: The report examines the diplomacy as a fundamental instrument of foreign policy 
of a country and the protection of its national security at bilateral and multilateral level 
(international organizations). The role of the diplomatic staff is referred as perpetrators of 
diplomatic activity, as well as combining of diplomacy with other foreign policy 
instruments. 
Special attention is devoted to the solution of various types of crises by the diplomacy, 
focusing on terrorism, asymmetric threats and risks and migration. Bulgaria is fulfilling the 
following directions in these crisis situations. 
 
Key words: diplomacy, national security, migration, crisis. 
 
 

Още през 1796 г. дипломацията се свързва с външнополитическия аспект на 
политиката за сигурност, когато британският политик и философ Едмънт Бърк 
(Edmund Burke) обвинява Франция за нейната „двойствена“ дипломация по време на 
Наполеоновите войни. Налагането ѐ като инструмент на политиката за сигурност в 
европейската политическа система се реализира с утвърждаването на националните 
държави и с налагането на доктрината за „баланса на силите“ през XVII век. След 
провала на дипломацията до и по време на Първата световна война, под въздействие 
на критиките на тогавашния президент на САЩ Удроу Уилсън се въвеждат т.нар. 
отворена дипломация (дипломация от нов тип) и концепцията за колективна сигур-
ност. Дипломацията днес е разделена основно на двустранна и многостранна (тук се 
включват и регионалните инициативи). Трудно би могло да се определи коя от двете 
е по-полезна за националната сигурност, но определено приоритет се дава на втората 
група. Това налага по-голяма активност и аналитичност от страна на дипломатичес-
ките представители в строга координация с държавното ръководство за защита на 
националните интереси пред международните организации (ООН, ОССЕ, НАТО, ЕС 
и др.), на различни форуми и инициативи.  

Основните инструменти на политиката за сигурност са икономически (решения 
за налагане на санкции, ембарго и дори блокада), информационни (стратегии и про-
грами за въздействие чрез отправяне на послания и разпространяването им посред-
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ством средствата за масова информация), оперативни (тайни операции и мероприя-
тия под прикритие, включително шпионаж, саботаж, преврати и дори убийства), въз-
пиращи (дейности по възпиране чрез отправяне на заплаха за използване на военна 
сила с ядрен и конвенционален аспект) и силови (използване на военна сила като 
последно средство за постигане на целите на политиката за сигурност в нейния 
военен аспект – обявяване на война или прерастване на дадена криза във военен или 
въоръжен конфликт). В повечето случаи тези външнополитически средства имат спо-
магателна роля. Те подкрепят дипломатическите усилия на страните. Изключение пр-
ви само военната или въоръжената намеса, но тя не е обект на това изследване. 
Войната прекъсва дипломатическите отношения между воюващите и дава нови цели 
на дипломацията и политиката им по отношение на останалите страни. Макар и 
рядко, но заплахата с война понякога се използва и от дипломацията. Считаме, че 
тази ненормална и поначало порочна практика, превръщаща силата и заплахата с 
нейната употреба във външнополитическо и дипломатическо средство, не следва да 
се отнася към същинската сфера на дипломацията. По-скоро следва да се приема като 
една от проявите на дипломатическо безсилие. Съществен елемент на добрата дипло-
мация е мястото, което заема в набора от средства, към които външната политика 
прибягва, за да постига своите цели, както и отношението ѐ към правото, справедли-
востта и морала.  

Едни от най-съществените проблеми, които дипломацията трябва да решава 
превантивно са противодействието на тероризма, различните асиметрични рискове и 
заплахи (АРЗ) и в последно време миграционните кризи. Първите две са непредвиди-
ми и информационното противодействие е почти невъзможно. По изключение е въз-
можно да се анализират вече реализирани подобни действия и да се наложат симула-
тивно върху националната семантика. Това по принцип е задача на аналитични орга-
низации, think-thank центрове и разбира се на компетентните служби за сигурност. 
Ролята на дипломацията тук е да изведе пред скоби общото в поведението на извър-
шителите и техните методи от мястото на извършване на терористичните актове. Ус-
пехът на терора е неговата ниска цена, висока ефективност и потенциално ниския 
риск за извършителите. Това обаче не води до краен успех, особено срещу либерал-
ните демокрации с утвърдено гражданско общество. Международната дипломация 
само може да констатира терористичните действия и заплахи и да изисква активен 
обмен на информация в различен формат. В много по-голяма част от случаите данни-
те и информацията за терористичните актове и техните извършители са елемент на 
национална сигурност и обработка на продължаващи във времето процеси, което от-
рича десиминацията на същите с цел обобщаване и превенция. АРЗ са по-система-
тични като канали и като хора, разчитащи на това за икономическото си и социално-
то съществуване. Ето защо създаването на информационен масив, единен координа-
ционен център за управление и анализ е повече от необходимо, с цел определяне на 
тенденции и процеси. Тук ролята  на двустранната и многостранната дипломация е 
изключително важна. 

Миграционните кризи са сериозна заплаха за националната сигурност на стра-
ната и дипломацията е един от най-важните инструменти за решаването им. Те са 
част от кризите като цяло, характеризиращи се като дестабилизираща промяна на 
ситуацията, при което са застрашени приоритетни ценности, интереси или цели на 
включените страни (конституционен порядък, териториална цялост, върховенство на 
закона и др.). Кризата се ползва като концепция, обхващаща всички типове негатив-
ни събития и изненадващо прекъсване на устойчивото развитие. Поради липсата на 
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eдинно определение за тези процеси и изработването на адекватни реакции от държа-
вите или наддържавните институции (ЕС), то понякога в тези случаи дипломацията и 
нейните изпълнители по места импровизират и измислят нови формати, протоколи и 
информационни канали на съобщаване (телефонни разговори, конферентни връзки, 
които иначе се използват от бизнеса и са рядко разпространени преди в дипломати-
ческия протокол).   

От съществено значение е отстояването и защитата на националните интереси в 
ЕС и НАТО. Забелязва се отрицателна тенденция дипломацията да действа не само 
ad hoк или пост фактум, но и при формирането на определените регламенти за 
решаване на проблематиката с мигрантите. Особено важен е преговорният процес по 
подписване на договорите за реадмисия със страните извън ЕС, а вътре в тях – дефи-
нирането на клаузата „трета страна“, нещо което липсва на този етап. 

 Същността на съвременните заплахи за сигурността на хората определя преван-
тивната дейност и подготовката за рационално реагиране при кризи и бедствия, като 
приоритетни дейности на органите на държавната власт. 

Превенцията на кризите, в частност на миграционните, представлява събиране, 
обработка и анализ на информацията относно факторите на риска и опасностите, сле-
дене на интензивността на опасността, както и ранно неутрализиране на причинява-
щите я фактори. Тя би допринесла за елиминиране на пораждащите я икономически, 
социални и етнорелигиозни конфликти. Превенцията е повече от необходима за адек-
ватното дипломатическо решаване в зародиш на ниво международни организации за 
сигурност (НАТО, ЕС, ОССЕ, ООН). 

Миграционната криза по дефиниция е повишаване на миграционните присти-
гания в комбинация на бежанци с икономически имигранти. Тя обхваща три групи 
хора: изместване (при директно засегнатите от конфликти); приемащи миграцията (за 
тези с бъдещи проблеми) и разместване (за тези които са застрашени, но е невъзмож-
но по физически причини движението им), като много често има преплитане на кате-
гориите и сложно третиране на мигрантите от т.нар. „трети страни“ (случаят със си-
рийските и иракски бежанци в Турция). 

 

Дипломацията на ниво ЕС трябва да отчита следните многоканални тенденции 
и да извлича максимално доброто за всяка страна членка: 

 сложната паралелна компетенция на ниво държави и общност по миграцион-
ната политика; 

 съвместното съществуване на много субективни фактори при вземането на 
решение; 

 фрагментирането на политики и смесването на същите. 
 
Това налага следния извод, че чрез решения, съгласувани с националните пра-

вителства, трябва да се вземат следните съществени решения, касаещи решаването на 
миграционни кризи понастоящем и в бъдеще: 

 намиране на консенсус за създаване на пост „политически съветник за миг-
рационни проблеми“ на ниво ЕК, с външни и вътрешни приоритети; 

 предоставяне на необходимите компетенции и съгласувателни възможности 
на настоящия Върховен представител по външна политика и сигурност; 

 изработване на стратегия по оценка на миграционните проблеми; 
 нови политики;  
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 създаването на единен информационен център, по-добър информационен об-
мен и ранна система за оповестяване; 

 осигуряване de jure и de facto върховенство на общностното законодателство 
над националното, както и налагане на санкции към нарушителите на този 
основен принцип на ЕС. (Забелязва се тенденция за сключване на двустранни 
споразумения за управление на границите между Испания – Мароко, Италия – 
Тунис, България – Турция, Гърция – Турция); 

 създаване на дългосрочни финансови модели за управление на миграционни-
те кризи с точно разписване на приоритетите и осите по изпълнение; 

 създаване на европейски фондове за управление и контрол; 
 разпределение на отговорността по финансовата рамка за управление на кри-

зи към страните членки; 
 създаване на легални миграционни канали за икономическите мигранти, 

което може да бъде своеобразен изходен вентил на напрежението; 
 създаване на гъвкаво партньорство между ЕС и рисковите изходни страни на 

миграция; 
 конструиране на рамка за преговори;  
 подпомагане на регионално сътрудничество между страните партньорки на 

ЕС. 
 

В този аспект, характерът на дипломацията, специфичните средства и способи-
те, към които тя прибягва, ценностните критерии и приоритетите, от които се ръково-
ди, се определят от външната политика, на която тя служи. И ако във външната поли-
тика липсва досег със справедливостта, правото и морала, същото следва да се очаква 
и от дипломацията. Понятието външна политика е много по-широко, многозначно е и 
включва в себе си онова, което определяме като дипломация, и двете се отнасят едно 
към друго както родово и видово понятие, отнасят се така, както се отнасят целта и 
средствата за нейното постигане. Основните цели, които се стреми да постигне дип-
ломацията, са целите на външната политика. Ръководните дипломатически цели не 
могат да са различни, а още по-малко – да са противоположни на целите на външната 
политика. Това не изключва, възможността в процеса на преследване на външнопо-
литическите цели дипломацията да се ръководи от свои, специфични за нея цели. 
Тогава, когато в една конференция или при многостранни преговори дипломацията 
се стреми да си осигури подкрепата на други участници или когато дипломатът се 
стреми да установява полезни връзки и да създава благоприятен образ за своята стра-
на, се преследват чисто дипломатически цели. Както се вижда, такива цели имат 
ограничено, спомагателно, „инструментално“ значение за постигане на политически-
те цели. Конкретен пример за това е лобирането за членството на Република 
България в Шенгенската зона и цялостното дефиниране на шенгенското простран-
ство за сигурност пред новите предизвикателства на външната миграция. Двойстве-
ността на стандартите при възникване на екстремни ситуации, като напр. миграцион-
ната криза, трябва да бъде елиминирано в зародиш от възможно най-много страни 
членки на ЕС. 

Понастоящем реалното използване на различните инструменти на отделните 
нива на сигурността обикновено е гъвкаво, комплексно (или поне допълващо се) и 
ситуационно. Показателно за това е воденето на преговори ЕС – Турция. Чрез гъвка-
ва политика в тази област, Брюксел може да постигне: ограничаване на миграцион-
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ния натиск; хармонизиране на процедурата по вземане на решение между страните 
членки, плюс ефекта на т.нар. „европеизация“ на приоритетните политики; налагане 
на наднационално институционално решение като военни и полицейски структури 
(FRONTEX). 

Порочна практика е често пъти преплитащата се роля и компетенции на дипло-
мацията и разузнаването. Основната разлика между тях е в откритостта на източни-
ците и начина на събиране на информация. Активността и пасивността тук са относи-
телни и зависят от обстановката и личностните качества на дипломата/разузнавача. 
Крайната цел обаче е получаване на пълна, всеобхватна картина на ситуацията при 
определената криза или вътрешнополитическата обстановка в определена страна, 
целяща вземане на адекватно политическо решение. 

ЕС се налага като единен дипломатически институт, с който трябва да се съоб-
разяват самостоятелно силни страни като Турция и Русия напр. Това е труден процес, 
който ще продължи във времето. Аналогични институционални решения протичат 
както в дипломацията, така и в различни национално резервирани приоритети като 
армия, полиция и енергийна сигурност. По отношение на Анкара се избягва по този 
начин елемента на шантажиране с миграционния поток и търсене на разумния ком-
промис. Налагането на ясни критерии от ЕС пред външните страни при водене на 
преговори е важен елемент на общностната дипломация. 

Независимо от другите инструменти, дипломацията е най-често употребяваната 
форма на взаимодействие или въздействие в сферата на международната сигурност. 
Включва практики и институции, чрез които държавите взаимодействат помежду си. 
Осъществява се практически ежедневно под различни форми с широк спектър от це-
ли, вариращ от заявяването на позицията на дадено правителство по конкретен проб-
лем на сигурността до добиването на информация по т.нар. открити или дипломати-
чески канали за дадена страна, коалиция или други организации.  

Тук идва търсенето на подходящи партньори на дипломатическата сцена. Те мо-
гат да бъдат съседни държави или държави със сходни позиции по определени проб-
леми или наднационални организации. Това може да става по конкретен случай или 
дългосрочно. Темпото на смяна на външнополитически приоритети е елемент от на-
ционалната сигурност, но изпълнението на това темпо (без резки изменения и плавни 
преходи) зависи от дипломацията на страната. 

Дипломацията е част от стратегическия арсенал на държавата на международ-
ната сцена. Нейното значение не бива да се надценява, но подценяването ѐ е вредно 
за държавата. Твърде често политиците се увличат по показната страна, като се под-
ценява съдържателната част и реализирането на определени политики. Личността на 
първите е от съществена важност при елиминирането на определени кризи, даването 
на направления за преодоляване на бъдещи и създаване на трайни условия за стабил-
ност. Личните взаимоотношения между лидерите от своя страна дават възможност за 
непосредственост и оперативност при решаване на задачите. Но дори и тук не трябва 
да се изключва дипломацията като средство за усъвършенстване на политическата 
визия на държавния лидер в определената държава/организация, както и за протокол-
ното осигуряване на контактите. 

Дипломацията е част от националната мощ на държавата и инструмент на поли-
тиката за сигурност за реализиране на националните интереси, но този инструмент не 
може да премине ограниченията, налагани му от ръката, която го движи, и главата, 
която го управлява. Днес ролята на дипломацията нараства съществено. Ако по-рано 
дипломацията имаше за задача основно да наблюдава процесите и след това стриктно 
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да изпълнява волята на управляващите, днес тя е все по-мощен инструмент за ранно 
сигнализиране на държавата. Тя трябва не просто да наблюдава и да фиксира съби-
тията, а да ги изучава и анализира превантивно, да подпомага властта да бъде по-зря-
ща, по-зорка и по-прозорлива, да я подготвя за това, което може да се случи, да ѐ пре-
доставя възможни сценарии за развитие и да оценява вероятността за реализирането 
им. Това е изпреварващото действие на дипломацията и тук тя върви ръка за ръка с 
разузнаването, което може да предоставя информация, но дипломацията е тази, която 
може и трябва, познавайки процесите и средата, да превръща тази информация в 
анализи и прогнози.  

Живеем във време на управление на рисковете, преди те да се материализират в 
опасности и заплахи. Защото не се ли овладее своевремнно даден риск, той бързо се 
реализира, стремително се развива – времето от напукването до спукването на язо-
вирната стена може да бъде мигове, секунди, значи трябва да се прогнозира къде тя 
може да започне да се напуква. Днес държава, която може да прогнозира, успява. Но 
освен изпреварващото действие, дипломацията има роля при развитието на процеси-
те – със съвети, мнения и/или реакции тя може да подпомага властта да направлява 
хода на процесите, да е готова държавата да реагира при различни развития.  

Дипломацията държи ръка на пулса на процесите. Дипломатът не е само участ-
ник в паркетни, формални, процедурни, показни събития. Той е основен елемент на 
дипломацията и от неговата ефективност зависи реализирането на поставените зада-
чи и проекти. Понякога инициативата за осъществяване на същите трябва да дойде от 
самия дипломат, но задължително след санкцията на ресорното ведомство или инсти-
туция. Успешно реализираният проект е издигане имиджа на държавата и увеличава-
не на личностния респект и индивидуални референции – комбинация, която е win-
win за индивида и обществото.  

Освен преди и по време на процесите, дипломацията играе роля и след тях, за да 
се постигнат качествени споразумения и да се отстоят на масата на преговорите 
националните интереси. Без добра дипломация държавата е късогледа, дори сляпа. 
Ето защо днес ролята на дипломацията като част от меката сила на държавата и като 
инструмент на интелигентната сила на същата не само запазва, но и увеличава своето 
значение, защото може да спомогне за засилване на националната мощ на държавата. 
Примерите за налагане на български икономически и културни интереси от определе-
ни дипломати (надживели обществени строеве и управленски модели) са показателни 
за значението на ефективната дипломация. 

Същевременно не бива да се забравя, че дипломацията е преди всичко инстру-
мент на държавата. Важно е, дали е във форма ръката, която държи този инструмент 
и дали и колко „работи“ главата, която направлява и управлява ръката, държаща този 
инструмент, а това траябва да е стратегията и политиката на държавата. Властта 
трябва да управлява всички канали за събиране и обработка на информация – офи-
циални и неофициални (посредством държавни институционални посредници).  

 
В заключение можем да кажем, че добрата дипломация може да вдъхне нов 

живот, нова енергия на институциите и да спомогне за изработването на качествено 
нови, жизнени и отговарящи на националните интереси стратегия и политика на дър-
жавата. Тя не може да има самостоятелен живот, без поддържащите я институции, но 
може да допринесе всяка институция да има своя дипломатичен щрих при вземане на 
решения. Дипломацията придвижва напред националните образувания и наднацио-
налните (например ЕС) с идея за благоденствие на отделния гражданин и реализация-



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 194

та му в обществото. Така дипломацията се изпълва със съдържание, реализира се об-
ратната връзка, а не съществува единствено сама за себе си и осъществяването на 
самоцелни управленски ходове и кадрови назначения. Ефективната дипломация е ос-
новен фактор за сигурността на гражданите и средство за достигане от определения 
индивид до търсени от него ценности в рамките на държавата и извън нейните гра-
ници. 
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РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК  

ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ МОДЕРНИЗАЦИИ  
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Джусубалиева Д.М., дпн, профессор  
кафедры методики иноязычного образования 

 КазУМОиМЯ им. Аблай хана, академик МАНПО 
 
 
Abstract: One of the requirements of the international community to the training of 
specialists is a quality education. The Republic of Kazakhstan is actively implementing new 
information technologies in the educational process to promote quality of learning 
materials. One of the most promising educational technologies are the technologies of 
distance learning. Distance learning gives students the opportunity to study at a distance 
from the training center and thereby expands the boundaries of education, going even 
beyond a single state. The article shows the main trends and ways of implementing distance 
learning in higher educational institutions of the Republic of Kazakhstan, their advantages 
and problems, the conditions which are necessary to implement the Distance learning 
technology. 
 
 

Мировая образовательная система сегодня вышла на новый виток развития под 
влиянием двух основных тенденций в развитии человеческого общества: процессов 
всеобщей глобализации и появление новых информационно-коммуникационных тех-
нологий. 

 

Глобализационные процессы, происходящие во всем мировом сообществе, 
затронули и систему вузовского образования Казахстана. Развитие высшего про-
фессионального образования тесно увязано с проблемами развития общества и ак-
туальными социально-экономическими закономерностями и тенденциями:   

 переход общества на рыночную экономику; 
 рост наукоемких производств; 
 увеличение объема научной и технической информации почти вдвое за 

последние пять лет и прогнозируется обновление информации каждые три 
года; 

 быстрая смена технологий, обнаружившая недостаточный уровень квали-
фикации специалистов; 

 активное использование современных информационно-коммуникационных 
технологий, как в образовании, так и в производстве. 

 
В своем Послании „Стратегия „Казахстан-2050”: новый политический курс 

состоявшегося государства” Президент станы – Лидер нации отметил, что система 
образования должна интенсивно внедрять инновационные методы, решения и ин-
струменты, включая дистанционное обучение и обучение в режиме он-лайн и сделать 
его  доступным для всех желающих [1].  
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По мнению специалистов Института ЮНЕСКО по информационным техноло-
гиям в образовании, к наиболее важным направлениям формирования перспективной 
системы образования  можно отнести [2, с.28]: 

 

 повышение качества образования путем фундаментализации, применения 
различных подходов с использованием новых информационных технологий; 

 обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее наце-
ленности на проблемы будущей постиндустриальной цивилизации; 

 обеспечение большей доступности образования для населения  планеты пу-
тем широкого использования возможностей дистанционного обучения и са-
мообразования с применением информационных и телекоммуникационных 
технологий; 

 повышение творческого начала (креативности) в образовании для подготов-
ки людей к жизни в различных социальных средах (обеспечение разви-
вающего образования). 

 

Таким образом, система образования должна использовать все новые средства, 
технологии и инструменты для доступности его всем слоям населения. Образование 
должно стать таким социальным институтом, который был бы способен предо-став-
лять человеку разнообразные наборы образовательных услуг, позволяющих учиться 
непрерывно, реализуя основной тезис Юнеско „Образование в течение всей жизни”.   

Из года в год спрос на высшее образование  во всем мире неуклонно растет. 
Растет и  число вузов с традиционной (кампусной) технологией обучения. Вместе с 
тем,  возможность вузов использующих  традиционную технологию обучения очень 
ограничены из – за дефицита учебных мест и аудиторного фонда, что не удов-лет-
воряет растущие потребности желающих получить высшее образование. Так, напри-
мер, в США соотношение спроса и предложения составляет 100 млн. человек на 15 
млн., в Китае – 80 млн. на 5 млн. Для удовлетворения спроса на высшее образование 
в обществе, основанном на знаниях, при традиционной технологии необходимо коли-
чество вузов и преподавателей увеличить практически  на  несколько порядков. Та-
ких нагрузок по росту капитальных вложений не выдержит никакая экономика стра-
ны [3].  

Все это свидетельствует о том, что нужно искать новые альтернативные пути 
получения образования, дающие возможность обучаться в течение всей жизни вне 
зависимости от времени и пространства. Данный вид обучения в мировой практике 
получил название дистанционного, т.е. обучения на расстоянии.  

В мировом образовательном пространстве сложились несколько типов дистан-
ционного  обучения – традиционное заочное, открытое, телеобучение, электронное и 
Интернет-обучение, каждое из которых имеет свою модель обучения.   

С развитием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), мы 
вступили в эпоху „Информационного общества”, в котором интернет и ИКТ заняли 
свою неоспоримую нишу, особенно в области образования.  Анализ  дистанционного 
образования в мире, показывает престижность такой формы обучения. Наиболее 
широко она применяются в США, Великобритании, Франции, Испании, Китае, 
Германии и многих других странах мира. Так, в Открытом Университете Великобри-
тании ежегодно обучаются более 20 тыс. студентов, Открытом Университете Хаген 
(Германия) – более 50 тыс. студентов, в INTEC – колледже в Кейптауне (Южно-
Африканская Республика) по системе дистанционного обучения ежегодно занимают-
ся более 68 тыс. студентов. Популярность дистанционного обучения в развитых стра-
нах мира их года в год растет. В США ДО используют около 60% университетов. В 
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Испании уже на протяжении 30 лет эффективно функционирует университетское 
дистанционное образование. С 1970 года дистанционное обучение начало интен-
сивно развиваться по всей Европе. Широкое распространение получили также откры-
тые университеты на основе  ДО. Большинство университетов США, Великобрита-
нии, других развитых стран мира предлагают дистанционную форму и для получения 
ученых степеней бакалавра, магистра по разным направлениям. В настоящее время в 
Великобритании существует более 50% образовательных программ для получения 
степени магистра в области управления с использованием ДО. Лидирующей органи-
зацией в этой области является Открытая школа бизнеса Открытого Университета 
Великобритании [3].  

Из стран СНГ наиболее активно дистанционное обучение развивается в  России. 
С развитием информационных и компьютерных технологий  ряд вузов в России 
стали активно использовать дистанционное обучение как альтернативу традиционно-
му.  Так, в середине 1990-х гг. на базе Московского института электронного машино-
строения (МИЭМ), совместно с Нью-Йоркским университетом, была организована 
дистанционная подготовка группы студентов по специальности „Информатика и вы-
числительная техника” с получением магистерских дипломов Master of Computer 
Science (магистр вычислительных наук). На базе Московского государственного уни-
верситета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) был создан  Институт дис-
танционного образования, в котором обучалось  более 30 тыс. студентов, с использо-
ванием необходимых  для учебного процесса электронных компьютерных программ 
и электронных учебников. Сегодня  практически все ведущие вузы России- Москов-
ский государственный университет им. Ломоносова (МГУ), Московский энергети-
ческий институт (МЭИ), Московский государственный технический университет им. 
Баумана (МГТУ), Российский экономический университет им. Плеханова (РЭУ), 
Томский государственный университет (ТГУ) и многие другие включились в разви-
тие дистанционного обучения, как современной формы обучения, создавая новые 
обучающие программы и усовершенствуя технологии обучения [2,4].  

В Казахстане в последние годы активизировалась работа по внедрению техно-
логий электронного, дистанционного обучения в нескольких направлениях. Это внед-
рение технологий дистанционного обучения в образовательный процесс вузов и 
колледжей, система тестирования, создание внутренних локальных сетей, сайтов, 
обеспечение доступа в Интернет. Многие открытые университеты Европы, США, 
России ведут на территории Республики набор и осуществляют подготовку специа-
листов через свои виртуальные университеты. Сотни казахстанцев получили и полу-
чают образование дистанционно в этих университетах, в том числе, по программам 
обучения в двух вузах одновременно. 

В настоящее время целый ряд ведущих университетов Казахстана активно  
используют дистанционное обучение в своих вузах. Это КазНУ им. аль-Фараби, 
КазНИТУ им. К. Сатпаева, ЕНУ им. Гумилева, ВКГТУ им. Д. Серикбаева, КарГТУ,  
ЮКГУ им. М. Ауэзова, КарГУ им. Е. Букетова, КазУМОиМЯ им. Аблай хана, Кара-
гандинский экономический университет Казпотребсоюза, КЭУ им. Рыскулова, 
университет „Туран”, университет Международного Бизнеса (UIB), Северо-Казах-
станский университет им. М. Козыбаева, КРУ, АТУ, КАСУ, КазНАУ и многие 
другие. 

КазНУ аль-Фараби был создан Центр дистанционного обучения, эффективно 
внедряющий дистанционные образовательные технологии по ряду специальностей, а 
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в настоящее время работает над проектом создания электронного университета и 
Smart – университета, основанного на технологиях ДО.  

В КазНИТУ им. К. Сатпаева вот уже на протяжении ряда лет эффективно рабо-
тает Институт дистанционного образования, а созданная корпоративная информа-
ционная система „Политех” интегрированная с IT-инфраструктурой университета, 
представляет  собой вузовскую версию электронного университета. 

В КазУМОиМЯ им. Абылай Хана с 1999 г. осуществлялось  дистанционное обу-
чение 162 магистрантов по специальности „международный туризм” в рамках про-
граммы Темпус Тасис по проекту „Шелковый путь”. В настоящее время университет  
разрабатывает проект „Электронный университет”, используя для дистанционного 
обучения систему Moodle.    

В ВКГТУ им. Д. Серикбаева реализован проект „Виртуальный университет”. 
Управление учебным процессом, тестирование, дистанционное обучение, образова-
тельный портал, электронная библиотека и целый ряд других услуг обеспечиваются в 
рамках этого электронного университета.  

Перечень  казахстанских вузов использующих дистанционные образовательные 
технологии в учебном процессе можно продолжать бесконечно, поскольку эти техно-
логии сейчас становятся очень доступными и, что самое главное, востребованными. 

Политика развития образования РК до 2030 года под названием „Информацион-
ное общество 2030” призвана задать новые ценности и ориентиры для последующего 
развития образования как фундамента  современного обществ. Именно поэтому  ос-
новной целью политики развития образования РК является создание в Казахстане к 
2030 году системы высшего образования, воспроизводящей информационное об-
щество с инновационной экономикой знаний. 

  Основополагающим в развитии дистанционного обучения  является норматив-
но-правовое обеспечение. В Законе РК „Об образовании” от 7 июня 1999 года 
дистанционное обучение определялось как одна из форм обучения, однако в новом 
Законе РК „Об образовании” от 27 июля 2007 года, согласно статье 27 „Формы 
получения образования”, дистанционное обучение как самостоятельная форма ис-
ключена и отнесена к технологиям. В изменениях и дополнениях к Закону РК „Об 
образовании”, последнее 4 июля 2013 г. дистанционное обучение прописано как тех-
нология обучения, за исключением лиц с ограниченной возможностью передвижения 
(инвалидов), для которых ДО является формой обучения.   

МОН РК разработал ряд нормативных документов, регламентирующих деятель-
ность вузов по дистанционному обучению. Одним из последних документов является 
Постановление Правительства от 19 января 2012 года № 112 „Правила организации 
учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям” и Приказ 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 
„Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным 
образовательным технологиям”, дающие  возможность вузам  использовать дистан-
ционные обучение  во всех формах  обучения (очное, заочное).   

Вместе с тем,  становление и развитие дистанционного обучения в Казахстане 
требует решения еще ряда проблем, одним из которых является стоимость обучения. 
Поскольку ДО  является лишь технологией, используемой во всех формах обучения 
(очной и заочной), то стоимость обучения такая же,  как и на очном  или заочном тра-
диционном обучении, в то время как во всем мире  дистанционное обучение в разы 
дешевле традиционного, т.к. не требует аудиторного фонда. Второй проблемой, ко-
торая на наш взгляд  тормозит активное внедрение дистанционного обучения,  явля-
ется то, что ему не придали статус формы обучения, а лишь технологии, в то время 
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как во многих странах мира, дистанционное обучение считается самостоятельной  
современной формой обучения. Третьей проблемой является отсутствие кооперации 
вузов между собой, так называемая  модель консорциума, состоящая из нескольких 
взаимодействующих друг с другом электронных университетов. С помощью консор-
циума, университеты могут совместно использовать ресурсы и оборудование для 
предоставления услуг в области образования. 

Одной из важных задач казахстанского образования на сегодняшний день явля-
ется активное развитие педагогических исследований в области изучения проблем 
дистанционного обучения. В нашем докторском исследовании на тему „Теоретичес-
кие основы формирование информационной культуры студентов в условиях дистан-
ционного обучения” в 1997 году  была сделана попытка рассмотреть дистанционное 
обучение с педагогической точки зрения [4]. В диссертации мы попытались раскрыть 
взаимосвязь между уровнем сформированности информационной культуры личности 
и ее готовностью к дистанционному обучению. Информационная культура личности 
рассматривалась нами как интегральное личностное образование, характеризую-
щееся осознанным и профессионально мотивированным отношением студентов к 
открытому информационному обществу, новым информационным технологиям, ин-
формации как интеллектуальному ресурсу и компьютерному обучению. 

Нами были выявлены и обоснованы характерные для  дистанционного обучения 
специфические методы обучения (метод логического структурирования информации, 
метод выделения ведущих дидактических единиц, метод аналитического обсуждения 
учебной информации, метод оценки полученной информации). Замысел исследова-
ния состоял в том, чтобы доказать, что есть прямая зависимость между эффектив-
ностью дистанционного обучения и сформированностью информационной культуры 
студентов. Диагностическая и методическая система формирования информационной 
культуры студентов была основана на методах дистанционного обучения, таких как 
метод выбора ответов из нескольких вариантов и ввод ключевых слов; метод инфор-
мационного ресурса; ассоциативный метод; метод намеренной фальсификации; ме-
тод прецедента; метод компьютерного моделирования; метод проведения компью-
терных конференций, телеконференций и др.  

Эта была „пионерская” работа, в которой мы впервые заявили о дистанционном 
обучении. Конечно, говорить о полноценном дистанционном обучении, какое благо-
даря достижениям ИКТ, развернулось сегодня не только в Казахстане, но и во всем 
мире в то время мы не могли. Но педагогическая ценность исследования состояла в 
том, что было дано теоретическое обоснование дистанционного обучения как одной 
из форм современного обучения на основе ИКТ; представлена характеристика мето-
дов дистанционного обучения; раскрыты взаимосвязь и взаимовлияние процесса 
формирования информационной культуры студентов и дистанционного обучения  [5, 
с. 94]. 

Таким образом, на современном этапе реформирования системы высшего обра-
зования  становится очевидным, что с помощью традиционных средств обучения 
осуществлять поиск эффективных направлений при подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, когда объемы информационных потоков постоянно растут, 
становиться практически невозможным. Дальнейший прогресс в повышении качест-
ва подготовки специалистов нового уровня возможен лишь с переходом к более 
совершенным технологиям на базе сетевых компьютерных средств. Новые информа-
ционные технологии, являющиеся основой дистанционного обучения, дают возмож-
ность реализовать модель открытого образования – образования 21 века.   
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Abstract: The paper explores the possible developments of Global Education  in the light of 
the Sustainable Development Goals – an Agenda 2030. The formulation of SDG defines the 
most important global problems facing Humanity  nowadays. For the Global Education the 
agreement and the recognition ofSDG means clear delineation of the problematic fields 
which it explores and deal with.  

 
 

През последните десетилетие все повече се утвърждава идеята за глобално об-
разование, като нова предметна област, която отговаря на  идеята за учене на младия 
човек в условията на глобализиращ се свят. 

Глобализацията поставя въпроса за изучаване и разбиране на развитието на све-
та като цяло. Затова може и да разглеждаме глобалното образование като опит да се 
намери рамката за учене, за развитие на индивида като част от един взаимозависим и 
цялостен  свят. Само така може да разберем и финландския призив за глобално обра-
зование : 

„Образованието трябва да постави глобалното образование в центъра на учене-
то, ако ще бъде определяно като качествено образование… Глобалното образование 
играе ключова роля за подобряването на националните образователни системи, за 
развитието на учебните програми, за образованието на учители, за подобряването на 
училищните практики и култура, за развитието на образователната среда.” (1) 

Може да определим и глобалното образование като образование за световните 
тенденции и проблеми в развитието или образование за глобално развитие. 

Цел на глобалното образование е изграждането на чувствителност и на разбира-
не за света, за неговото развитие и проблеми, изграждането на чувство за принадлеж-
ност към този свят, за съпричастност с хората, за нашата взаимна зависимост  в този 
свят на  глобални проблеми и глобални рискове, които влияят върху живота и за не-
обходимостта за изграждането на активна позиция за решаването на тези проблеми.  

Разбира се, някои от темите на глобално образование и до днес имат своето мяс-
то в образованието, но първо се изучават в рамките на отделни предметни области 
откъснато, като по този начин идеята за глобализиращия се свят се губи в остарелите 
предметни деления или статични учебни програми.  

Досега в някои европейски страни (основно бивши метрополии) се утвържда-
ваше необходимостта от „образование за развитие”, като във фокус бяха проблемите 
на развитието в новите държави, в така наречените развиващи се страни. Определе-
нието за образование за развитие, разработено в рамките на ООН по-скоро се добли-
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жава  до идеята за глобално образование. „образователен процес, който цели” да даде 
възможност на хората да участват в развитието на тяхната общност, нация и свят 
като цяло. Такова участие предполага критическо съзнание за местните, национални 
и глобални ситуации, основано на разбирането на социалните, икономическите и по-
литическите процеси…то се отнася за проблеми на правата на човека, достойнството, 
социалната справедливост в развитите и в развиващите се страни. То се отнася към  
причините на недоразвитието и на утвърждаването на разбиране за това какво пред-
ставлява развитието, за това как различните страни осъществяват развитието и за пъ-
тищата за постигане на нов международен и икономически ред.” (2) 

Глобалнотo образование има и сходен предмет и характеристики с образование-
то за устойчиво развитие. „Образованието за устойчиво развитие дава възможност на 
хората да развиват знание, ценности и умения, за да участват в решения за начина  по 
който правим нещата индивидуално и колективно, локално и глобално, които ще по-
добрят качеството на живот сега без да увреждаме планетата за в бъдеще.” (3) 

Рамковата програма на ЮНЕСКО ОТ 2003г. идентифицира десет ключови теми 
на образованието за устойчиво развитие: преодоляване на бедността, джендър равен-
ство, подкрепа за здравето, защита и запазване на околната среда, преобразуване на 
селото, устойчиво производство и потребление, културно многообразие, информация 
и комуникативни технологии. (4) 

 

Основните концепции на образованието за устойчиво развитие са и концепции 
на глобалното образование:  

 Разнообразие – уважение и зачитане на човешкото разнообразие/социално, 
икономическо, културно/ и на биоразнообразието; 

 Качество на живот – признаване на глобалната справедливост като основен 
елемент на устойчивост и че основните потребности на всекиго трябва да бъ-
дат удовлетворени; 

 Взаимна зависимост – хора, околна среда, икономика са свързани на всички 
равнища; 

 Гражданство права и отговорности – признаване значението на поемане на 
индивидуална отговорност, за да стане светът по-добро място за човек и за 
другите; 

 Потребности и права на бъдещите поколения: разбиране на нашите основ-
ни потребности и на последствията за потребностите на бъдещите поколения 
от действията, предприети днес; 

 Устойчива промяна: разбиране че ресурсите са крайни и че всичко това има 
последствия за начина на живот и за търговията и промишлеността; 

 Несигурност и внимание: Признаване, че съществуват ред възможни под-
ходи към устойчивостта и че ситуациите постоянно се променят като има по-
требност от учене за цял живот и гъвкавост. 

 

Така като „работим в класната стая ние даваме възможност на учениците да 
обхванат главните сили оформящи нашия живота на планетата.” (5)    

Глобалното образование е обединяваща концепция, така каквито са  историята и 
литературата в националното общество. То има свой предмет – глобализацията, гло-
балните връзки, глобалните проблеми, глобалното развитие, глобалните рискове, чо-
векът и общностите в глобалните проблеми. 

Глобалното образование се отнася към „универсалните концепции на човечест-
вото като: права на човека, демокрация и добро управление, икономика, социална 
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справедливост, справедлива търговия, джендър равенство, мир и трансформация на 
конфликти, гражданство, разнообразие, междукултурен и междуверски диалог, ус-
тойчиво развитие, здраве и равен достъп до технологическите и научни постижения.” (6) 

Глобалното образованието не се основава на цялостна теория за развитието на 
съвременният свя, а е образование за глобалните проблеми, пред които е изправено 
човечеството и които трябва да бъдат решени, за да се постигне устойчивост на све-
товното развитие. 

Немският модел на глобално образование, се основава на идеята, „че темите на 
глобализацията се изучават на равнище горен курс без да се постигне действителна 
съгласуваност. Тази липса на съгласуваност на училищно равнище също така отра-
зява конфликтите между целите на компонентите на развитието. Конфликтният 
потенциал и бързите промени в процесите на развитие показват необходимостта да се 
структурира комплексността на глобалното развитие.” (7)  

Структуриране на глобалното развитие – така най-точно е отразена непосилната 
задача на глобалното образование, образованието за развитие или образованието за 
устойчиво развитие. Разработеният от немските специалисти модел за взаимните 
зависимости показва сложността на тази задача.   

   „Политика        Регулираща политика/ пазарни сили                  Икономика                  
   Икономика    Икономически растеж                                          Околна среда   
   Околна среда   Удовлетворяване на потребностите/                  Общество 

                           Запазване на природните ресурси                  
   Политика    Социално благоденствие/ групи на интереси     Общество 
   Политика    Баланс на интереси/планиране на трафика         Околна среда   

                         Запазване на ресурсите                                       
   Икономика    Максимализиране на печалбата                           Общество   

                           Социална справедливост” (8)  
 

В резултат на тези сложни взаимоотношения се предлагат 20 тематични облас-
ти, които представляват основата на глобалното образование: 

„Разнообразие на култури, ценности, условия на живот. 
Глобализация на религиозните и етически водещи принципи. 
История на глобализацията: от колониализма до глобалното село. 
Стоки от цял свят. Продукция, търговия и потребление. 
Храни и селско стопанство. 
Болести и здраве. 
Образование. 
Глобализирани дейности на свободното време. 
Защита и използване на природните ресурси и производство на енергия. 
Перспективи и опасности на технологическия прогрес 
Глобални промени в околната среда. 
Мобилност, градско развитие и трафик. 
Глобализация на икономиката и на труда. 
Демографски структури и развития. 
Бедност и социална сигурност. 
Мир и конфликт. 
Миграция  и интеграция. 
Политическа власт, демокрация и права на човека / добро управление/. Развитие 
на сътрудничеството и на институциите. 
Глобално управление – световен ред.” (9)  
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Също интересно е определението Титус Александър на глобалните проблеми, 
които представляват предметната област на глобалното образование:  

 
„Глобални проблеми: 
 

Споделяне на нашата планета /проблеми, отнасящи се до общи блага/ про-
мяна на климата/глобално затопляне; биоразнообразие, загуба на екосистеми, ерозия 
на почвата;изтощаване на рибните запаси; намаляване на горите; качество и дефицит 
на водата; сигурност по море и замърсяване; устойчиво земеделие. 

 

Споделяне на нашата човечност /проблеми чийто размер и неотложност 
изискват общо посвещение/социална справедливост/ глобална бедност; сигурност 
за най-бедните, че ще имат храна; запазване на мира, превенция на конфликти, борба 
с тероризма; милитаризация, разпространение на оръжията и специално на оръжията 
за масово унищожаване; производство и разпределение на устойчива енергия; обра-
зование за всички; глобални инфекции и болести /включително и СПИН/; дигитално 
разделение; природни бедствия; ръст на населението; свръхпотребление; расизъм, 
ксенофобия и дискриминация; джендър неравенства и дискриминация; заетост и ико-
номически възможности за бедните по света. 

 

Споделяне на правила/ проблеми, изискващи глобална регулация- глобал-
но управление/ глобална финансова архитектура;данъци, избягване плащане на да-
нъци,финансиране на глобалните публични блага; глобална престъпност и търговия с 
наркотици; правила за търговия, инвестиции и за конкуренция; правила за биотехно-
логиите; права на интелектуална собственост; права на човека и престъпления срещу 
овечеството; правила за електронна търговия; прозрачност, отчетност, равенство и 
участие в глобалното управление; правила за управление на околната среда.” (10) 

 

Това фокусиране на глобалното образование върху глобалните проблеми на 
съвременния свят  получи силна подкрепа и легитимност  от „Програма 2030 г. за ус-
тойчиво развитие“, приета от Организацията на обединените нации. Програма  2030 
представя цялостна рамка за премахване на бедността и за постигане на устойчиво 
развитие до 2030 г., като надгражда целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), 
приети от ООН през 2000 г. Като първото по рода си споразумение в световен мащаб 
за всеобща, цялостна програма за действие Програмата до 2030 г. включва амби-
циозен набор от 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР) и 169 свързани с тях подцели, 
като мобилизира всички държави и заинтересовани страни в полагането на усилия за 
тяхното постигане и въздейства на вътрешните политики. Докато Целите на хилядо-
летието за развитие бяха насочени към развиващите се държави, Програмата до 
2030 г. е първото по рода си споразумение на световно равнище, което предвижда 
всеобща, цялостна програма за действие, която ще засегне всички държави, включи-
телно вътрешните политики. 

„Днес ние огласяваме 17 цели на устойивото развитие и 169 очаквани резултати, 
които са интегрирани и неделими. Никога преди световните лидери не са пледирали 
за общи действия и усилия с такива широка и универсална политическа програма. 
Ние започваме заедно път на устойчиво развитие, като се посвещаваме заедно на 
постигането на глобално развитие и на сътрудничество „печеля-печеля“, което може 
да донесе огромни печалби  на всички страни и всички части на света. Това, което 
обявяваме днес – Програма за глобално действие за следващите петнадесет години – 
е Харта за хората и за планетата през 21 век. Децата и младите мъже и жени са клю-
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чови агенти на промяната и ще намерят в новите Цели платформа, която да канали-
зира техният неограничен капацитет за активни действия за създаване на по-добър 
свят.“ (11) 

 

Макар и най-общо, в Декларацията е отразено новото виждане за развитие не 
само като икономически растеж, а  като постигане на устойчивост, качество на живо-
та, социални измерения, по-хармонични отношения с природната среда. Възниква-
щият цялостен модел на развитието се основава на няколко основни пункта:  

 Устойчивост на околната среда; 
 Социална справедливост; 
 Икономическа ефективност; 
 Демократично участие;  
 Културно разнообразие;  
 Международна отговорност. 
 
17-те нови цели за устойчиво развитие (които ще бъдат известни като ЦУР) и 

169-те свързани с тях подцели балансират трите измерения на устойчивото развитие – 
екологичното, социалното и икономическото – в области като бедността, неравенст-
вото, продоволствената сигурност, здравеопазването, устойчивото потребление и 
производство, икономическия растеж, заетостта, инфраструктурата, устойчивото уп-
равление на природните ресурси, изменението на климата, както и равенството меж-
ду половете, мирните и приобщаващи общества, достъпа до правосъдие и отговор-
ните институции.  

На практика 17-те цели за устойчиво развитие представляват 17 от най-пале-щи-
те проблеми, пред които е изправено човечеството. Като глобален се определя проб-
лем, който засяга много хора от различни страни; важен е пряко или непряко за пове-
чето страни; често е споменат като такъв от ООН и изисква глобален регулиращ под-
ход, нещо, което не е по силите на нито едно правителство или не може да бъде оста-
вено на свободната игра на пазара”. (12)  

В този смисъл ЦУР представляват естествен предмет на глобалното образова-
ние. Това са глобалните проблеми, за важността на които е постигнат глобален кон-
сенсус, проблемите, за решаването на които ще работи международната общност 
през следващите десетилетия. Така предметната област на глобалното образование  
придобива своята конкретност и своята легитимност. 

Целите на устойчиво развитие се основават на идеята, че те не могат да бъдат 
постигнати отделно една от друга, а се решават взаимосвързано, обединяват се уси-
лия, а в процеса на рeшение се отчитат интересите  на различни страни и се избягва 
едностранно решение на проблеми. Проблемите се решават като се отчита влиянието 
върху природната среда, върху отношенията между хората, заплахите и шансовете за 
развитие на едни или други общности. Създаването на механизми за общо решаване 
на проблемите (колкото и вътрешно неравностойни и все още неразвити да са те), е 
също гаранция за устойчивост. Развитието на технологиите и на информационните 
технологии създава условия за успешно решаване на проблемите. В политически 
план новост е възникването на глобални движения за решаване на проблеми като 
екологичните, за справяне с бедността, с конфликтите, с неравенствата. Развива се 
модел за решаване на глобалните проблеми, при който страни са създаваните между-
народни институции, държавите, организациите на бизнеса и на глобалното граждан-
ско общество. 
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В този смисъл в глобалното образование младите хора не учат само какво пред-
ставляват глобалните проблеми, а и усвояват механизма за тяхното решаване, като 
изследват решаването на проблемите на различни равнища – в местната общност, в 
рамките на националната държава, както и в глобален план.        

Глобалните проблеми са както и  правата на човека. Те са универсални – засягат 
всички; неделими – не може да решаваме един за сметка на друг и трябва да се ре-
шават като се отчита свързаността им; неотчуждаеми – не е възможно да пренебрег-
ваме съществуването им и да избягваме тяхното решаване Глобалните проблеми 
предполагат необходимостта от общи отговори, сътрудничество, съгласуваност на 
действията на институции на най-различни равнища. 

Целите за устойчиво развитие като предмет на глобалното образование пред-
ставляват и глобален план за действие. Тяхното изучаване и изследване помага на 
младите хора да разбират света като преобразуващ и променящ себе си, като една ди-
намично цяло.  

Джилда Уилър посочва, че  „като се доближават до глобалните проблеми от ед-
на системна перспектива, ние помагаме на учениците да създадат свят, който да 
представя техните най-високи очаквания. От всеки от нас, и индивидуално и като 
общност, зависи изборът и предприемането на действия за създаване на бъдещето, 
което искаме и за нас  и да бъдещите поколения”  (13).  

Запознаването, изследването на глобални проблеми буди интерес, фокусира  
вниманието и умовете на младите хора, помага им да разберат тяхното влияние върху 
живота им, и ги мотивира, за да могат да участват в дейности за изграждане на 
устойчив свят.  

Голям е потенциалът за учене на глобалните проблеми. Те носят информация, 
изпълнени с вълнуващи събития и процеси, показват развитието на света в противо-
речивия му характер. Чрез изследването на глобалните проблеми младите хора раз-
бират различни измерения на съвременния свят. Тяхното изследване и моделиране на 
решаването им на различни равнища (местно, национално, глобално) носи идеята за 
сътрудничество, солидарност, общи действия. В групата се моделира решаването на 
проблеми – върви се заедно и стъпка по стъпка, анализират начини за решаването им, 
предлагат се нови решения, под формата на публични политики. 

Глобалните проблеми дават възможност на младите хора за среща с реалния 
свят и неговите предизвикателства, повишават рефлективността им, развиват  соци-
алната им чувствителност и социално критическо мислене и им помагат да поставят 
под съмнение много митове или неща, които те приемат за даденост и в собствения 
си живот и в живота на обществото, в което те навлизат: като начини на поведение, 
потребителство, развлечения, социална ангажираност, солидарност, отговорност.  

Младите хора изследват проблемите като ги съотнасят с правата на човека – т.е. 
чрез проблемите те се учат на правата на човека, стават чувствителни към тяхното 
нарушаване и се запознават или изследват начини за реализирането им, познават 
света  на демокрацията и на правата на човека.      

Работата по проблемите показва несправедливия характер на съвременния свят 
и по този начин не само утвърждава у младите хора посочва начини за постигането 
им – чрез преосмисляне на отговорно собствено поведение, чрез ангажираност в 
различни каузи на развитието. Глобалните проблеми имат своите локални измерения, 
така че ученето и изследването им днес съвсем не е нещо абстрактно – проблемите са 
част от непосредствената действителност и определят живота на младите хора. 
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Изследването на глобалните проблеми и на начините за решаването им има и 
своя елемент на вглеждане в бъдещите развития, на визия. Младите хора усвояват 
идеи за солидарност, глобално управление, ликвидиране или намаляване на неравен-
ствата, споделяне на материални или духовни блага. Така те стават част от една над-
скачаща себе си и потребностите на деня, ориентирана към бъдещето общност, знае-
ща как да поставя, и да търси решения на проблемите си. 
 
 
Литература 
 

1. Meeting in the Hanasaari Centre, outside Helsinki, Finland, in October  2011 
2. United Nations, Education for development. 
3. What sustainable development means for youth services and youth workers,    
4. DETR 2000. 
5. UNESCO Framework for sustainable development, 2003, UN.    
6. Howard Gardner, From Teaching Globalization to nurturing global  
7. consciousness, in Learning in the Global Era,  Institute of California press,   
8. 2007. p.47 
9. Advocacy Toolkit on Development Education and Awareness Raising,  
10. DEAR, Brussels, 2011. c.11. 
11. A Cross Curricular Framework for Global Development Education, Federal    
12. Ministry of Economic Co-operation and Development, 2012. p.6. 
13. A Cross Curricular Framework for Global Development Education, Federal    
14. Ministry of Economic Co-operation and Development, 2012. p.6.  
15. A Cross Curricular Framework for Global Development Education, Federal    
16. Ministry of Economic Co-operation and Development, 2012. p.10. 
17. Титус Александър, Образование за глобално гражданство, Център   
18. „Отворено образование, София, 2009.  
19. Transforming our world. The 2030 Agenda for Sustainable Development; UN,NY.2015.  
20. Vinay Bhargava, Introduction to Global Problems, World Bank, 2010, p.1. 
21. Gilda Wheeler Education for Environment and sustainability, State of Washington, 2007.  

 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 210
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Анотация: В доклада се поставя въпросът за насърчаване на грамотността на 
българските ученици като нова идея в образованието, като подход за осигуряване 
на качествено обучение и образование в началното и средното училище по български 
език и литература. Грамотността се разбира в духа на Националната стратегия 
за насърчаване на грамотността. Използват се богати данни от международните 
изследвания PISA, PIRLS, националното външно оценяване за завършен начален етап.  
 

Ключови думи: Грамотност, качество на обучението и образованието по български 
език в средното училище. 
 

Abstract: The paper examines the question about supporting literacy in Bulgarian schools 
as new idea in education, as approach to quality teaching and learning of Bulgarian 
Language and Literature in primary and secondary schools. The Notion of literacy is 
interpreted following the key ideas of International studies and National Strategy for 
Support of literacy. The data from PISA’2009, PIRLS’2006 and National external 
Assessment in Bulgarian Language and Literature ‘2014 are used. 
 
Key words: Literacy, quality of education in Bulgarian Language  
 
 

Защо идеята за грамотността е ключова за образованието? Как оценяваме напре-
дъка на учениците в образованието и получаваме обратна информация за качеството 
на образованието? Съвременното образование свързва отговора на тези въпроси с 
идеята за грамотността. Неслучайно международните изследвания PISA и PIRLS, 
които проучват постиженията в образованието, извеждат като ключово понятие 
именно грамотността. Но нейното тълкуване е предмет на многобройни и специали-
зирани дискусии не само в самите международни изследвания, а и в други научни 
дейности и документи се извежда дефиниция за грамотността. Говори се за езикова 
грамотност, за читателска грамотност, за функционална грамотност, за дигитална 
грамотност. В такъв смисъл тази идея е нова, защото обвързва образованието с ико-
номическия напредък, с развитието на дадена страна, разбирано като вземане на  по-
литически и социални решения със стратегическа стойност. Нека припомним, че 
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Програмата за международно оценяване на учениците PISA е администрирана от 
организацията OECD/ ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие). 

Защо идеята за грамотността е и нова и стара? Стара е, защото за грамотност се 
говори скоро след Освобождението в изданията по методика (в цитирания по-долу 
източник, макар че е наречен методика на езикознанието, всъщност се има предвид 
методика на обучението по български език). Още през 1906 година специалистите по 
методика на обучението по български език пишат, че „ Научаване учениците да четат 
и да пишат – това е задачата на основното училище.” Целта на обучението е постиг-
ната тогава, когато „учениците действително са научени: 1. Да разбират чуждите 
мисли, въплътени в писмеността и 2. Ако умеят ясно и точно да излагат собствените 
си мисли, било устно, било писмено. Не е ли сторено това, всички други цели, които 
може да си постави училището, ще висят във въздуха”. (Чакъров,. Господинов, 1906 
с.1 -2) 

Защо на грамотността, четенето и на уменията да се чете, разбирани в широк 
смисъл, се отделя голямо внимание в международните изследвания на постиженията 
в образованието? На какво оценяване да се доверим? 

 

Отговорът на тези въпроси ни дават: 
 Валидното оценяване 
 Международната програма за оценяване на ученици – PISA - Program for 

International Students Assessment  
 Международното изследване на напредъка на учениците в четенето  
 PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study 
  Външното оценяване по български език и литература 
 

Известно е, че за оценяването валидността е ключова категория. Ако цитираме 
специалистите, трябва да посочим, че валидност е „степента, в която можем да ин-
терпретираме даден резултат като индикатор за способностите или конструктите, 
които искаме да измерваме” (Bachman L.F., Palmer A.S. 1996: 21). 

 В Международните изследвания за валидността се дават гаранции 
 В Националното външно оценяване за валидността се дават гаранции 
 

Преди да се спрем по-подробно на данните от двете международни изследвания 
на грамотността и на данни от националното външно оценяване за завършен начален 
етап, нека изясним семантичния обем на понятието „грамотност” 

 

В българоезичното съзнание са активни следните значения: 
 езикова грамотност – умения да се записват звуковете с букви, ограмотяване 
 базисна грамотност – владеене на книжовни норми 
 читателска грамотност (култура) – умения да се извлича информация от про-

четеното и да се прилага  
 функционална грамотност – умения да се извлича информация от автентич-

ни текстове, вкл. дигитални с цел придобиване на житейски умения, умения 
да се решават проблеми и да се управлява собственото учене 

 

Какво се оценява в програмата PISA? 
Резултатите от PISA осигуряват нова основа за политически диалог и за сътруд-

ничество при определянето и изпълнението на образователни цели с иновативни ме-
тоди, които отразяват оценките и мненията относно уменията, необходими за живота 
на зрелите хора. Оценяването се фокусира по-скоро върху способността на младите 
хора да използват своите знания и умения, за да посрещнат предизвикателствата на 
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реалния живот, отколкото върху степента, до която са усвоили съдържанието на 
учебната програма. PISA изследва стратегиите за учене на учениците, отношението 
им към учебните практики, както и техните компетентности в областта на решаване 
на проблеми. Този подход се стреми да определи мотивацията на учениците за учене 
и четене, както и техните стратегии за управление и контрол на собственото си 
обучение, т.н. саморегулирано учене. Това е една концепция, насочена към повиша-
ване на ефективността на ученето и оптимизиране на собствената образователна среда. 

 

Дефиниция на PISA за грамотността при четене 
„Разбиране, използване и осмисляне на писмени текстове за постигане на цели и 

удовлетворяване на потребности от задълбочаване на познанията и развиване на ин-
телектуалния потенциал на личността за активното й участие в обществения живот.” 
(PISA’ 2009  Рамка за оценяване). Четенето е във фокуса на изследването от 2009 г. и 
по тази причина сме използвали данни от него. 

 
Как се оценяват резултатите на учениците в PISA 
 Оценяват се три типа познаватeлни процеси: а. Извличане на информация,  

б. Тълкуване на текстове и демонстриране на широко общо разбиране на текста,  
в. Разсъждение върху текста и оценяване на неговото съдържание, форма, характе-
ристика. 

Целевата група включва ученици, които в момента на тестово оценяване са на 
възраст между 15 години и 3 месеца и 16 години и 2 месеца. Това са ученици, които 
са най-общо на 15-годишна възраст. В България изследването е проведено с 4508 
ученици, родени през 1993 г. от 179 училища (става дума за PISA’2009, чийто фокус 
е четенето). 

Скала за оценяванe, която се използва, изглежда така. 
Средната стойност на скалата през 2000 г. е 500 т.  
 Първо равнище Б от 262 до 334 
 Първо равнище А от 335- до 407 т.       
 Второ равнище 407-421 т.  
 Трето равнище от 481т. до 552 т.  
 Четвърто равнище от 553т. до 625 т.  
 Пето равнище – от 626 до 708 т.   
 Най-високото равнище е шесто – над 708 т.  

 
Равнище от скалата  
и стойност 

Процент на всички 
ученици, които са 
го постигнали 

Процент на българските 
ученици, които са го 

постигнали 
Под първо равнище А  1,1% 8, 0 % 
Първо равнище Б     262 - 334 94 % 12, 9% 

Първо равнище А    335 - 407 94 % 20, 1% 
Второ равнище 407- 421  81,2% 23,4 % 
Трето равнище 481 – 552  28, 9 % 21, 8% 
Четвърто равнище 553- 625  20,7% 11% 
Пето равнище 626- 708 6,8 % 2,6% 
Шесто равнище  над 708  0,8% 0,2% 
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Като се има предвид, че критичният праг на постижение е второ равнище, то 
разпределението на българските ученици по обобщената скàла по четене на PISA 
2009 показва, че 23.4% от учениците са постигнали резултат, съответстващ на това 
равнище. Българските ученици, които имат резултат под критичния за ОИСР праг 
(второ равнище), са 41%. В сравнение с PISA 2006 техният дял под критичното второ 
равнище е намалял с 10%. Тази тенденция продължава да се проявява – намаляването 
на процента ученици, за които второ равнище е най-високото. Иска ни се да обърнем 
внимание и на още нещо. С нарастване на трудността, отразена в дадено равнище от 
скалата, нараства процентът на българските ученици, които го покриват. Ясно се 
вижда, че на пето и шесто равнище процентите на българските ученици не само при-
състват, но и се доближават до процента на общия брой ученици от останалите 
страни.  

„С най-висок среден резултат – 556 точки, при това значително по-висок от 
всички останали, са учениците от Шанхай – Китай. Следва група от държави, които 
са с близък среден резултат: Корея (539 точки), Финландия (536 точки), Хонконг – 
Китай (533 точки), Сингапур (526), Канада (524 точки), Нова Зеландия (521 точки) и 
Япония (520 точки). Непосредствено след тях са учениците от Австралия със среден 
резултат от 515 точки. Интересното в тази класация е, че тя е силно доминирана от 
азиатски държави. Средният резултат на учениците от тези държави е значително по-
висок от средния за ОИСР (494 точки). Следва още една ясно обособена група от пре-
димно европейски държави, средният резултат на които не се различава съществено 
от средния за ОИСР: Холандия (508 точки), Белгия (506 точки), Норвегия (503 
точки), Естония (501 точки), Швейцария (501 точки), Полша (500 точки), Исландия 
(500 точки) и САЩ (500 точки).България има среден резултат от 429 точки и се на-
режда на 46-а позиция сред 65-те участници в PISA 2009. Другите държави със 
среден резултат, който не се отличава значително от този на България, са: Тайланд, 
Румъния, Уругвай, Мексико, Сърбия. ” (Петрова, 2010: 34) 

Въпросът за дискутиране е в каква посока да бъдат усилията на всички ни в бъл-
гарската образователна система: да нараства процентът на учениците, покрили пости-
женията над второ равнище, да нараства процентът на учениците, справящи се с пето 
и шесто равнище; да има равномерно нарастване на постиженията. 

 
Дефиниция на изследването на грамотността PIRLS’2006 

Уменията за четене  (грамотност) в рамките на проекта PIRLS се определят като 
 „... умения да се разбират и използват писмените вербални форми, наложени от 
обществото и/или предпочетени от индивида. Малките читатели могат да извли-
чат смисъла от различни текстове. Те четат, за да научат нещо, за да се присъеди-
нят към обществото на четящите хора и за удоволствие.”   

 

Целева група и цел на оценяването в PIRLS’2006 
Авторитетното международно изследване PIRLS проучва постиженията на уче-

ниците от 4-ти клас или 10-годишните ученици да четат, да извличат информация, да 
интерпретират прочетеното, да се позовават на факти от информацията, да оценяват 
прочетеното от своя гледна точка. 

 

В съответствие с Концептуалната рамка на изследването се проверяват и оце-
няват четири групи умения: 

 интерпретация и обобщение на факти и идеи (тълкуване); 
 анализ и оценка на съдържанието, езика и структурата на текста (анализ); 
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 правене на преки умозаключения и изводи; 
 търсене и извличане на конкретна информация (факти) 
 
Скала за оценяване в PIRLS 
Според специално конструирана методика чрез бенчмарк се ранжират постиже-

нията на учениците по отношение тези определени прагове или равнища. Средната 
стойност за международното изследване PIRLS’ 2006 е 500 т.  Така например в об-
щата таблица за разпределение на постиженията  българските ученици имат 547 т. и 
се нареждат сред четвъртокласниците с най-високи постижения. Съгласно тази мето-
дика  

 началните умения (Low International Benchmark) имат стойност 400 т.,  
 основните умения (Intermediate International Benchmark) имат стойност 475 т.,  
 развитите умения (High International Benchmark) имат стойност 550 т., а  
 усъвършенстваните умения (Advanced International Benchmark) имат стой-

ност  625 т.  
 

За българските ученици съответно разпределението е: 
Проценти на ученици, постигнали бенчмарк за усъвършенствани умения 
(Advanced International Benchmark) – 16  
Проценти на ученици, постигнали бенчмарк за развити умения  
(High International Benchmark) – 52  
Проценти на ученици, постигнали бенчмарк за основни умения  
(Intermediate International Benchmark) – 82  
Проценти на ученици, постигнали бенчмарк за начални умения  
(Low International Benchmark) – 95 
 

България отново е в групата на страните с най-високи постижения,  заедно 
с Люксембург, Италия, Унгария, Швеция, Германия, Холандия, Белгия (с фламанд-
ски език) и Дания (Разликите между тези страни не са статистически значими). Към 
тях се присъединяват три канадски провинции – Алберта, Британска Колумбия и 
Онтарио. Изследването PIRLS е класически пример за критериално ориентирано 
оценяване. Ето защо неговата валидност е висока. България има 547 точки, заедно с 
Холандия и Белгия с фламандски език и изпреварва Съединените щати (540 т.), 
Англия (539 т.), Австрия (538 т.) Франция (522 т.). 

 

Какво ни дава националното външно оценяване (за завършен начален 
етап) по отношение на грамотността? 

Да се установи в каква степен е усвоен общообразователният минимум за кул-
турно-образователната област Български език и литература. Минимумът включва 
базисни за езиковата и литературната подготовка знания и умения, необходими и 
достатъчни за преминаването на учениците от четвърти в пети клас. 

Съдържателните области са обобщени така, че да могат да обхванат достатъчно 
задачи с по-голям образователен потенциал. Стремежът е да се установи дали тестът 
позволява да се провери какъв е обемът и съдържанието на предвидения за оценяване 
общообразователен минимум по български език и литература. За ориентир служат 
Държавните образователни изисквания за завършен начален етап – 4.клас. 

 Български език 
 Литература 
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Познавателните равнища, на които съответстват задачите, са три: 
 разпознаване и разбиране на факти и понятия, свързани с учебното съдържа-

ние по БЕЛ; 
 приложение по зададен модел/без зададен модел – проверяват се уменията за 

анализ на езикови факти и на литературни факти, разпознаване и анализ на 
грешки (правописни и пунктуационни); 

 общуване и аргументация – проверяват се уменията да се изказва и защитава 
мнение по подходящ за възрастта въпрос, свързан с художествен/ нехудо-
жествен текст. 

 

Формати задачи в националното външно оценяване за завършен начален етап: 
 Уменията за възприемане и извличане на информация от художествен и не-

художествен текст бяха проверявани чрез задачи за четене с разбиране, с 
избираем и със свободен отговор, съставени към текста за диктовка. 

 Уменията за владеене на книжовния език бяха проверявани чрез задачи с 
избираем отговор  и чрез диктовката.  

 

Данните от международните изследвания, както и от националното външно оце-
няване провокират въпроса Как да бъде насърчавана грамотността на българските 
ученици? 

 

Изследователският въпрос предполага решаването и на такива проблеми: 
 Защо в едното изследване резултатите на българските ученици са много нис-

ки, а в другото изследване са много високи? 
 Как да използваме резултатите от двете международни изследвания в прак-

тиката на обучение по български език и литература за насърчаване на гра-
мотността? 

 Какви умения и какви знания са необходими на учениците, за да решават 
успешно задачите от двата вида изследвания на грамотността? 

 Как могат да бъдат включени такъв тип задачи в обучението по български 
език и по литература? 

 Как могат да бъдат включени такъв тип задачи при оценяването на уче-
ниците, на тяхната подготовка по български език и литература? 

 Какъв да бъде балансът между пазарноориентираната философия на оценява-
не в PISA и образователноориентираната философия на оценяване в PIRLS? 

 

Отговор на тези въпроси засега дава Националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността (2014- 2020)  ЧЕТЕНЕТО – КЛЮЧЪТ ЗА ПОВИШАВА-
НЕ НА  ГРАМОТНОСТТА НА НАЦИЯТА 

 

Какво съдържа стратегията? 
1. Анализ на състоянието 
2. Визия 
3. Водещи принципи при изпълнение на стратегията 
4. Стратегическа цел и оперативни цели 
5. Политики за насърчаване и развитие на грамотността 
6. Партньори 
7. Финансиране на стратегията 
8. Индикатори за измерване на резултатите от изпълнението на стратегията 
9. Планиране, наблюдение, отчитане и оценка на изпълнението на стратегията 
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Към Стратегията има и приложения, които подпомагат реализирането й 
 Приложение № 1 Основни дейности за изпълнение на стратегията  
 Приложение № 2 Описание на дескрипторите според различните изследва-

ния и връзката им с държавните образователни изисквания  
 Приложение № 3 Примери за училищни инициативи за насърчаване на гра-

мотността сред учениците  
 Приложение № 4 SWOT-анализ 
 

Нашият коментар може да се обобщи със следните думи. Отдавна имаше нужда 
от такава стратегия. Конструирана е така, че да работи успешно. Поставени са много 
амбициозни социалнозначими цели, които в същото време са постижими. Отчетени 
са постиженията и слабостите, набелязани са работещи решения. Посочени са и 
средствата за постигане на целите. Стратегията е продукт на широко обсъждане, в 
което бяха включени всички заинтересовани страни.  

Продуктивен подход е, че в Стратегията са идентифицирани и дефинирани ос-
новни понятия, за които има съгласие: начална грамотност, базова грамотност, функ-
ционална грамотност, мултифункционална грамотност. В търсене на решения са 
предприети интегрирани и всеобхватни работещи мерки: в областта на превенцията,  
интервенцията, компенсацията.  

 
Като стратегическа цел е формулирана следната: 
 

Постигане на равнище на функционална грамотност, което ще осигури възмож-
ност за личностно и обществено развитие и ще спомогне за постигането на интели-
гентен, приобщаващ и устойчив растеж на икономиката. 

 

Сред предвижданите мерки за реализацията й са посочени следните големи 
групи:  

Мярка 1. Привличане на общественото внимание към повишаване на грамот-
ността и популяризиране на четенето  

Мярка 2. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да 
увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения  

Мярка 3. Осигуряване на лесен достъп до книги и до други четива 
 
Предвижданите мерки оформят следните големи групи, разгърнати в конкретни 

примерни инициативи в приложение № 1: 
Мярка 1. Оценяване на равнището на грамотност  
Мярка 2. Оптимизиране на стандартите за учебно съдържание и на учебните 

програми  
Мярка 3. Квалификация на учителите 
 
Увеличаване на участието и приобщаването 
 

Осъществяването на тази оперативна цел включва следните мерки:  
Мярка 1. Преодоляване на социално-икономическата неравнопоставеност  
Мярка 2. Преодоляване на неравнопоставеността при билингвите 
Мярка 3. Преодоляване на дигиталната пропаст 
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Най-важно е, че са идентифицирани индикатори за постигане на резултатите от 
изпълнението 

 90 % от децата на възраст от 4 години до постъпването им в първи клас да 
бъдат обхванати в предучилищно възпитание и подготовка  

 80% от децата в края на задължителната подготовка за училище да достигат 
училищна готовност  

 Достигане на 80 % постижимост на държавните образователни изисквания за 
учебно съдържание по български език и литература в началния етап, измере-
на чрез националното външно оценяване в края на IV клас до 2020 г.  

 Достигане на 65 % постижимост на очакваните резултати от обучението по 
български език и литература, измерена чрез националното външно оценява-
не в края на VII клас  

 Намален дял на 15-годишните ученици с постижения под критичния праг 
PISA до 30 %  

 Достигане на 60 % постижимост на очакваните резултати от обучението по 
български език и литература, измерена чрез държавните зрелостни изпити по 
български език и литература  

 80 % от включените в курсове за ограмотяване и за усвояване на учебно 
съдържание от класовете в прогимназиалния етап възрастни да са завършили 
успешно обучението си  

 
Вместо заключение! 

В страната, която е дала славянската азбука още през 9 в., патронът на нашия 
университет св. Климент Охридски е подготвил 3500 учители, нека да работим заед-
но за насърчаването на грамотността.  

 
Литература 
 

1. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014- 2020)   
ЧЕТЕНЕТО – КЛЮЧЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА  ГРАМОТНОСТТА НА НАЦИЯТА 

2. http://www.minedu.government.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143 
3. Петрова, С. Училище за утрешния ден. С.  2010 
4. Чакъров С. и М. Господинов, Методика на езикознанието. София издание Яким 

Якимов, 1906  
5. Bachman L.F., Palmer A.S.  1996: Language Testing in Practice. Designing and 

Developing Useful Language Tests. Oxford 1996  
6. PIRLS’2006  Рамка за оценяване:  PIRLS’ 2006 Assessment and Specifications. 2-nd 

Ed.  http://timss.bc.edu/pirls2006/framework.html  
7. PISA’2009 Рамка за оценяване: PISA’2009 Assessment Framework  

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/44455820.pdf  
 
 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 218

 
СИСТЕМА ОТ ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА РАЗВИТИЕ  
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Резюме: Обект на анализ в статията са способностите и по-конкретно матема-
тическите способности. Изяснява се тяхната същност и характеристиките на 
децата с математически способности. Определят се изискванията, на които тряб-
ва да отговаря една система от текстови задачи, за да съдейства за развитие на 
математическите способности на учениците от 3-4 клас на началното училище. 
 

Ключови думи: текстови задачи, математически способности, ученици от 3.-4. 
клас на началното училище. 
 

Abstract: The primary objective of the analysis in this article is to clarify the nature and 
characteristics of mathematical abilities in children with such aptitudes. The study defines 
the requirements for a system of word problems to support the development of 
mathematical abilities in children from 3rd-4th grade of primary school.  
 

Key words: word problems, mathematical abilities, children from 3rd-4th grade. 
 
 

Човешките способности се определят като „ансамбъл от природно и социално 
обусловени индивидуални и относително устойчиви психически особености или 
свойства, които отличават един човек от друг, осигуряват му условия за успех и висо-
ки количествено-качествени постижения в една или няколко дейности, разкриват раз-
личията в динамиката и овладяването на необходимите за работа знания и навици. 
Без да се свеждат до система от знания, умения и навици, способностите определят 
лекотата и бързината на усвояването им и сами се развиват и усъвършенстват в про-
цеса на придобиване и обогатяване на личния опит“. [1, 546-547] 

Под способност обикновено се има предвид потенциал за високи постижения, 
който се проявява у едни деца или възрастни за разлика от други и може да се открие 
в поведението на хората. Обикновено наличието на способности предполага и висока 
продуктивност – човек, който има музикални способности, е в състояние дълго вре-
ме, без умора, да слуша, възпроизвежда и създава музика. Способностите се проявя-
ват рано в развитието на детето, те могат да се диагностицират в периода 3-10 годи-
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ни. Когато едно дете проявява способности в дадена област, то се отличава от дру-
гите деца с бърз напредък и задоволство от извършването на дейността. 

Най-често срещаното деление на способностите е на общи и специални. Мате-
матическите способности са част от специалните способности. Те се определят от В. 
А. Крутецкий като съвкупност от 12 компонента: способност за обобщение и за абст-
рахиране, логическо разсъждение, съобразителност и находчивост, математическа 
памет, гъвкавост на мисленето, опора на нагледен материал, способност за прав и об-
ратен ред на мислите, стремеж към икономия на умствени сили, съкращаване проце-
са на разсъждението. [2, 199-203] Отделните компоненти се срещат в различна степен 
развити у различните възрасти и различните ученици.  

 

Александър Боровик и Тони Гардинър определят следните характеристики на 
математически способните деца [4]: 

 „способност да се правят и използват обобщения – често доста бързо. Една 
от основните способности, често откриваема дори на нивото на началното 
училище. Например: от един случай детето веднага знае как да реши всич-
ки примери от същия вид; 

 бързо и стабилно запаметяване на математическия материал; 
 способност за концентрация върху математически задачи за дълъг период, 

без явни признаци на умора; 
 способност да се предлагат и използват множество изображения на един и 

същи математически обект. Например: дете се прехвърля лесно между раз-
лични изображения на една и съща функция – таблица, диаграма, графика, 
както и аналитичен израз; 

 инстинктивна тенденция да се обърне към проблема по различни начини, 
дори ако проблемът вече е решен, се стреми да намери алтернативно реше-
ние; 

 способност за използване на аналогии и създаване на връзки; 
 готовност за свързване на две (или повече) действия за изграждане на 

решение чрез разнообразни стъпки; 
 способност да се разбира какво значи „Знаем със сигурност“; 
 способност за откриване на непосочени допускания в проблем и или да ги 

обясняват, или да ги използват, или да отхвърлят проблема като зле дефи-
ниран; 

 отличителна тенденция за „икономия на мисълта“, стремейки се да се наме-
ри най-икономичния начин за решаване на проблема, към по-голяма яснота 
и простота на решението; 

 инстинктивно осъзнаване на присъствието и значението на основната 
структура; 

 липса на страх от „да се изгубиш в решението на проблема“ и стремеж към 
намиране на път през проблема; 

 тенденция към бързо съкращаване, компресиране или скъсяване на пътя на 
разсъжденията в процеса на решаване на проблема; 

 едно лесно схващане на обединяване и разделяне на математически обекти 
и действия.“  

 

Целта на часовете за свободноизбираема подготовка (СИП) е да се предложат 
възможности на учениците за надграждане на знанията от учебния материал в дадена 
предметна област и за развитие на общите им и специални способности. Смисълът на 
свободноизбираемата подготовка е да се задоволят интересите на учениците, които 
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бързо и леко усвояват учебния материал за съответния клас и скучаят в задължител-
ните часове. На тези ученици трябва да се предложат задачи и дейности, изискващи 
по-високо натоварване, повече мисловна дейност, повече възможности за творчество 
и т.н. 

Най-честата училищна практика е часовете по СИП да се използват за затвърдя-
ване на знанията от учебната програма или за подготовка за различни математически 
състезания чрез решаване на задачи, давани предходни години. Това не дава възмож-
ност на учениците да развият пълноценно математическите си способности, защото 
се работи хаотично, без дейността да се подчини на някаква система. Създаването на 
система от задачи, които да съдействат за развитието на математическите способнос-
ти на учениците трябва да стъпи на точно определени принципи и правила. Основ-
ните изисквания към такава система би могло да се формулират така: 

 
Учебната дейност в часовете по СИП трябва: 
 да стимулира мисленето; 
 да е ориентирана не към възприемане на информация, а към умствена дей-

ност, водеща до формулиране и решаване на проблеми; 
 да дава възможност за задоволяване на индивидуални предпочитания, нуж-

ди и възможности; 
 да е инвариантна и иновативна; 
 да залага на действията, на правенето, на активното участие на ученика. 
В съдържателно отношение трябва да не се надхвърлят рамките на учебната 

програма за съответния клас, като се включат аритметични, геометрични и елементи 
на алгебрични знания. Това съдържание може да се представи пред учениците под 
формата на текстови задачи.  

 

Текстовите задачи са изключително подходящи за развитие на математическите 
способности на 7-11-годишните ученици, защото: 

 най-често те представят житейски проблем, до разрешаването на който мо-
же да се достигне с аритметични пресмятания или геометрични трансфор-
мации; 

 има възможност част от тях да се формулират по занимателен, привлека-
телен за учениците начин, който би засилил интереса им към математиката 
и би послужил за мотивация на дейността им; 

 решаването им изисква прилагане на различни мисловни операции, като 
абстрахиране, анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

 има изискване за намиране на най-рационално решение, т.е. търси се опти-
малност и „икономия на умствени сили“. 

 

За да бъде един набор от текстови задачи система за развитие на математически 
способности, трябва да са изпълнени редица изисквания. 

Системата от текстови задачи трябва да е подсистема на системата от 
математически задачи, залегнали в учебните програми за всеки от началните класо-
ве. Като подсистема тя трябва да включва програмното учебно съдържание и да не го 
надхвърля. 

Необходимо е да се приложи спираловидният подход при подреждането на 
задачите – задачите да се усложняват постепенно, като всяка следваща „стъпва“ на 
нещо познато и съдържа нещо ново. Задачи от определен вид трябва да се решават  
3-4 пъти в различни часове по СИП, за да останат знанията и уменията на учениците 
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да ги решават трайни. Така например всички задачи от диофантови уравнения не 
трябва да се структурират в една тема, а да се пръснат в няколко и то непоследова-
телни теми. Само тогава може да се очаква, че учениците ще овладеят устойчиви 
умения за решаването им. 

Решаването на задачите не бива да изисква само репродуктивни действия, 
задължително трябва да има проблем, изискващ умствени усилия. Обикновено това 
са зависимостите между величините в задачата. Тези величини могат да са дадени в 
явен вид или чрез корелация между две и повече величини. Откриването на тези за-
висимости и превеждането им на математически език чрез числови изрази или урав-
нения изисква от учениците мисловни усилия и поддържа интереса им към намиране-
то на решение на задачата. Затова повечето задачи за развитие на математическите 
способности на учениците не включват действия с трицифрени или многоцифрени 
числа. Числовият материал обикновено в тях са едноцифрени и двуцифрени числа. 

Системата от текстови задачи трябва да дава възможности за стимулиране 
на творческото мислене. Част от текстовите задачи позволяват решаване по два или 
повече начина, като обикновено единият от всички е най-икономичен. Търсенето на 
най-простия и лесен начин за решаване е творческа дейност, която трябва да се 
поощрява. Затова в системата трябва да се включат задачи, които позволяват различ-
ни начини на решаване. Трябва да се включат и изисквания за съставяне на текстови 
задачи по дадени: числови данни, решение и др. Творческото мислене може да се раз-
вива и чрез промяна на дадена задача така, че да отговаря на нови условия, промяна 
на въпроса на задачата така, че да има предложено решение и др. В системата трябва 
да има задачи за съставяне, допълване, коригиране на текстови задачи, за промяна на 
въпрос, данни или условие, за подбор на подходящ въпрос към дадено решение, за 
сравняване на текстови задачи, за съставяне на съкратен запис и др. под. 

В системата трябва да се включат задачи с възможности за вариации на 
отговорите. Подходящи в това отношение са комбинаторните задачи, като трябва да 
се прецени съобразно възрастта на учениците, дали е целесъобразно да се изчерпват 
всички възможности или може да се посочат само няколко. Отговорът на една задача 
може да варира и в зависимост от условието. Ако то не е еднозначно формулирано, 
могат да се получат два и повече отговора. Това са задачи, които предоставят още по-
добри възможности за развитие на математическите способности на учениците. 

Системата да съдържа задачи в косвена форма. Обратните задачи често поз-
воляват решаване с аритметични и алгебрични методи. Алгебричното решение, оба-
че, понякога е твърде сложно за учениците в начална училищна възраст. [3] Условия-
та на текстовите задачи, формулирани в косвена форма, изискват от учениците да 
преформулират зависимостта и да подберат подходящо аритметично действие. Зада-
чите в косвена форма не са трудни за учениците, които проявяват математически спо-
собности, затова с тяхното количество не бива да се прекалява. 

Да се предвидят задачи, чието решаване изисква обратен ход на мисленето, 
т.е. такива, които се решават чрез инверсия. Това са задачи, решаването на които 
изисква освен логическо мислене и математическа памет, още и съобразителност и 
находчивост. Могат да бъдат както задачи с аритметично, така и с геометрично 
съдържание. 

Системата да е отворена – да може да се допълва с нови задачи. Определен 
вид текстови задачи могат да затруднят повече учениците. Затова трябва да им се 
предложат още задачи от този вид, които да станат част от системата. Освен това 
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учебното съдържание се променя и системата трябва да бъде актуализирана след вся-
ка такава промяна. 

В системата трябва да се включат задачи, които се решават с помощта на 
чертеж. Учениците трябва да усвоят умения да подбират правилен чертеж от някол-
ко дадени, да коригират грешен чертеж, сами да съставят чертеж и да съставят текс-
тови задачи по даден чертеж. 

 

Допълнителната работа върху текстови задачи изисква много добра подготовка 
от учителите и, естествено, допълнително натоварване. Но само чрез нея биха могли 
да се развиват компонентите на математическите способности. 

Текстовите задачи отразяват реалния живот и формирането на умения за реша-
ването им ще подготви учениците да се справят по-лесно с предизвикателствата в 
живота, подбирайки оптимални решения. 
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Анотация: Опозицията стандартност-нестандартност в образованието е осмис-
лена във взаимовръзката на философско-антропологическата, психологическата и 
педагогическата гледни точки. Асоциирана с основни тези на персонализма, дифе-
ренциалната психология, приобщаващото образование, тя е отправна точка при ин-
терпретирането на спецификата на работа със студенти от специалности по 
изкуствата и реализирането на индивидуален и диференциран подход.  
 

Ключови думи: нестандартност, образование 
 

Abstract: The opposition between standardness and nonstandardness in education is 
considered within the interrelation of the philosophical and anthropological, the psychological 
and the pedagogical points of view. Being associated with key concepts of personalism, 
differential psychology and inclusive education, the standardness-nonstandardness 
opposition is a starting point when interpreting the specifics of the work with art students 
and the implementation of an individual and differential approach.   
 

Key words: nonstandardness, education 
 
 

Опозицията стандартност – нестандартност в образованието е мислима във 
взаимната обвързаност на идеи, обосновавани във философски, психологически и пе-
дагогически план. 

Нестандартността е присъща част от човекознанието. Тя е своеобразен израз на 
интелектуалните „бунтове“ спрямо създадените традиции и стандарти; опит за „от-
говор“ на предизвикателствата на променливото социално битие и отражението му в 
духовната култура и в обикновеното съзнание. Опозицията стандартност – нестан-
дартност е в известен смисъл част от историята на развитието на всяка наука, поле-
мика между традиция и новаторство; полемика между различни алтернативи, но меж-
ду които винаги има и известно „родство“. 

Идеята за нестандартност в образованието днес е част от опитите за нововъведе-
ния в педагогическата практика и за адекватното им теоретическо осмисляне; свързва 
се с преразглеждане на ценностите и приоритетите в образователната политика по 
отношение на цели и съдържание на образованието; преодоляване на стериотипите в 
педагогическото мислене и вариативност на идеите; свързва се с промяна на основ-
ните подходи и поставяне на акцент върху хуманността и прагматичността. 
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В историко-педагогически план идеята за нестандартност кореспондира с поста-
вянето на началото на „новаторска педагогика“ и с критиката на съществуващите 
антропологически концепции, с промяната на възгледите за човека и неговата среда, 
с промяната на концепцията за детството, детето и мястото му в света./Е.Кей, М. 
Монтесори и др./ Реформаторските идеи на 20. век, движението за алтернативно 
образование с цялото си богатство от педагогически концепции, теории и школи, се 
обединяват в полемичното си отношение към класическите „стандартни“, теоретични 
положения и практически решения. Обединява ги стремежът към преодоляване на 
стандартната структура на педагогическото мислене и създаване на „ново педагоги-
ческо мислене“, на теория и практика, които да съответстват на действителността.  
Критико-рефлексивното отношение към битуващите нагласи и педагогически прак-
тики предпоставят промяна в обосноваването на мисията, целите, организацията, съ-
държанието на образованието. Променят се ценностите и смисъла  му. Утилитарното 
се обвързва с опита да се удовлетворят преди всичко личностни потребности и ин-
тереси. Образованието се превръща във фактор за изява на личностни качества и за 
саморазвитие. [ 9 ]  

Доминиращата „субектна“парадигма от втората половина на 20.век, разбиране-
то за субекта като „ всеобхватно и най-широко понятие за човека, което обобщава 
всичките му качества – природни, социални, индивидуални,... като фокус на емоцио-
нално и афективно, съзнателно и несъзнателно, социално и индивидуално, материал-
но и идеално“[ 4, с. 22] са реална основа на хуманистичния подход. 

Контурите на „субектната педагогика“ и на хуманистичната традиция се из-
граждат от: убедеността, че същността на човека е позитивна, конструктивна и соци-
ална; пълно доверие в човека и неговите възможности; убеденост, че у човека непре-
къснато се актуализира тенденцията към саморазвитие и самореализация. Възмож-
ността за свободен  избор, не само между външни алтернативи, но и като екзистен-
циално качество на личността и способност за вътрешен избор, предполага не при-
нудително, основано на значенията учене. Необходимо е инициативно учене, насо-
чено към усвояване на смисли в качеството им на елемент от личния опит. [7] Цент-
рираният към човека подход в образованието включва: сътрудничество, съвместност, 
взаимопомощ в личностното развитие, психически климат на доверие, актуализация 
на мотивите. Нестандартното в образованието може да се свързва с усъвършенства-
нето на знанията и на преподаването, с внедряването на нови експериментални про-
грами и съвременни технически средства на обучение. Идеята за нестандартност, 
според К. Роджърс обаче, се основава  преди всичко и най-вече на осмисленото учене 
като съвкупност от ценности. Те са в основата на убеждението за значимостта на все-
ки човек, правото на избор и радостта от творчеството и от  ученето като творчество. 
[7] Променят се нагласите на субектите в междуличностното взаимодействие; проме-
ня се цялостната философия на педагогиката, неразривно свързана с личностните 
способи на битуване и битие на човека. 

В съвременните условия проекцията на тези вече „класически“ идеи се открива 
в парадигмата на вариативното развиващо смислово образование и в парадигмата на 
приобщаващото образование. 

Идеята за вариативността и понятието „вариативно образование“, употребени за 
първи път от А. Г. Асмолов през 1991 г. се свързва с разбирането за процес, насочен 
към разширяването на възможностите за компетентен личностен избор на житейски 
път и на саморазвитие. Целта на вариативното образование е в съвместната дейност с 
педагози и с връстници да се усвоят универсални начини за познание и изграждане 
на „картина на света“,  чрез които да се решават широк кръг задачи в различни ситуа-
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ции на неопределеност. Мотивацията е образованието да се превърне във фактор за 
социокултурна модернизация, във фактор за формиране на идентичността и хармони-
зиране на социалните отношения. [2] 

Вариативността не изключва стандартите, доколкото те задават равни възмож-
ности „в образователното пространство като пространство на единство в многообра-
зието“ [2, 3] 

Методологична основа на вариативното образование е културно-дейностната и 
екзистенциалната психология, намерили обединяващите гледни точки в тезата за 
дорефлексивните дълбинни смислови образувания. Последните се пораждат в потока 
на дейността и са независими от осъзнаването, от сферата на знанията и волевия 
контрол. Така психологически обект на възпитанието и на обучението ставата смис-
ловите образувания на личността, личностните смисли и нагласи. Тази концепцея 
задава мотивационно-смисловия анализ на развитието на личността, дейностно-смис-
ловия подход, смисловата педагогика, психологията на смисъла.[ 1, 2, 3] 

Тази посока на разсъждение кореспондира с един от водещите методологически 
принципи в съвременната философско-педагогическа антропология – за човека като 
„открит въпрос“/Ото Болнов/; за съотношението определеност – неопределеност в 
човешката природа и за връзките определеност – стандартност – неопределеност – 
нестандартност по отношение на човешката същност и по отношение на образова-
нието. Тези взаимовръзки са част и от философско-психологическото и педагогичес-
кото обосноваване на идеята за приобщаващото образование.  

Ценността на различието е ценността на нестандартното – като смисъл и значе-
ние. Запазването на единството в различието; приемането и разбирането на много-об-
разието от култури, форми на самоизразяване и прояви на индивидуалността; стреме-
жът към създаване на подходящи условия за образование и отношения на равнопо-
ставеност в различието са същностни характеристики на приобщаващото образование.  

В духа на съвременната диференциална психология „индивидуалността е кон-
цептуална интеграция на индивидуалното многообразие“, показана във взаимовръз-
ката й с общите закономерности. [5] Смисълът е основен, съдържателен интегратор 
на индивидуалността, а индивидуалният стил е начин на нейното функциониране. 
Различното, нестандартното е предизвикателство и възможност. 

Различността и нестандартността са иманентно присъщи на изкуството – като 
част от културата и като израз на духовност. Нестандартността в мисленето, в пове-
дението, в себеизразяването са типични за студентите от специалности  по изкуства-
та. Нестандартността е обвързана с психиката на таланта, с психологията на твор-
чеството и по специфичен начин се проектира върху дейностите в изкуството. Но тя е 
мислима и в контекста на изразните средства на различните изкуства, на своеобраз-
ния „прочит“ на действителността и на особеностите на познанието, в частност. 

Човек е способен да овладее света на изкуството само в диалогично общуване с 
него, чрез диалот на Аз-а на твореца, на изпълнителя, в най-широк смисъл на душата – „с 
цялото човечество...., чрез състрадание, съпреживяване, съчувствие, сътворчество, 
опит и развитие.“ [6]  

Възприемането на изкуството е съотнасяне на абстрактното с множество кон-
кретни актове на реално възприемане, посредством овладяност на езика и изразните 
средства, на жанрово-стилистичните представи на конкретното изкуство; на худо-
жествените ценности и развитието на художественото мислене; на развитието на спо-
собност за разбиране и откриване на личностен смисъл в конкретно произведение. 

Новите педагогически парадигми, отнесени към професионалното образование 
в сферата на изкуството, предполагат моделите на образование да осмислят преди 
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всичко особеностите на културно-образователната среда, разнообразието на худо-
жественотворческата дейност, условията за разкриване потенциала на личността. 

Организирането на личното пространство за творческа активност и дейност, 
съответстваща на потребностите, интересите, способностите на учащите се и запазва-
нето на тяхната самобитност, уникалност, неповторимост предполага не само дейнос-
тен и аксиологичен, но и личностно-ориентиран подход в образованието. [8 ] 

Една от тезите на движението за дидактическо художество от първите десетилетия  
на 20.век е, че само творецът възпитава творец. В този смисъл, чрез личността и педаго-
гическото майсторство на преподавателя, образователният процес трябва да предлага не-
стандартни подходи, ситуации, методи, да създава среда за изява на различието.  

Насищането на формите на обучение с дейности и задачи, които поставят сту-
дентите в ситуации на неопределеност, позволяват свобода на възприемане и изра-
зяване, понякога – необичайни. Многообразието от образователни потребности и раз-
личното ниво на изразеност на таланта налагат необходимостта от максимално инди-
видуализиране и диференциране на задачите, моделите на общуване и стимулирането 
на постиженията.  

Концептуализирането на новата информация, конструирането на ново знание и 
намирането нови решения, развитието на критично мислене и на способност да се от-
стоява собствена позиция, проблематизирането на знанието и интелектуалните за-
труднения са малка част от начините за развитие на творчество и нестандартност в 
мисленето и поведението в процеса на обучение. 

Съчетаването на стандартното и нестандартното в технологията на обучението 
и поставянето на учащия се в качеството му на ценност и смисъл на образованието 
означава едновременно приобщаване към художествената култура и развитие на лич-
ностния потенциал. Професионалната диагностика и прогностика на способностите в 
определена сфера на изкуството, педагогическото майсторство и информираност за 
създаване на подходящо образователно пространство за развитие на таланта, умелото 
използване на методическия инструментариум  в този процес са условие за използва-
не потенциала на изкуството за личностно развитие и за самоизразяване чрез твор-
чеството. Художествената култура става едновременно условие, средство, процес и 
резултат от художественото образование. Нестандартният подход в образованието, 
разбиран в най-широк смисъл, става гаранция за равни шансове на всеки да достигне 
желана степен на постижения, чрез създаване на необходимите условия за развитие и 
саморазвитие в този процес.  
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Abstract. This paper aims to reveal some dimensions of high school and university 
students’ locus of control. The main results from a survey conducted among a group of 68 
high school students from the  two schools in Bourgas and a group of 49 students from the 
Bourgas Free University have been discussed. Most of the high school and university 
students demonstrate internal locus of control. The latter is associated with higher 
academic achievements. The students coming from well off families demonstrate internal 
locus of control compared to the students from families with less economic resources.  
 
Key words: locus of control, autonomy, survey, high school and university students.  

 
 

Въведение 

Конструктът „локус на контрол“ е създаден от Джулиън Ротър през 1966 г. Го-
дина. Според автора, който работи в теоретичната рамка на социобихейвиоризма, 
локусът на контрол визира източника на подкрепление за мотивиране /причинност/ 
на поведението. Вътрешният локус на контрол означава, че човек търси мотивация/ 
подкрепление в собственото поведение, а външният локус на контрол предполага, че 
човек търси подкрепление/мотивация във външни фактори. Ротър конструира и тест 
с 23 закрити айтема, чрез които измерва този конструкт. Изследванията на Ротър 
доказват връзката на локуса на контрол със соматичното и психичното здраве. Хо-
рата с вътрешен локус на контрол имат по-добро соматично и психично здраве в 
сравнение с тези с външен локус на контрол – първите са с по-ниско кръвно наляга-
не, страдат по-рядко от инфаркти, по-рядко са депресирани и тревожни и по-лесно се 
справят със стреса. Хората с вътрешен локус на контрол обикновено са с по-висока 
самооценка, с повече социални умения, по-уверени и постигат повече успехи в учи-
лище и в работата. [7] Последователите на Ротър продължават изследванията на 
влиянието на локуса на контрол върху постиженията, процесите на учене, възприема-
нето на политическите убеждения, реакциите към болест, лечение и хоспитализация, 
търсенето на здравна информация, увереността в собствените способности [1, 7]. 
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Днес в психологическите и социално-психологическите изследвания локусът на 
контрол е широко използван конструкт за изследване и анализиране на личностови 
качества в различни среди. Изследва се неговото влияние върху когнитивни процеси 
/вземане на решение, решаване на проблеми/, върху емоционални реакции към болка 
и пр. Не малко са изследванията в областта на качеството на живот и здравето и връз-
ката с локуса на контрол – контрол върху здравето, конкретно при наднормено тегло, 
при посттравматично стресово разстройство, при раково болни и пр. [9,10,11] 

В българската психологическа литература също има изследвания върху локуса 
на контрол при студенти в академична среда [8], изследване на влиянието на локуса 
на контрол при избирането на подходи за мотивиране на персонала[6], определяне 
локуса на контрол при дълголетници [4], връзката между здравния локус на контрол 
и справянето с тревожност и стрес [5]. Интересно е и изследването на Ю. Генов за 
преобладаващия профил на хората според локуса на контрол в различин общества, 
вкл и в България [ 3]. 

 
Дизайн на изследването1  
 

Изследването е проведено сред две групи: 1. Ученици от 9-ти клас и 2. Студен-
ти. В първата група анкетирахме 68 ученици от 9-ти клас от 2 училища в гр. Бургас: 
СОУ „Кирил и Методий“ и ПГ по механоелектротехника и електроника. Във втората 
група анкетирахме 49 студенти от ЦХН, БСУ.  

Използваме Въпросник за локус на контрол, адаптиран и валидизиран от Ангел 
Величков и Мария Радославова [2]. Отделно анкетираните попълват скала за авто-
номност на Worthington и асоциативен тест с две понятия „постижения“ и „дисципли-
на“, които впоследствие бяха обработени с метода на семантичния диференциал. 

Адаптираният тест за локус на контрол включва общо 20 двойки алтернативни 
съждения като едното съждение измерва външен локус на контрол, а другото съжде-
ние измерва вътрешен локус на контрол. Пет от двойките съждения са маскиращи, те 
имат за цел да скрият истинското съдържание на измервания конструкт, за да не 
подвеждат анкетираните в логиката на теста и поради това не се оценяват. Оценяват 
се само съжденията, отразяващи външна и вътрешна локализация на контрола. На 
съжденията с външна локализация на контрол  се приписва 1 точка, а на съжденията 
с вътрешен локус на контрол се приписва 0 точки. Изчислява се общ бал за всяко 
анкетирано лице, като по-високите балове по метода са показателни за външна лока-
лизация на контрола, а по-ниските – за вътрешен локус на контрол. 

За норма може да се приеме, че оценки до 7 точки са показателни, че човек е с  
вътрешен локус на контрол, а общ бал от 8 и повече точки означава, че човек 
проявява външен локус на контрол. Получените средни и стандартни стойности 
(7,94) в приложения тест от А. Величков и М. Радославова показват, че разпределе-
нието е близко до нормалното, а това от свой ред е показател, че методът е надежден. 

Данните са обработени с SPSS. 
 

Хипотези на изследването 
 

Поставихме следните хипотези: 
 

H1: Очакваме, че в групата на студентите ще се наблюдават повече хора с вът-
решен локус на контрол в сравнение с учениците. 

                                                 
1 Изследването се реализира в рамките на вътрешно-университетски проект „Самоконтрол и 
дисциплина в юношеска и младежка възраст. Социално-психологическо изследване“. То се 
изпълнява от екип преподаватели от ЦХН и студенти от специалност „Психология“. 
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Н2: Очакваме, че в двете групи ще се наблюдават диференциации на стойности-
те на локуса на контрол според пола. Предполагаме, че момичетата ще имат по-ниски 
стойности – т.е. провявяват вътрешен локус на контрол, а момчетата –  външен локус 
на контрол. Основания за нашето допускане е това, че момичетата в тази възраст са 
по-организирани, целенасочени и по-често имат по-висок успех в училище. 

Н3: Очакваме, че учениците с по-висок успех ще имат вътрешен локус на 
контрол и съответно учениците с по-нисък успех ще имат външен локус на контрол. 
Основания за нашето допускане е факта, че високият успех е резултат на личностна 
целенасоченост, увереност, самодисциплина. 

Н4: Очакваме, че по-високият икономически статус на семейството, в което из-
растват учениците, е предпоставка за развитие на личностни качества като дисципли-
на, усърдие, амбиции, целенасоченост, които са присъщи на вътрешния локус на кон-
трол. И обратно, ученици от семейства с по-скромни икономически средства ще по-
казват по-високи стойности на локус на контрол. 

 
Резултати и обсъждане 
 

Средната стойност на скалата на локуса на контрол в групата на учениците е 
Х=7.94, стандартното отклонение е SD=3.25; в групата на студентите Х=7.39 и стан-
дартно отклонение SD=3.36 /графика 1/. И в двете групи средните стойности са под 8, 
което означава, че преобладават учениците и студентите с вътрешен локус на кон-
трол, като при студентите вътрешният локус на контрол се наблюдава в по-голяма 
степен. 
 

 
 

Графика 1 
 

Изчисленият коефициент за надеждност Кронбах алфа има стойност от 0.7, 
което показва, че тестът има висока надеждност или с други думи измерва точно 
конструкта „локус на контрол“. 
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Локус на контрол и пол 
 
Разпределението по пол в двете изследвани групи е показано на графика 2.  
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Графика 2 

 
Средните стойности на локуса на контрол по пол в групата на учениците са: 
Момчета – Х= 7.71 
Момичета –  Х= 8.69  
 

Момчетата показват по-ниски стойности, което означава, че имат в по-висока 
степен вътрешен локус на контрол, а момичетата показват стойности над 8, което 
означава, че сред тях преобладават тези с външен локус на контрол. 

Т-тестът за разлики между 2 независими извадки не потвърждава значимостта  
на разликите между момичета и момчета. Получените резултати опровергават втора-
та хипотеза, че момичетата са по-често с вътрешен локус на контрол. В  изследваната 
група ученици момчетата се оказват преобладаващо с вътрешен локус контрол, т.е. 
показват повече целеустременост, амбициозност и вътрешна убеденост, което би 
могло да се разглежда като печеливша стратегия за успех в тази възраст.  

 

Средните стойности на локуса на контрол по пол в групата на студентите са: 
Мъже – Х = 6.85 
Жени – Х = 7.58 
 

В групата на студентите мъжете отново показват по-силно изразен вътрешен 
локус на контрол в сравнение с жените. Но и тук Т-тестът за разлики между две неза-
висими извадки не потвърждава статистическата значимост на разликата в стойнос-
тите между мъжете и жените. 

Като цяло не е учудващо, че полът не се оказва значима променлива като се има 
предвид небалансираното съотношение по пол в двете групи: в извадката на учени-
ците преобладават момчетата, а в извадката на студентите – момичетата. 
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Локус на контрол и учебен успех 
 

Потърсихме връзката между локуса на контрол и учебната успеваемост. Тук ло-
гиката на връзката е двупосочна: възможно е младите хора с вътрешен локус на 
контрол да имат по-висока учебна успеваемост, тъй като са целенасочени, мотивира-
ни за постижения, с висок самоконтрол. Възможна е и другата посока на връзка: мла-
дите хора с външен лоукс на контрол да показват по-висока успеваемост благодаре-
ние на външни фактори: например по-голяма откритост към другите хора и приспо-
собимост към изискванията за висок успех, конформизъм и пр. За да видим коя от 
двете посоки на връзки ще получи потвърждение в нашето проучване, създадохме 
две подгрупи в групата на студентите и в групата на учениците: 1. Ученици/студенти 
с отличен и много добър успех и 2. Ученици/студенти с добър и среден успех. Изчис-
лихме средните стойности на локуса на контрол във всяка подгрупа: 

Ученици с отличен и много добър – X = 7.03 точки 
Ученици с добър и среден успех  –  X = 8.58 точки 
 

Студенти с отличен и много добър успех – Х= 7.03 точки 
Студенти с добър и среден успех  – Х = 8.20 точки 
 

Тези резултати показват, че учениците и студентите, които имат по-висок успех, 
са с вътрешен локус на контрол, а учениците и студентите, които имат по-нисък ус-
пех, са с външен локус на контрол. Проведеният Т-тест за разлики между 2 независи-
ми извадки при учениците потвърждава значимостта на разликите между двете групи 
ученици: тези с висок и тези с нисък успех. Обратно, при студентите проведеният Т-
тест не показва статистическата значимост на различията в стойностите на локализа-
цията на контрол при студентите с по-висок успех и тези с по-нисък успех.   

В крайна сметка се потвърди заключението, че има връзка между локуса на 
контрол и учебната успеваемост –  младите хора с вътрешен локус на контрол са по-
целенасочени, устремени, вътрешно дисциплинирани и мотивирани за постижения, 
което има за резултат по-високата им учебна успеваемост.  

 

Локус на контрол и тип училище 
 

Потърсихме има ли разлика между средните стойности на локуса на контрол при 
учениците в общообразователното училище и при тези от професионалната гим-назия.  

Средните стойности на локуса на контрол са следните: 
СОУ „Кирил и Методий“  X = 8.68 
ПГ по Механоелектротехника и електроника X = 7.59 
 

В професионалната гимназия учениците в по-голяма степен имат вътрешен 
локус на контрол, докато в СОУ „Кирил и Методий“ повечето от учениците са с 
външен локус на контрол. Направеният Т-тест за разлики между 2 независими 
извадки не потвърждава статистическата значимост на разликите между двете групи. 
Възможно е преобладаването на вътрешен локус на контрол при учениците от про-
фесионалната гимназия да се дължи на това, че мнозинството ученици са момчета, 
при които, както бе показано по-горе, преобладава вътрешният локус на контрол. 
Съответно, в общообразователното училище преобладават момичетата, при които 
преобладаващият профил на локуса на контрол е външен.  

 

Локус на контрол и материален статус на семейството 
В анкетната карта имаше въпрос, чрез който анкетираните определят какво е 

материалното състояние на тяхното семейство. Потърсихме има ли връзка между 
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локус на контрол и материален статус на семейството. Тук посоката на връзката също 
може да бъде двойна: от една страна, по-добрите материални възможности на 
семейството да формират личности с по-голяма вътрешна устойчивост, дисциплина, 
контрол и мотивация за успех, което е част от профила на личността с вътрешен ло-
кус на контрол. Възможна е и противоположната връзка – по-добрата материална 
обстановка в семейството да създава личности, които нямат изградена личностова ус-
тойчивост и които разчитат повече на външни условия и обстоятелства, което е 
характерно за профила на хората с външен локус на контрол. 

 

Създадохме две подгрупи на материалния статус: 1. Много добро материално 
състояние; 2. Добро материално състояние. 

Средните стойности на локуса на контрол в двете подгрупи са следните: 
Ученици в семейства с много добро материално състояние  X= 6.84 
Ученици в семейства с добро материално състояние X= 8.31 
 

Студенти в семейства с много добро материално състояние  X= 4.40 
Ученици в семейства с добро материално състояние X= 7.78 
 
Както се вижда, учениците, които растат в семейства с повече икономически ре-

сурси, имат по-често вътрешен локус на контрол, т.е. вероятно по-добрата материал-
на среда възпитава децата в повече амбициозност, целенасоченост, самодисциплина. 
Тези деца са по-решителни и с повече увереност в своите качества, по-трудолюбиви 
и усилията им се възнаграждават. 

Направеният Т-тест за значимост на разлики между 2 независими извадки 
потвърждава значимостта на разликите в двете подгрупи при p<0.05. Т.е. получените 
разлики в двете групи има смисъл да бъдат анализирани и представени като значим 
резултат и те потвърждават нашата четвърта хипотеза. 

При студентите също се наблюдава разлика в двете подгрупи: студентите с 
много добро материално състояние имат ниски стойности, т.е. са с вътрешен локус на 
контрол в сравнение със студентите с по-скромни материални възможности. 

Проведеният Т-тест допълнително показва, че различията в локализацията на 
контрол при студентите с много добро и с добро материално състояние са статисти-
чески значими. Степента на значимост е по-малка от 0,05, което показва, че разли-
чията имат статистическа значимост. 

Обяснението на тази връзка при студентите е аналогично на това при ученици-
те. По-добрата материална среда на семейството е стимул за развитие на личността и 
формиране на личностни качества, предразполагащи към добри изяви. 

 
Локус на контрол и автономност 
 

Макар и близки като понятия, локусът на контрол и автономността не са иден-
тични и препокриващи се, а визират различни аспекти на личността. В изследването 
тестът за автономност на Worthington включва подскалите: поведенческа автоном-
ност, емоционална автономност, ценностна автономност и автономност спрямо се-
мейната лоялност. Тествахме връзката между двата конструкти в групата на ученици-
те. Коефициентът на Пирсън показва значимост на корелацията (при p<0.05) само 
между локуса на контрол и подскалата „автономност спрямо семейната лоялност“, 
при това връзката е обратна, т.е. по-високата степен на автономност спрямо семейст-
вото предполага по-нисък локус на контрол. Това показва, че учениците с по-ясно из-
разена самооценка и увереност изграждат и по-голяма автономност най-вече по отно-
шение на семейството, което е път към тяхната личностна зрялост.  
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Заключение 
 

Резултатите от проучването показаха, че по-голямата част от изследваните уче-
ници и студенти са с вътрешен локус на контрол. Потвърди се връзката, че тези, кои-
то притежават вътрешен локус на контрол, са именно тези, които показват по-висока 
успеваемост в училище и в университета. Противно на нашите очаквания, че в юно-
шеска възраст повече момичета, отколкото момчета ще бъдат с вътрешен локус на 
контрол, повече момчета се оказаха с вътрешна локализация. По-високият материален 
статус на семейната среда също се оказа благоприятстващ личностовото развитие – 
целеустременост, насоченост и отговорност – на младите хора фактор. 

Както отбелязва Янкулова [8], изследването на локуса на контрол интегрира два 
изследователски подхода – бихейвиористичен и когнитивен. В рамките на първия 
усилията са насочени преди всичко към обучението и създаването на условия за фор-
миране на подкрепления, произтичащи от личността. В рамките на втория акцентът е 
върху индивидуалните усилия и убедеността на личността да постигне успехи. Се-
мейната среда е първичната среда, където се изграждат личностите на младите хора, 
а в училище обучението съответно следва да създава условия, които да надграждат 
качества на формираните от семейството интернали. Именно чрез единството на 
двата подхода и чрез взаимното допълване на семейната и училищната среда ще се 
създават млади хора с по-голям личностов потенциал за реализация и успех в живота.  
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Резюме: Общоприетата нагласа и разбиране са, че всички сгради са резултат от 
творческото въображение на някой архитект и преди да бъдат построени имат 
разработен строителен план и умален макет, който ги визуализира. По-малко извес-
тен е фактът, че всички ние, като „архитекти“ на собствените си идеи, планове и 
действия, на решения и проекти, също можем да създадем визуално отражение на 
разбирането си за... Това може да стане с помощта на т.нар. мисловни карти. 
Добрата визуализация на учебното съдържание е предпоставка към по-добро и 
ефективно учене. Визуализацията чрез интелектуални карти помага на обучаемите 
да отделят същественото, да акцентират върху важни категории, класификации, 
характеристики, свързани с изучавани академични дисциплини. Мисловните карти 
или интелектуалните карти спомагат да се установи логическа връзка между по-
нятия и закономерности, да се възприеме конкретно понятие като динамична 
структура. 
Публикацията има за цел да представи прилагането на метода на мисловните кар-
ти в хода на обучението на студенти от хуманитарни специалности в БСУ. 
 
Ключови думи: мисловни карти, учене, научаване, представяне на информация, 
визуализация, картографиране на идеи 
 
Abstract: A well-known is the fact that all the buildings are the fruit of the creative 
imagination of someone architect and have a construction plan and a visual scale model 
before they are built. Less famous is the fact that we all, as "architects" of his own ideas, 
plans and actions, of decisions also can create visually reflection of our understanding of... 
This can be done by means of so-called. Mind maps. 
The publication aims to present application of the method of mental maps in the training of 
students who are trained in humanities in BFU. 
 
Keywords: Mind maps, learning, preparation for ..., presentation of information, 
visualization, mapping of ideas 
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„Човек обича да има наръчник,  
който да му даде насоки как да направи определено нещо  

или да използва нова технология.  
Мисловните карти са наръчник относно това как да “работим”  

с най-комплексния елемент от нашия живот,  
а именно мозъка”  

 
Петър Шарков 

 

 
Въведение 
Мисловните карти са един от добрите методи, който комбинира езиково и кар-

тинно съдържание като по този начин се дава възможност на двете части на мозъчна-
та кора да работят заедно и се „…произвежда синергетичен ефект, при който се 
подобряват всички области на мозъчната функция. Освен това, всяко мозъчно полу-
кълбо съдържа много по-голяма част от способностите на другата страна, откол-
кото се е смятало до момента, и всяко полукълбо е способно на много по-обширен и 
много по-изящен спектър от умствени дейности.“ [2, с.18] След усвояване на основ-
ните принципи на изготвянето на мисловни карти, всеки може да ги адаптира към ин-
дивидуалните си нужди, стил на учене и според желаните резултати. 

Така нареченото „мисловно картиране“ (mind mapping) има своите далечни про-
екции още от времето на Леонардо да Винчи. В основата му е използването на мис-
ловни карти (mind maps) за визуализиране и по-лесно възприемане на информация. 
Целта на онагледяването е оптимално свързване на думи (съответстват на линейно 
работещата половина на мозъка) с образи (съответстват на обобщаващата половина 
на мозъка). Терминът „мисловна карта”, както и подходът за съставянето й, е на бри-
танския психолог и автор Тони Бюзан. Мисловните карти се основават на използва-
нето на нелинейното, лъчисто мислене. „Умът мисли радиално (разклонено, от цен-
търа навън), а не линейно (на редове)“ [2, с.107].  

Методът е добър за създаването на навици за учене както при децата в ранна 
възраст, благодарение на което те придобиват умения да систематизират учебното 
съдържание и в бъдеще, когато то се усложнява, така и при възрастните (студенти, 
обучаващи се в различни образователно-квалификационни степени и учещи се в 
различни квалификационни курсове и форми на обучение).  

Mind maps (мисловни карти, интелектуални карти, карти на знанието, мозъчна 
карта, мисловно картиране, картографиране на мозъка/ мисленето, карти на интелек-
та), това са част от преводите на български на метода Mind maps. Мисловните карти 
се определят също като инструмент, метод, начин, подход за учене: 

- Те са инструмент за визуален мениджмънт на информацията, който 
може да се прилага във всички аспекти на живота, защото подобреното обучение и 
проницателното мислене водят до повишаване на производителността и ефектив-
ността.  

- Те са удобен начин за изобразяване процеса на общото системно мислене с 
помощта на схема. Това е нелинеен начин за организиране на информацията и тех-
ника, която позволява улавяне на естествения поток на идеите. 

- Те са метод за обучение, защото … [3]  
Мисловните карти позволяват на всеки, който търси и иска бързо и трайно да се 

справя с огромния информационен поток, като го управлява и структурира по удобен 
и забавен начин.  
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Мисловните карти извървяват дълъг път от началото на дните, когато Тони 
Бюзан ги въвежда в света на мениджмънта. „Тази техника сега е на прага да стане 
един от основните инструменти – задаващи насоката за действие, който дава въз-
можност на студенти, бизнес професионалисти и др. енергично да се заемат и кон-
тролират огромното количество информация, която сме принудени да поемем 
всеки ден“ [4]  

 

Мисловните карти като метод за съхраняване, организиране, изучаване, 
преглед и запаметяване на информация в обучението на студенти от хумани-
тарни специалности в БСУ 

Т. Бюзан определя мисловната карта като „…графичен, мрежовиден метод на 
съхраняване, организиране и категоризиране на информация (обикновено върху хар-
тиен носител), за който се използват ключови думи и образи, всеки от които 
„хваща“ специфични спомени и предизвиква нови мисли и идеи“ [2, с.142].  

 

Мисловните карти като метод могат да се използват многоаспектно при органи-
зиране на процеса на обучение:  

- при представяне на ново учебно съдържание; 
- за осмисляне и визуализиране на идея, концепция, теория, понятие, процес и 

т.н.; 
- за организиране и интерактивно представяне на даден информационен блок 

или тема от учебната програма; 
- за водене на бележки по време на лекции; 
- за изготвяне на презентации, свързани с извънаудиторната натовареност на 

студентите. 
 

Прилагането на този метод на обучение помага на преподавателя да конструира 
информацията по нов и различен начин. Лекциите стават по-динамични и интерак-
тивни, защото във всеки един момент могат да бъдат включени и студентите със за-
дача за самостоятелна работа (например, въз основа на водените бележки да разши-
рят и обогатят мисловната карта на преподавателя). Подобна задача, която е част от 
лекцията е подходяща за групово изпълнение, за да бъде изпълнена за кратко време и 
да има време за презентиране и обсъждане. Освен това работата по групи дава въз-
можност за по-лесно справяне с поставената задача, взаимно споделяне на идеи, об-
съждане и научаване.  

Мисловните карти ефективно предоставят преглед и обобщение на цялото зна-
ние, което смесва думи и картини, подпомагащи стимулирането на логиката и твор-
чеството за ефективни мисловни практики. Процесът на създаване на Мисловни 
карти е подчинен на седем основни правила, които ще онагледим с помощта на мис-
ловна карта. (вж. Фиг. 1) 

Първото правило е свързано с основната тема на мисловната карта. Темата на 
цялата mindmap се ситуира в средата на листа. Темата може да бъде изписана с 
думи, но може да бъде изобразена и със символ. Формулираната тема и нейния 
визуален символ (ако има такъв) се очертават по някакъв начин, (във форма на кръг, 
правоъгълник, облак и др) според тематичната насоченост, въображението и асоциа-
циите на членовете на групата или конкретния обучаем. 

Второто правило е ориентирано към намиране на ключови думи и ключови об-
рази. Ключовата дума е важна, особено по отношение на това, което трябва да бъде 
запомнено. Думите стимулират лявата страна на мозъка „… и са жизнено важен 
компонент за владеене на паметта; но сами по себе си не са толкова мощни, както 
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когато се потрудите да ги извлечете и трансформирате в ключов образ“ [2, с.145]. 
Ключовите образи са важна част от изработването на мисловната карта. Поради тази 
причина с помощта на фантазията мисловната карта може да се обогати с картинки, 
символи, образи (в т.ч. и с изрезки от вестници и списания). По този начин рисунката 
... се превръщат във визуален образ, който представя не само написаното основно 
понятие, но и в събирателен образ на цял главен клон от мисловната карта. 

 

 
 

Фигура 1. Основни правила за създаване на мисловна карта 
 

Най-разбираемата и лесна инструкция, която служи като ориентир за откроява-
не на ключовите думи в текста е: „Ако искате да превърнете текст в mind map, то 
ключовите думи отговарят на тези, които бихте подчертали с маркер в текста.“ 

Трето правило – намиране на основни понятия. След събирането на ключовите 
думи и необходимо да се откроят основни понятия, към които да се отнесат, прикре-
пят ключовите думи. Основните понятия формулират заглавията на основните раз-
клонения на мисловната карта. Прости правила при изработването на мисловни карти 
е основните разклонения да започват от дясно; да се върви по посока на часовникова-
та стрелка; mind map да се прави отвътре навън. 

Четвъртото правило отговаря на въпроса: Каква хартия да използваме за мис-
ловната  карта? Препоръчително е използването на бели листи без редове като най-
малкият формат е А4. Трябва да се има в предвид, че ако листът е по-малък преглед-
ността не е добра. Ако текстът, който ще се картира е голям, желателно е и листът 
хартия да е по-голям. За презентиране е удобно да се използва лист с големина А0.  
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Пето правило – цветове на мисловната карта. За изработване на мисловна карта 
са необходими поне три цвята, напр. червено, синьо и зелено (за да се стимулира дяс-
ната половина на мозъка, която управлява: ритъма, въображението, цветовете, 
съзерцанието, усещането за пространство и размерите). Желателно е всяко от 
главните разклонения да е очертано с различен цвят, което подсказва, че ако основ-
ните клони на мисловната карта са четири е необходимо да разполагаме с четири цвята. 

Шестото правило е свързано със структурата на мисловната карта. Основните/ 
главните клони се извеждат директно от централната тема в средата на листа и вина-
ги са удебелени. Пише се с печатни букви, за да е прегледно и четивно. Допълнител-
ните разклонения вече са по-тънки. Така основното се откроява и се запомня по-
лесно. За допълнителните разклонения е препоръчителна да се използват малки 
букви. Клоните са с дължината на самите думи. Те насочват погледа и го „водят“ към 
допълнителната информация. По този начин се запазва последователността и логика-
та на свързване. 

Седмо правило – стил. В изработването на мисловна карта всеки влага собствен 
начин на подреждане. Основните понятия, знаците, образите трябва да бъдат изрази-
телни и логически да пасват на съдържанието, на нагласата за работа, на стремежа за 
успех. Всичко това заедно помага за запомняне на съдържанието по дадена тема, за 
развитие на капацитета, за повишаване на мотивацията за учене и за намаляване на 
стреса (особено преди изпит). 

 
Методически стъпки за прилагане на метода 

В хода на прилагане на метода на мисловните карти със студенти от хумани-
тарни специалности в БСУ се откроиха някои методически стъпки. 

 

Преподавателят: 
Първо, избира текст (от учебник или от друг източник на информация) за пред-

ставяне чрез мозъчна карта; ако е необходимо подготвя предварително раздавателен 
материал; 

Второ, формира групите; 
Трето, дава кратка информация за различни видове мозъчни карти (ако е необ-

ходимо); 
Четвърто, прави точен инструктаж върху задачата: „Направете мозъчна карта 

на тема ...”; 
Пето, уточнява времето за работа; 
Шесто, студентите изпълняват задачата в подгрупите; 
Седмо, всяка подгрупа (чрез говорител) представя и аргументира избрания 

модел на своята мозъчна карта; мозъчните карти се поставят на място, което може да 
се наблюдава от всички (залепват се на стената или на дъската и пр.); 

Осмо, преподавателят обобщава информацията след всяко представяне. 
 
Най-често срещани методически грешки: 
- избор на неподходящ текст – прекалено голям или неструктуриран; 
- възлагане на задачата без предварително информиране за възможните гра-

фични модели на мозъчни карти; 
- недостатъчно време за работа; 
- избирателно представяне на готови модели поради недостиг на време; 
- неосигуряване на необходимите материали за изработване на моделите; 
- неточен инструктаж. 
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Създаването на мисловни карти е лесен процес, след като веднъж е схваната ос-
новната структура. Това в действителност е процес, който изисква много малко обяс-
нение. Предлагам на вниманието на читателите схеми-опори, които помагат на сту-
дентите в процеса на съставяне на мисловни карти.  

 
 
Схема опора за студенти1 

Поставете листа хартия хоризонтално пред нас; 
Нарисувайте централно изображение с необходимия размер и цвят, което пред-

ставя темата, по която ще работите; 
Начертайте поне четири дебели основни, изглеждащи като радиални разклоне-

ния  навън от централното изображение; 
Напишете по тези разклонения „ключови/основни понятия”, които представля-

ват централното изображение и темата, която разглеждате; 
Начертайте допълнителни разклонения, които са продължение на основните. 

Думите на тези подразклонения са ключови думи/ключови образи и произтичат от 
основните разклонения; 

Продължавайте да разширявате Мисловната карта навън с допълнителни под-
теми/ключови думи и разклонения. 

 

 
 
Схема – опора за студенти 2 
1. Мисловна карта – стъпка по стъпка 
Очертайте темата в центъра на листа по атрактивен начин. 
Нарисувайте главни разклонения. Напишете по една ключова дума на всяко 

главно разклонение. 
На всяко подразклонение на главното напишете една дума, свързана със съот-

ветните мисли и асоциации по него.  
 
2. Защита на речника 
Напишете темата в очертаното място в центъра на листа. 
Напишете всичко, свързано с темата – понятия, ключови думи, класификации, 

теории, техники и т.н. в главните разклонения. 
Открийте и напишете характерни качества/определения за всяка дума в под-

разделенията. 
Открийте и напишете глаголи, свързани с тях в нови подразделения. 
 

 
Резултати от прилагане на метода на мисловните карти 
През летния семестър на академичната 2015/2016 г. е проведена кратка анкета 

(състои се от 8 въпроса и няма претенции за представителност) с 25 студенти от раз-
лични специалности в ЦХН,  при което се очертават следните основни моменти:  

Всички анкетирани участници (100%) са удовлетворени от използването на мис-
ловни карти като иновативен метод за учене. 
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Преобладаващата част от анкетираните 
(82%) считат, че мисловните карти са под-
ходящ метод за визуализация на информа-
цията, като 63% от тях смятат да ги из-
ползват в бъдеще.  

 

Овладяването на софтуера се счита за 
проблем при 84% от анкетираните, при кое-
то те предпочитат първо да изработят кар-
тата ръчно, а след това да я пренесат с до-
пълнения върху програмния продукт. 

 
Причините, поради които студентите 

използват мисловните карти са:  
- За учебни цели;  

- Подготовка за изпити;  

- Подготовка на презентации;  

- Запомняне на тематични бележки, 
книги и материали; 

- За общо проучване и конспектиране 
на големи обеми информация. 

 
 

   
 

Снимки 2 и 3. Презентиране на теми 
от учебните курсове по „Пресжурналистика“ и „Общуване с медиите“ 

 

 
Снимка 1. Презентиране на тема 
от курса по Общуване с медиите 
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Основният извод въз основа на проведеното анкетно проучване се концентрира 
в следните аспекти: развиват потенциала и капацитета в контекста на изучаваната 
научна област; помагат при в процеса на обучение и подготовката за изпити; помагат 
при планиране на времето; увеличат мотивацията за включване; намалят стреса … 

Методът на мисловните карти има приложение в различни области на живота. В 
сферата на образованието неговата приложимост е ориентирана най-вече към пости-
гане на една от основните образователни цели „ …създаване на творчески умове и 
иновативни лидери“ [1]. Ако приемем, че преподавателят ръководи много мозъци, то 
той се стреми всеки от тях да бъде креативен и иновативен. Затова при организиране 
на съвременния академичен процес студентите трябва да се обучават чрез методи, 
които подпомагат максимално разгръщане на техните възможности и познавателен 
капацитет. В този контекст мисловните карти са метод, който обучаемите могат да 
използват, за да си помагат в процеса на учене и да запомнят по-добре учебното 
съдържание, включено в учебните програми на изучаваните академични курсове. 
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Abstract: A comparative analysis in the academic environment has been made as well as 
their interrelations with the types of traits of personality. The survey results display factors 
for the dominant organizational culture in the specific university circles. The survey was 
conducted in the period October 2015 - March 2016 among 717 respondents in four 
Bulgarian university. Attached methodologies are organizational culture by Cameron 
&Quinn, culture practices by Hofstede and BIG 5 model. Conclusions have been drawn 
about the significant differences of the dominant culture. Data have been processed by 
means of the software SPSS-21. 
 

Key words: dominant culture, traits of personality 
 
 

Увод 
Освен личността, се анализира и ролята на културната среда като детерминира-

ща една или друга форма на проявите на поведението на индивида. Средата се схва-
ща като обобщено понятие на цялата съвкупност от разнообразни условия, които 
влияят върху дейността на организацията, респ. на академичната, или с които тя 
трябва да се съобразява като, например: икономически, социални, демографски, по-
литически или други. Самите организации са въплътени в даден културен контекст, 
който е взаимосвързан с личностните перспективи и провокиран от лидерските пози-
ции. 

Изследванията на X. Хофстеде [13] идентифицират пет измерения на национал-
ните култури (властово разстояние, индивидуализъм срещу колективизъм, мъжест-
веност срещу женственост, избягване на неопределеността и дългосрочна срещу 
краткосрочна ориентация). Той разглежда организационните ценности във връзка с 
националната култура, като ги възприема като нейна основна проява и „пътеводител” 
за една организация. 

                                                 
1 The paper has been written under the Scientific Research Project, financed under Decree number 3 
by contract  № НИП-2016 State University of Library Studies and Information Technologies. 
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Актуалността на изследването е съвместяването на гледните точки на лич-
ностно и ситуационно ниво в университетска среда като се поставя ударение на 
чертите на личността, ръководните стилове, доминиращите ценностни ориентации и 
културните практики. Новост е съчетанието на личностни и ситуационни фактори на 
организационното поведение в университетска среда в общество, основано на зна-
нието. 

 
Използвани методи 
 

Целта на изследването е да се проследят факторите на среда и личността, които 
очертават значими взаимовръзки.  

Издига се хипотезата, че четирите типа организационен култури и културни 
практики имат сравнително висока взаимовръзка с чертите на личността и лидерски-
те стилове, тъй като не съществуват поотделно в организацията.  

Използвана е комбинация от следните основни взаимно допълващи се изследо-
вателски методи, включени в една батерия: 

Методиката на К. Камерън и Р. Куин [11] за оценка на четири типа организа-
ционна култура: кланова, адхократична, пазарна, йерархична. Това е евристичен из-
следователски подход за диагностициране на доминиращата организационна култура 
чрез подразбиращата се скрита структура на основните измерения на психологичес-
кия прототип, адаптиран от С. Карабельова [14]. 

Въпросникът на Г. Хофстеде за културните измерения, адаптиран от С. 
Карабельова на основата на: разстояние до властта, индивидуализъм – колективизъм, 
избягване на несигурността. 

Чертите на личността и тяхната йерархия при разработения петфакторен модел 
Големите пет очертава основни характеристики, които са тясно свързани със съв-
местната дейност в условията на организацията и са взаимосвързани с изпълнението 
на служебните функции и задължения (The Mini-IPIP – International Personality Item 
Pool), който съдържа двадесет айтема с петстепенна Ликъртова скала за оценка (Donellan, 
Oswald, Baird, Lucas, 2006). Скалата е сред най-известните и често използвани ин-
струменти в света, базирана върху т.нар. „петфакторен модел на личността“. При из-
ползването на инструмента в различен социокултурен контекст се установява висока 
вътрешна консистентност, което позволява оценката на петте базисни личностни 
измерения: екстраверсия, отвореност към нов опит, сътрудничество, целенасоченост 
и невротизъм. При прилагането на въпросника в българската социокултурна среда 
напълно се потвърждава петфакторната структура и високата вътрешна консистент-
ност на всяка една от скалите  

Самооценката на респондентите на ръководни позиции се измерва с помощта на 
скалата за самооценка на С. Розенберг (Rosenberg SelfEsteem Scale) [12]. Тази скала е 
една от най-популярните и най-широко използвани за самооценка в психологията и 
социалните науки и се състои от десет твърдения, пет от които са реверсивни. Този 
вариант включва Самооценъчна форма на Многофакторния въпросник за лидерство, 
Самооценъчна скала Mini IPIP, както и Самооценъчната скала за обща самооценка на 
Розенбърг. Така използваната методика включва общо 51 въпроса. Вторият вариант е 
форма за оценка на начина, по който респондентите на изпълнителски позиции въз-
приемат своите преки ръководители. Тестовата батерия включва Оценъчна форма на 
Многофакторния въпросник за лидерство и Оценъчна скала Mini IPIP.  
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Използвана е и методика на Б. Бас и Б. Аволио „Многофакторен въпросник за 
лидерство“ (Multifactor Leadership Questionnaire). Методиката е стандартизирана за 
български условия от С. Карабельова [14, 4].  и съдържа четири дименсии, описващи 
трансформиращия (харизматичен) лидерски стил – Идеализирано влияние, Вдъхно-
вяваща мотивация, Интелектуална стимулация, Индивидуализирано внимание; две 
дименсии, описващи транзакционния лидерски стил – Условни награди, Управление 
на изключенията, една дименсия, отнасяща се до Избягващия (либерален) стил. 

Във връзка с поставените цели и за проверка на хипотезите се прилагат корела-
ционни анализи. Изследването обхваща 717 лица от четири български университета. 

 
Получени резултати 
Потвърди се допускането за взаимовръзката между типовете организационни 

култури и чертите на личността по Големите Пет (вж. табл. 1). Според данните от ко-
релационния анализ като най-значими се извеждат взаимовръзките между целенасо-
чеността и невротизма с всеки тип организационна култура. Макар въпросниците да 
изследват различни фактори на организационното поведение, може да се твърди, че 
те до голяма степен са свързани помежду си в своята проява. От получените резулта-
ти се оказва, че организационните типове култури и черти на личността, които при 
дескриптивната статистика са най-изявени, при корелационния анализ са взаимо-
свързани в положителна степен.  

 
Таблица 1. Взаимовръзки между личност и типовете култури 

 

            Култура 
Личност 

Кланова Адхократична Пазарна Йерархична 

-,12 ,04 ,06 -,03 
Екстраверсия 

,001 ,352 ,107 ,491 

,32 ,16 ,01 ,26 
Сътрудничество 

,000 ,000 ,976 ,000 

,29 ,29 ,15 ,30 
Целенасоченост 

,000 ,000 ,000 ,000 

-,27 -,36 -,20 -,25 
Невротизъм 

,000 ,000 ,000 ,000 

,06 ,13 ,12 ,11 
Откритост 

,119 ,000 ,002 ,003 

 
Ясните оценки и точните процедури, характерни за йерархичната култура, съз-

дават вътрешна стабилност и интегрират служителите в една общност. Екстравертите 
реагират негативно при натиска на прекалена загриженост и ограничени възможнос-
ти за изява (r=-0,12; p<0,01). Наблюдават се слаби до умерени взаимовръзки между 
анализираните променливи. Това означава, че се поставя на едно равнище у личност-
та фокуса към външната и вътрешната среда на организацията. Външният фокус 
повишава  динамиката,  иновативността   и   предприемчивастта.  Стимулирането   на 
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креативността, което характеризира иновативната култура, носи със себе си по-голя-
ма отговорност в работата и използването на повече умения, както и научаването на 
нови знания. Гъвкавостта и ориентацията към потребителите, взаимодействат във 
висока степен с всички аспекти на организационния живот, тъй като детерминират 
ключови ценности като творчество, свобода и новаторство (r=0, 13; p<0,001).  

Вътрешният фокус се съсредоточава върху начина, по който протича работата и 
върху типа междуличностна комуникация (r=0,32; p<0,000). Но независимо от ори-
ентацията към вътрешна интеграция или външно позициониране, обединяващи са 
двете посоки – на иновациите и на добрата междуличностна комуникация. Отчита-
нето на личността и нейният потенциал е начин за постигане на по-висока ефектив-
ност, основана на познанията. 

Връзката на организационната култура с управленските стилове и обичайните 
културни практики и чертите на личността може да се търси както в ефективното 
функциониране на организацията, така и в необходимостта от отчитане на централ-
ното място на човешкия фактор за постигане на организационните цели. В този сми-
съл е потърсена взаимовръзката между измеренията на културните практики и чер-
тите на личността според Големите Пет. 

Очертават се умерени корелации между разстоянието до властта и всяка една от 
чертите на личността, с изключение на невротизма, както и между индивидуали-
зъм/колективизъм със сътрудничеството и целенасочеността. Избягването на неси-
гурността взаимодейства положително значимо единствено с невротизма. 

 
Таблица 2. Взаимовръзки между личност и културните практики 

 

              Личност 
 
Културни  
практики 

Екстраверсия
Сътрудни-
чество 

Целенасо
ченост 

Невротизъм  Откритост 

-,32 -,34 -,31 ,52 -,17 Разстояние до 
властта  ,000 ,000 ,000 ,000 ,017 

-,02 -,41 -,26 ,11 -,11 Колективизъм/ 
Индивидуализъм ,782 ,000 ,000 ,104 ,111 

,04 -,04 -,01 ,17 ,08 Избягване на 
несигурност ,549 ,540 ,928 ,013 ,271 

 
Така се извежда прогресивна връзка между строго съблюдаване на всички де-

тайли, силната потребност от зависимост и йерархия, но и на преплитане на инди-
видуалистични с колективистични нагласи, участие с експертни знания и умения и 
работа в екип за вземане на решения с цел постигане на консенсус.  

Получените резултати от изследването на взаимовръзките между лидерските 
стилове и типовете култури показват високи корелации между всеки лидерски стил и 
всяка една от изследваните култури. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 246

Таблица 3. Взаимовръзки между лидерските стилове  
и организационните култури 

 

                             Култура 
Лидерски  
стилове 

Кланова 
Адхокра-
тична 

Пазарна 
Йерар-
хична 

,56 ,46 ,36 ,63 Идеализирано влияние, 
харизма ,000 ,000 ,000 ,000 

,52 ,39 ,41 ,61 
Вдъхновяваща мотивация 

,000 ,000 ,000 ,000 

,52 ,51 ,51 ,65 Интелектуална 
стимулация ,000 ,000 ,000 ,000 

,54 ,57 ,60 ,68 Индивидуализирано 
внимание ,000 ,000 ,000 ,000 

,53 ,59 ,61 ,66 
Условни награди 

,000 ,000 ,000 ,000 

,50 ,41 ,42 ,58 Управление на 
изключенията ,000 ,000 ,000 ,000 

,48 ,43 ,38 ,62 
Либерално лидерство 

,000 ,000 ,000 ,000 

 
Оказва се, че за успешното организационно поведение е важно да се съгласуват 

уменията на противоположните лидерски стилове за междуличностните взаимодей-
ствия и ориентацията към изискванията на средата, съчетано с уменията за управле-
ние на системата за контрол и въвеждането на иновации. Добрата координация от 
страна на ръководителите, прави предсказуеми външните за организацията промени. 
Това се приема като добър начин на комуникация и създава очаквания за ефективно 
изпълнение на задачите. 

Според резултатите от извършения корелационен анализ отчетените значими 
взаимодействия на културните практики с лидерските стилове са отрицателни: на 
измерението „разстояние до властта“ и „индивидуализъм/колективизъм“ с всеки ли-
дерски стил и на избягването на неопределеността с вдъхновяващата мотивация. Тези 
данни ясно очертават насочеността на изследваните лица към симбиоза между ориен-
тацията към сигурност и фокусирането върху ключови ценности като конкурентоспо-
собност и инициативност. 

Регистрираната висока негативна взаимозависимост потвърждава установената 
вече тенденция за ориентация към потребителите и търсене на високо качество на 
изпълнение.  

Основните измерения, които се поддържат, са конкурентоспособност, продук-
тивност, постигане на високи резултати с вътрешен към организацията фокус на 
стабилност и желание за предсказуемост (вж. табл. 4). 

 
 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 247

Таблица 4. Взаимовръзки между лидерските стилове  
и културните практики 

 

                    Културни 
                    практики 
Лидерски  
стилове 

Разстояние 
до властта 

Индивидуализъм-
колективизъм 

Избягване на 
неопределеност 

-,25 -,24 -,05 Идеализирано  
влияние, харизма ,000 ,000 ,187 

-,35 -,22 -,08 Вдъхновяваща 
мотивация ,000 ,000 ,027 

-,28 -,25 -,03 Интелектуална 
мотивация ,000 ,000 ,408 

-,29 -,15 ,03 Индивидуализирано 
внимание ,000 ,000 ,400 

-,30 -,10 ,06 
Условни награди 

,000 ,007 ,118 

-,14 -,08 ,02 Управление на 
изключенията ,000 ,023 ,665 

-,23 -,24 ,04 Либерално  
лидерство ,000 ,000 ,244 

 

От казаното дотук може да се заключи, че личността съществува в дадени мате-
риални и социални условия, които са структурирани и организирани в определени 
цялости. 

 
Изводи 

Резултатите от проведените изследвания показват синхронизация на прояви на 
доброжелателност, добросъвестност и емоционална стабилност. Установява се значи-
мо влияние на чертите на личността върху всеки един от изследваните лидерски сти-
лове. Резултатът може да се твърди, че е закономерен тъй като чертите на личността 
са относително независими. Най-силен е ефектът на сътрудничеството върху хариз-
матичния стил, следван от добросъвестността и екстраверсията. Така лидерските 
стилове в изследваните университети се диктува предимно от взаимовръзките между 
харизматичния стил с добросъвестността, добронамереността и емоционалната ста-
билност. В този смисъл се установява, че лидерските стилове се проявяват предимно 
с демонстрация на добри социални умения и добросъвестност. Резултатите от из-
следването показват, че разбирането за успешните лидери се вписва в разбирането за 
екстравертност на чертите на личността, харизматичност, своевременно вземане на 
решение и комуникация с множество хора.  

Въз основа на проведените емпирични изследвания в български университети 
се установи, че културните практики очертават социалнопсихологическите особенос-
ти, които допускат прилагането на консенсусно управление при вземането на реше-
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ния за промени. Доминиращите ценности са преобладаващо индивидуалистични, 
което означава, че хората са насърчавани преди всичко към постигане на индиви-
дуалните си цели, а след това към постигане целите на екипа, без от това да страда 
ефективността на организацията. Сигурността на работата се изразява в рамка от 
малко правила, които да се спазват, но и зачитане на йерархичния статус – така се из-
бягва неопределеността и несигурността в университетска среда.  
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ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ДИЗАЙН НА ОБРАЗОВАТЕЛНА 
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BASIC RULES FOR DISIGN OF EDUCATIONAL ANIMATION. 

FUN SCIENCE PROGECT 
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Абстракт: Вече може да става въпрос за по-честото включване в обучението на 
образи, които трансформирайки се в роли формират драматично взаимодействие, в 
което учениците искрено желаят да се включат. Ще насочим вниманието си към 
проект за това върху какви основни идеи, конкретизирани като принципни правила 
се конструира образователната  анимация? Ще бъде представен проект, в който се 
включват различни субекти: учители, студенти, ученици и родители. Той се нарича: 
Забавна наука. 
 

Ключови думи: образователна анимация, театър, драматизация, забавна наука, 
партньорство 
 
Abstract: Now may be a case of more frequent inclusion in the training images that 
transform into dramatic roles form interaction in which students are genuinely willing to 
get involved.  We will turn our attention to this project on what basic ideas specified as 
fundamental rules construct educational animation? It will be presented a project that 
includes various actors: teachers, students and parents. It is called: Fun science project. 
 

Key words: educational animation, theater, drama, science fun,partnership. 
 
 

Новите поколения обучаеми стават все по зависими в комуникирането от обуче-
нието в значими знания и умения за тях по атрактивен и интересен начин, наподобя-
ващ филмите, които гледат и драмата, в която могат да участват. Вече може да става 
въпрос за по-честото включване в обучението на образи, които трансформирайки се в 
роли формират драматично взаимодействие, в което учениците искрено желаят да се 
включат. Големият въпрос е как да стартираме професионална образователна анима-
ция, която да повиши интереса и постиженията на учениците към и във образование-
то. Ще насочим вниманието си към проект за това върху какви основни идеи, конкре-
тизирани като принципни правила се конструира образователната  анимация? Ще бъ-
де представен проект, в който се включват различни субекти: учители, студенти, уче-
ници и родители. Той се нарича: Забавна наука. 

 

Този проект е всъщност проект по теоретичното създаване и практическо проек-
тиране на анимацията за образователни цели. 
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1. Образователна анимация – основни правила на конструирането на дизайна   
 

Каква е същността на анимацията, която ще определяме като образователна ани-
мация т.е. как изглеждат образователните ресурси, които използва обучителят и които 
могат да бъдат определени като анимирани. Като „образователен ресурс“ ще разбира-
ме различни сегменти на образователното съдържание, което се проектира посредст-
вом анимационни принципи в образователния процес, който се конструира по тях. 
Тъй като съдържанието и процеса на обучение се намират в единство ще представим 
основните правила на конструирането на образователна анимация като отнасящи се 
едновременно към двата компонента на образователната дейност. 

Ще направим кратко представяне на принципните правила, които конструират 
концепцията ни за образователна анимация: 

 
1.1. Театрална постановка (Драматизация) 
 

Този принцип се основава на правила, произтичащи от театъра. 
А / Създаване на роли чрез одухотворяване на образователни обекти 
Всеки обект на образователния феномен, който се планира да бъде включен в 

презентацията на обучителя, трябва да е представен в роля, която има специфичен 
характер, поведение и визия. Не е задължително ролята да е само измежду човешките 
образи, които притежават в пълнота нужните компоненти за формирането на роля. 
Достатъчно е да се придадат човешки характеристики на предметите, растенията, 
животните, природните явления или други обекти, които са предмет на изучаване и те 
също в този момент придобиват структура на роля т.е. възприемат се като анимирани 
от публиката  обучаеми. 

Б/ Създаване на етюд с обучителна цел 
Ролите трябва да бъдат задействани в специфични взаимодействия. Подготвят се 

няколко театрализирани етюда, които формират цялостно драматично действие – ори-
гинално начало, впечатляваща кулминация и удовлетворяващ край. Надграждането 
им конструира цялостен драма процес, който се представя чрез драматизация. 

В / Формиране на  сценично пространство 
В театралните постановки сцената е това специално конструирано пространст-

во, което позволява на зрителите да видят всяко действие на актьорите. В обучението, 
основаващо се на анимация обучителят трябва да осигури подходящата сцена за игра-
та на така създадените герои. Обучаваните като зрители трябва да могат да видят 
всяко движение на взаимодействащите си театрализирани обекти. 

Г/ Работа с публиката от обучавани 
Публиката от обучавани е необходимо да си състави правилна представа за ха-

рактера на изучаваното явление чрез осигурен постоянен визуален достъп до харак-
терните особености на всяко едно от действащите лица и особености на съставящите 
го компоненти. Ще бъдат наблюдавани всичките движения на тела, пози и изражения 
на лица и постановка на предмети като контекст за действието. Всички те трябва да 
бъдат представени точно и изразително, за да създадат емоционална нагласа у обуча-
ваните, която на следващите етапи на обучителния процес да подпомогне неговото 
цялостно разбиране, обективен анализ и всестранна оценка. 

 
1.2. Движение и взаимодействие (Раздвижване на статичното) 
Този принцип е основен в света на образователната анимация. Същността му е, 

че обектите, които се изучават винаги се представят като движещи се и взаимодейст-
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ващи си по време на конкретни, избрани от обучителя  действия, които се наблюдават 
от обучаемите т.е. представят се като анимирани /раздвижени/ на зрителите, които в 
случая са и обучаеми.  И тук не става въпрос само за преместване от едно място  на 
друго, разминаване или преобразяване на избраните за обучение обекти от обучителя, 
а за създаване на усещане за движение т.е. наблюдаващият обучаем ще вижда или 
самият той ще участва в движението и взаимодействието /анимацията на статичните 
обекти/. Така той ще усеща как обектите се държат в реалната действителност. На 
следващи етапи в обучението той постепенно ще започне да разбира, анализира или 
оценява анимираната образователна съдържателност. Очакването е, че участието му в 
анимирането и усещанията, които е получил ще направят процеса на обучение по 
осъзнат и ще обогатят следващите когнитивни процеси. 

 
1.3. Подготовка за действие (Очакване за действие) 
В реалния живот човек често трябва да направи специфична подготовка преди 

да извърши определено действие. Например, човек трябва да подреди материали за 
някакъв експеримент, преди да го извърши или да тренира, преди да направи скок. 
Демонстрацията на подобни подготвителни движения подготвя обучаемия за послед-
ващото действие и е процес, показването на който превръща определената дейност в 
реалистична, а не изглежда специално конструирана за нуждите на обучението. По 
този начин образователната анимация се ангажира с показването на причинно следст-
вената същност на изучаваното явление. Така обучаемия не просто става зрител на 
едно явление, а влиза в ролята на  изследовател на това явление. Той вижда подготов-
ката за определено явление както например зрителят иска да види в един филм как 
главния герой е достигнал до определено действие или как е подготвено важно и дра-
матично събитие. 

 
1.4. „Ключови кадри” (Уголемяване на важното) 
Драстичното увеличение на ефективността на анимираната образователна реал-

ност може да се получи посредством предварително планирани кадри /парчета/ от 
различни моменти в съдържанието и процеса, които да бъдат представени по-ярко, 
по-подробно и в по-забавено темпо от останалите. Подборът им е зависим единствено 
от обучителя, който решава кои точно кадри ще представи по този начин. Този прин-
цип се ангажира с предварителното оформление на движенията – обучителят фокуси-
ра вниманието на основните ключови точки, които водят до разбиране на проблема от 
обучаваните и обмисляне на характера на кадъра – драматичен, комичен, трагичен, 
фантазен или друг. Кадърът може да се повтори или да се представи сегментирано. 
Може в някои моменти да се забърза, но в други да се представи кадър по кадър. Въз-
можни са и други варианти, които да разнообразят образователния процес като на-
пример: репетиция пред обучаваните или поредица от рисунки с ключово изображе-
ние; етюди с кукли с акцент върху ключов етюд; гледане на филм и стоп кадър на не-
що, което е важно. 

Този подход е целенасочен към постигане на резултатът такъв, какъвто е предви-
ден предварително. Но за да се създаде добър „ключов кадър“ е необходимо внима-
телно проучване на всеки детайл от онова, което искаме да разберат и анализират 
обучаваните. При разработването му обучителят трябва да задейства  творческите си 
умения в услуга на зрителя /обучаемия/ защото те са отправени именно към него и 
той трябва по-специално да ги види и почувства. 
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1.5. „Движение и заплитане” (Движение през трафика) 
Същността на принципа е, че визуалното представяне винаги позволява да се 

видят много детайли и особености на изучаваните явления, които трудно се описват с 
думи. Идеята е да се заплетат тези детайли така, че да визуализират точно случващо-
то се, така както се случва в действителния живот. За какви детайли става въпрос?  
Например ако действащите лица са хора, то детайлите са техните  дрехи / костюми, 
обувки, рокли, блузи, вратовръзки, шалчета.../ или  аксесоарите им /чанти, бастуни, 
шапки, очила.../. Ако в образователното явление основните действащи лица са пред-
мети или елементи от предмети, то детайли са техните цветовете, консистенция, те-
жест, шума, който издават или миризмата, която носят със себе си или чрез взаимо-
действието помежду си. Ако работата е с животни и растения детайлите са техни осо-
бености – уши, опашки, крака, форма на цветовете, миризма, големина....и много 
други. Всички тези особености са в непрекъснато движение и своеобразно заплитане 
/взаимодействие/ и трябва да се представят без да се прекъсва тяхното участие в 
цялостния процес. Понякога точно такова заплитане на детайли е ключът към раз-
бирането и осмислянето на образователните феномени. Аниматорите наричат това 
последователно /един елемент следва друг/ и заплетено от детайли движение „през 
трафика“. Именно този трафик осигурява обективност на възприятието, защото обу-
чавания ще види детайлите, които са съпътствали, изграждали или трансформирали  
изучаваното явление. Обучителят има задачата да осигури тази богата на детайли не-
прекъснатост и плавен преход от кадър в  кадър. 

 

1.6. Вторични дейности (вторични дейности)  
За да се направи по-изразителен характера на анимирания образователен ресурс 

могат да се включат т. нар. вторични движения на действащите лица и обекти. Те слу-
жат за фокусиране на вниманието върху нещо конкретно и симптоматично. Напри-
мер, ако представяте суетен човек, то той често ще оправя косата или дрехата си. Ако  
интегрирате в анимация химичен елемент с остра или неприятна миризма ще накара-
те някои от героите да си сложат маска или да използват кърпичка, за да запушват от 
време на време носа си. Тези т. нар вторични дейности, често се използват в класи-
ческата анимация. Тяхното включване и в образователната анимация ще прави герои-
те по-истински, по-ярки и емоционални. Очакванията са, че точно подобни акценти из-
граждат образа и поведението на изучаваните явления и се запомнят за по-дълго време. 

 

1.7. Времево движение (Timing) 
Да се усъвършенства представата на обучаваните за време остава на заден план 

в обучението много често. Принципът Timing позволява да се даде идея на обучавани-
те за това как във времето протичат процесите. Те като зрители или като непосредст-
вени участници в образователна анимация посредством Timing -ът ще могат да пре-
живеят и  оценят времето? Всеки обект в образователната анимация има собствен 
Timing. Той се състои от компоненти като например скоростта на движение на герои-
те, скоросттта във взаимодействията им и заплитанията на детайлите и контекста, 
както и от паузите между отделни компоненти в цялостната дейност. Емоционалното 
състояние също е важен компонент на времето защото създава усещането както за 
ускорение, така и за забавеното протичане на времето. Героите в един анимиран обра-
зователен ресурс носят определено настроение, което може да се предава чрез тяхно-
то специфично движение. Тъжните герои обичайно се движат много бавно, бързо ре-
активните обекти са енергични и тяхното движение е бързо, а онези които се колебаят 
могат да влязат в пауза. 
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1.8. Преувеличението (Преувеличение и карикатура)  
В класическата анимация се сътворяват различни образи, които се превръщат в 

знакови за човешки характери, поведения или събития. Едни от най-въздействащите 
обаче са онези, които създава студията като Уолт Дисни, които винаги инструктират 
дизайнерите и художниците си към  повече реализъм, съчетан с шеговитост т.е. 
поощряват търсенето на т.нар в света на анимацията „карикатурен реализъм”. Напри-
мер , ако обектът е трябвало да бъде тъжен  го представят като мрачно щастлив, ако е 
с буен нрав го правят ослепително нажежен и безумно енергичен. Когато в обра-зо-
вателната анимация се използва похвата на преувеличението то може да означава да 
се акцентира върху нещо, което е типично за обекта. Тази типичност да бъде под 
лупа- преувеличена , за да бъде привлечено вниманието. Например обект от химията, 
който означава, че бързо влиза в съединение с друг обект да бъде представен като 
влюбен младеж, който ухажва любимата си по смешен начин. Този двойно позицио-
ниран похват /преувеличение и окарикатуряване/ увеличава емоционалното въздейст-
вие върху публиката, макар че характера на представяните обекти става странен. 

 
1.9. Привлекателност (Интересно и красиво)  
Привлекателността на анимираните обекти начертава пътят към ефективността 

и успеха и на образователната анимация. Как да се определи дали даден герой е 
привлекателен? Като един от основните белези може да се определи атрактивността 
му. Тя включва няколко белега на героите, а именно: изключителна оригиналност на 
представянето, съчетана с простота на визията, добър дизайн, чаровност и магнети-
зъм. Атрактивно трябва да бъдат представяни всички герои в анимираната образова-
телна реалност. Дори и онези, които се натоварват с черти на характера, които ги пре-
връщат в омразни герои. От една страна те представят цялостната картина, но от дру-
га тяхната страшна привлекателност поддържа концентрацията на вниманието, инте-
реса и стремежа към натрупване на ново знание. 

 
2. Проект „Забавна наука“ 
 

2.1. Цели и дейности в проект „Забавна наука“ 
 

Проектът наречен „Забавна наука“ се провежда в рамките на четири месеца в 
няколко класа от началното училище. Той съчетава усилията на няколко групи хора с 
различна експертиза: професионални актьори, студенти от специалностите Педагоги-
ка и Неформално образование на СУ „Св. Кл. Охридски“, класни ръководители – 
педагози и родители. Общо в проекта вземат участие повече от 200 човека. 

 
Целите му са няколко, а именно: 
 

1. Да се разработи и представи пред публика типичен проект на образователна 
анимация, отговарящ на основните правила за неговото конструиране и дизайн. 

2. Да се инициира формирането на партньорски модел по модела на Чарлз 
Пелерин и да се приложи при поставянето на образователна пиеса за деца. В този 
модел да се включат екипи от актьор, педагог, студенти и родители, които да са обуче-
ни в модела и да го приложат на практика. 

3. Да се очертаят ползите при прилагането му. 
4. Да се регистрират възникнали проблеми по време на работата. 
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Проектът включва няколко дейности: 
1. Разработване на образователни пиеси по предварително избрано  образова-

телно съдържание. Тази дейност се извършва посредством сътрудничество между 
студентите и актьорите.    

1. Представяне на пиесите пред учениците от всеки клас. Отново се прилага 
партниране между студенти и актьори. 

2. Кастинг за роли на всеки ученик от класа, разработен по утвърдена методика 
за образователна драма. Дейността бе реализирана чрез тройно партниране между 
студенти, актьори и учители. 

3. Репетиционен период с участието на актьори, студенти, учители и родители. 
Родителите се включват в съвместното изработване на различни сценични декори и 
костюми. 

4. Представяне на пиесите пред родители и гости. При тази дейност партньор-
ският модел включва всички участници в проекта-студенти, актьори, учители и роди-
тели. 

5. Представяне на пиесите на сцената на Софийския Университет. Целият екип 
е ангажиран – студенти, актьори, учители и група родители. 

 
2.2. Изпълнение на проект „Забавна наука“ 
 

Участниците в проекта са ангажирани извън учебните занятия. Часовете за ра-
бота са предварително съгласувани с всички участници в проекта. 

Стартирането му като научен проект започва със среща на всички екипи от въз-
растни, които са дефинитивно определени като лидерски екипи. На нея е определена 
целта на проекта, а именно: 

Да бъде приложен партньорски модел на работа, който стимулира творчест-
вото в екип за конструиране на образователен анимационен проект. 

Приети са основните правила на работа на екипа. 
 

Очертани са основните етапи през, които ще премине работата, а именно: 
 

Етап 1: Мотивация и създаване на вдъхновяващи цели 
Мотивирането на децата за участие в проекта се осъществи по метода на Чарлз 

Пелерин. Този модел беше разработен в тренинг с участието на всички партньори от 
лидерските екипи. Добрите мотиватори бяха идентифицирани чрез диагностиката, 
предложена в модела за екипна работа на Ч.Пелерин. Те се ангажираха с първия етап 
от работата- създаване на вдъхновяващ старт във всеки екип. 

Като мотивиращи за децата бяха обсъдени и представени цели, които мощно да 
ги стимулират за това ново и продължително екипно усилие, което им предстои. 

 

Ето някои от целите, които бяха формулирани от мотиваторите: 
Участието в проект „Забавна наука“ ще ви превърне за кратко време в: 
-  Създатели на супер интересна , театрална класна стая ; 
-  Творци, които имат какво да покажат на другите; 
-  Ще преоткриете у себе си таланти, за които не сте подозирали; 
-  Ще се научите да организирате бизнес проекти... и много други вдъхновя-
ващи децата цели. 

Мотиваторите стимулират децата от всеки клас да изработят лого и девиз, който 
да ги обединява, направлява и вдъхновява в работата. Проектират ги в картичка, която 
всяко дете изработва само и отнася в дома си, за да ангажира и родителите си в про-
екта. 
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Етап 2: Формиране на екип 
Създаването на подходящи условия за това всеки да върши добре работата си е 

етап, който изисква специални усилия на лидерите. В случая на проект „Забавна нау-
ка“ става въпрос за осигуряване на сценарии на пиесата за всеки, индивидуална под-
крепа за ефективни репетиции, намиране на материали за сценография или музика за 
представлението, помощ при изработването на идейни решения за дизайн на залата, 
билети за публиката, плакати за популяризиране на пиесите и други дейности, с които 
са вече ангажирани децата. Това е етапът, който предполага съобразяване с индиви-
дуалните възможности и идеи на всеки. 

 

Целите, които се поставят пред децата са: 
Кажи какво не ти е ясно; 
Изброй от какво се нуждаеш; 
Сподели кое те притеснява; 
Искаш ли допълнителна помощ и за какво? 
 

Етапът е важен защото децата нямат опит и се нуждаят от непрекъснато стиму-
лиране, за да не се откажат поради невъзможност да преодолеят първите възникнали 
трудности. Това е и етап, в който могат да открият, че са подходящи за различни от 
планираните дейности и могат да се присъединят към други екипи. 

Ангажираност за тези дейности във всеки екип приеха лидерите, които.  откриха 
своята талантливост в това да създават атмосфера в екипа чрез тестовете, проведени 
по модела на Ч. Пелерин. Обичайно това са хора, които са изключително толерантни, 
много внимателни към нуждите на децата, търпеливи и комуникативни. 

 

Етап 3: Концентрация за високо постижение 
Това е етап, който предполага пълно отдаване на работата по поставянето на 

пиесата. Стремежът на всички е насочен към това да направят добро представление, 
което за децата означава да си изпълнят ролите по най-добрия начин. Те вече са оси-
гурени с необходимите материали за добро постижение и трябва да се концентрират 
върху работата си и да я извършат. 

 

В този етап техни консултанти са лидерите от екипа на възрастните, които са 
насочени към съвършенството и достигане на най-високото постижение. Те са полу-
чили своята идентификация по време на тренинга и сега поставят на всеки участник 
висока цел, която той трябва да постигне, а именно: 

 

Да изпълни ролята си по най-добрия начин; 
Да влиза без никакъв проблем в предварително планираните взаимодействия на 
сцената; 
Да изработи най-добрия костюм не само с тези материали, с които разполага, 
но и да потърси други , по-добри решения; 
Да изработи най-добрата сценография с помощта на родител и т.н. 
 
Около всеки участник има творческо напрежение, което не предполага отпуска-

не. Работи се дисциплинирано. Подлага се на критика всяко действие, което отклоня-
ва от работата. 

Този етап е разработен от Ч.Пелерин като етапа на търсене на съвършенство 
чрез упорита работа. Децата разбират, че трябва да работят всеотдайно, за да получат 
добри резултати. Възрастният лидер е напуснал зоната на толерантността и личната 
загриженост към всеки, защото сега е времето да се свърши работата по най-добрия 
начин. 
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Етап 4. Финализиране и спазване на срокове 
Този етап се поема от лидерите в екипа, които са открили своята талантливост в 

областта на спазването на дисциплината, което на практика означава, че работата на 
всеки ученик трябва да се ускори, за да бъде завършена в срок. Етапът на забързано, 
но ефективно финализиране е неизбежен в екипните дейности. Ч. Пелерин установя-
ва в своята работа, че екипите винаги накрая искат да им се даде или повече време, 
или други материали или нещо друго, за да довършат работата си. При поставянето 
на образователните пиеси и тяхното представяне също се достига до този етап. 

Ангажимент с финала на работата преди представянето поемат лидерите на реда. 
 

Те формулират по категоричен начин нови цели за децата, а именно: 

Довърши бързо работата; 
Измисли нов вариант на употреба ; 
Откажи се от това решение; 
Погледни на нещата като на завършени и други подобни. 
 

Тези цели са насочени към спазването на сроковете, въпреки, че екипа не се 
чувства достатъчно уверен. Лидерите на реда не омаловажават техните усилия, а на-
против показват инварианти, които могат да разкрият потенциала на създаденото от 
участниците до тук. 

 
Изводи: 
 

1. Поставянето на образователна пиеса от цял учебен клас е сложен образо-вате-
лен проект, който предполага използването на партньорски модел от възрастни лиде-
ри с различна експертиза и талантливост в екипната работа. 

2. Когато екипната дейност е поетапно планирана позволява на всеки от екипа 
да работи по проблеми, с които може да се справи най-добре – мотивация, екипно 
партньорство, концентрация към високи цели или спазване на реда и сроковете. 

3. Екипът от лидери преодолява трудности в работата с деца, които биха създали 
напрежение, ако тази дейност се осъществява от един лидер, който неизбежно трябва 
да поеме всички роли – мотиватор, екипен модератор, концентриран в творческата 
работа и съблюдаващ сроковете и графика. В индивидуалната работа на лидерите чес-
то се наблюдаваше изпълняване и на няколко роли от един лидер. Осъзнаването им 
като различни се оцени от тях като обогатяващо личната им компетентност. 

4. Работата в екип позволява да се съблюдават правилата на професионалната 
образователна анимация, защото експертизата на всеки обогатява практическото из-
пълнение на проекта. Всеки може да отдели достатъчно време за прилагането на ос-
новните правила на дизайна на образователната пиеса от проект „Забавна наука“ за 
превръщането й в ефективна образователна анимация. 
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СПЕЦИФИКИ В ПРЕХОДА ОТ РОДИТЕЛСКОТО  

КЪМ СОБСТВЕНО СЕМЕЙСТВО ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ 
МЛАДИ БЪЛГАРИ 

 

доц. д-р Румен Бостанджиев 

 
SPECIFICS IN TRANZITION FROM FAMILY OF ORIGIN TO 
OWN FAMILY IN CONTEMPORARY BULGARIAN YOUTH  

 

Assoc. Prof. Roumen Bostandjiev, PhD 
 
 

Резюме: Анализират се специфичните социално-икономически условия, при които 
съвременните млади българи излизат от родителското си семейство и създават 
свое. В зависимост от етапа на отделяне от родителите и характера на връзката, 
която се изгражда с интимния партньор, ние разграничаваме няколко модела на 
партньорски статуса. 
 

Ключови думи: Интимни отношения, семеен живот, родово-патриархална 
традиция, напускане на бащиния дом. 

 
Abstract: Following analysis of transition from patriarchic to contemporary style of family 
life we investigate transition from family of origin to own family in life of today Bulgarian 
youth. We propose few different  models of intimate statuses in connection with that 
transitions.  
 

Key words: Intimate relationships, family life, patriarchic tradition, transition from family 
of origin 
 

 
Увод 
В тази разработка задачата ни е да изясним специфичните особености в парт-

ньорското поведение на съвременните млади българи при прехода им от живот в ро-
дителското семейство към създаване на своя партньорска или семейна общност. До-
като в предишни наши разработки фокусът ни бе върху значението на интимното 
партньорство за развитието на младия човек и различните компетентности, които са 
необходими за пълноценно партньорство, тук вниманието ни е насочено върху исто-
рическия ракурс и актуалната ситуация в която днешният млад българин подрежда 
личния си живот.  

Методологична основа за настоящата разработка са някои съвсем скорошни 
социологически проучвания на съвременната българска младеж и тенденциите в раз-
витието на страната ни в първите десетилетия от новото столетие (Митев, П -Е., 
С.Ковачева, 2014, Митев, П -Е., 2016).  Тези данни създават ясен социо-културен кон-
текст, в който могат да се осмислят клиничните ни наблюдения от психотерапевтич-
на работа с млади двойки, търсещи помощ през последните години.   
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Ключови аспекти в прехода на младия човек от живот в родителското 
семейство към самостоятелен семеен живот 

Напускането на родителското семейство и създаването на своя семейна общност 
е един от най-сериозните преходи в човешкия живот. Той радикално променя лична-
та съдба както на мъжа, така и на жената и се характеризира с няколко ключови стъп-
ки, които са взаимно свързани и обуславящи се: 

1. Придобиване на образование и професионална квалификация, които са в ос-
новата на успешна и сигурна трудова заетост и професионално и социално развитие. 

2. Осигуряване на стабилни и достатъчни лични доходи чрез професионал-
на активност, която е в основата на автономното съществуване и възможността за 
пълноценна социализация. 

3. Обособяване на самостоятелно жизнено пространство (самостоятелно 
жилище), което позволява автономното изграждане на трайни интимни и семейни 
отношения. 

4. Промяна в чувството за идентичност, при която младият човек избира да се 
идентифицира приоритетно като член на семейството или интимната общност, която 
той е създал, пред идентифицирането през родителското семейство. 

Всяка една от тези предпоставки и едновременно с това характерни прояви на 
откъсването от родителското семейство е тясно свързана с останалите и трудно може 
да се определи „относителната и тежест“. Въз основа на клиничния си опит обаче, 
ние приемаме, че напускането на родителското жилище и поемането на лична от-
говорност за организиране на собствения бит и социализация, може да се приеме 
като изборът със стратегически най-голямо значение в този сложен преход. Това е 
причината в настоящата ни разработка, партньорските статуси на младите българи да 
бъдат разглеждани именно през призмата на това в каква степен те са се откъснали от 
родителското си семейство. „Материалният“ (битово – икономически) индика-
тор за това откъсване е съчетанието на отделяне в самостоятелно жилище и 
издръжка чрез самостоятелни доходи, а „Идеалният“ или психологичен индика-
тор – придобиването на самостоятелна идентичност през интимната или 
семейна връзка, която младата личност изгражда и възможността в тази връзка 
да се реализират адекватни модели на партньорско взаимодействие. Тези два аспекта 
също са диалектически свързани и взаимно обусловени. Материолно-битовите реал-
ности са в основата на властовия контрол в интимната и семейна двойка, но индиви-
дуалните ценности, идентичности, стремежи и планове на интимните партньори мо-
гат съществено да трансформират икономическите и социалните им позиции, а чрез 
тях и моделите на властово и емоционално взаимодействие в двойката.     

 
Историческа перспектива на прехода от родителското към собствено 

семейство 
Повечето автори, изследващи младото семейство приемат, че излизането от 

бащиният дом е една от най-важните крачки от младостта към зрелостта ((Jones: 
1995; Wallace and Kovatсheva:1998; Roberts: 2009). До средата на двадесети век, както 
великолепно е описано от Иван Хаджийски (1974), този преход за жената категорич-
но е ставал при женитбата. Мъжете след сватбата обикновено са оставали в бащината 
къща. Там те са били подчинени на патриархално-родовата култура, която е изисква-
ла от тях грижа не само за своето семейство, но и за родителите, когато те остареят 
или изпаднат в други затруднения. Семейната идентичност се е изграждала през 
родовата принадлежност, като с приоритет е била „кръвната връзка“ (отношенията 
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родители – деца). Не случайно с един от най-обидните и непреводими на други езици 
епитети „нехранимайко“ са се наричали синовете проявяващи „синовна неблагодар-
ност“. Обстоятелството, че семейният мъж е приоритетно ангажиран с издръжката на 
собственото семейство (жена и деца), не е намалявало тежестта на тази социална 
санкция. 

Властовата йерархия в патриархалната родова общност на българина до втората 
половина на двадесети век ясно е поставяла на върха възрастния мъж (бащата пат-
риарх), а на дъното младата жена (последната булка, доведена в бащината къща). 
Единствената възможност за жената да излезе от подчинената си позиция е била 
връзката и с нейните синове, които възмъжавайки са поставяли изстрадалата си май-
ка на заслужен пиедестал, често с по-голяма значимост от позицията на съпругата. 

Форсираната индустриализация и урбанизацията у нас по времето на Социализ-
ма разчупиха в значителна степен родово-патриархалните норми на селския живот. 
Погълнато от държавните индустриални предприятия и сферата на търговията, услу-
гите и държавната администрация, тогавашното младо поколение е принудено масо-
во да мигрира в градовете и да изгражда нуклеарни семейни общности (малки семей-
ства, включващи само родителите и техните деца). Урбанистичната култура у нас 
обаче не успява да се наложи категорично, тъй като връзката със селото, където оста-
ват възрастните родители, е жива и стратегически важна за оцеляването в кризисни 
моменти, с които изобилства най-новата ни история. 

Въпреки това новият обществен ред сериозно трансформира традиционния пат-
риархален модел на семейни отношения главно чрез изваждане на жената от родова-
та задруга и позиционирането и като равностойна на мъжа „социалистическа труже-
ничка“ в общественото производство и социалния живот. Социалистическата еман-
ципация на жената обаче не се съпровожда със симетричен процес на ангажиране на 
мъжа с домакинството и отглеждането на децата. В резултат – равноправието на же-
ната при социализма по-често я натоварва с допълнителни отговорности, вместо да и 
дава нови възможности. 

Стимул за изграждането на новата индустриално-урбанистична семейна култу-
ра е и младежката политика на управляващата комунистическа партия, която подпо-
мага отделянето на младите семейства в самостоятелни държавни, общински или 
ведомствени жилища, както и санкцията „ергенски данък“, с която не толкова иконо-
мически, колкото морално се указва какво следва да е за желаното семейно пове-
дение. 

С рухването на тоталитарния режим у нас отчетливо се появи тенденции към 
„неотрадиционализъм“ – връщане към характерните за аграрната култура родово-
патриархални морални норми и модели на поведение в семейните отношения. Со-
циалната несигурност, в която се оказаха огромни маси от населението у нас в първи-
те десетилетия на Прехода, поради целенасочено съсипване на националната ни ико-
номика и селско стопанство, накара българино отново да потърси убежището на ро-
довата общност, в която векове наред е оцелявал. При новите реалности на индиви-
дуално-консумативна култура обаче, много от общочовешките ценности, присъщи на 
„добрата семейна традиция“ като родова сплотеност, трудолюбие, алтруизъм бяха 
подменени с брутален индивидуализъм, целящ бързо и лесно натрупване на матери-
ални блага, без оглед на емоционалните, междуличностните и културните щети 

В тези условия социалният капитал в областта на семейните отношения у нас, 
би могъл да се определи по думите на Putnam (2000) по-скоро като „обвързващ“, а не 
като „свързващ“. За разлика от „свързващия“ социален капитал, проявяващ се в сво-
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боден обмен на информация между различни социални структури и водещ до ускоре-
но развитие, „обвързващият“ социален капитал затваря взаимодействието вътре в от-
делните общности за да осигури оцеляването в тях, често противопоставяйки ги на 
останалите общности. Казано по друг начин – българинът, който векове наред е оце-
лявал в условията на затворена родово-патриархална семейна общност, след кратък 
форсиран натиск да се отвори и развива в по-широки социални рамки и перспективи, 
отново е склонен да се затваря в убежището на семейството, където очаква спасение. 
Говорейки за съвременните млади хора обаче, следва да уточним, че става дума за 
спасение в родителското семейство, а не в семейството, което те сами създават. Тази 
рискована стъпка се отлага до последна възможност. Така бихме могли да обясним 
защо даже и сред южно европейските култури, които традиционно се отличават с 
отложено отделяне на младите от бащиния дом, ние сме първенци – половината от 
младите напускат родителския дом в Италия и Словения на 29години, в Гърция – на 
29, а в България на 30 години (Митев, П -Е., Ковачева, 2014).  

Съществено е, че дори и напускайки бащиното огнище, младите българи оста-
ват недоверчиви към хора, с които нямат родова връзка. От вече цитираното изслед-
ване става ясно, че най-голямо доверие българските младежи днес имат към своите 
родители и близки родственици, като значително по-ниско е то спрямо приятелите, 
колегите и всички останали хора извън семейната общност. 

 
Отложеното излизането от дома на родителите при съвременната българска 

младеж 

Както показва социологическото проучване „Младите хора в Европейска 
България – социологически портрет 2014г.“(Митев, П –Е, Ковачева, 2014), независи-
мо от желанието на преобладаващата част от младежите на възраст 15 -29 години ня-
кой ден да имат „свой дом и семейство“, 71%  продължават битово да са свързани с 
единия (12%) или с двамата си родители (59%), обитавайки един и същи дом.  
Естествено с напредване на възрастта, делът на напусналите бащиното жилище се 
увеличава, но въпреки това у нас 50 – процентовата бариера на живеещите самостоя-
телно (без родителите си) се преминава едва на 30 годишна възраст, за разлика от 
Дания, където това става на 20 години (Eurofond 2014). Различията между младежите 
и девойките в това отношение отразява патриархално-родовата традиция. В изследва-
ната възрастова група жените, които живеят самостоятелно с партньор са 25 %, 
срещу 12% при мъжете. Феноменът „Мамин Колю“ е по-типичен за селото и малкия 
град, като децата от по-заможните семейства по-трудно се разделят с удобствата на 
високия стандарт на живот, осигуряван в родителския дом. 

Трудното прекъсване на пъпната връв с родителското семейство е продиктувано 
и от нежеланието на родителите да се разделят с вече отрасналите им деца. Не слу-
чайно основните инвестиции, които се правят, когато българинът разполага с повече 
средства, са за „голямо жилище“. Пословичната ни „свързаност със земята“, днес 
придобива формата на „свързаност с жилището“. Личната собственост върху обита-
ваните  жилища у нас, което впечатлява много гости от чужбина,  се е превърнало в 
основна гаранция за социална сигурност. Нещо повече – българинът се стреми не 
просто да притежава жилище, в което той да живее, но жилище, в което се очаква да 
живеят и отрасналите му деца. Това е причината преобладаващата част от жилищ-
ният фонд у нас, особено по селата и в малките градове, да е от жилища с три и 
повече стаи (Митев, П –Е, Ковачева, 2014). В тези жилища младите обикновено 
разполагат със „свои стаи“, където които с навлизане в по-зряла възраст могат да 
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канят и интимните си партньори. Така се постига една „пседвоидилия“, при която 
младите са доволни, тъй като могат да удължат детството си с елемент на интимно 
партниране у дома или в дома на партньора/партньорката, оставяйки битовите грижи 
и финансовата издръжка на родителите си. От друга страна, родителите също са до-
волни, тъй като отрасналите деца остават при тях и могат да компенсират натрупано-
то през годините отчуждение и негативизъм между съпрузите. При съществуващите 
недъзи на здравната, пенсионната и осигурителнта ни система, съжителството с деца-
та е своеобразна „жива социална осигуровка“ за стари години и „черни дни“. 

При тези условия напълно разбираемо е защо младите хора у нас в преобладава-
щата си част не са мотивирани да напускат „удобното“ бащино жилище. За 60% от 
анкетираните младежи съвместното съжителство е „най-лесното решение за семей-
ството ни“. 

 

Най-лесното не винаги е най-доброто 

Здравата връзка между поколенията би могла да е позитивен културен феномен 
при определени условия. Нашият дългогодишен клиничен опит обаче показва че, от-
ложеното отделяне на пълнолетните млади от родителското семейство най-често е 
свързано с развитие на заучена безпомощност както за децата, така и за родителите 
им.  

Прекомерната родителска опека и стремеж на родителите да осигурят на децата 
си „всичко, което те самите не са имали“ е изключително демотивиращ младото 
поколение фактор. В съвременната консумативна култура подобен родителски под-
ход съдейства за развитието на поколение от „готованци“, които имат нереалистично 
високи претенции и изисквания за „качеството на живот“, което трябва да им бъде 
осигурено, без да са в състояние да поемат лична отговорност за това сами да си 
осигурят това качество на живот чрез собствен труд и инициатива. Типичен пример 
за тази нагласа е готовността на много млади хора у нас да учат каквото и да било 
висше образование (на бакалавърско и магистърско ниво), без обаче да имат мотива-
ция и идея за какво и как ще използват своето образование. За тях времето, прекара-
но в университета, финансирано от родителите им, е възможност да добавят още ня-
колко години към безгрижното си детство. Показател за това е и по-високата от сред-
ната за Европа младежка безработица у нас (28.4%  за 2013г.) според един от послед-
ните доклади на Института за пазарна икономика (И.П.И., 2013). Зад тези цифри сто-
ят хиляди млади хора, които предпочитат да бъдат издържани от родителите си дори 
и когато са завършили висшето си образование с мотива, че „не могат да намерят ра-
бота“ или, че предлаганата работа е с по-ниско от очакваното от тях заплащане.  

Без да се впускаме в подробности по изключително сложната тема за младежка-
та безработица, следва само да отбележим, че съзнателният отказ от трудова актив-
ност под какъвто и да било предлог, е една от най-съществените прояви на заучена 
безпомощност. Родителите, които подкрепят, оправдават и стимулират децата си в 
подобен избор, поемайки издръжката им, когато те бездействат, правят „мечешка ус-
луга“. Невъзможността да се осигурят самостоятелни доходи в съчетание на отсъст-
вието на собствено жилище са едни от основните препъни камъни в интимния живот 
на хората, прекрачващи от младостта към зрелостта.        

 

Отделянето от родителското семейство и изборът на „партньорски статус“ 
при младежите в етапа на ранната зрелост 

В предишна наша разработка (Бостанджиев, Р., 2016) вече коментирахме идеята 
на някои изследователи (Orlofsky, J.,1993) да изследват изборите на младите хора в 
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прехода към зрелостта през теоретичния конструкт „партньорски статуси“. Опреде-
лящи за тези статуси, Орловси приема спецификите на отношенията в двойката, 
описвана по две основни оси – „интимност“ и „ангажираност“.  

Като изхождаме от направения по-горе анализ на българския социо-културен 
контекс ние считаме, че партньорските отношения на младите българи днес трудно 
биха могли да се разберат извън логиката на прехода от родителско към собствено 
семейство. Ежедневната ни консултативна практика категорично показва, че именно 
това е „горещата линия“ по която се разразяват най-честите конфликтни ситуации в 
този преход. Според нас три са критичните предпоставки за успешна интимни 
(семейни) отношения днес: 

1. За пълноценното развитие на отношение в младежката интимна и семейна 
двойка решаващо значение има придобиването на личностна автономност, прояве-
на в добро образование и самостоятелна професионална изява, свързана  със ста-
билни собствени доходи. Това са основните предпоставки за физическото отделя-
не от родителското семейство в самостоятелно жилище, което завършва из-
граждането на зрялата личностна идентичност и бит, различни от тази на родите-
лите. 

2.   Осъзнаване на младите партньори като самостоятелна общност с обща 
двойкова (семейна) идентичност. То е критично свързано с наличието на значими 
общи житейски ценности и цели за двамата партньори, постижими чрез съвмест-
ните им активни действия и взаимна подкрепа по отношение на професионал-
ното и личностното им развитие.  

3. Изграждане на хармонични междуличностни отношения, основани на рав-
нопоставеност и равноправие, между мъжа и жената, взаимно уважение и за-
читане на индивидуалния суверенитет и стремеж към диференциация, в съче-
тание с ориентация към постоянно намиране на възможности за интегриране и 
постигане на индивидуалното благополучие през общото.   

 

Тези три ключови предпоставки и характеристики за успешен интимен и семеен 
живот са тясно свързани с преход от родителското към собствено семейство чрез 
промяна в две от основните характеристики на традиционния, родово-патриархален 
модел, а именно: 

1. Приемане като приоритетни на отношенията между интимните парт-
ньори (съпрузите) пред отношенията, които всеки от двамата имат с родителите си и 
другите членовете на родителските семейства. 

2.  Отказ от традиционната нагласа за мъжко доминиране и женска безпо-
мощност в двойковите отношения, което предполага активност и от двете страни. 
Приемане на равноправието, взаимната подкрепа и екипна изява като условие за об-
щото благо.  

 

Разглеждани през тази постановка, партньорските статуси на младия човек в 
периода на преход от младостта към зрелостта биха могли да се опишат в следните 
основни категории: 

 

1. Пълна зависимост от родителските фигури 
Към тази група спадат младежите, които избягват контакти с потенциални 

интимни партньори и остават здраво свързани с единия или двамата си родители (или 
в частност – с друг член на семейството, от което произхождат). Като основание за 
този свой избор тези младежи изтъкват както различни свои реални или мними забо-
лявания и психологични проблеми, така и специфични проблеми при родителите, 
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което налага постоянна синовна грижа. Дори и да направят някакви опити за устано-
вяване на междуличностни отношения с интимни партньори, тези младежи обикно-
вено се „провалят“ или „разочароват“, което допълнително оправдава и потвърждава 
избора да останат верни на родителите си.  

 
2. Зависимост от родителите в съчетание с неангажиращи и повърхностни 

партньорски връзки 
 

2.1. Младежите, избрали този статус живеят при родителите си, разчитат 
на тяхната издръжка или споделят на равно битовите ангажименти (ако рабо-
тят и имат доходи). Характерно за интимния им живот е повърхностното (потреби-
телско) отношение към сексуалните партньори или партньорки. Отношенията с тях 
се изчерпват с установяването на краткотрайни и повърхностни сексуални контакти. 
Като основание на този избор се изтъква стремежът към лична свобода и независи-
мост, разнообразен и освободен от ангажименти личен живот, ориентиран към забав-
ления или върхово професионално развитие, което изключва семейната ангажираност.  

2.2. Разновидност на този статус имат младежите, които се отделят в самостоя-
телно жилище, в което живеят в еднолично домакинство (сингъли). При тях битова-
та зависимост от родителите в значителна степен е преодоляна, но емоционалната за-
висимост често се запазва и те остават психологично свързани с тях дори и да живеят 
в друг град или държава. Интимните партньори, за тези младежи, имат значение по-
скоро като обекти за забавление, докато родителите или други членове на родител-
ското семейство остават единствено значимите за тях хора. 

 
3. Съчетаване на зависимост от родителите и развитие на трайна интимна 

връзка 
 

Тези младежи успяват да изградят емоционално значими отношения с интимни 
партньори, с които прекарват преобладаващата част от времето. Поради отсъствие на 
собствени доходи или по други причини, те продължават да живеят в дома на родите-
лите си, където обикновено разполагат с определено собствено пространство. Основ-
ните битови ангажименти и избори остават отговорност на родителите домакини или 
се споделят между младите и старите.  

 
Възможни са следните разновидности на този статус: 

3.1. Всеки от партньорите (или един от тях) живее при своите родители, 
като финансово и битово е свързан с тях. Съвместният живот на двойката е ориен-
тиран основно към забавления и сексуални контакти, които се осъществяват извън 
дома на родителите (в квартири на приятели или в хотели). Възможно е партньорите 
да споделят силни романтични чувства, но рядко имат по-сериозни планове за съв-
местен живот и обвързване в бъдеще. 

3.2. Партньорската двойка живее в дома на едно от родителските семей-
ства заедно с родителите и други членове на семейството. Обикновено се ползва 
собствена стая или етаж от общо жилище, но домакинските грижи се поемат от роди-
телите или са общи. Подобно съжителство на младата двойка и родителското семей-
ство е възможно и след сключване на брак. То е пряко продължение на патриархал-
но-родовата традиция и покрай както някои „удобства“, свързани с грижата за вну-
ците, по-често предизвиква сериозни конфликти между рода домакин и „завряния“ 
зет или снаха. Обичаен в тази ситуация е „конфликтът на лоялност“, при който най-
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често младият съпруг е раздвоен в усилието си бъде едновременно лоялен и към май-
ка си и към съпругата си. Според патриархално-родовата традиция свекървата е с по-
висок статус в семейната йерархия и това е основание за едни от най-честите кон-
фликти в младото семейство. 

3.3. Младата двойка живее в самостоятелно жилище, което обаче не е 
тяхна (или на някои от двамата) собственост, а е притежание  на някой от ро-
дителите или други близки родственици. Този факт, както и обстоятелството, че 
много често младата двойка получава субсидии от родителските семейства е повод за 
постоянна намеса в семейния живот на младите („Който плаща, той поръчва музика-
та“). Партньорите са затруднени за вземат самостоятелни решения в личния си живот 
и се въвличат в междуродови конфликти около това, приносът на чий родителите е 
по-значим. 

 

4. Самостоятелно живееща двойка (семейство) 
Младите партньори живеят в самостоятелно жилище, което е обща собственост, 

притежание на един от двамата или наето под наем от двамата. Всеки от партньорите 
има свои доходи и различен принос за общото благополучие. Битовата зависимост от 
родителските семейства е силно ограничена, въпреки че са възможни прояви на ма-
нипулативен натиск от страна на родителските семейства върху живота на младите. 

И тук са възможни няколко основни разновидности в зависимост от това до как-
ва степен партньорите са преодолели традиционните родово-патриархални традиции: 

4.1. Традиционна автономна дойка (семейство) с полярно разпределение на 
властта и половите роли 

В този вид отношения обикновено мъжът е по-възрастен от жената, с утвърден 
професионален и социален статус и значимо по-високи доходи. Не рядко семейното 
жилище е негова собственост или е закупено предимно с негови средства. Тази пози-
ция дава основания на мъжа да се възприема и държи като „глава на семейството“, а 
жената доброволно или под натиск да приеме подчинена позиция. Нейното участие в 
съвместния живот се свежда основно до поддържане на домакинството и отглеждане 
на децата (сфери, в които мъжът е освободен от ангажименти). В духовния живот на 
партньорите отсъстват значими общи ценности освен постигането на „висок жизнен 
стандарт“, разбиран главно като притежание и потребление на скъпи стоки и услуги. 
Стремежът към постигане на такъв статус от страна на мъжа е свързан с избор на ви-
соко платена професия или друга възможност за придобиване на значителни сред-
ства, а от страна на жената – с прелъстително поведение или готовност охотно да 
поеме „обслужваща“ роля, отказвайки се от амбиции за образование и професионал-
на изява. В най-традиционната разновидност на този сюжет мъжът стимулира зауче-
ната безпомощност и зависимост на партньорката си, като обезкуражава и огранича-
ва възможностите и да учи и да работи.   

4.2. Егалитарна автономна двойка (семейство) 
Партньорите в такъв вид отношения са зрели и самостоятелни личности, прео-

долели зависимостта си от родителите и ясно осъзнали и приели личната си отговор-
ност за своя живот и живота в семейната общност, която създават. Всеки от партньо-
рите има образование и професионална активност, които му позволяват да бъде ико-
номически независим от другия. Чувството за общност се изгражда на основата на 
емоционалната свързаност и реалната възможност двамата да реализират съвместно 
своите най-значими житейски проекти, както в професионален, така и в личен план.  
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Мъжът и жената в такива двойки са равностойни партньори, съзнателно отказа-
ли се от каквито и да са опити за взаимно подчинение, контрол, манипулация или 
експлоатация. Смисълът на съвместния живот е във подкрепа съдействието, чрез 
които всеки от двамата постига нещо повече, от това, което е способен да постигне 
сам. Грижата за децата при такива родители е съществена част от възможността заед-
но да осмислят и обогатят живота си, но в никакъв случай тя не е определящата цел 
на връзката, заради която си струва да се правят компромиси с качеството на парт-
ньорските отношения. Поради наличието на свързаност на най-дълбоко духовно и емо-
ционално ниво, партньорите в такава връзка са способни да развият истинска интимност, 
която не намалява, а се развива в съвместния живот. Този модел се намира най-далеч от 
изследваната родово-патриархална традиция, затова постигането му в съвременните 
български условия изисква най-големи усилия и е се случва сравнително рядко. 

Представените варианти на партньорски статуси е опит да се диференцират 
съществуващите модели на взаимодействие в интимните и семейни двойки, които 
младите хора у нас изграждат в периода на ранната зрелост. Тази диференциация ни 
е необходимо за да проверим емпирично в следващи проучвания по какъв начин все-
ки от изброените статуси кореспондира с няколко ключови резултанти като удовлет-
вореност от партньорските отношения, психично благополучие и психично здраве. 
Работната ни хипотеза е, че макар и да се намираме в стадий на социално-икономи-
ческото си развитие, който е различен от ситуацията във високо развитите индуст-
риални страни в Европа и по света, и при нас българите автономните егалитарни 
отношения в интимната и семейната двойка са гаранция за висока удовлетвореност 
от съвместния живот, чувство за психично благополучие и високо ниво на психично 
здраве. Готови сме да проверим и обратната хипотеза. С всички основания може да 
допускаме, че професионалната активност която допринася за повишаване на 
партньорската компетентност на българската младеж, може съществено да промени 
генерационния потенциал на българското семейство и така да го превърне във фактор 
за успешното ни социално развитие в бъдеще. В тази насока възнамеряваме да про-
дължим и бъдещите си проучвания. 
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Анотация: Новите учебни програми по музика са част от идеята за промяна в 
предучилищното и училищното образование. Необходимостта от разработването 
и приложението им е обусловено от задачата да се отговори на променената 
обществена, културна и икономическа ситуация в национален и глобален план. Очак-
ванията са насочени към оптимизиране на обучението по музика в съответствие с 
новоприетите държавни образователни изисквания, както и към мотивиране на 
учителите по музика за включване на иновативни решения в образователния процес. 
 

Ключови думи: учебна програма, учебен план, обучение по музика, компетентност 
 
Abstract: The new curricula in music are part of the idea of change in pre-school and 
school education. The need to develop and use them is conditioned by the task of 
responding to the changed social, cultural and economic situation at national and global 
aspect. Expectations are focused on optimizing the music teaching in accordance with the 
newly adopted state educational requirements as well as to motivate music teachers to 
incorporate innovative solutions in education. 
 

Key words: curriculum, curriculum system, teaching music, competence 
 
 

Днес светът в много отношения е глобално променен. Може да се гордеем, че 
част от съкровените ни мечти за право на образование, учене през целия живот и др., 
са действителност. Същевременно са останали и не по-малко нерешени, още по-
остри проблеми – геополитически, демографски, социално-икономически, културно-
образователни и др. Всяка една от сферите търси решение на проблемите в действи-
телността, която е неузнаваемо променена. Образованието като стратегическа со-
циална сфера се развива и изпълнява своята важна и благородна мисия в обществото, 
зачитайки всичко най-ценно в народностните ни традиции в исторически и съвреме-
нен план. Новата идея е за цивилизован и хуманен подход – предпоставка за оцелява-
не и преуспяване на националните, индивидуалните и етническите възможности – в 
свят с адекватно за него образование. 

От 1 август 2016 г. е в сила новият Закон за предучилищното и училищното об-
разование, натоварен с мисията да бъде основа на реформата в училищното образова-
ние. Времето на промени, в което живеем, поставя редица предизвикателства пред 
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образователната система. От една страна са новите изисквания към образованието, 
които модерното общество поставя, а от друга – посланията, които модерното обра-
зование отправя към съвременното общество. 

Израз на новата идея в образованието са неговите цел и задачи – норми и 
идеали, създадени и признати в обществото, резултат от подбор на повече възмож-
ности. Само ясната цел е в състояние да определи сигурни подходи и зряло, творчес-
ко прилагане на средствата за постигането ѐ. В условията на сегашната промяна в 
образованието нейното актуално звучене е насочено към образоване и възпитаване на 
креативни и мислещи млади хора, способни да вземат решения, да правят избор, да 
се развиват непрекъснато. Днес училището е призвано с отговорността да изгради 
личности с модерни виждания за света, същевременно да възпита дух на родолюбие 
и патриотизъм. И ако пред новата идея в образованието има определени цел и задачи, 
то осъществяването им в ръцете на водещия субективен фактор, двигателя на проме-
ните, а именно – учителят. 

Редица изследвания и анализи както в България, така и в много други страни, 
потвърждават извода, че „качеството на учителя е най-важното за характера на 
учебно-възпитателната дейност и се вземат различни мерки за усъвършенстването на 
подготовката му” [1, 8]. Тази подготовка неминуемо е обвързана с изискването за 
комплексна качествена подготовка, която бъдещите музикални педагози следва да 
получат – научно-педагогическа, специфично методическа и технологическа компе-
тентност, които да работят в посока повишаване на авторитета и социалния статус на 
българския учител. 

В контекста на тези изходни положения в доклада се разглежда проблемът за 
новата идея в образованието, отразена в новите учебни програми по музика. 

Актуалността на темата за новите учебни програми за задължителна подготовка 
по музика вълнува обществото от различни позиции – музикални педагози, родители, 
ученици, издатели, студенти-бъдещи учители по музика, което е сериозен аргумент 
за анализ и дискусии. Одобрени съвсем наскоро – за първи и пети клас през 
декември, 2015г., за втори, шести и осми клас – през март 2016 г., част от новите 
учебни програми по музика в средното образование влизат в действие през настоя-
щата учебна 2016/2017 година. На дневен ред е и разработването на новите учебници 
по музика. 

Последните години в нашата страна, под влияние на опита и от други страни, 
музикалното развитие на децата се възприема като иманентна част от тяхното актив-
но развитие на всички натрупани умения, полезни за психическото, физическото и 
интелектуалното им развитие. Новите учебни програми са израз на идеята за благот-
ворното въздействие на заниманията с музика върху това развитие, което може да бъ-
де осъществено само чрез включване на децата в естествената им потребност от 
действие – да пеят, танцуват, свирят и други активни творчески дейности. Въздейст-
вието на изкуството музика във всичките му разнообразни прояви върху човешките 
сетива и емоционалност, а оттук и върху цялата психическа дейност е голямо и неос-
поримо. Подобни занимания имат за цел формиране на естетически вкус и хармонич-
но развитие на културни хора. Те не са предназначени за гениални или изключително 
надарени деца. Като основна цел на музикалното възпитание в новите програми се 
определя развитието на музикалната култура на обучаваните, развитието на техните 
музикални способности, стимулиране на творческия потенциал в рамките на общото 
развитие на личността. 
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В новите програми по музика в българското училище все повече са отразени 
процесите на развитие на съвременното изкуство и новите синтетични форми. 

Особено място, наред с традиционното обучение, заема използването на реал-
ния обект като концерти на открито, посещение в реално време на репетиция на 
музикална формация, посещение в културна институция, наблюдение в звукозаписно 
студио, по време на екскурзия сред природата, пърформанс и др. Обединявайки раз-
лични изразни средства – звук, образ, движение, слово, светлина, тези форми на обу-
чение повишават ефективността на музикално-учебния процес, като формират по-
трайни знания на базата на ярки впечатления и емоционално отношение у учениците. 
Изградено на основата на разностранния музикално-социален опит на учениците, 
обучението по музика създава условия за ефективен контакт с обкръжаващата ги сре-
да, за „разчупване” на традиционното обучение – работа в класната стая, строго опре-
делени задачи, материали и формат, фиксирана продължителност на дейността, за 
разгръщане на личностните заложби и интереси на децата, за формиране на положи-
телна нагласа към музикалното изкуство. 

Обучението по музика (общообразователна подготовка) се основава на актив-
ното участие на учениците в учебния процес и доказаното многостранно положител-
но въздействие на музиката. Традиционната поговорка „Музикант къща не храни” 
десетилетия наред е формирала неправилно отношение към музикалното изкуство. 
Материалистичното мислене не може да признае ползотворното влияние от занима-
нието с музика за цялостното развитие на личността, като се възпитава любов и раз-
биране на музикалното изкуство. В новите изисквания за повишаване ефективността 
на учебния процес и използване на иновативни средства за развитие на музикалната 
култура на учениците намират място и идеи за интеграция с други изкуства и извън-
художествени сфери, за приложение на музиката като фонов елемент за подобряване 
на емоционалното състояние, възвръщане на самочувствието и настроението, намаля-
ване на умората и увеличаване на индивидуалната активност на учениците. 

Отправна точка за музикално-възпитателния процес в училище е програмата. 
Министерството на образованието и науката утвърди новите учебни програми по 
всички предмети, включително по музика, чиито проекти са разработени на база но-
вия Закон за предучилищното и училищното образование. Новият рамков учебен 
план на Министерството на образованието и науката предвижда промяна в класовете, 
в които ще се изучава музика, както и хорариума по учебен план. В съвременното 
българско училище музика ще се изучава от първи до десети клас, като веднага е вид-
на разликата с досега действащия план, според който музика се изучаваше до девети 
клас. 

До окончателното решение се стига трудно, едва след разгорещените дебати от 
страна на обществеността и музикалната колегията, възмутени и непримирими към 
опитите за премахване на часовете по изкуствата (музика и изобразително изкуство) 
в гимназията (VIII, IX и X клас). Идеята „за изгонване на културата от училището” 
остава нереализирана. „Музиката не е разточителство, тя е елемент и основа от из-
граждането на детето като личност, като култура!” 

 

Концептуалното запознаване с новите програми по музика извежда на преден 
план структурата на учебните програми, както и новите моменти в тях. Отделните 
структурни компоненти са представени таблично и включват: 

Кратко представяне на учебната програма 
Очаквани резултати от обучението по музика в края на класа съгласно ДОИ за 
учебното съдържание 
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Очаквани резултати по теми 
Хорариум по учебен план 
Оценяване 
Дейности и междупредметни връзки 
 

Ориентирани към личността на учениците, програмите обслужват техните 
възраст и интереси. Акцентът е върху дейностите за формиране на съвременни клю-
чови компетентности. 

Учебните програми по музика декомпозират ДОИ и са структурирани в теми и 
подтеми, очаквани резултати и конкретни нови понятия. Областите на компетентност 
гарантират приемственост и плавен преход от начален към прогимназиален и гимна-
зиален етап. В началния етап приоритетите в обучението по музика са знание чрез 
практически опит в процеса на основни музикални дейности – изпълнение, възприе-
мане на музика, импровизация. В прогимназиалния етап натрупаният в първи – чет-
върти клас практически опит е базата за по-задълбочено разбиране на учебното 
съдържание по музика и го надгражда. Съдържателният обхват на първия гимназиал-
ния етап на обучение залага на изградените в начален и прогимназиален етап базисни 
знания, умения и отношения, свързани с изграждането на музикално-изпълнителски, 
слушателски, социални и др. компетентности у ученика в съответствие с ключовите 
компетентности за учене през целия живот, определени с Европейската референтна 
рамка. 

Нов момент в учебните програми са дейностите, изнесени в извънучилищна 
обучаваща среда, чиято цел най-общо е обогатяване на културните познания и твор-
ческите изяви на децата. В процеса на разнообразието от дейности се натрупват 
музикални впечатления и богат социален опит относно многообразното функциони-
ране на музиката в живота на хората, разнообразието на форми и тематика на музи-
кално-изпълнителски изяви, ролята на информационните технологии за създаване и 
разпространение на музика. 

Аналитичният преглед на утвърдените програми по музика извежда идеята да се 
систематизира преподаването на музика в отговор на съвременните образователни 
потребности. 

Конкретно в началния етап на основната образователна степен програмата по 
музика се предвижда запознаването с основни музикални понятия, които се усвояват 
изцяло в процеса на музикалните дейности – изпълнение на музика, възприемане на 
музика, музикално творчество. Обучението има подчертано дейностен характер, при 
което се натрупват така необходимите за музикалното развитие на децата музикално-
слухови представи, умения, опит и отношение. Творчески се използват активностите, 
присъщи на музикалните занимания, които правят музиката – училищния предмет и 
изкуството – привлекателни. В прогимназиален етап натрупаният в първи – четвърти 
клас емпиричен опит представя по-задълбоченото разбиране на учебното съдържание 
и го надгражда. Всичко това е от изключителна важност, касаеща въвеждането на оп-
ределени понятия на по-късен етап. Новите моменти могат да се открият и по отно-
шение на нови теми, както и на оценяването.  

В обобщение може да се каже, че новите учебни програми по музика (утвърде-
ните до момента) отразяват основната цел  за осъвременяване на ДОИ за учебно съ-
държание, реализацията на които е отговорност на всички нас – преподаватели от 
висшите учебни заведения, МОН, обществеността. 
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ПОСТМОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  
И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОФИЛ  

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА 
 

доц. д-р Ицка Дерижан 
доц. д-р Римма Масырова 

 
 

Анотация: В доклада са разглеждат базовите параметри на постмодерното 
общество и, в контекста на потребностите от учене през целия живот, се извеж-
дат  ключови маркери на професионалния профил на постоянно развиващите се про-
фесионални компетентности на специалистите по социална работа. 

 
 

Живеем във време, което е белязано от характеристиките на едно общество, 
което повечето съвременни изследователи обозначават с термина постмодерност 
(Sarup,1993). Това течение, възникнало като еклектично движение в естетиката и 
философията, днес проявява във всички сфери на хуманитарните науки и на живота – 
философия, психология, социология, етнология, демография и др.  

Основните идеи в него днес стават напрегнатите социални отношения, породе-
ни от различията и подобията в най-широк смисъл на думата, видими в ситуация на 
специфичните процеси на глобалното общество: миграция на хора; междукултурно 
взаимодействие и диалог; локални и глобални отношения; интензивен пренос на цен-
ности, често пъти с непрогнозиран и безкритичен резултат. Отнесен към антрополо-
гията постмодернизмът развива специфичен скептицизъм и в социален план води 
към преместване на центъра на изследователския интерес от наблюдения над общест-
вото към наблюдения над наблюдателя (Ив. Иванов, 2003). В резултат се наблюда-
ват тенденции към: отхвърляне на статуква и установени традиционни норми в 
науката и практиката; отричане на абсолютното знание и авторитети; бързо 
остаряване на придобитото познание и оттук – отхвърлянето на професионалните 
и научни авторитети......без предложение за тяхна замяна с други.  

В разбирането на постмодернистичните тенденции в днешната социална реал-
ност (Лиотар, Рорти, Дерида, Тофлър и др.) се очертават някои основни разбирания, 
които предполагат от страна на авторите на настоящия текст нов, постмодернисти-
чен прочит на идеята за непрекъснатото и продължаващо през целия живот 
образование на специалистите по социална работа, известни преди всичко като 
представители на помагащите професии (социални работници,социални консул-
танти, социални педагози, психолози, учители и др.): 

- Дискурс вместо метанаративи, където основно място заема езикът като сис-
тема от специфични възможности за предаване на един сумиран исторически и 
социален опит, в това число – контекстното и семантично предаване (емотикони, зна-
чи и сигнали), които се приемат като общовалидни от голяма част от хората. На пре-
ден план излизат дискурсът, многото възможности за реализация и изява, микро-рам-
ката на личностното и професионалното изразяване. 

В контекста на помагащата дейност тази тенденция предполага владеенето на 
поливалентни умения и професионални роли за практикуването на професията, в за-
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висимост от конкретния социален случай, в правото а и изискването да се отчита 
индивидуалното (дискурсно) личностово развитие и се разработват системи от пред-
писания, съобразени със ситуацията и с отчитане на психологическите, социални, 
езикови, комуникативни, етически параметри.  

- Множественост на социалните агенти, които в нашия контекст имат харак-
тер на групови взаимоотношения и на групови (екипни) постижения. В контекста на 
професионалната изява те предполагат съобразяване с тенденциите за множестве-
ност, които придават множественост и на конфликтността и на борбите им. 

Социалните помагащи професии притежават тази характеристика още е квали-
фикационната си рамка, тъй като самото им практикуване предполага наличие на 
умения за работа в екип сред различни групи от хора – както клиенти, така и моно-
дисциплинарни и мултидисциплинарни. Важното в случая е да се запази и разшири 
тенденцията към усъвършенстване на екипните умения – придържане към правила и 
съподчиненост, стратегии и тактики за разрешаване на конфликти, техники за субор-
динация на дейностите, способност за развиване на етапите на екипа и др. 

- Културен релативизъм, при който класическите граници, създадени от  мо-
дернизма, се отхвърлят и се обявяват за относителни и непостоянни. Индивидуал-
ността се издига в особена привилегия, наблюдават се тенденции към елити и елитар-
ност (хай култура), със специфични форми на поведение и ценности – облекло, изис-
каност към храни, стремеж към екологосъобразен живот, професионален стил и т.н. 

Тази тенденция на постмодернизма и на постмодерното общество намира израз 
и в упражняването на т. нар. помагащи професии, като предполага създаването на 
особена нагласа към значимостта на социалната работа и нейното извеждане в ранг 
на елитарна и престижна професионална дейност. Възможността тя да се изяви като 
такава се определя от регламентираните взаимоотношения с други специалисти 
(психолози, лекари, полицаи, юристи, педагози и т.н.), от пряката социална работа с 
клиенти от различни социални групи и общности, а така също – и от работата със 
средствата за масова информация. 

- Субективност и индивидуалност, които се създават като опозиция на тенден-
циите на унификация и глобалност. Те предполагат либералност, толерантност и 
многообразие на формите на проява на всеки отделен идивид в системата от социал-
ни роли и отношения. Човешкият индивид се приема като уникално и неповторимо 
създание, което има правото на собствено и лично пространство (във всяка област на 
живота) и всеки опит за навлизане в него се приема като нарушаване на правата му – 
на живот, на работа, на личностова изява. 

Субективността и индивидуалността са сред често срещаните явления в профе-
сията на социалния работник, поради факта, че това е залегнало още в нейния регла-
мент. Новото тук е, че постмодерните тенденции изискват от всеки представител на 
професията да преодолее тенденциите към еднооразие и клиширана нормативност и 
развие правото си на права – лични и професионални, право и възможност за промя-
на и самореализация а чрез продължаващото и непрекъснато обучение и самообразо-
вание – индивидуален професионален стил.  

- Разобличение на лъжата, като тенденция за преодоляване на консервативни-
те и архаични практики на предходното общество към спестяване на истината, под-
мяна на информацията, стремеж за прикриване с етикирани и фасадни средства ин-
формация, която не е лицеприятна, социална йерархизация от типа на кастово, расово 
или етническо деление.  

За социалната работа тази тенденция има деликатни и етични деонтологични 
измерения, които се определят до голяма степен от самата й специфика като дейност, 
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насочена към човешки сфери с най-висока степен на интимност и дискретност. Да се 
разобличи лъжата днес в професионален план предполага да се създават механизми 
отстояване на правото на истина. По отношение на клиента то се проявява в прилага-
не на принципа на т. нар. „Информирано съгласие”, предоставяне на личен избор при 
вземане на решение, конфиденциалност на споделянето. В екипните взаимоотноше-
ния социалният работник е необходимо да развива умения за съблюдаване на профе-
сионалната тайна, за спазване на изискванията за класифицирана и конфиденциална 
информация и т.н.  

- Разбиране за действителността, при което се променя визията за света по по-
сока на нови, космогонни, прородни, егалитарни, културални тенденции. Днешното 
постмодерно общество приема, че светът е отражение на мислите на всеки индивид и 
се развива в пряка връзка с култивирането на взаимодействието между психическата 
енергия на хората и състоянието на средата, която ги заобикаля.  

При практикуващите социална работа съществува особена специфика и тя се из-
разява в особеностите в нагласите на обектите за работа – клиентите. Фактът, че са 
потърсили професионална помощ поради липса на възможности за самосправяне с 
проблемите си означава, че те по принцип са приели глобален негативистичен под-
ход към настоящата социална реалност. По този начин рискът гледната точка на 
клиента да повлияе върху социалния работник и да се окаже доминанта за неговите 
собствени нагласи за света, е напълно реален. Така вместо да се превърне във 
„филтър и трансформатор на емоциите и нагласите”, специалистът може да стане  
трайно заразен с енергията на  негативизма и отрицанието на действителността. В 
този случай се застрашава от обща професионална умора, дори от прегаряне (бърн-
аут ефект) и от обща професионална, а и личностова демотивация и негативизъм.  

Следователно, необходимо е със средствата на непрекъснатото и продължаващо 
образование да се работи по придобиване на умения за новото, постмодерно предиз-
викателство – умения за „отвеждане”и преработване на негативизма в клиента. Едно-
временно с това изграждане на умения за предпазване на собствената си съдържи-
мост като личности и професионалисти, както за себе си, така и в общата си пред-
става за света.   

- Изменение и различие, което предполага способност на отделния индивид и 
на обществото като цяло да приема обективната възможност за изменение – както на 
отделното, така и на цялото. С развитието на  обществените отношения, се развиват и 
изменят и системите от ценности, правила, табута, компетентности. Относителността 
на всичко и всеки все пак запазва известна константност, тъй като самият свят и все-
ки индивид в него има известни общоприети рамки, които запазват своето постоян-
ство, независимо от типа и темпото на своите изменения.  

Направените разсъждения върху тенденциите на съвременото постмодерно об-
щество мотивира необходимостта от непрекъснато и продължаващо образование, 
което в настоящите условия на страната ни е все още в сферата на пожеланията или 
на частичния опит. Статуквото е – епизодично, едностранчиво, несистематизирано 
алтернативно и продължаващо образование. Някои инициативи за продължаващо и 
непрекъснато образование: Програма за обучение на доставчици на социални услуги; 
План-програма „Приемна грижа – прилики и разлики с осиновяването”; Проект 
„Програма за професионално обучение – Оценка и управление на случаи” – ИГА; 
Проект Професионално обучение на специалисти от сферата на социалните дейности 
в разрешаване на конфликти по Програма Леонардо да Винчи на ЕС. 

 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 274

В основата на авторовото предложение залегна  
 

Идеен проект 
 

за Създаване на комплексна програма за продължаващо образование  
на специалистите от системата на МТСП 

 

1. Цели на програмата:  
- Непрекъснато оптимизиране на професионалната компетентност на рабо-

тещите в системата на МТСП.  
- Актуализиране на професионалните умения на специалистите в съответствие 

с темпото на развити е на модерното общество.   
- Повишаване на професионалната и личната асертивност. 

2. Субекти: 
- специалисти по социална работа във всички сфери 
- мениджърски кадри в социалната сфера  
- лица неспециалисти по социална работа 
- обучители  

3. Ресурси: 
- нормативни уредби 
- финансови фондове – МТСП, АЗ, Дирекция БТ, собствени източници 
- обучителни структури – университети, лицензирани структури 
- тренингови обучителни бази  
 

При практикуването на социалната професия характеристиката на постмодерно-
то общество към изменение и различие насочва към очакването професионалната 
промяна да бъде адекватна на социалната. Тенденциите на досегашното образование 
във висшите училища да се придобиват предимно базисни компетентности, но не и 
единствени, налага да се потърсят и приложат форми за разширяване и осъвременя-
ване на същите. Продължаващото и непрекъснато осъвременяване на професионал-
ните умения на работещите в системата на социалната работа се задължава от очаква-
нията на обществото за адекватно и модерно професионално поведение от страна на 
всеки представител на професията. В този процес основно място заемат само-
рефлексията, професионалната асертивност, уменията за стратегическо лично и екип-
но поведение, мобилност и вариативност при вземането на решения, готовност и мо-
тивация за лична промяна, саморазвитие и самосъхранение, което ще осигури дълго-
срочност и ефективност в практикуването на професията. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ  

КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
 

Климова Т.В.  
Доцент Казахского университета международных отношений и мировых 

языков им. Абылай хана, (г. Алматы, Казахстан)  
член-корреспондент Международной академии наук педагогического 

образования (г. Москва, Россия) 
 
 
В условиях современной глобализации, несмотря на стремительно меняющиеся 

взгляды и приоритеты молодежи, семья продолжает оставаться важнейшим социаль-
ным институтом, отражающим идейно-политические и нравственные устои общест-ва.  

Важнейшим критерием социального государства является зашита материнства, 
детства, отцовства, а также помощь и защита семьи. В рамках данной статьи для нас 
важно сосредоточиться на рассмотрении правовых возможностей социального обес-
печения семьи и детей как в Республике Казахстан, так и в странах ближнего и даль-
него зарубежья. Основным приоритетом нашего государства с первых дней своей не-
зависимости остается социально-экономическая поддержка семьи, матерей и детей. 
Благодаря политической роли Президента страны Н.А. Назарбаева в Казахстане соз-
даны институциональные механизмы по делам семьи, женщин, охраны прав и защиты 
интересов детей.   

Главной задачей казахстанского общества является возвеличивание миссии 
материнства, ориентир семьи на рождение здоровых детей, пропаганда добрых 
семейных традиций, нравственное воспитание детей, укрепление института брака и 
семьи – как основы упрочения государства. В Казахстане социальные сироты состав-
ляют абсолютное большинство детей, оставшихся без попечения родителей. В по-
следние годы в республике все громче заявляет о себе скрытое социальное сиротство. 
Увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, неизбежно ведет к 
увеличению числа учреждений для детей-сирот: домов ребенка, детских домов, 
школ-интернатов, приютов и т.д.  

Реальную картину сиротства в Казахстане определить сложно. В последние го-
ды наблюдается рост числа детей, оставшихся без попечения родителей. В стране 
сейчас свыше 37 тыс. сирот, оставшихся без попечения родителей, почти 11 тыс. та-
ких детей живут и воспитываются в интернатах и детских домах. В республике функ-
ционирует 205 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, где проживают и воспитываются 17486 детей; в 26 домах ребенка системы 
здравоохранения – 2134 (12,2%) ребенка; в 19 детских домах инвалидов системы 
социальной защиты населения – 1249 (7,4%) детей, в 160 организациях системы 
образования – 14103 (80,3%) детей. Из этих детей в среднем, 65% отказные, 
брошенные, те, чьи родители погибли и их некому стало воспитывать, 35% детей 
имеют обоих родителей или только мать, которые не могут заботиться о них из-за 
отсутствия доступа к социальным и медицинским услугам ребенка с ограниченными 
возможностями. В целом, в 2012 году в Казахстане отказались почти от 2000 детей 
[1. С.18]. 
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В последние годы общество и государство уделяют этой проблеме пристальное 
внимание. С начала 1990-х гг. в Республике Казахстан начат активный законотвор-
ческий процесс, направленный на обеспечение защиты прав ребенка и семьи.   

Поэтому самой первой в Казахстане среди всех международных правозащитных 
договоров была ратифицирована 6 июня 1994 года Конвенция ООН по правам ребен-
ка. Самые первые отчеты Республики Казахстан о выполнении международных пра-
возащитных стандартов состоялись в Комитете ООН по правам ребенка. 

В целях обеспечения наилучших интересов детей Казахстан присоединился к 
таким значимым Конвенциям ООН, как Конвенция о взыскании за границей алимен-
тов, Конвенции о минимальном возрасте для приема на работу, Факультативный про-
токол, касающийся торговли людьми, детской проституции и детской порнографии, 
Факультативный протокол, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, 
Конвеции МОТ  о запрещении и немедленных мер по искоренению наихудших форм 
детского труда, Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией прости-
туции третьими лицами и Заключительный протокол к ней.  

Сегодня в Республике Казахстан прилагаются все усилия в достижении между-
народных стандартов в области защиты прав и интересов детей, их полноценного и 
гармоничного развития [2, с.34].  

В Казахстане принят Закон „О правах ребенка в Республике Казахстан”  
(8 августа 2002 года №345). Закон регулирует отношения, возникающие в связи с 
реализацией основных прав и законных интересов ребенка, гарантированных Кон-
ституцией Республики Казахстан, исходя из принципов приоритетности подготовки 
детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и 
творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патрио-
тизма и гражданственности, формирования национального самосознания на основе 
общечеловеческих ценностей мировой цивилизации [3]. 

В Казахстане социальные сироты составляют абсолютное большинство детей, 
оставшихся без попечения родителей. В последние годы в республике все громче 
заявляет о себе скрытое социальное сиротство. Увеличение числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, неизбежно ведет к увеличению числа учреждений для 
детей-сирот: домов ребенка, детских домов, школ-интернатов, приютов и т.д.  

Реальную картину сиротства в Казахстане определить сложно. В последние го-
ды наблюдается рост числа детей, оставшихся без попечения родителей. В стране 
сейчас свыше 37 тыс. сирот, оставшихся без попечения родителей, почти 11 тыс. та-
ких детей живут и воспитываются в интернатах и детских домах [4].  В республике 
функционирует 205 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, где проживают и воспитываются 17486 детей; в 26 домах ребенка сис-
темы здравоохранения – 2134 (12,2%) ребенка; в 19 детских домах инвалидов 
системы социальной защиты населения – 1249 (7,4%) детей, в 160 организациях 
системы образования – 14103 (80,3%) детей. Из этих детей в среднем, 65% отказные, 
брошенные, те, чьи родители погибли и их некому стало воспитывать, 35% детей 
имеют обоих родителей или только мать, которые не могут заботиться о них из-за 
отсутствия доступа к социальным и медицинским услугам ребенка с ограниченными 
возможностями. В целом, в 2012 году в Казахстане отказались почти от 2000 детей [5]. 

К настоящему времени сложились четыре основные формы государственной 
помощи семьям, имеющим детей: 

 денежные выплаты семье на детей и в связи с рождением, содержанием и 
воспитанием детей (пособия и пенсии); 
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 трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы 
семьям с детьми, родителям и детям; 

 бесплатные выдачи семье и детям (детское питание, лекарства, одежда и 
обувь, питание беременным женщинам и др.); 

 социальное обслуживание семей (оказание конкретной психологической, 
юридической, педагогической помощи, консультирование и т.д.). 

 
В настоящее время в Казахстане основной формой государственной помощи 

семьям, имеющим детей, продолжают оставаться денежные выплаты: пособия на 
детей, социальные выплаты многодетным и малообеспеченным семьям, пособия 
детям-инвалидам, а также лицам, осуществляющим уход за ними.  

По последним данным, с 1.04.2014 года в Казахстане были увеличены размеры 
пособий, направленных на поддержку семей 

В денежном выражении пособие для неработающих женщин составляет в  
2014 году: на первого ребенка – 10668 тенге, на второго – 12612 тенге, на третьего – 
14538, на четвертого и последующих – 16482 тенге. Пособие по уходу за ребенком 
назначается на период до достижения ребенком 1 года [1].  

Для работающих женщин с января 2008 года в рамках системы обязательного 
социального страхования предусмотрен дополнительный уровень социальной защи-
ты. Работающие женщины имеют право на получение социальной выплаты в размере 
40% от среднемесячного дохода. 

В соответствии с социальным законодательством малообеспеченные семьи 
имеют право на пособие на детей до 18 лет в размере 1,05 МРП на каждого ребенка и 
на адресную социальную и жилищную помощь за счет средств местного бюджета в 
размере равном расходам на потребление коммунальных услуг. 

 

Детям-инвалидам до шестнадцати лет выплачивается: 
 Специальное государственное пособие в размере 0,96 МРП (1778 тг.); 
 Государственное социальное пособие в размере 1,31 прожиточного миниму-

ма (26156 тенге);  
 Лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, выплачивается посо-

бие в размере 1 минимальной заработной платы (19966 тенге). 
 

Для сравнения следует отметить, что в России лицо, осуществляющее уход за 
ребенком инвалидом, приравнивается по статусу к социальному работнику, с соот-
ветствующим уровнем оплаты и социальными гарантиями труда, финансируемого за 
счет бюджета  

Многодетным семьям выплачивается ежемесячное специальное государствен-
ное пособие в размере 4,16 МРП (7704 тенге). При этом многодетность в большин-
стве стран Европы, в России, Белоруссии, в Украине – это воспитание трех и более 
несовершеннолетних детей. В Казахстане – это воспитание в семье 4-х  и более детей 
[6 с.57]. 

В Российской Федерации наряду с материальной помощью большое значение в 
социальной защите семьи имеет совершенствование соответствующей нормативно-
правовой базы и разработка целевых программ. В частности, была разработана и при-
нята к выполнению федеральная программа „Дети России”, в которую вошли шесть 
целевых программ: „Дети-инвалиды”, „Дети-сироты”, „Дети Чернобыля”, „Дети 
Севера”, „Развитие индустрии детского питания”, „Планирование семьи”. 
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В структуре федерального Министерства здравоохранения и социального раз-
вития сформировано специальное подразделение – Департамент проблем семьи, жен-
щин и детей. 

В последние годы стала быстро развиваться сеть консультативных учреждений 
(„Брак и семья”, „Центр социального здоровья”, „Мать и дитя”, „Совершенство-
вание”), появляются семейные клубы, реализуются программы „Кроха”, „Здоровый 
малыш”, „Безопасное материнство”, „Сознательное родительство”, „Семь — Я”, 
„Согласие”, „Женщина и семья” и др. Также очень большое внимание уделяется под-
готовке кадров работников социальных служб. 

Зарубежный опыт социальной защиты семьи позволяет сделать вывод, что се-
мейная политика в разных странах не одинакова. Помимо чисто социальных задач 
(Франция), некоторые страны преследуют демографические цели (например, Китай).  
Другие страны отдают приоритет защите детей из бедных семей. Такой подход 
(только к бедным семьям) характерен для США, а также Голландии. Третья группа 
стран придерживается более современного подхода – они поддерживают все типы 
семей (Дания и некоторые другие) [7].  

 Национальный менталитет, выработанный в процессе исторического развития 
каждой страны, влиял на семейную политику в силу специфического национального 
понимания проблем, приоритета, социальных сдвигов. 

В 70-х годах системы охраны материнства, пособий и льгот семьям с детьми 
действовали уже в большинстве стран Запада.  

Однако эти общие положения дифференцируются в ряде стран.  
 
Рассмотрим некоторые из них. 
 

1. ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК 

●  Оплачивается полностью  (Германия, 
Франция, Люксембург, Нидерланды); 

●  От 50 до 90% (Бельгия, Дания, Испания, 
Ирландия, Италия); 

●  Менее 50% (Греция, Португалия) 
● Выплаты зависят от продолжительности 
работы на одном месте (США, Велико-
британия) 

Продолжительность отпуска 
●  Португалия – 13 недель; 
●  Дания – 28 недель; 
●  Остальные страны – от 14 до 20 недель 

Период возможного возвращения  
на прежнее место работы 

●  Германия – 36 месяцев; 
●  Остальные страны – от 2 до 12 месяцев.  
 

 

2. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Родовое пособие выплачивается: 
 

● ВСЕМ женщинам (Бельгия, Франция, 
Люксембург, Португалия) 

● только нуждающимся семьям (Ирландия, 
Великобритания) 

Пособие для новобрачных 
(Португалия, Греция, Люксембург) 
 

Льготы по проезду на городском и железно-
дорожном транспорте действуют: 
повсеместно (кроме Англии, Португалии, 
Голландии, Дании)  
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3. ВОЗРАСТНАЯ ГРАНИЦА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА 
● более чем в половине стран ЕС – до 18 лет; 
● в 4-х странах – до 16-17 лет; 
● Ирландия – до 14 лет; 
● во всех странах (кроме Дании и Испании) возрастная граница выплаты пособия повы-
шается до 24-27 лет при получении ребенком высшего образования (максимум в 
Германии и Люксембурге) 

 
Как видно из вышеприведенных таблиц, каждая страна имеет собственные ин-

тересы и приоритеты, которые отражаются на проведении семейной политики. В по-
следние годы в странах Западной Европы и, особенно, в Германии, Франции и неко-
торых других, начала формироваться более всеобъемлющая концепция семейной по-
литики.   

Подводя итог вышесказанному можно сделать следующие выводы:   
 большинство развитых стран усиливают меры помощи семьям или вводят 

их, если их не было; 
 обеспечивая экономическую, социальную поддержку семьи, государство воз-

лагает на семью, как на социально-значимый институт общества большую 
обязанность за воспитание детей; 

 в современном казахстанском обществе наблюдается снижение ответствен-
ности родителей за воспитание детей. Более 20% детей в детских садах – это 
круглые сироты; 

 особого внимания заслуживают семьи инвалидов, или семьи где воспиты-
ваются дети инвалиды; 

 остаются нерешенными проблемы молодых и неполных семей, семей пен-
сионеров, гендерного неравенства. 

 
Новая семейная политика Республики Казахстан должна быть направлена на: 
-  преодоление негативных тенденций в демографических процессах, 
-  стабилизацию рождаемости, 
-  уменьшение смертности, улучшение  состояния здоровья населения, 
-  укрепление института семьи, 
-  рост качества жизни казахстанцев, 
-  формирование в обществе приоритета семейных, нравственных ценностей. 
 

Как видно из вышеприведенных таблиц, каждая страна имеет собственные ин-
тересы и приоритеты, которые отражаются на проведении семейной политики. В по-
следние годы в странах Западной Европы и, особенно, в Германии, Франции и неко-
торых других, начала формироваться более всеобъемлющая концепция семейной по-
литики.   

 

Подводя итог вышесказанному можно сделать следующие выводы:   

 большинство развитых стран усиливают меры помощи семьям или вводят 
их, если их не было; 

 обеспечивая экономическую, социальную поддержку семьи, государство воз-
лагает на семью, как на социально-значимый институт общества большую 
обязанность за воспитание детей; 
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 в современном казахстанском обществе наблюдается снижение ответствен-
ности родителей за воспитание детей. Более 20% детей в детских садах – это 
круглые сироты; 

 особого внимания заслуживают семьи инвалидов, или семьи где воспиты-
ваются дети инвалиды; 

  остаются нерешенными проблемы молодых и неполных семей, семей пен-
сионеров, гендерного неравенства. 

 
Новая семейная политика Республики Казахстан должна быть направлена на: 
-  преодоление негативных тенденций в демографических процессах, 
-  стабилизацию рождаемости, 
-  уменьшение смертности, улучшение  состояния здоровья населения, 
-  укрепление института семьи, 
-  рост качества жизни казахстанцев, 
-  формирование в обществе приоритета семейных, нравственных ценностей. 
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SOCIAL STEREOTYPES AND ETHNIC IDENTITY 
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Abstract: The report presents a study on the effects of ethnic identity and generalized 
attitude SDO (Social Dominance Orientation) on stereotypes. The sample includes 127 
individuals which determine themselves as belonging to the Bulgarian ethnicity. The 
stereotypes to immigrants from the Middle East are assessed by a questionnaire developed 
within the model SCM (Stereotype Content Model). Ethnic identity is measured through the 
questionnaire MEIM-R. The social dominance orientation was tested with an adapted 
version of the revised original scale SDO. The performed statistical analysis of the data 
confirms the hypothesis about the effect of ethnic commitment on stereotypical perceptions, 
an effect that is reinforced by SDO. 
  
Key words: stereotypes, ethnic identity, „social dominance orientation” 
  

 
Стереотипите в междугруповите взаимодействия: подходи и концепции 
Проблемът за междугруповите стереотипи е социално-психологическа проекция 

на вечния проблем за социалното неравенство, породено от стратифицирането на 
обществата по различни признаци – икономически, политически, етнически, полови, 
професионални и др. Човешките индивиди винаги са комуникирали и като членове 
на съответни социални групи, като това е ставало именно през стереотипните въз-
приятия, които имат членовете на дадена група за членовете на другата, с която си 
взаимодействат. За съжаление, негативните стереотипи, пораждащи предразсъдъци 
са пречка за хармоничното общуване между хората от различните общности. Те са 
ставали и удобно оправдание и са мотивирали редица жестоки граждански между-
особици, етноцентризъм, геноцид и войни.  

Терминът „стереотип” в социалните науки хронологически се свързва с амери-
канския политически журналист Уолтър Липман, който дава дефиницията за „умст-
вените образи”, които ние си изграждаме за различни социални групи[2]. Основната 
му идея е, че реалността е прекалено сложна, за да я разберем напълно и детайлно. 
Поради това, човешкият индивид създава по-опростени когнитивни схеми, които мо-
жем да наречем стереотипи. Процесът на стереотипизиране по отношение на социал-
ната среда, отнасяща се до междугруповото взаимодействие, според Липман включва 
следните три етапа: 1) идентифициране на множество от индивиди като принадлежа-
щи към определена група или категория, на базата на някакъв признак – пол, възраст, 
раса, етнос, религия и т.н.; 2) приписване(атрибуция) на определени характеристики 
и свойства на тази категория от хора; 3) приписване на тези свойства на всеки член 
на тази категориална група. Липман твърди, че в по-голямата си част стереотипите са 
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възприети от различни източници, а не са резултат от директен опит. Въпреки това, 
те трудно се променят чрез пряко общуване, защото в него хората откриват и виждат 
това, което очакват и предпочитат, а не което действително е налице. Липман опреде-
ля стереотипите като прекалено опростени представи за света, които задоволяват 
единствено нуждата той да се възприема като по-разбираем и управляем, отколкото е 
в действителност. Според него по-често те са неверни и дори вредни. 

В основата на формирането на стереотипното мислене стоят, както когнитивни 
процеси, така и влияния, произтичащи от историята, културата и структурно-функ-
ционалните социални взаимодействия между съответните групи. На първо място, в 
основата на стереотипизирането е когнитивният процес на категоризация. Категори-
зирането на различни обекти от живата и неживата природа е закономерност на на-
шето мислене. По отношение на социалната реалност, ние сме склонни да използваме 
признаци като пол, раса, етнос, националност, социално-икономически статус, 
сексуална ориентация, професия и др., на базата на които класифицираме индивидите 
от широкото социално обкръжение в различни групи. Категоризацията има адаптив-
на цел – тя ни позволява да използваме сходни поведения към цяла група от обекти, 
като по този начин не е нужно всеки път при взаимодействието си с отделен обект да 
правим специфичен избор. Освен това, категоризацията ни помага да атрибутираме 
на даден обект повече черти, изхождайки от една единствена – груповата му принад-
лежност. Така създаваме по-пълен образ за даден индивид, който не би могъл да се 
изгради при наличието на оскъдна или никаква информация за него. Теорията за 
социалните идентичности на H.Tajfel разглежда категоризацията като базисен процес 
за изграждане на различните идентичности на личността[12][13]. Tajfel и Turner  де-
финират социалната идентичност като индивидуалните знания на човек, че принадле-
жи към определена социална група заедно с емоционалното и ценностното значение, 
което той отдава на своето членство. Социалната идентичност е аспект от Аз-концеп-
цията. Поради това, един от принципите е, че индивидите се стремят да формират по-
зитивна социална идентичност, за да поддържат висока самооценка. При категориза-
цията на обектите се формират представи за своята група (in-group) и другата групи 
или групи (out-group). Особеното в този процес е, че се минимизират разликите меж-
ду членовете на една и съща социална група, като същевременно се увеличават раз-
личията между членовете на различните групи. Т.е. минимизиране на вътрегруповите 
различия е свързано с увеличаване на междугруповите различия, което от своя страна 
увеличава социалните дистанции. Друг феномен, свързан с груповата идентичност е 
т.нар. групов фаворитизъм, който се изразява в тенденцията да се дава приоритет на 
интересите на членовете на собствената група, което може да доведе до ощетяване 
членовете на другите социални групи.  

Но категоризацията не може да обясни самостоятелно съдържателните измере-
ния на стереотипите и особено факта, че към една и съща социална общност може да 
има дори коренно противоположни стереотипни представи от различни гледни точ-
ки, що се отнася до конкретните характеристики, приписвани на членовете на тази 
група. Например, по един начин биха изглеждали стереотипните възприятия на бъл-
гарите за руснаците, а по доста различен начин ще изглеждат стереотипните въз-
приятия за руснаците от страна на американците или поляците. Социално значимите 
взаимодействия между отделните групи са също фактор за това какви стереотипи се 
формират. В този смисъл, моделът SCM-Stereotype Content Model релевантно раз-
глежда стереотипите в контекста на съществуващите и/или вероятностните между-
групови взаимоотношения[8]. Според авторите на този модел, съществуват две ос-
новни измерения на междугруповите стереотипни възприятия, на базата на които ин-
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дивидите разграничават членовете на другите социалните групи според вероятните 
им влияния върху реципиента или неговата собствена група. Тези измерения са свър-
зани и необходими за оценката на съответните намерения и способностите на „други-
те”. Независимо от важността на специфичните, исторически обусловени убеждения 
и груповата памет, голямата част от вариациите на стереотипите се дължат на базис-
ните измерения „топлота” и „компетентност”. Всъщност, функционалната значимост 
и универсалност на измеренията „топлота” и „компетентност” произтичат от тяхното 
съотнасяне към два критични аспекта, които са важни за оцеляването и развитието ни 
в социалния свят, съставен от множество групи и общности: първо, индивидите се 
нуждаят от предсказване какви са намеренията на другите към тях. Второ, индиви-
дите трябва да познават способностите на другите да преследват и реализират своите 
намерения. В този смисъл, „компетентността” включва черти, които се отнасят до 
възприетите способности на другите да реализират своите намерения. Накратко, хо-
рата разграничават другите себеподобни и съответните социални групи, според тех-
ните вероятни влияния върху индивида като член на групата на принадлежност 
(собствената група – in-group), което се определя от възприетите намерения и способ-
ности на членовете на външната група – out-group. Моделът SCM предсказва два 
основни типа стереотипи – едновалентни (комбинации от само високи или само нис-
ки стойности по двете измерения топлота и компетентност) и амбивалентни (комби-
нации от ниски vs високи оценки по измеренията). Едновалентните стереотипи могат 
да бъдат, както напълно негативни, така и позитивни. Що се отнася до амбивалентни-
те, наличието на положителни стойности по едната скала, не изключва предразсъдъч-
но мислене и дискриминация в определени ситуации, което се дължи на ниските 
оценки по другата скала [8]. Така, моделът SCM разкрива възможните връзки между 
стереотипите, от една страна, и предразсъдъците и дискриминацията – от друга. 

 
Етническата идентичност като основен фактор за междуетническите 

стереотипи 
В контекста на казаното по-горе, можем да разглеждаме етническата идентич-

ност като една от социалните идентичности на индивида, която го поставя контраст-
но в определена етническа група и оттам – обуславя стереотипното мислене на даден 
член на тази група спрямо членовете на други групи, които се категоризират с друга 
етническа принадлежност. Етническата идентичност е психологическата проекция 
на етноса в Аз-концепцията на личността. В теорията за социалната идентичност на 
Tajfel и Turner, етническата идентичност се експлицира чрез етническото самоопре-
деляне или чувството за принадлежност към съответната етническа група и обвърза-
ността с нейните ценности, норми и нагласи. Така тя се дефинира като етническо 
съзнание и е един от основните компоненти на социалната идентичност[12][13]. Дру-
го направление в изследването на етническата идентичност има своите корени в 
епигентичната теория на Е.Ериксон и концепцията за его-идентичността на 
Дж.Марша. Според  Ериксон идентичността на личността е продукт на активно из-
следване и експериментиране, което се финализира с вземане на решение и ангажи-
ране в различните области на живота – сексуална, професионална, политическа и т.н. 
Допълващият тази концепция модел на Марша дефинира 4 основни статуса на иден-
титета – дифузна идентичност (индивидът е пасивен и не е ангажиран), предварител-
на (личността има „приписана” от родителите идентичност, без да е изследвал 
социалната среда), мораториум (експериментиране без ангажиране) и постигната 
идентичност (когато изследването води до сигурно обвързване). В този смисъл, 
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Phinney et al. . разглеждат етническата идентичност от гледна точка на развитието и 
формирането й, поставяйки акцента върху процеса, който има цикличен характер. 
Този процес в развитието на личността започва в детството и преминава през три ос-
новни цикъла на изследване – промяна – консолидация, като се очаква с времето етни-
ческата идентичност да се затвърди, когато индивидите придобият по-ясна представа 
и разбиране за своя етнос и станат по-обвързани с него. Консолидираната идентич-
ност положително корелира със самоуважението и самоувереността, с чувството за 
благополучие и оптимизма[1][9][10]. Въпросът, който засяга настоящото изследване 
е свързан с евентуалните ефекти от затвърдената етническа идентичност върху сте-
реотипното мислене на представителите на дадена етническа група. Наличието на по-
зитивни връзки между етническата идентичност и стереотипите би разкрил един от 
основните източници за индивидуалните проекции на стереотипните възприятия в 
посока към по-радикална диференциация на членовете на другите социални групи. 

 
Личностните модератори на стереотипното мислене 
Съществува специфичен личностен план за изследване на природата на стерео-

типите. Едно голямо направление в този ракурс е на изследователската група, ръко-
водена от T.Adorno. Те създават теорията за „авторитарната личност”[5]. Авторитар-
ната личност се дефинира като тип личност, който се характеризира със сляпо подчи-
нение на авторитетите от своята група на принадлежност. Това са хора с етноцент-
ристки нагласи, т.е. имащи ригидни убеждения в превъзходството на собствената 
група или раса. От своя страна, тези нагласи са свързани с предразсъдъци спрямо 
широк спектър от социални групи, обособени по различни признаци – раса, етнос, 
националност, религия, култура, сексуална ориентация, психичен статус и др. Крите-
рият за дискриминация е единствено нормативно приетото схващане или идеология-
та на собствената група, която отхвърля съответното различие като чуждо и несвойст-
вено за нея. За изследване на авторитарната личност е разработен инструмент – т.нар. „F-
скала”. По-съвременният вариант на конструкта „авторитаризъм” е „консервативният 
авторитаризъм” – Right-Wing Authoritarianism на R.Altemeyer [6].   

Един от личностните конструкти, който също е свързан с темата за стереоти-
пите, предразсъдъците и дискриминацията, е „ориентацията към социално превъзход-
ство” (Social Dominance Orientation – SDO)[11]. Теорията за социалното превъзход-
ство на Pratto и Sidanius се базира върху идеята, че обществото минимизира между-
груповите конфликти като създава идеология, поддържаща принципа за господството 
на една социална група над другите. Всъщност, идеологиите, поддържащи груповото 
неравенство са средство за легитимиране на дискриминацията. Разбира се, за да 
постигнат ефект подобен тип идеологии, те трябва да бъдат широко възприети в об-
ществото. За това спомага и формата на представянето им, която понякога е наукооб-
разна, а друг път тези идеи се насаждат като „очевидни истини”. Недалечен пример 
за такъв тип идеология, прокламираща принципите за расовото превъзходство и 
необходимостта от расова хигиена са теориите от типа на „социалния дарвинизъм” и 
„евгениката”, които твърдят, че някои хора не са толкова добри и конкурентоспо-
собно, колкото други, привилегировани по рождение. Pratto и Sidanius наричат подо-
бен тип възгледи „легитимиращи йерархията митове”. Това е така, защото функцията 
им е да регулират обществените отношения, поддържайки установеното господство 
на дадена социална група или етнос, което има непосредствено влияние върху поли-
тическите, икономическите и социални механизми за разпределение на благата, 
поставяйки някои социални групи в неравностойно положение. Съществуват и про-



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 285

тивоположен тип идеологии, които имат за цел да намалят неравенството – това са 
т.нар. „егалитарни идеологии” (в противовес на „елитарните идеологии”). Те за-
стъпват идеята за универсалните човешки права, като не разделят изрично хората на 
групи и категории. Следователно, според Pratto и Sidanius съществуват две разно-
видности на социални митове – първата разновидност е митове, които поддържат 
йерархията и засилват социалното неравенство, а втората – митове, които редуцират 
йерархията и съдействат за по-голямо социално равенство. Според теорията за со-
циалното превъзходство, значимият фактор за това, дали определен индивид ще стои 
на някои от двете основни позиции, се представлява от индивидуалната променлива 
ориентация към социално превъзходство – SDO. SDO се описва като генерализирана 
нагласа (атитюд), насочена към междугруповите отношения, изразяваща отноше-
нието на дадената личност към измерения като: неравенство vs равенство и превъз-
ходство vs подчинение. Ориентацията към социално превъзходство се явява като 
централна индивидуално-диференцираща характеристика, която предсказва степента 
на приемане – отхвърляне на множеството идеологии и политики в сферата на меж-
дугруповите отношения.  Тази личностна дименсия се експлицира и чрез социалните 
роли, които хората са склонни да изпълняват. Адаптирането на въпросника, който 
операционализира конструкта „ориентация към социално превъзходство” е направе-
на върху няколко независими изследователски извадки. Психометричните параметри 
за надеждност и валидност на скалата SDO са консистентни в различните изслед-
вания [7][4].  

Въпросите, на които трябва да се даде отговор са в различни проекции. Идеята, 
че междугруповите стереотипи са неизбежен продукт на структурно-функционалните 
аспекти на взаиомодействието между социалните групи(вероятно и на историческия 
контекст в степента, до която той получава съответната интерпретация от членовете 
на общността), т.е. надиндивидуални конструкти се приема за базисна. Но факт е, че 
съществува известна дисперсия на индивидуалните оценки на членовете на съот-
ветната социална група. С какво може да се обясни тази дисперсия? Доколко реле-
вантни личностни черти имат опосредстващ ефект върху стереотипното мислене на 
членовете на групата? 

 
Метод  
В проведеното изследване е проверена хипотезата за връзката между стереоти-

пите и етническата идентичност, както и значението на „ориентацията към социално 
превъзходство”(SDO) в този контекст. Ако стереотипните възприятия на членовете 
на дадена етническа група се определят от степента на идентификация на конкретния 
индивид с тази група, това означава, че съществуват различни вътрешно групови раз-
личия в стереотипното мислене, които се дължат именно на степента на обвързаност 
на членовете със собствената си група. Също така, проверява се хипотезата, че сил-
ната етническа идентичност ще се прояви в по-радикални стереотипни възприятия и 
оттам – до възможни предразсъдъци и тенденция към групов фаворитизъм. Кон-
кретно, изследвани са стереотипните възприятия на представители на българския 
етнос към имигрантите в България, дошли от страните на Близкия изток. Може да се 
приеме, че имигрантите принадлежат към други етноси, които се възприемат по 
сходен начин, затова са обединени условно в една общност, имащи различни култур-
ни признаци. Също така, относителното им обособяване по местоживеене и социален 
живот, също ги диференцира от българите. В настоящата ситуация, българи и ими-
гранти живеят формално заедно на територията на България, но приносът на имиг-
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рантите в икономиката и социалната сфера е нищожен, поради което може да се 
очаква, че към тях ще има формирани негативни стереотипи. Те се поддържат и от 
информацията за отделни инциденти и криминални прояви на мигранти, а така също 
и от случващото се в други европейски страни. В допълнение към това, изследването 
включва чертата „ориентация към социално превъзходство” и значението й за дис-
персията на индивидуалните оценки в общото стереотипно пространство.  

Извадка: Изследвани са общо 127 лица. Извадката е от изследователски тип и 
не е формирана по метода на случайните извадки. Включени са студенти от различни 
бакалавърски и магистърски програми към Педагогическия факултет на ПУ 
„П.Хилендарски” – гр. Пловдив, като в рамките на отделните групи подборът е слу-
чаен. От всички изследвани лица, за 126 има данни за техния пол, а 120 са посочили 
своята възраст. Разпределението по пол е небалансирано: 100 са жени (79%) и 26 
(21%) са мъже. Поради небалансираността по пол не биха могли да се правят изводи 
за влиянието на тази променлива върху другите изследвани конструкти. По възраст 
изследваните лица варират от 19 до 52г. възраст. Всички участници се самоопределят 
като принадлежащи към българския етнос. 

Инструментариум: В изследването са използвани три въпросника. Първият е 
инструментът, който операционализира модела SCM. Той е структуриран от две 
субскали – „топлота” и „компетентност”, предназначени да изследват едноименните 
основни измерения на стереотипите. Оценяването става в 5-степенна интервална 
скала от ликертов тип, като оценките варират от „1 – категорично не съм съгласен” 
до „5 – напълно съм съгласен”[3]. Вторият метод, използван в изследването, е адап-
тираната версия на ревизирания вариант на скалата SDO(„Ориентация към социално 
превъзходство”). Ревизираният вариант на скалата се състои от 7 айтеми-твърдения. 
Три от тях са реверсивни(„обърнати”). Мненията на респондентите отново, както при 
субскалите на SCM, се отразяват в петстепенна ликертова скала с вариации от „1 – 
категорично не съм съгласен” до „5 – напълно съм съгласен”. При три отделни проб-
ни изследвания с независими български извадки, SDO показа надеждност-съгласува-
ност – α на Кронбах 0,65, 0,68 и 0,71[4][7]. За изследване на етническата идентичност 
е използвана методиката MEIM-R ( Multigroup Ethnic Identity Measure) [1][10]. Тя 
съдържа общо 6 айтеми, които са разпределени по 3 за всяка от двете субскали, дефи-
ниращи конструкта. Емпиричните данни свидетелстват за наличие на двукомпонент-
на структура на етническата идентичност. Статистически това се представя като дву-
факторен модел, в който корелациите между двата фактора са значимо позитивни. 
Двете отделни скали са етикирани като изследване и обвързване. Първата включва 
айтеми, отнасящи се до поведения на членовете на етническата група, които са насо-
чени към изследване културата, историята, бита на тази група. Втората субскала 
включва 3 айтеми, които се отнасят до степента на привързаност и чувството за при-
надлежност на индивида към своя етнос. За оценяване на отговорите също се използ-
ва петстепенна ликертова скала със същите вариации, както при скалите за стереоти-
пите и „ориентацията към социално превъзходство”.  

 
Резултати 
За статистически анализ на данните са използвани дескриптивен анализ, корела-

ционни анализи и регресионен анализ. 

Дескриптивен анализ: в Таблица №1 са отразени средните стойности и стан-
дартните отклонения на основните изследвани променливи. Както се вижда по сред-
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ните стойности за „Топлота”(2,77) и „Компетентност”(2,60), стереотипът на изслед-
ваната извадка е едновалентно негативен. Това е така, защото праговата стойност е 
оценка 3,00 по двете скали. Тези данни не са изненадващи и те съответстват на ре-
дица факти, отразяващи доминиращата представа в нашето общество за имигрантите 
от Близкия изток. Средната стойност по скалата „Ориентация към социално превъз-
ходство” е 2,53, което показва, че тенденцията в извадката е към толериране на ра-
венството. Това може да бъде обяснени и със състава на изследваната група, която е 
от лица, обучавани в  педагогически и психологически специалности, което предпо-
лага подобен тип възгледи.  

 

Стойностите по скалите за етническия статус показват, че преобладаващия брой 
от изследваните притежават консолидирана етническа идентичност. И двете скали 
са със средни стойности над праговата стойност 3,00: „Изследване” – Мх=3,65 и 
„Обвързване” – Мх=3,81. Средната възраст на изследваните лица е малко над 28г., 
което е синхрон с данните по скалите за етническия статус. При анализ на данните за 
етническата идентичност не беше установено нито едно лице, което да е с дифузна 
идентичност(със стойности, както по „изследване”, така по „обвързване” под 3). 

 
Таблица №1: Дескриптивни статистики: средни стойности и стандартни 

отклонения на изследваните променливи 
 

променливи Брой ИЛ Средни 
стойности 

Ст. 
отклонения 

Възраст 

„Изследване” 

„Обвързване” 

„Топлота” 

„Компетентност” 

„Ориентация към 

социално превъзходство” 

120 

127 

127 

127 

127 

 

127 

 

 

28,51 

3,65 

3,81 

2,77 

2,60 

 

2,53 

 

 

6,89 

1,01 

1,00 

0,77 

0,57 

 

0,64 

 

За да се изследват ефектите на етническата идентичност върху стереотипите, 
извадката беше филтрирана, като в корелационния и линейния регресионен анализ 
бяха включени само тези лица, които са получили стойности по-големи от 3,00 по 
скалите „изследване” и „обвързване” на MEIM-R. Това са лицата с тенденция към 
консолидирана етническа идентичност. Получи се подборна група от 79 участници в 
изследването. Разпределението по пол в по-малката извадка се запазва – 63(79,7%) са 
жени и 16(20,3%) – са мъже.  

Корелационен анализ: поради малкия брой на лицата в извадката беше изчислен 
непараметричен корелационен коефициент – Kendall’s tau_b на взаимовръзките 
между изследваните променливи. Очаквани умерено високи корелации бяха получе-
ни между субскалите на въпросниците за стереотипите и етническата идентичност: 
между „топлота” и „компетентност” корелацията е 0,37(p < 0,001), а между 
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„изследване” и „обвързване” е 0,39(p < 0,001). Освен това, макар и по-слаби, налице 
са значими взаимовръзки между „обвързване” и „топлота” – минус 0,20(p = 0,023), както и 
между „топлота” и „ориентация към социално превъзходство” – минус 0,17(p = 0,039). 
Отрицателните взаимовръзки между скалата „топлота”, от една страна и скалите 
„обвързване” и „ориентация към социално превъзходство”, от друга, показват тен-
денция, която беше проверена с регресионния анализ. 

Линеен регресионен анализ: линейният регресионен анализ беше извършен по 
метода enter с цел да се проверят ефектите на променливите „обвързаност” и „ориен-
тация към социално превъзходство” върху измерението „топлота” на стереотипите 
към имигрантите. Тези ефекти се потвърдиха – F = 5,96, p = 0,004, R² = 0,136. Бета-
коефициентите на „обвързване” и „ориентация към социално превъзходство” са съот-
ветно: минус 0,276 (р = 0,012) и минус 0,233 (р = 0,032).  

 
Изводи и заключение 
Резултатите от статистическия анализ на данните потвърждават хипотезата за 

ефекта на етническата идентичност върху стереотипните представи, както и за 
влиянието на „ориентацията към социално превъзходство”. Тези изводи са в синхрон 
с теорията и модела SCM за структурно-функционалните корени на стереотипите и 
предразсъдъците. Колкото по-голяма е обвързаността на индивидите със собстве-
ната етническа група, толкова по-големи са социалните дистанции в техните въз-
приятия между собствената и другите етнически групи. Това може да се изрази в 
предразсъдъчно мислене и дискриминационни действия към представителите на не-
гативно стереотипизираната група. Следователно, не само категоризацията, но сте-
пента на обвързване с групата има значение за стереотипните представи. Потвърди се 
и значението на индивидуалната генерализирана нагласа към толериране на неравен-
ството, която усилва ефекта от етническото обвързване. Това поставя въпроса за про-
цесите и механизмите, които формират подобен тип нагласи, които имат негативно 
отражение върху междугруповите взаимоотношения и взаимодействия. Разбира се, 
представените променливи не са единствените фактори, въздействащи върху социал-
ните стереотипи. Недостатъчно балансираната по пол извадка не дава възможност да 
се изследва значението на пола за индивидуалните вариации. Освен това, би могло да 
се търсят ефектите и на други личностни черти, имащи своята тежест в сферата на  
междуличностните отношения.  
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СОЛФЕЖНАТА ТЕХНИКА ПРИ УСВОЯВАНЕ  

НА ХАРМОНИЧЕН ТРИГЛАС 
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SOLFEGGIO TECHNOLOGY IN THE UTILIZATION OF 

HARMONIOUS TRIPHTHONGS 
 

Assoc. Prof. Margarita Yordanova Gencheva, PhD 
 
 

Анотация: Като съставна част на многогласието тригласът се изучава в упраж-
нението по солфеж. Тригласната структура е изградена от различни хармоничните 
интервали, съставляващи главните функции Тоника, Субдоминанта и Доминанта, 
както и мажоро-малкото четиризвучие. В практическата дейност – солфежната 
те се изучават чрез работа с хармоничен триглас.   
 

Ключови думи: многогласие, триглас, солфеж 
 
Abstract: As a component of polyphony triphthongs studied in this exercise in musical 
theory. Triphthongs structure is made up of different harmonic intervals constituting the 
main functions tonic, subdominant and dominants and Major least chetirizvuchie. In 
practical activities - musical theory they learn by working with harmonious triphthongs. 
 

Key words: polyphony, triphthongs, musical theory 
 
 

Солфежът с неговото съвременно съдържание обхваща определена система от 
музикалнослухови представи, умения и навици, които подпомагат музиканта в цело-
купната му творческа дейност. Съвременната музикална психология доказва необхо-
димостта от комплексното развитие на музикалните сдпособности, както и тяхната 
взаимна обусловеност.  

Способността за възприемане и възпроизвеждане  е в пряка зависимост от раз-
витието на ладовия и ладотоналностния усет, в резултат на което се достига до въз-
можността за свободно анализиране и интониране на мелодия при свързване на 
представите за функциите на ладовите степени с техните тонови имена. Освен чрез 
изработените представи за ладовите степени, тоновете на мелодията могат да се схва-
щат и като интервалови съотношения на основата на изработените интервалови 
представи.  

Като елемент на музикална изразност интервалите са носители на определена 
интонация, стил, жанр, което обяснява необходимостта от развитие на интерваловия 
усет. Той е качество, осигуряващо по-висока степен на развитие на музикалния слух, 
което налага внедряване в съзнанието на представите за ладово-интонационните ка-
чества на всеки интервал, за съотношенията му към други интервали, за комплекс-
ното му участие в състава на различните функционални акорди, където съдейства за 
осъзнаване  на гласоводенето и изразното значение и сила на хармонията.  
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Солфежирането, като комплекс от зрителни, слухови и двигателни представи, е 
една от дейностите осигуряващи проявление на интерваловия усет.  

Известно е, че музикалното възприятие, музикалното мислене се осъществява 
посредством интонирането. Тригласът, като начин на изложение на многогласната  
звукова тъкан се ражда в реалното звучене и е резултат от интонирането на коорди-
нирани по вертикала хоризонтали. При изпълнение (най-вече при свирене) на акор-
дов комплекс по ноти възпроизвеждащият освен, че чува и вижда в момента звуко-
вата тъкан на музикалното построение, той следи (гледа) напред и се подготвя за въз-
произвеждане на следващото, т.е. тук действа т.нар. „вътрешен” слух, който е спо-
собност мислено да си представяме звученето на интервалите съдържащи се в звуко-
вия комплекс.  

Подчинявайки се на дидактическите изисквания за постепенно усвояване на 
знанията –  от лесното към трудното, изработваме и методическия алгоритъм за 
усвояване на хармоничен триглас.   

 

Както всяка музикална дейност и усвояването на хармоничен триглас се пред-
хожда от обстойна аналитична работа, включваща: 

♫  дешифриране на интервалите съставящи звуковите комплекси; 
♫  хармоничен анализ на акордовото последование; 
♫ изясняване на хармоническото и мелодическото положение на акордовите 

комплекси; 
♫  изясняване посоката на движение на акордовите  комплекси; 
♫  изясняване на метроритмическата организация на акордовите последования. 
 

Отработени, посочените по-горе музикално-конструктивни елементи освен, че  
облекчават, но осигуряват по-точното и прецизно възпроизвеждане на акордовото 
последование. Същинското възпроизвеждане,  чрез солфежиране  протича при: 

♫  слухово отгатване и възпроизвеждане с вокал на нисък тон на хармонично 
изсвирен акорд; 

♫  слухово отгатване и възпроизвеждане с вокал на висок тон на  хармонично 
изсвирен  акорд; 

♫  слухово отгатване и възпроизвеждане с вокал на среден тон на  хармонично 
изсвирен  акорд; 

♫ слухово отгатване и възпроизвеждане с вокал на нисък, среден и висок тон на  
хармонично изсвирен  акорд;  

♫  арпежирано възпроизвеждане  с вокал на тоновете на хармонично изсвирен 
акорд; 

♫  слухово отгатване и възпроизвеждане с глас тоновата височина на нисък тон 
на хармонично изсвирен   акорд в тоналности до два знака Dur moll; 

♫  слухово отгатване и възпроизвеждане с глас тоновата височина на висок тон 
на  хармонично изсвирен  акорд в тоналности до два знака  Dur moll; 

♫ слухово отгатване и възпроизвеждане с глас тоновата височина  на среден  
тон на  хармонично изсвирен  акорд в тоналности до два знака Dur moll; 

♫  арпежирано възпроизвеждане  с глас тоновете на хармонично изсвирен акорд 
в тоналности до два знака Dur, moll; 

♫  хармонично възпроизвеждане с глас тоновата височина на нисък тон, при 
звучащи на пианото другите два в тоналности до два знака Dur, moll; 

♫ хармонично възпроизвеждане с глас тоновата височина на висок тон, при 
звучащи на пианото другите два в тоналности да два знака Dur, moll; 
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♫ хармонично възпроизвеждане с глас тоновата височина на среден тон, при 
звучащи на пианото другите два в тоналности до два знака Dur, moll; 

♫ хармонично възпроизвеждане с глас тоновата височина на двойка гласове 
(нисък и висок), при звучащ на пианото среден тон; 

♫ хармонично възпроизвеждане с глас тоновата височина на двойка гласове 
(нисък и среден), при звучащ на пианото висок тон; 

♫ хармонично възпроизвеждане с глас тоновата височина на двойка гласове 
(среден и висок), при звучащ на пианото нисък тон; 

♫ тригласно хармонично възпроизвеждане  на тоновата  височина на изсвирен 
на пианото  акорд в тоналности до два знака Dur,moll;     

♫ хармонична диктовка в тоналности до два знака Dur, moll (диктуваното 
последование включва акорди в различно хармоническо и мелодическо поло-
жение, функционално принадлежащи към главните функции на лада – Тоника, 
Субдоминанта, Доминанта). 

♫ след проверка на диктовката изясняване на функционалната принадлежност 
на всеки акорд; 

♫ хармонично (тригласно) възпроизвеждане  в оригиналната тоналност;  
♫  заучаване наизуст в оригиналната тоналност; 
♫ след отлично запаметяване  транспониране чрез солфежиране или свирене  в 

тоналности до два знака. 
 

От анализираните солфежни техники важно място в музикално-педагогическия 
процес заема активната музикална памет, която е важно условие за създаване и на-
трупване на музикалнослухови възприятия и представи, за изграждане на слуховод-
вигателни навици по отношение на възприемане и възпроизвеждане на хармоничен 
триглас. 

Упражненията за хармонично възпроизвеждане (гласово или инструментално) в 
оригиналната или транспонирана тоналност затвърдяват представата за  звученето на 
тригласното акордово последование. Като преоритет на солфежната дейност транспо-
нирането стимулира развитието на музикалните способности   и вътрешния музика-
лен слух на учащите. „При транспониране съществува и още една полза – успешното 
пренасяне на функционалните връзки и интервалови съотношения, да се задържат в 
паметта, т.е. създават се специфични условия за натрупване на музиканослухови 
представи.” [1] 

Разработеният методически ход се опира на участието на хармоничния слух и 
на усета за многогласие, които се проявяват в процеса на музикалните дейности, 
свързани с хармоничното звучене. Функционалната организация и порядък, в  който 
звучат  акордите  допълнително стимулира слуха и осигурява точност на дешифрира-
нето им. Описаните инструктивни упражнения участват като основни форми на рабо-
та за развитие на усета за многогласие, благодарение на който сме в състояние да за-
шифроваме конкретно многогласно построение. От своя страна многогласната музи-
кална тъкан създава условия и стимулира развитието на музикалния слух, синтези-
ращ в себе си всички онези способноси, необходими за занимание с музикални дей-
ности.  
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Abstact: The ability to determine the emotional state of the other, to manage foreign 
emotions, we are confident in the fine art of relationships is a current challenge in today's 
world. Challenge of our development in the field of emotional and social intelligence. This 
emotional power and the challenge is empathy. 
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Способността да определяме емоционалното състояние на другия, да управлява-
ме чуждите емоции, да сме уверени във финото изкуство на взаимоотношенията, е 
актуално предизвикателство в съвременния свят. Предизвикателство, свързано с раз-
виването ни в областта на емоционалната и социалната интелигентност. Тази емо-
ционална способност и предизвикателство е емпатията. Начална училищна въз-
раст е период на промени за учениците, те се намират в и на прехода на нови възрас-
тови и училищни предизвикателства. Ефективно средство за справянето с тях може 
да бъде развиването на емпатията. Емпатията свързва чувствата на отделните 
личности и това създава добра основа за ефективни междуличностни отноше-
ния, така необходими за разглеждания възрастов период. 

В настоящата статия представям резултатите от проучване, което е част от раз-
работеното от мен емпирично изследване  на тема „Изследване на прояви на емпатия 
при деца на 9 – 11 год. (начална училищна възраст)”. То е включено в методиката на 
дипломната работа за придобиване на Магистърска степен [1]. 

В теоретичната постановка, на чиято основа е направено изследването, е раз-
гледана емпатията. Проучени и изведени са основни разбирания, дефиниции, стадии 
на развитие и прояви на емпатия при децата на възраст 9-11 години [1,3,4,5,6,7]. Тя е 
представена като един от основните компоненти на личностното взаимодействие и 
ресурс за удовлетворяващи междуличностни взаимоотношения.  

Изведените основни моменти от проучената специализирана литература са, че 
емпатията се свързва с генетични, физиологични и функционални процеси (по 
Л.Брадърс, Р.Левинсън, Капачо) [2, 3]. За да се разберат чуждите емоционални със-
тояния, Аз-ът трябва да разграничи за себе си собствените си преживявания от тези 
на другия, да ги различава от на другия и да разбира, че другият е различен от него 
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(по  Hoffman, Barrett, Rogers) [6]. Двете основни перспективи, през които се изследва 
емпатията са когнивната и афективната (емоционалната). 

Когнитивна традиция в разбирането на емпатията [6, 7] разглежда емпатия-
та като когнитивна способност, осъзнаване на вътрешния свят на другия, неговите 
мисли и чувства. Проучени са няколко когнитивни способности, включени в емпа-
тийната реакция: 

- Способност за разграничаване на собствените и чуждите чувства; 
- Способност за разбиране чуждите чувства; 
- Способност да се застава на чужда гледна точка(Feshbach, 1968; Hoffman, 

1982). [6] 
Другата перспектива – емоционална традиция за развитието на емпатията 

[6, 7], се основава на разбирането на емпатията като споделена емоция между Аз-а и 
другия. Тази способност включва преживяване на чувствата, изпитвани от другия. 

Стадиите в развитието на емпатията при децата са четири [5, 8]. В първите 
два етапа в емпатичното общуване на децата преобладава емоционалната реакция 
спрямо другите, която се развива през първите шест години от живота на детето, а 
по-късно определяща става и когнитивната /познавателна реакция, определяща сте-
пента, до която по-големите деца са в състояние да разбират гледната точка на дру-
гия. 

Състоянието да определяме емоционалното състояние на другия, управлението 
на чуждите емоции, финото изкуство на взаимоотношенията, изисква зрелост в об-
ластта на емоционално интелигентните умения.  

Емпатичната настройка при междуличностното взаимодействие, се дължи и на 
начина, по който родителите са възпитавали децата си. Родителския стил на емо-
ционално общуване в ранна възраст (по Яроу, Уокслър; Стърн) [3, 4] е от същест-
вено значение. При липсата на постигната емоционална настройка между родител – 
дете може да се потисне проявата на емпатия у детето. Липсата на емоционално об-
щуване в детството се свързва с бъдещи прояви на емоционално насилие, садистично 
отношение и други форми на насилие. Друга негативна проява като последствие вър-
ху децата е те да станат хиперчувствителни към емоциите на околните и като 
посттравматична реакция да търсят непрекъснати сигнали за заплаха. 

Развиването на емпатията е дълъг и сложен процес при общуването с другия, 
но при целенасочена образователна работа с децата може да се достигне до оптимал-
ните възможности за възрастта за разбиране на емоционалните състояния на другите 
и своето собствено[3, 4, 8]. Качеството на междуличностните връзки играе основна 
роля за съхраняването на здравето. Детството и юношеството са периоди с изклю-
чителна важност за установяване на основни емоционални навици, които ще уп-
равляват живота ни след това. 

Целта на представеното емпиричното изследване е да се установи актуално-
то ниво/състояние на емпатия при деца на 9-11 год. (ученици в начална училищна 
възраст). 

Целта и изследователските въпроси по тази тема обособиха следните хипотези:  
Хипотеза 1. Допускаме, че съществуват възрастови изменения в проявата на ем-

патията. 
Хипотеза 2. Допускаме, че нивото на проява на емпатия при децата от втори 

клас е по-ниска в сравнение с нивото на емпатия при децата от четвърти клас. 
Хипотеза 3. Допускаме, че съществуват полови изменения в проявата на емпа-

тията. 
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Хипотеза 4. Допускаме, че момичетата проявяват по-висока степен на емпатия в 
сравнение с момчетата. 

Обект на изследването е емпатията. 
Предмет на емпиричното изследване са проявите на емпатия при деца през 

средното детство (9-11 год.). 
Изследвани са 46 деца на възраст 9-11 год., ученици във II и IV клас от ОУ 

„Княз Борис I” в гр. Бургас. Изследването е проведено през учебната 2015-2016 година. 

Методика на изследването: 
За реализиране на целта на изследването и проверка на хипотезите е използван 

„Индекс на емпатията за деца и юноши” на Брайънт  (Brenda Bryant, 1982) за ус-
тановяване на нивото на емпатия [Brenda Bryant, 1982, An Index of Empathy for 
Children and Adolescents, Child Development, 53, 413-425,  
http://faculty.tru.ca/wlroberts/bryant.pdf] [9]. 

Методиката на Брайънт включва 22 твърдения. При оценяването на въпросника 
се използва дихотомна скала – изследваните деца отговарят на всеки въпрос с „да” 
или „не”. Твърденията са обособени в три субскали, съответстващи на аспекти  на 
проявата на емпатия: „Разбиране на чувства”, „Чувство на тъга”, „Реагиране с 
плач”.  

Анализ на резултатите  
Проучено е актуалното ниво на проява на емпатия, възможностите на децата 

да разбират емоциите на другите, да съпреживяват тъгата на другите и начина 
им на реакция при проява на емпатия, на 46 деца в начална училищна възраст. Го-
ляма част от изследваните деца от двете възрастови групи – 2 и 4 клас показват висо-
ко ниво на проява на емпатия.  

Сравнителен анализ във възрастови аспект в проявата на емпатия при 
изследваните деца 

Методиката на Брайънт за изследване на нивото на емпатия при деца ни дава 
информация за актуалното ниво на проява на емпатия в изследваните възрастови гру-
пи деца. Тя съдържа 22 твърдения, които проучват възможностите на децата да 
разбират емоциите на другите, да съпреживяват тъгата на другите и начина им 
на реакция при проява на емпатия. Правилните отговори на всяко дете са суми-
рани (изразено в точки) и оформят индивидуалния резултат за всяко изследвано ли-
це. На базата на тях е обработена статистически средната на измерваната променлива 
„ниво на емпатия” за всяка възрастова група – втори и четвърти клас по отделно. 

Получените резултати служат за проверка на издигнатите хипотези. От зна-
чение за изследователските резултати при статистическата обработка е Т- стойност-
та Sig. (2-tailed). Когато тя е по- малка от 0,05 (Т < 0,05) имаме статистически 
значима разлика между измерените променливи/показатели. 

На графика №1 са показани получените резултати от средната (от общия брой 
точки) за нивото на емпатия на децата от 2 клас и 4 клас. Максималният брой точки е 
22. Вижда се, че получените средни стойности при двете групи е много близка. За 
втори клас средната (средния брой точки) е 15,5 точки, а за четвърти клас е 16,1 точки. 
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Графика № 1. Ниво на емпатия за 2 и 4 клас 
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При сравнение на нивото на емпатия в двете възрастови групи – втори и четвър-
ти клас – става ясно, че няма статистически значима разлика (T>0.05) между двете 
изследвани групи. От така получените резултати с Методиката на Брайънт за изслед-
ване нивото на емпатия на деца в начална училищна възраст (2 и 4 клас) не се доказва 
Хипотеза №2., в която допускаме, че нивото на проява на емпатия при децата от 
втори клас е по – ниска в сравнение с нивото на емпатия при децата от четвърти клас.  

На графика №2 са показани сравнителните средни стойности (общ брой точки 
за съответната субскала) между децата от 2 и 4 клас. В две от скалите – разбиране на 
емоции и тъгата – четвъртокласниците са дали повече верни отговори от тези на вто-
рокласниците, но във втората субскала показват по-ниски резултати от тях. 

 
Графика №2 

 
В първата субскала „Разбиране на емоциите” има статистически значима 

разлика (T<0.05) във възрастов аспект. Значително по-голяма част от децата от  
4 клас (81,3%) разпознават емоциите на другите в сравнение с децата във 2 клас 
(72,4%). Във втората и третата субскали – „Отношение към тъгата” (T>0.05) и 
„Реакция на/с плач” (T>0.05)  няма статистически значима разлика между двете 
възрастови групи. 
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Сравнителен анализ по полов признак (между момичета и момчета) в сте-
пента на проявата на емпатия при изследваните деца 

 

Данните, получени от изследването с Методиката на Брайънт, са обработени 
статистически и по полов признак. Проучванията в този аспект са обвързани с изве-
дените хипотези на емпиричното изследване. Изследователският интерес е насочен 
към търсенето на значими разлики между изследваните момичета и момчета в начал-
на училищна възраст. Получените резултати ще бъдат използвани за проверка на 
Хипотеза №3, където допускаме, че съществуват значими полови изменения в ниво-
то на проява на емпатията. Също така ще търсим потвърждение за Хипотеза №4, в 
която допускаме, че момичетата проявяват по-висока степен на емпатия в сравнение 
с момчетата. 

Изследваното ниво на емпатия на момчетата и момичетата от 2 клас е пред-
ставено на графика №3. Резултатите са сравнени по средната стойност от общите 
постигнати точки за всеки клас. Вижда се, че момичетата (16,8 т.) имат по-високо 
ниво на емпатична проява от момчетата (14,1т.). 

Данните от Т-теста показват, че получената разлика в проявата на емпатия 
между момчетата и момичетата във втори клас е статистически значима (T<0.05). 
Момичетата имат по – висока степен на проява на емпатия от момчетата на тяхната 
възраст. Това потвърждава Хипотеза № 3. 

 
Графика №3. Ниво на емпатия по пол, 2 клас 

 
 

Търсените различия в нивото на емпатия между момчетата и момичетата в  
4 клас са показани в графика №4. В тази възрастова група разликата е малка и е 
отново в полза на момичетата, които имат 16,3 т., а момчетата 16 т. (средната стой-
ност за изследваните подгрупи). 
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Графика № 4. Ниво на емпатия по пол, 4 клас 

 
Статистическата обработка от Т-теста показа, че между момчетата и момичета-

та в 4 клас няма статистически значима разлика (T>0.05)  в проявата на емпатия. 
 

Сравнителни анализи за нивото на емпатия по полов признак са направени и 
между момичетата в двете възрастови групи, както и отделно между момчетата. На 
графика №5 е представено сравнението между средните стойности в точки между 
момичетата от 2 клас и 4 клас. Второкласничките имат 16,8 т. среден сбор, който е 
по- голям от този на четвъртокласничките, които имат средна – 16,3 т. 

 
Графика №5. Ниво на емпатия, момичета 2 и 4 клас 

 
В резултатите от проявата на емпатия между момичетата във двете възрастови 

групи няма статистически значима разлика (T>0.05). Въпреки това прави впе-
чатление, че степента на проява на емпатия при по-малката възрастова група е 
по-висока.  

 

В графика №6 са отразени получените резултати от сравнението на средните 
брой точки от отговорите на момчетата от 2 клас и на тези от 4 клас. Четвъртоклас-
ниците имат 16,0 т., по-малките момчета – 14,1 т. Наблюдават се полово-ролеви 
стереотипи в отговорите, което съответства на възрастовия период. 
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В двете възрастови групи има статистически значима разлика (T< = 0.05)   
при проявата на емпатия при момчетата. Момчетата от 2 клас имат по-ниски резулта-
ти в сравнение с тези на четвъртокласниците.  
 

Графика №6. Ниво на емпатия, момчета 2 и 4 клас 

 
 

Изводи 
Хипотеза № 1, където допускаме, че съществуват възрастови изменения в проя-

вата на емпатията, се доказа частично. Във възрастов аспект има изменение в общото 
ниво на емпатия в сравнението само между групата на момчетата от двете възрастови 
групи, както и в една от проявите на емпатия – разбиране на емоциите.  

Хипотеза № 2, в която допускаме, че нивото на проява на емпатия при децата от 
втори клас е по – ниска в сравнение с нивото на емпатия при децата от четвърти клас, 
не се доказа. Сравнителният анализ във възрастов аспект в проявата на емпатия при 
изследваните деца доказа, че няма статистически значима разлика между двете из-
следвани групи – втори и четвърти клас.  

Хипотеза №3, където допускаме, че съществуват значими полови изменения в 
нивото на проява на емпатията не се потвърди от резултатите за нивото на емпатия 
между момичетата в двете възрастови групи, където няма статистически значима 
разлика. Въпреки това прави впечатление, че степента на проява на емпатия при по- 
малката възрастова група е по-висока. Хипотеза №3 се потвърждава в сравнението 
между момчетата. При момчетата в двете възрастови групи има статистически значи-
ма разлика в нивото на проява на емпатия. Момчетата от 2 клас имат по-ниски резул-
тати в сравнение с тези на четвъртокласниците. 

Хипотеза № 4, където допускаме, че момичетата проявяват по-висока степен на 
емпатия в сравнение с момчетата се потвърди в изследването на децата от 2 клас, 
където се получи разлика, която е статистически значима. Момичетата имат по- 
висока степен на проява на емпатия от момчетата на тяхната възраст.  

Хипотеза № 4 не се потвърди в изследването на децата от 4 клас. Сравнението 
на нивото на емпатия между момчетата и момичетата показа малка разлика в полза 
на момичетата, но тя не е статистически значима разлика. Това прави впечатление, 
тъй като в този възрастов период се очаква момичетата да „развиват по-голяма увере-
ност, грижовност и усет към общуването”.  
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Обобщение 
От проведеното емпирично изследване и направените изводи можем да заявим, 

че целите в проведеното изследване са изпълнени. Проверката на хипотезите и по-
лучените резултати ни дават възможност и идеи за бъдещи проучвания в областта на 
детската емпатия и нейното развитие. Установеното актуално ниво на емпатия на 
изследваните деца в начална училищна възраст провокира търсенето на нови 
подходи за нейното развитие, съобразени с актуалните форми на общуване на 
съвременните деца.  

Липсата на значимо изменение в степента на проява на емпатия между двете из-
следвани възрастови групи ни кара да обърнем специално внимание на тези резулта-
ти. Децата от по- малката възрастова група демонстрират почти същите емпа-
тийни възможности като по- големите. Какво се случва с емпатийните прояви 
при децата в периода на тяхното израстване в начална училищна възраст? По – 
малките ученици са изпреварили по-големите в своето емоционално и емпатий-
но развитие или има фактори, които затрудняват нейното развитие в следва-
щите училищни години? Възрастовата разликата между двете групи не е много 
голяма, но четвъртокласниците на прага на ранното юношество ще имат нужда от 
повече умения за разбиране на себе си и емоциите на другите, за да успяват в новите 
междуличностни отношения в следващия важен възрастов период. 

Проучванията ми върху изследователските теории и практика за важното място 
на емпатия в междуличностното общуване ме кара продължа работата си върху случ-
ващото се с децата в начална училищна възраст. Получените резултати от диплом-
ната работа засилват интереса ми към изследване на емпатията на децата в промене-
ните условия на глобално и електронно общуване, използвано вече и от малките де-
ца. Ще  потърся взаимовръзки между разбирането на емоциите на другите в личното 
общуване и общуването в света на е-мотиконите. 

Емпатията остава предизвикателство пред децата, възрастните и изследо-
вателските интереси. 

 
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА  
Позовавайки се на международния опит във въвеждането на програми за емо-

ционална грамотност в училище и личния ми опит при обучения в емоционални уме-
ния, предлагам примерни програми (тренинги) за развиване на емоционална и 
социална компетентност у децата в начална училищна възраст.  

 

Програма „Емоционално самоосъзнаване”  
 Развиване на умения за разбиране и назоваване на собствените емоции. 
 Развиване на умения за откриване на причините за собствените емоции. 
 Разпознаване на разликата между емоции и действия.  
 

Програма „Изразяване на емоции”  
 Развиване на способност за невербално изразяване на емоциите. 
 Развиване на способност за вербално изразяване на емоциите. 
 Развиване на способност за овладяване на негативни емоции. 
 

Програма  „Емпатия и общуване”  
 Развиване на способност за разбиране на чуждата гледна точка. 
 Развиване на способност за приемане на чуждата гледна точка. 
 Повишаване чувствителността към чувствата на другите. 
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Развиването на проявите на емпатия в нейните различни аспекти и форми 
при децата от ранна възраст е реална възможност за израстването на емоцио-
нално успешни девойки и юноши. Създаването в училище на „грижовна общ-
ност”, където да се формира емоционална култура е шанс за децата, учителите и 
семействата за по- добър старт пред предизвикателствата като възрастни. 
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Abstract: The article considers the necessity of precision and continuing tuition for 
pedagogues which offers a process with the pedagogue’s own subjectivity and the 
opportunity for him to ask questions about the complexities while working with a certain 
child or class. The role of fairy tales for the psychological „growing up” of the child is 
discussed through the conceptions of S.Ferenczi and B.Bettelheim. The space given by the 
fairy tale is compared to the introduced by D.Winnicott transitional space which allows the 
inner /psychical/ and the outer space /reality/ to exist separately but mutually connected.  
 
 

В този текст ще поставим два въпроса. Въпросът за необходимостта от продъл-
жаващо обучение за учители, видян през призмата на психологическите основания и 
въпросът за приказките като материал за работа с детската група и с трудните деца. 

  
Защо продължаващо обучение? 
 

Практиката на педагога,  работата му с конкретна детска група или с конкретно 
дете, което има трудности в развитието, обикновено го конфронтира с много въпро-
си, които са в полето на психичното – как да се сплоти детската група, как децата да 
не отхвърлят различното дете, как да се спре агресивното поведение на някое от де-
цата, как да се предотврати превръщането на друго дете в аутсайдер. И разбира се 
въпросът „Как да кажа на   родителите, че детето им има проблем?”  

През последните години на българския пазар се появиха много помагала от вида 
„Как да...” Те са много полезни, защото дават структура и информация по проблеми-
те, както и технологии, с помощта, на които да се справяме с тях, но имат своите ог-
раничения. Практикуващите педагози знаят, че в повечето случаи трябва да са много 
креативни и да „измислят” своя начин „как да...”, в съответствие със собствените си 
нагласи, характер и трудности, и в съответствие със специфичната проблематика на 
детето и групата или класа. Защо понякога за педагога е толкова трудно да общува с 
„трудното” дете? Защо то успява да го изнерви, да го накара да „излезе от кожата си”, 
да отвърне така, сякаш самият той е дете? Австрийският психоаналитик Хелмут 
Фигдор в своята книга „Психоаналитична педагогика” обяснява тези проблеми с то-
ва, че „...децата държат пред нас огледало, в което се отразява нашето собствено не-
съзнавано.” с.45 [1] Какво означава това? Колкото по-малко е едно дете, толкова по-
силни са неговите емоционални преживявания и неговите импулси. Педагогът заста-
ва на пътя на детските нагони, които все още са недостатъчно социализирани и се 
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подчиняват на принципа на удоволствието. Педагогът се сблъсква с гняв, с категори-
чен отказ, с ярост, с депресивност, които идват от детето, понякога тези емоции го за-
ливат и провокират неадекватен отговор от негова страна.  

Адекватно подбраното продължаващо обучение би могло да му позволи да ра-
боти както върху конкретни проблеми от своята практика, така и върху собствената 
си субективност. Това е част от превенцията на професионалното изпепеляване, де-
мотивирането и психосоматичните болести. 

 
Защо приказки? 
„В приказките фантазиите за всемогъщество са господствали винаги. Там, къ-

дето ние сме принудени да се преклоним пред силата на природата на помощ идва 
приказката. Ние сме слаби в реалността, затова героите от приказките са силни и не-
победими; ние сме ограничени от времето и пространството на нашите знания и дей-
ности – затова в приказките героите живеят вечно, едновременно се намират на сто-
тици места, виждат бъдещето и знаят миналото. Тежестта, жестокостта и непрони-
цаемостта на материята всяка секунда се оказва препятствие по нашия път – а в при-
казките човек има крила, неговият поглед преминава през стени, вълшебната пръчица 
отваря пред него всяка врата. Дейстивелността е трудна борба за съществуване; а в 
приказките са достатъчни вълшебните думички „Масичке, дай да ям!” Ние живеем в 
непрестанен страх от нападение на свирепи зверове или опасни врагове; в приказките 
шапката-невидимка ни прави неуязвими. Колко е трудно в реалността да намериш 
любовта, която би била изпълнение на всички наши желания! А в приказките героят 
е неотразим или омагьосва любимата с един магически жест. 

И става така, че в приказките възрастните разказват за собствените си неизпъл-
нени желания, за изтласканите желания на своите деца и миналото преживяно всемо-
гъщество, получава своята окончателна художествена форма.” с.238-239 [4] 

Доналд Уиникът допуска, че задачата по приемането на външната реалност ни-
кога не е завършена окончателно, че нито един човек не е напълно свободен от 
напрежението непрекъснато да свързва вътрешната и външната реалност. „Съществу-
ва и трета част от живота на едно човешко същество, част, която не можем да прене-
брегнем, междинна област на преживяване, за която допринасят и вътрешната реал-
ност и външният живот. Това е област, която не е предизвиквана, защото към нея не 
се предявяват никакви претенции, освен тя да съществува като място за отдих на ин-
дивида, зает с постоянната човешка задача да поддържа вътрешната и външната 
реалност отделно, и все пак взаимосвързани.” с.337-338 [2] 

Известно облекчение от това напрежение носи междинната област на изкуства-
та. „Тази междинна област е непосредствено продължение на игровата област на мал-
кото дете, което се „изгубва” в играта.” с.350 [2]  

Приказките със своята специфика и съотносимост към детските преживявания 
също носят характеристиките на такава междинна област. Населявайки приказното 
пространство и идентифицирайки се с героите, детето постепенно се разделя с илю-
зията за  всемогъщество и все по-отчетливо приема ограниченията, идващи от реал-
ността. То обича да слуша приказки, обича да разиграва приказните сюжети с кукли-
герои, изпитва истинско удоволствие да играе приказни роли, но постепенно въвежда 
границата на реалността и фантазията и деинвестира част от илюзиите си за да може 
да насочи усилията си към социално признати постижения – усвояване на буквите и 
цифрите. 
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Лишаването от илюзии „предхожда задачата по отбиването и също продължава 
като една от задачите на родители и възпитатели” с.349 [2] Семинарната обучителна 
работа с приказки дава възможност на педагога да прави по-ясно разграничение меж-
ду собствените си чувства и преживявания, провокирани от дадена ситуация и 
чувствата и преживяванията на детето. Помага му да идентифицира по-лесно някои 
от психологическите трудности, които конкретно дете или пък децата на определена 
възраст имат в процеса на порастване. Така той добива увереност да конструира 
ситуация, да измисли игра или да въведе подходяща приказка, която е адекватна за  
проблемите на детето или групата. 

 

Каква функция изпълняват приказките в психичния живот на детето 
Ако анализираме сложния психичен живот на детето около процеса – отграни-

чаване на Мен и Не-мен, на вътрешните преживявания и това, което идва отвън, мо-
жем да използваме опита на унгарския психоаналитик Шандор Ференци [4]. 

В своята статия „Степени в развитието на чувството за реалност”, той ни показ-
ва как детето отделя външната реалност от вътрешната, субективния, преживелищен 
опит от външните въздействия. Преди да достигне до зряло чувство за реалност, 
детето преминава през няколко периода на всемогъщество. 

Период на безусловно всемогъщество, датиран в най-ранна бебешка възраст, 
когато детето изисква само възвръщане на това състояние, което вече е било някога. 
Ференци има предвид вътреутробното състояние, което е свързано с обезпечаване на 
всички жизнени нужди на бебето. В това състояние то не полага никакви усилия за 
задоволяване на своите потребности. Когато детето не може да се откаже от мисълта, 
че неговото желание трябва да бъде изпълнено, то не изисква невъзможното, а  само 
връщане на – доброто старо време, когато е било всесилно. 

Период на магическо-халюцинаторно всемогъщество. Предходното „безус-
ловно всемогъщество” от субективна гледна точка на детето се е изменило само до-
толкова, доколкото то трябва халюцинаторно да определи целта на желанието си /да 
си я представи/, но след изпълнението на това условие то не трябва да променя нищо 
в реалността за да постигне изпълнение на желанието си. Тъй като детето все още ня-
ма никакви познания за реалното съотношение между причина и следствие, за 
съществуването на дейност на хората, които се грижат за него, то започва да чувства, 
че притежава магическа способност – може да реализира фактически всички желания 
като просто си представи тяхното задоволяване. 

Период на всемогъщество с помощта на магически жестове. Постепенно де-
тето се научава да протяга ръка към предметите, които иска да получи. На тази осно-
ва се развива езикът на жестовете. Чрез съответна комбинация от жестове, детето 
може да изразява различни свои потребности и често те наистина се удовлетворяват, 
така че детето, ако спазва определено условие – все още може да бъде всесилно. 

Следващият период настъпва, когато детето протяга ръка, но искания предмет 
не идва, привлечен от магическия жест. Като че ли има някаква зла воля, която се 
противопоставя на този жест. И ако до този момент детето се е чувствало като един-
ственото „всемогъщо” същество, на което светът се подчинява, като изпълнява указа-
нията му, постепенно във вътрешния му свят настъпва болезнена промяна. Всички 
неща, които по коварен начин не искат да се подчинят на волята му, детето трябва да 
отдели от своето Аз и да ги назове „външен свят”, т.е. да отдели субективното пси-
хично съдържание /чувства, емоции/ от обективните усещания. Сега детето приписва 
на външния свят качества, които се е научило да разпознава във вътрешния си свят. 
Това е така наречения „анимистичен период” на постигането на реалността, когато 
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всяко нещо му се струва живо и в него детето се опитва да намери своите собствени 
органи и тяхната функция. По такъв начин възникват дълбоки, съхраняващи се през 
целия живот отношения между човешкото тяло и света на обектите. Това са симво-
личните отношения. От една страна през този период детето не вижда в света нищо 
повече от одушевени символи на своето тяло, а от друга – то се опитва да изобрази 
многообразието на света чрез средствата на същото това тяло. Тази способност за 
символично изобразяване води до значително усъвършенстване на езика на жестове-
те и позволява на детето не само да сигнализира за желания, които се отнасят непо-
средствено до неговото физическо тяло, но и да изразява желания отнасящи се до из-
менение на външния свят, сега вече осъзнат от детето като такъв. Ако в този период 
детето е обградено с адекватна грижа, то не е в състояние само да се откаже от илю-
зията за всемогъщество. Достатъчно е само да изобрази символично който и да е 
предмет и той /както то предполага, че е одухотворен/, често сам „идва” при него. 
Именно това впечатление се създава при детето мислещо анимистично, когато него-
вите желания се изпълняват. Разбира се понякога удовлетворяването на желанието не 
настъпва и детето започва да подозира, че съществува и по-висша власт /майката или 
човекът, който се грижи за него/ и че ако то иска да получи удовлетворение след 
магическите жестове то трябва да се сдобие с благосклонността на тази власт. 

Едно от тези „средства на тялото”, което детето използва за изобразяване на 
своите желания или на желаемите предмети, впоследствие ще придобие особено зна-
чение и ще стане приоритетно средство – това е езикът. Първоначално езикът е под-
ражание, т.е. гласово изображение на шумове и звуци, произвеждани от определени 
вещи или хора. Гласовото изображение се оказва по-просто и дава възможност да се 
представят повече и по-разнообразни предмети и процеси от външния свят, отколко-
то това е възможно с жестове. По този начин символиката на жестовете се отделя от 
символиката на езика. Отказвайки се от тромавото и „неработещо” винаги умствено 
представяне на желанието и още по тромавото драматично изображение /чрез жесто-
ве/, човек прави голяма крачка напред като възпроизвежда редове от звуци, наречени 
„думи”, които позволяват по-икономично и по специализирано да се изразяват жела-
ния. Символиката на езика прави възможно съзнателното мислене, защото то се 
свързва с несъзнаваните мисловни процеси и им дава качества, чрез които те могат да 
бъдат възприемани и осъзнавани. Съзнаваното мислене посредством езиковите знаци 
се явява най-високото постижение на психичния апарат – сега приспособяването към 
реалността става възможно.  Конкретните осмислени желания на детето са немного и 
сравнително прости, обикновено съпроводени с мимика. Това ги прави лесни за раз-
гадаване от възрастния, който все още е готов да се притече на помощ. При това де-
тето счита, че притежава вълшебни способности и се намира в периода на магичес-
ките мисли и магическите думи.  

Във вълшебните приказки откриваме всички елементи на всемогъществото от 
което детето трябва постепенно да се откаже. Бруно Бетълхайм в книгата си „Употре-
бата на вълшебството”[3] показва в детайли как приказката помага на детето да ин-
тегрира собствените си психични структури То, Аз и Свръхаз; да сложи ред в хаоса 
от преживявания и импулси, които го препълват и тласкат към действие; да прера-
боти несъзнавани конфликти от едипов порядък или такива, свързани с братско-
сестрински отношения на завист и конкуренция.   

Приказката позволява на детето стъпка по стъпка да разбере по-добре себе си, а 
така да добие възможност да разбира по-добре и останалите. Задачите, които детето 
има да решава в психологически план /например раздялата, свързана с постъпването 
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на детска градина, избора между принципа на реалността и принципа на удоволст-
вието, отказа от оралната алчност/ карат детето да избира приказка, която предлага 
решение на неговите проблеми – Вълкът и седемте козлета, Маша и мичокът, Трите 
прасенца, Хензел и Гретел и да иска нейното многобройно препрочитане, докато този 
несъзнаван конфликт не получи разрешение за него. 

Нереалистичният характер на приказката, ясно показва, че тя не цели да предо-
стави полезната информация за околния свят, а е насочена към вътрешния свят на чо-
века. Срещата на героя с чудати същества – великани, зли магьосници, дракони, фей, 
дарители на вълшебни предмети му показва, че злото е точно толкова силно и при-
мамливо, колкото и доброто. За да успееш да победиш трябва да правиш избори и да 
се бориш. Тези идеи на Бетълхайм ни препращат към архаичния свят на детето из-
пълнен с добри и лоши обекти, които се борят за надмощие в преживяванията му. 
Тук можем да търсим идеи за достъп до света на аутистичното дете. 

Бетълхайм смята, че днес в по-голяма степен отколкото в миналото детето се 
нуждае от образа на изолирания човек /героят в приказките, който е изоставен и под-
държа контакт с примитивни неща – дърво, животно, природа/, който въпреки труд-
ностите е в състяние да постигне смислени и удовлетворителни отношения със света 
около себе си. 

Педагогът може да организира пространство, в което чрез различен вид работа с 
приказки /четене на приказки, илюстрации, разиграване на части и на цели приказки, 
изработване на декори и кукли, измисляне на приказки и драматизирането им/ децата 
да имат възможност да се изразяват спонтанно, креативно, да работат за по-добри 
взаимоотношения помежду си, да търсят нови начини за комуникация със своите 
връстници, които имат трудности и проблеми в развитието. 

Една добре балансирана семинарна програма за „Използване на приказките в 
психосоциалната работа” в рамките на 60 часа, намери своето място в огромното раз-
нообразие от обучителни модули. Тя бе реализирана във Варна, Пловдив и Бургас, 
като свободен проект, необвързан с образователни институции. Участниците бяха 
практикуващи педагози от начален курс, логопеди, ресурсни учители, психолози, 
които дойдоха на обучението водени от личното си желание да разберат повече за 
проблемите на децата, с които работят.   

Продължаващото обучение за педагози чрез работа с приказки има много пове-
че импликации за „придружаване”, отколкото за „квалификация”. То събужда асо-
циации за път, който ще изминем заедно, за споделяне, за взаимен пренос на 
компетентност и знания, част от които да можем да интегрираме в обогатяването на 
професионалните си практики. 
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Abstract: Human traffic is a phenomenon with huge sizes. It is a big problem that reaches 
different kind of people and society as a whole. There are regions that human traffic is a 
way of living. This statue is actually about the victims of human traffic, many of which are 
kids. It is phenomenon with many different faces. They are economic, political, ethnical, 
ethic and so on. But it is and a social-pedagogical problem and below this will be proved 
by theory and practice..  
 

Key words: human traffic, victims, laws, social-pedagogical, domestic violence, children in 
risk. 
 
 

Трафикът на хора е проблем с много измерения. Това явление може да бъде раз-
глеждано в различни аспекти: политически, икономически, здравни, психологически, 
криминални, обществени, възпитателни, интернационални, правителствени, законови 
и др.  

Безспорно трафикът на хора е и социално-педагогически проблем. Това се обус-
лавя от профила на жертвата, както преди, така и след преживяното. Най-общо може 
да се каже така: 

 Липсата на социално-педагогическа среда и подкрепа виктимизира не малка 
част от българското население и превръща конкретни индивиди в потенци-
ални жервти на трафик. 

 Лицата, преживели трафик на хора, се нуждаят от задължителна и незабавна 
социално-педагогическа помощ. Тя трябва да се реализира с цел преодолява-
не на натрупаните в психиката на личността спомени за негативни преживя-
вания и тяхната ресоциализация в обществото.  

 

Съгласно Допълнителна разпоредба на Закона за борба с трафика на хора 
(Държавен вестник, бр. 46 от 20 Май 2003 г.) трафик на хора е: 

 „набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или прие-
мането на хора, независимо от изразената от тях воля, когато се из-
вършва с цел експлоатация” [2].  

 

В същата разпоредба към нормативния документ се дава определение, както за 
експлоатация, така и за рискова група. Експлоатация е: 

 

  „противозаконно използване на хора за разврат, за отнемане на телесен 
орган, тъкан, клетка или телесна течност от пострадалия, за осъщест-
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вяване на принудителен труд, за просия или за държане в принудително 
подчинение, за поставяне в робство или в положение, сходно с робство-
то” [2].  

 

Рискова група е:  
 „група от лица, които поради възрастта си, пола, социалния статус или 

разположението на района, в който живеят, са потенциални жертви 
на трафик на хора“ [2].  

 

В протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с 
хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационал-
ната организирана престъпност (Държавен вестник, бр. 98, 8 Декември 2005 г.) е 
вписано следното определение за трафик на хора:  

 „трафик на хора” означава набирането, транспортирането, прехвърля-
нето, укриването или приемането на хора чрез заплаха или използване 
на сила или други форми на принуда, отвличане, измама, заблуда, злоупо-
треба с власт или с уязвимо положение или чрез даване и получаване на 
плащания или други облаги за получаване съгласието на лице, което има 
контрол върху друго лице, с цел експлоатация; експлоатацията включва 
като минимум експлоатиране на проституцията на други лица или дру-
ги форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или услуги, роб-
ство или дейности, сходни с робството, заробване или отнемане на те-
лесни органи“ [8].   

 

В Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност 
(Държавен вестник, бр. 98 от 8 Декември 2005 г.) едно престъпление се определя 
като транснационално по своя характер, когато: 

а)  е извършено в повече от една държава; 
б)  е извършено в една държава, но значителна част от планирането, подго-

товката, ръководството или контрола се осъществява в друга държава; 
в)  е извършено в една държава, но с участието на организирана престъпна 

група, която осъществява престъпна дейност в повече от една държава;  
или 
г)  е извършено в една държава, но произвежда значителен ефект в друга 

държава [4].   
 

„Трафикът на хора се извършва с цел извеждане на местни граждани или тран-
зитиране на чужденци, желаещи да се установят в Западна Европа или в Америка, 
както и за задоволяване потребностите на западния пазар от проституиращи жени 
или деца, предоставяни за тази цел“ [10]. 

По силата на Закона за борба с трафика на хора се създава Национална комисия 
за борба с трафика на хора. Организацията и дейността на националната комисия за 
борба с трафика на хора се урежда със съотвения Правилник за организацията и дей-
ността на националната комисия за борба с трафика на хора (Държавен вестник, бр. 
19 от 9 Март 2004г.) [7]: 

Чл. 1. „С правилника се уреждат организацията и дейността на Националната 
комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет, наричана по-нататък 
„Националната комисия“. 

Чл. 2. „Националната комисия ръководи, координира и контролира дейността 
по прилагане на националната политика и стратегия за предотвратяване и противо-
действие на трафика на хора и закрила на жертвите“. 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 309

Чл. 3. „Националната комисия осъществява дейността си съгласно Закона за 
борба с трафика на хора чрез администрация и местни комисии за борба с трафика на 
хора, наричани по-нататък „местните комисии“. 

Чл. 4. „За дейността си по чл. 2 Националната комисия разработва ежегодно на-
ционална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и за-
крила на жертвите му и я представя за утвърждаване от Министерския съвет“ [7].     

 

„Трафикът на хора е престъпление, свързано с:  
 експлоатацията на хора, най-често трудова и/или сексуална;  
 отнемането на органи;  
 трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им; 
 просия; 
 извършване на престъпни дейности“ [7].      
 

„Хората, които стават жертви на трафик, са принудени насилствено да работят 
или да предлагат сексуални услуги срещу минимално или никакво заплащане. Често 
експлоатацията е съпътствана с физическо или емоционално насилие, заплахи към 
живота на жертвите и техните близки. Жертви на трафик могат да бъдат всички: 

– хора от различна възрастова група;  
– хора с различно социално положение;  
– мъже;  
– жени;  
– бременни жени; 
– деца“ [7].      
„Всеки човек би могъл да стане жертва на престъплението трафик на хора, но 

има лица, които са в по-голям риск да бъдат въвлечени в трафик“ [5].       
Когато разглеждаме трафикът на хора като социално-педагогически проблем 

трябва да подчертаем, че той е „много тясно свързан с друг социално-педагогически 
проблем, а именно проблема за насилието. Това е „насилието във всичките му ас-
пекти, както и всичко свързано със семейната и/или подкрепяща среда за индивида и 
неговите най-близки хора“ [5].       

 

Проблемът за насилието трябва да бъде разглеждан в тясна връзка с проблема за 
трафика на хора, защото „много често, в един или друг момет от случването на 
престъплението трафик на хора, трафикантите използват насилието като най-ефек-
тивен механизъм за запазване на контрол на жертвата. Насилието може да се 
проявява в много и различни форми: 

-  емоционално;  
-  физическо; 
-  психическо;  
-  вербално; 
-  икономическо и т.н.“ [5].        

 

„Ако един човек, в случая жертвата, е свикнал с подобно поведение на насилие, 
прагът му на чувствителност спрямо насилието е много висок и/или той/тя е въз-
приел това поведение почти като норма. В такъв случай възможността той/тя да раз-
познае насилника и трафиканта като някой, който всъщност е „добър“ и му мисли 
„доброто“ е доста реална. Или най-малкото жертвата би си казала „ами такъв е живо-
тът и хората са такива“, защото реално той/тя няма други модели за сравнение, освен 
насилническите“ [5]. В този смисъл проблемът за трафика на хора има много 
сериозен социално-педагогически аспект, който трябва да се има предвид от специа-
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листите-социални педагози при тяхната работа със съответната целева група (лица – 
жертви на трафик). Този аспект трябва да е и един от водещите, когато се реализират 
дейности по посока на превенцията, особено с групи от лица в риск.       

„Факт е, че голяма част от жертвите на трафик идват от дисфункционална 
семейна среда и са били подложени на домашно насилие“ [9].     

 

Най-доброто за всяко дете е да получи всичко изброено по-долу на първо място 
от семейството си и от най-близките си хора. „Всяко дете има нужда от: 

☺ Любов. 
☺ Сигурност. 
☺ Доверие. 
☺ Похвали. 
☺ Нови преживявания. 
☺ Отговорности, съобразени с него ” [1].     
 

Друг социално-педагогически аспект на проблема за трафика на хора е, че „една 
от последиците от преживяното насилие е силната тенденция от страна на жертвите:  

- да не се доверяват;  
- да се страхуват от другите;  
- дори да се отказват от социални контакти и връзки” [9].       
 

„Вследствие на това те губят социални ресурси и затвърждават позицията си на 
социална изолация. В периода на възстановяване е важно на жертвата да се върнат 
основните чувства за ориентация, самоувереност, сигурност и контрол, както и да се 
внимава жертвата да не бъде допълнително травмирана“ [9].  

 

В този смисъл социално-педагогическият аспект на проблема за трафика на хо-
ра има няколко измерения: 

 От една страна именно липсата на интензивен социален живот и малкият 
брой социални контакти правят от личността потенциална жертва на трафик. 
Дори се предполага, че е възможно жертвата да не поддържа взаимоотноше-
ния със семейството и близките си.  

 От друга страна, жертвата на трафик силно се отчуждава от социума по сила-
та на травматичните си преживявания.  

 На трето място, жертвата се нуждае от кризисна интервенция, която се 
реализира от съответните специалисти и предполага наличието на комуника-
ция.  

 А точно в този момент жертвата може да не желае да говори.  
Това означава, че социалният педагог трябва да приложи редица професионални 

умения, за да предразположи жертвата и да постигне оптимални резултати от рабо-
тата си с нея. 

 

„Социалната работа като професия също се занимава с проблема за трафика на 
хора. Социалните педагози работят в две основни направления: 

 Работа с жертви на трафик.  
В това направление социалните работници търсят източниците на подкрепа на 

преживелите трафик хора, преди всичко във взаимодействието на личността с об-
ществото и  прекъснатата връзка на взаимодействие „индивид – обкръжаваща среда“. 
Посредством методите на социалната работа, те подпомагат жервтите да възвърнат 
своето лице в обществото като се ресоциализират и започнат нов живот. 
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 Работа по превенция на трафик.  

Превантивната дейност включва разработването на програми за повишаване ин-
формираността по проблема, както сред застрашените от попадане в трафик групи, 
така и сред широката общественост“ [6]. 

 

„Методите, подходящи за работа с трафицирани момичета биват: 
1) Превенция на трафика чрез предоставяне на информация и обучение. 
2) Ресоциализация в обществото. 
3) Повишаване на уменията за справяне. 
4) Придобиване на нови умения и мотивация на жертвите. 
5) Консултиране преди, по време на и след попадане в трафик. 
6) Кризисна интервенция на жертвите. 
7) Групова работа. 
8) Сензитивиране на общността“ [6]. 
„Социалната работа в своята същност е подкрепяща индивида професия, чез на-

меса на ниво личност и социално обкръжение. Ето защо ролята на социалните работ-
ници по отношение работата с потенциални жертви и жертви на трафик е от същест-
вено значение за тяхното предпазване, стабилизаране и ресоциализиране в об-
ществото. Насочвайки един индивид към ново начало и същевременно с това, под-
крепяйки го в процеса на промяната е може би най-важното за осъществяване на пра-
вилна намеса в случай на трафик. Ролята на социалния работник не се заключва само 
с работа с конкретния индивид, но също така и с неговото социално обкръжение“ [6]. 

 

По отношение на превантивните дейности „в училищна среда добре работят 
дискусиите с елементи на тренинг по определен проблем, например трафик на хора. 
Това дава възможност на учениците да дискутират върху причините, свързани с тра-
фика на хора. В условията на защитена среда младите хора могат да поиграят, об-
съдят и анализират вероятни ситуации, които показват капаните, в които е възможно 
да попаднат. Примерното съдържание на дискусиите би могло да включва: 

 Какво представлява трафикът на хора. 
 Преживявания и нагласи по темата. 
 Основни рискови групи. 
 Механизми за измама и въвличане в трафик, за манипулация и контрол. 
 Какво преживяват жертвите на трафик. 
 Психическата травма. 
 Основни проблеми и възможни решения. 
 Как да се отправят ефективни послания. 
 

Целите на подобни дискусии са придобиване на знания и умения за предпаз-
ване, а очакваните резултати са:  

- изграждане на чувствителност и компетентност по проблемите на трафика; 
- умения за разпознаване, подкрепа и насочване. 
Когато се говори за риск при деца, се има предвид необходимостта от избягване 

на сериозни, дори непоправимо вредни последици, които биха могли да възникнат 
при определена опасна ситуация“ [11].  

 

„Превенцията се осъществява на няколко нива чрез предлагане на различни ви-
дове услуги, които се предоставят директно на жертвите или потенциално застраше-
ните. Това става чрез директни срещи с целевите групи и отправяне на директни 
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послания към тях. Подходящи са различните брошури и листовки, предоставящи ин-
формация за рисковете от попадане в трафик и начините за справяне. Насоките за 
превенция на трафика на хора са: 

- разпространение на информация и знания за трафика на жени и деца сред 
целевите групи и широката общественост, чрез организиране на срещи, 
дискусии, обучения, издаване на печатни материали, медийни кампании; 

- обучение на професионалисти, които работят пряко с децата в умения да 
разпознават уязвими деца и юноши от въвличане в насилствена проституция 
и трафик и да осъществяват превенция на трафик сред учениците; 

- предоставяне на информация на младежи и девойки, желаещи да заминат за 
чужбина, и на техните родители за: легалните начини да заминеш за чужбина 
(изисквания за фирмите, договорите, визите и други неща, които е важно да 
проверят преди да заминат); рисковете и организациите, които могат да 
потърсят ако попаднат в беда в чужбина; 

- информиране и работа с инстиуциите, местната власт и обществеността за 
промяна на обвинителните нагласи към жените и децата в посока на разбира-
не и подкрепа“ [6]. 

 

В превантивната дейност е приложима и теорията за социалното учене (социал-
но-когнитивна теория) на психолога Албърт Бандура, според която „хората учат: 

 Непряко. Като наблюдават и моделират себе си по образец на другите, с 
които се идентифицират (например начинът, по който младите хора възприе-
мат поведението на връстниците си). 

 Пряко. Като усвояват умения, които създават у тях самоувереност, че са ов-
ладели дадено поведение. Това състояние се нарича самоефикасност и 
включва способността на човека да преодолява бариерите, които му пречат 
да се държи по определен начин“ [12]. 

 

В заключение трябва да се подчертае, че информирането на обществеността 
цели превенция по посока на трафика на хора в няколко различни посоки: 

- Неутрализиране на негативното обществено отношение към рисковите групи 
и жертвите на трафик. 

- Предоставяне на информация относно „капаните“, в които може да попадне 
всеки член на обществото, независимо от пола и социално-икономическия 
статус. 

- Даване на знание за профила на потенциалната жертва, което помага на 
околните да я разпознаят преди събитието да се е случило. 

- Знание за нормативните актове и всички органив държавата, които могат да 
подпомогнат населението при наличието на подобен проблем. 
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Abstract:  Increasingly popular in modern education, NLP is highly valued not only for its 
pragmatic approach and a guide to effective communication. NLP provokes a modern man 
to define and acquire successful models for self-development, interaction, and learning. 
The article draws attention to the opportunities of NLP practices application in modern 
education as well as to the fact that it requires both models for personal development and 
successful teaching and learning. 
 
Key words:  NLP confidence report, synchronization, education, teaching, learning 
 
 

Съвременното образование предполага многомерни модели на обучение и въз-
питание, наред с изискването да се създава пространство за личностно развитие и на 
децата и на педагозите. В „Закона за предучилищното и училищното образование“, 
приет от ХLІІI Народно събрание на 30 септември 2015 г. ясно се дефинират потреб-
ностите от „подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ (чл. 174), за из-
граждане на навици, умения и компетентности. Подчертава се и необходимостта от 
квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти за реализиране 
на тези промени.  

Едно от важните условия за модерно образование и преподаване са базовите 
умения за комуникация между субектите в учебната среда. От гледна точка на невро-
лингвистичното програмиране, известно като НЛП, педагозите и работещите с деца и 
родители е необходимо да владеят умения за „синхронициране и създаване на дове-
рие“, като ключови умения за междуличностна комуникация. Защо интересът ни е 
насочен специално към подходите НЛП? 

Невро-лингвистично програмиране е „наука, процес, модел, поредица от проце-
дури, система и технология“, според авторите на „ЕSSENTIAL NLP“ (2010), St. 
Bavister и А. Vickers. Дефинирането на НЛП е нееднозначно, именно поради широка-
та употреба, която намира подходът. Самото име е свързано с три важни области на 
влияние: „невро – начинът по който боравим с информацията, постъпила от петте се-
тива в мозъка и нервната ни  система; лингвистично – използване на лингвистичните 
ни системи – думи, символи, жестове, пози, за кодиране, организиране и предаване 
на смисъл в представите ни за света, както и за общуването и програмиране – обра-
ботване на информация в умствения ни софтуер“ (Bavister, Vickers, 2010, р. 15-17).  
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НЛП е създадено от двама автори – Ричард Бендлър и Джон Гриндър през 1970 г. в 
Калифорнийския университет и обединява познания, свързани с математика, компю-
търни науки, гещалт-терапия и лингвистика. Авторите издават първия си труд „Книга 
за езика и терапията“ (1975), придобила статута на първия НЛП модел, който из-
ползва като основен инструмент моделирането (пак там). Приложението на НЛП 
бързо излиза извън пределите на практическата психология и психотерапия в света. 
Днес НЛП е популярен език не само в сферата на консултирането, а и в бизнеса, про-
дажбите, комуникацията, спорта, здравеопазването, образованието. В България НЛП 
е познато най-вече като процес на обучение на специалисти в областта на бизнеса и 
предприемачеството. Изучаването на НЛП в по-широк план би допринесло за разши-
ряване на уменията ни не само като специалисти в сферата на човешките взаимоотно-
шения, а и като модел и стимул за личностно развитие и благополучие. Приложен 
ефективно той допринася за повишаване на самооценката на човека, за усилване на 
работоспособността, за утвърждаване на умения, ценности и убеждения, за преодоля-
ване на кризисни състояния, за осъзнаване на начините на мислене и постигане на 
личните и професионалните цели.  

Системата НЛП успешно може да се интегрира и в сферата на образованието, ка-
то нейните основни аспекти се ориентират към конкретните потребности на субекти-
те в тази среда. От една страна основните презумпции на НЛП сочат, че: „картата не 
е територия“ или иначе казано – карта е нашият ум и това, което всеки от нас знае за 
света не е самата реалност, а просто лична интерпретация; че, „всеки живее в собст-
вен, уникален модел на света, който е собствена версия и това определя субективните 
ни възприятия“; че „опитът има структура“ и той не е хаотичен, а типичен за всеки 
човек и може да се променя; че, „смисълът на общуването е отговорът, който ние по-
лучаваме“ или това, което изглежда приемливо според „нашата карта“, може да има 
съвсем друг смисъл за другите и „в основата на всяко едно поведение лежи положи-
телно намерение“ – така, НЛП в позитивен план изяснява причините за човешкото 
поведение и дефинира, че то винаги има цел, основание и позитивно начало и т.н. (пак 
там, р. 30-40).  

НЛП има свой език и ключови думи и понятия – те са всъщност и основни 
негови техники. В НЛП се говори за: 

o синхронизация и рапорт; 
o репрезентативни системи; 
o субмодалности; 
o метапрограми; 
o ценности и убеждения; 
o цели и резултати; 
o състояния и емоции; 
o опори/котви; 
o калибровки; 
o възприемане;  
o метамодели; 
o рамки/рефрейминг; 
o стратегии“ и др.  
Изключително разнообразни и в същото време практически приложими, тези 

техники намират добър прием и смисъл в образованието, във всеки един аспект от 
обучението и комуникацията. Добре обученият учител може да ги използва в конкрет-
ни моменти на въведение в междуличностното общуване, в преподаване на урока; в 
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опознаване на децата, учениците и родителя, в разработване на системи за оценяване 
и др.  

Ключов момент в образованието е личностното развитие. НЛП дава възможност 
всяко дете или възрастен да се самоопредели: „Кой съм Аз?“; да отговори на екзис-
тенциални въпроси, свързани с основни потребности, да мотивира промяната; да 
осъзнае и дефинира своите ценности; да развие своята социална и емоционална гра-
мoтност и компетентност и да усвои успешни модели на поведение. Така, усвоили 
по-ефективни навици за живот, ние можем да станем по-удовлетворени, успешни, 
щастливи.  

Редица автори и изследователи, сред които Ричард Чърчис, Роджър Тери, Дон 
Блекби, Даниъл Голман, Сид Джейкъбсън и др. разглеждат варианти как точно обра-
зованието може да използва успешни модели от НЛП, насочени към практическо 
приложение и ускоряване на мисловни процеси, учене, преподаване, развиване на ду-
ховността.  

Едно от базовите умения, не само на учителя, а на децата и субектите в учи-
лищната среда е създаване на „рапорт“. Казваме „базово“, тъй като с него именно за-
почва комуникацията, т.н. скачване, свързване, въвличане в процеса на взаимо-
действие. „Рапорт“ в НЛП е умението за съдаване на „доверие, хармония, разбира-
телство“. Именно с тях започва процесът на опознаване и на интерес в обучението. 
То е т.н. „разчупване на леда“, „напасване“, което прави възможно споделянето. 
Рапорт възниква естествено в комуникацията, ако „актьорите“ имат усет или син-
хрон. Рапорт може да се предизвика и е въпрос на компетентност да осъзнаеш ситуа-
цията и да разбираш себе си и другия. Така, водещият придобива възможност да уп-
равлява процеса на комуникация, да влияе, да разрешава конфликти. В този процес 
участват комплекс от системи – от визията, начинът по който изглеждаме до езика на 
тялото: жестове, мимики, глас, поза, стойка, дишане.  

Едно от условията за създаване на рапорт е синхронизиране. Синхронизирането 
в системата на НЛП се отнася както до синхронизиране със самите себе си, със собст-
веното физическо тяло, така и синхронизиране с партньора в общуването. Приема се, 
че първо ние трябва да се почувстваме комфортно, като наблюдаваме себе си и вле-
зем „във връзка със себе си“ т.е. да имаме усет за собственото си физическо и психи-
ческо състояние и се харесаме такива, каквито сме. Най-често комфорт се постига със 
саморегулация – упражнения за регулирано дишане,  леки релаксиращи упражнения, 
медитация, самоутвърждения, визуализация и др. Това означава тялото и психиката 
ни, емоциите ни да бъдат в синхрон. Едновременно с това е и умението да се синхро-
низираме с другия – с позата на тялото му, с ритъм на дишането, с движението, с 
жестовете и изражението. Техниките на синхронизиране са свързани с целенасочено 
наблюдение или т.н. „калибриране“, което цели създаване на непринуденост и автен-
тичност в комуникацията. В училищната среда, освен първоначалната настройка на 
участниците в комуникацията и идеята за „тук и сега“, например в началото на 
урака/часа, значение придобива и т.н. психогеография по НЛП или „физическа връз-
ка“. Физическа връзка се установява когато партньорите в комуникацията са застана-
ли на една и съща линия, от където „виждат света от една перспектива“. Обратно, 
разговорът „лице в лице“ е възможно да доведе до трудности в синхронизирането. 
Рапорт се постига и с използването на думите и езика – думи, принадлежащи на една 
и съща метапрограма или т.н. референтна система или типичните за невролингвис-
тично програмиране метафори, които освен, че създават богатство в езика и доприна-
сят за придаване на „цвят в комуникацията“, оживяване на образите чрез приказки, 
притчи, хумор, иносказания, фабули-алегории, истории и др. Рапорт може да се уста-
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нови и чрез приобщаване към общите цели, ценности, убеждения, когато сме толе-
рантни и ценим възгледите на другия. Мощен фактор за възникване на рапорт са емо-
циите и умението да бъдат осъзнати и управлявани. Например, да се синхронизираме 
с емоцията на човека отсреща или на аудиторията- ако той/тя е радостна и се усмихва 
и ние се усмихваме, но ако е гневна, тогава със същия глас или подобен маниер 
постигаме равновесие: „разбирам, че си гневен/ядосан ... и това ме засяга ...“. Влиза-
ме в крачка с моментното състояние на човека отсреща, приемаме за момент негово-
то изражение и поза и постепенно променяме състоянието, така съветват авторите Ст. 
Бавистър и А. Викърс (2010).  

НЛП подходите несъмнено са революция в съвременната практическа психоло-
гия, в комуникациите на глобално ниво и предимствата му са ясно дефинирани и 
приложими. Въпрекипривилегиите, които дава, НЛП има и свои критици, които зада-
ват въпроса: „Не е ли това манипулация?“. Приема се, че когато целите на общува-
нето са да подобрят това взаимодействие, да научат човека на по-успешни модели на 
поведение, да разрешат благоприятно остри конфликти или да доведат до емоционал-
но благополучие, тогава отговорът е еднозначен – резултатите да окажем позитивно 
влияние и да изведем ресурса у хората поощряват използването на този подход. 

След постигане на доверие, важен аспект от уменията на педагога да преподава 
успешно е идентифицирането на преобладаващите репрезентативни системи у учени-
ците, които помагат процеса на възприемане, учене и възпроизвеждане на урока и 
знанията. НЛП подчертава значението на възприемането на света с 5-те сетива: зре-
ние, слух, кинестетика, вкус, обоняние, мирис. Респективно, това са и сензорните 
системи, които участват в начина, по който всеки човек възприема света – зрително, 
слухово, китестатично и т.н. Когато се установи с наблюдение или с диагностични 
методики, че учениците възприемат в по-голям процент материала чрез зрениено, то 
тогава може да се използват такива системи за учене, които визуализират материала 
и детето по-бързо усвоява и интерпретира.  Така е и с останалите системи. Значение 
за процеса, разбира се има и доминиращата репрезентативната система на самия учи-
тел. 

Поощрението „наблягайте на позитивното“, което Д. Голман (2016) отправя в 
съвременната комуникация е особено актуално за образованието. То може да бъде 
реализирано и чрез емоционалната и чрез социалната чувствителност на децата и на 
учителите. Свързано е с умението да управляваме емоциите и да насочваме поведе-
нието си за създаване на синхрон и комфорт с другите. То е и упражняване на само-
контрол, който се възпирема като ключов фактор за благополучие – емоционално, 
финансово, поведенческо (Голман, 2016).  

С НЛП ученето може да бъде „планирано, организирано и целенасочено“, може 
да бъде моделирано, да се опира на ценностите и убежденията, на взаимоотноше-
нията. Много често процесът на обучение не е насочен към взаимоотношенията и 
възпитанието, а към материята и знанието. С изучаване на системата от убеждения и 
т.н. „мисловни вируси“ ученето може да се превърне в по-успешна и интересна дей-
ност. Ако децата вярват, че „способностите им са ограничени – казва С. Джейкъбсън – то 
това убеждение се превръща в изпълняващо се пророчество“ – важно е да разберат 
разликата „трудно-невъзможно; сложно-непосилно и др. и това се получава лесно, 
ако сме техен добърролеви модел“. НЛП разкрива т.н. „неврологични нива на учене“, 
като ги свързва с моделите на мислене в една цялостна система и отговори на 
въпроси – къде и кога е най-добре да учим (среда); какво трябва да учим (поведение); 
как да го учим (способност); защо е важно (убеждение); как това кои сме ние влияе 
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на ученето (идентичност) и духовното ниво, свързано с разбирането: кой друг влияе 
на ученето (Джейкъбсън, 2016, с. 76-81).  

НЛП предлага различни системи за ефективно обучение, например, „започни 
урока с позитивна котва“ – това е асоциация, която мотивира и създава интерес и же-
лание на ученика да участва в урока – може да бъде приказка, притча, игра, кратка 
история, музика, нещо приятно. Следваща стъпка е „мотивацията за обучение“ – съз-
дава се, като свържем причината със смисъла на децата, с тяхното разбиране за живо-
та и „ползата“. Добра практика е приложението на подходи, които са съответни на 
„дясно-ляво мислене“ и предикатите от познатите репрезентативни системи, свърза-
ни с функциите на главния мозък – логично, систематизирано мислене и креатив-
ност/творчество/въображение. Прилагат се и поведенчески стратегии, които сравня-
ват успеха на ученика с неговия собствен ресурс, а не с другите участници в обуче-
нието. „Правилата и нормите“ са позитивирани и насочени към изискването какво 
можем да правим, като отхвърлят частицата „не“, например: „движим се спокойно в 
стаята и по коридора“, вместо „не тичай в стаята и по коридора“ и др. Средствата за 
визуализация, аудиално стимулиране и упражняване/практикуване на наученото се 
комбинират умерено, така, че да стимулират различните репрезентативни системи. 
Урокът приключва с „информация за приложение на наученото в живота“. Обуче-
нието е насочено към развиване на самостоятелност, предприемачески дух и новатор-
ство, тренират се креативност и позитивно мислене. Подходът „рефрейминг“, помага 
на децата с негативна настройка да „изтрият/сменят рамката и да видят перспекти-
вата като позитивна“ (Гриндер, 2001).  

Днес, наблюденията показват, че още в ранна възраст е добре да бъдат разви-
вани в синхрон различните сензорни системи у децата, което ще доведе до възмож-
ността да се използват и по-разнообразни интерактивни методи за учене и препода-
ване. Като позната стратегия за влияние на репрезентативните системи са съответ-
ните думи, езикът, който използва. Чрез езика учителят още може да се справя ус-
пешно с деструктивните поведения и с възраженията, както и гъвкаво да разбира и 
управлява „трудни характери“ (Ричардсън, 2010).  

Невролингвистичното програмиране е революция в съвременното образование 
и поведение, именно с възможността да въздейства с позитивната перспектива, 
насочено към личностното развитие на детето и ученика, на учителя и да стимулира 
ресурса за постижение. Като слабо приложено в образователните стратегии у нас, 
НЛП дава възможност за широка изследователска работа и е предизвикателство, 
както за учените, така и за практикуващи педагози, психолози, родители. 
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Развитието на автономност е една от ключовите задачи през юношеството и 
младостта. Диференцирането на структурните компоненти на личностната автоном-
ност позволява детайлното изследване процесите на израстване и постигане на пси-
хосоциална зрялост. Съществуват различни възгледи относно градивните елементи 
на автономността, но все повече мненията в научната общност се консолидират око-
ло допускането за изграждането на автономността от поведенческа, когнитивна и 
емоционална компонента.  

Поведенческата автономност e свободата на действие при реализирането на 
собствените решения. Тя включва поведенческа саморегулация и практикуване на 
вътрешно мотивирано поведение. Разбирана е като активно и независимо функцио-
ниране; самоувереност, изразена чрез поведението и поемане на отговорност за соб-
ствените действия. Емоционалната автономност е желанието за упражняване на 
самоконтрол върху емоциите и емоционална независимост. Тя е постигане на интер-
персонална компетентност и поемане на адекватна социална отговорност. Друг ас-
пект на емоционалната автономност е усещането за отделеност от родителите, раз-
витие на по-зряла представа за тях и преработване на отношенията на зависимост от 
родителите в зрели, равнопоставени взаимоотношения; способност за изграждане на 
емоционално близки отношения и привързаност без емоционална зависимост. Когни-
тивна автономност е свързана със социално-когнитивното развитие, при което е 
възможно приемането на различни гледни точки, т.е. способността за самостоятелно 
мислене и достигане до изводи при отчитане наличието на други, различни гледни 
точки и толерантност към различието. Това е усещането, че можеш да достигаш до 
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изводи и заключения, отнасящи се до социалната среда. Това е способността за взе-
мане на решение, което няма да получи социално приемане и одобрение. Когнитив-
ната автономност повишава чувството за контрол върху собствения живот [1, 2, 3]. 

 
Постановка на изследването  
Цел:  
Изследването се основава върху съществуващите психологични възгледи за 

същността и развитието на автономността и нейните видове: поведенческа, когнитив-
на и емоционална. Цел на настоящето изследване е да бъде установено равнището на 
развитие на автономността в юношеска възраст и в младостта, наличие на значими 
различия в изследваните възрастови периоди. Важно е да бъде проверено  дали рав-
нището на автономност повлиява върху формирането на семантичното пространство 
на понятия, които са свързани с академичния успех и субективното усещане за кон-
трол върху живота у юношите и младите хора. 

 

Задачи: 
• Да бъде проучена динамиката на развитие на автономността на личността в 

различни възрастови периоди (юношество и младост). 
• Да бъдат изследвани различията в приписването на смисъл на понятия, свър-

зани с нагласите към учебния труд и академичното представяне у младите хора в 
средното и висше училище. 

 

Хипотези: 
• Хипотеза 1: Допускаме, че в юношеска възраст автономността е по-слабо 

развита в сравнение със следващия възрастов период. 
• Хипотеза 2: Предполагаме, че измерените стойности на различни компонен-

ти на автономността при юношите ще се различават значимо от стойностите 
на компонентите на автономността при младите хора. 

• Хипотеза 3: Считаме, че съществуват статистически значими различия меж-
ду средните на определенията, очертаващи семантичното пространство на 
понятията „Дисциплина” и „Постижения” при учениците и при студентите. 

 

Извадка и процедура на изследване: 
Изследването беше проведено през месец февруари 2016г. и е част от вътрешно-

университетски проект “Самоконтрол и дисциплина в юношеска и младежка възраст. 
Социално-психологическо изследване” към ЦХН, БСУ. В изследването участват 118 
лица: 69 ученици и 49 студенти от Център по хуманитарни науки на Бургаски свобо-
ден университет. 56% от участниците са от мъжки пол, а 44% – от женски. 
Учениците са възпитаници на две училища в гр. Бургас: Професионална гимназия по 
механоелектротехника и електроника и СОУ “Кирил и Методий”. Средната възраст в 
извадката от студенти е 29 години, а при учениците – 15 г. 

Администрирането на самооценъчните въпросници беше групово. Данните са 
обработени с SPSS 21.0. 

 

Методи: 
В изследването бяха използвани следните психологически методики: 
1. Скала за измерване на автономността  на Уъртингтън (Worthington Autonomy 

Scalе, Anderson et al., 1994). Оценъчната скала е четиристепенна от ликертов тип, 
отговорите варират от „Напълно не съм съгласен” до „Напълно съм съгласен”. 
Въпросникът има четири субскали, всяка състояща се от 10 твърдения: 
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 субскала „Автономност по отношение на семейна лоялност” измерва дали 
човек се чувства свободен от обвързване със собствените си родители или 
биологично семейство. Обвързването е описано като ситуация, в която ро-
дителите и децата действат под въздействието на неизговорени допуска-
ния, че базисната удовлетвореност и сигурност може да бъде постигната 
само вътре в семейството. 

 субскала „Емоционална автономност” – измерва желанието за упражнява-
не на самоконтрол и емоционална независимост, за постигане на интерпер-
сонална компетентност и за поемане на адекватна социална отговорност. 

 субскала „Поведенческа автономност” измерва свободата на действие и 
поемането на отговорност за собственото поведение.  

 субскала „Ценностна автономност” измерва способността човек да взема 
морални, професионални и религиозни решения. 

Вътрешната консистентност на скалата на Уъртингтън, която получихме е 
0,627. Авторите са получили по-висок коефициент – 0,90. 

2. Семантичен диференциал. В изследването е използвана оригиналната 
седемстепенна оценъчна скала на семантичния диференциал на Ч. Осгуд.  Инстру-
ментариумът се състои от дванадесет семантични скали, т.е. от 12 двойки полярни 
прилагателни. Модифицирахме оригиналния набор от дихотомни по смисъл прилага-
телни, така че те да бъдат свързани с изследваните понятия. Методиката предоставя 
възможност за очертаване на семантичното пространство и емоционалния резонанс 
на две понятия: “Дисциплина” и “Постижения”, които оказват по наша преценка 
влияние върху нагласите към ученето и академичното представяне. 

3. Кратък въпросник за набиране на демографски данни относно половата 
принадлежност, материалното състояние и академичния успех на участниците в  
изследването. 

 

Резултати и обсъждане: 
На фиг. 1 са представени стойностите на средните на различните компоненти на 

автономността при ученици и студенти.  

 
Фигура 1. Стойности на средните величини на компонентите на автономността  

при ученици и студенти 
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В юношеството и в младостта най-силно развита е ценностната автономност, 
т.е. способността за взимане на морални, религиозни и професионални решения, а 
най-ниско е нивото на емоционалната автономност, т.е. самоконтролът върху емо-
циите и интерперсоналната компетентност. 

Резултатите показват (табл.1), че автономността през младостта нараства в 
сравнение с нивото й през юношеството, (в потвърждение на Хипотеза 1), като раз-
личията между равнищата на автономност в двата възрастови периода са значими. 
Компонентите на автономността също повишават равнищата си в извадката от сту-
денти, но различията са значими само при измерените равнища на Ценностната 
автономност (частично потвърдена Хипотеза 2).  
  
Таблица 1. Резултати от сравнението между средните величини на променливата 

автономност и нейните компоненти при участниците  
със средно и висше образование 

 Група N Средна Стандартно 
отклонение 

Т-
стой-
ност 

Ниво 
на 

значи-
мост 

Средно образование 69 116,623 10,881 Автономност 
Висше образование 49 122,510 10,913 

-2,893 0,005 

Средно образование 69 27,22 3,564 Поведен-
ческа 
автономност Висше образование 49 28,16 3,375 

-1,466 0,146 

Средно образование 69 26,28 3,784 Емоционална 
автономност Висше образование 49 26,96 3,360 

-1,013 0,313 

Средно образование 69 29,51 3,266 Цнностна 
автономност Висше образование 49 32,51 3,542 

-4,752 0,000 

Средно образование 69 27,81 4,177 Автономност 
спрямо 
семейната 
лоялност 

Висше образование 49 28,78 3,687 
- 1,296 0,198 

 
В извадката на студентите не бяха открити значими корелации между академич-

ния успех и материалното състояние, от една страна, и автономността с нейните ком-
поненти, от друга ( Табл. 2).   
 

Таблица 2. Корелация между демографските показатели, общото равнище на 
автономност и компонентите на автономността в студентската извадка. 

Поведен-
ческа 

автономност 

Емоцио-
нална 

автономност

Ценностна 
автоном-
ност 

Автономност 
спрямо 

семейната 
лоялност 

Автоном-
ност 

-,130 -,053 -,207 ,160 -,084 

,372 ,720 ,157 ,273 ,568 
академичен 

успех 
49 49 48 49 49 

-,090 -,002 ,068 -,115 -,048 

,537 ,989 ,647 ,431 ,743 
материално 
състояние 

 

49 49 48 49 49 
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При юношите беше установено наличие на много ниска, но значима положи-
телна корелация между Поведенческата автономност и материалното състояние 
(табл. 3), т.е. юношите с по-добро материално състояние се отличават и с по-голяма 
свобода на действие или вероятно поради това, че поемат повече отговорност за 
поведението си, са способни да допринесат за по-добрия си материален статус. 

 
Таблица 3. Корелация между измерителите на Поведенческа автономност и 

Материално състояние на семействата на юношите (** p=0,01). 
 

 Материално състояние 

Поведенческа автономност 0,308** 

 
Резултатите от прилагането на семантичния диференциал като метод за изслед-

ване на семантичното пространство в групите на учениците и студентите се виждат 
на фиг.2. Юношите асоциират понятията „Постижения” и „Дисциплина” с определе-
нията „отговорен”, „добър” и „полезен”. По-позитивен смисъл има понятието 
„Постижения”, разбирано като нещо, което на първо място е приятно и едва след 
това, като изискващо отговорно отношение. Най-слаби са асоциациативните връзки 
между двете изследвани понятия и определенията „Лек” и „Демократичен”, като ин-
дикация за наличие на трудности при спазването на дисциплина и при постигането на 
желаните резултати в тази възраст. Интересно е, че високите нива на дисциплина и 
постижения не са асоциативно свързани с демократичност. Обяснение за това може 
да бъде, че мотивацията за постижения е все още външна през юношеството и отпа-
дането на външния контрол се асоциира с демократично отношение и спадане равни-
щето на дисциплината и на постиженията. 

 

Аналогични са резултатите от изследването на понятията „Постижения” и 
„Дисциплина” в извадката, съставена от представители на студентската общност 
(фиг. 2). Отново асоциациите са по посока на нещо добро, полезно и свързано с отго-
ворност. По-позитивно натоварено е понятието „Постижения”. Най-слаби са асоциа-
циите на двете понятия с определенията за лекота и демократичност. 

 
Проверката за наличие на значими различия между резултатите, измерени по 

скалите на семантичния диференциал, при студенти и при ученици показва наличие 
на значимо по-високи нива на асоциативната връзка между определението „Гъвкав” и 
изследваните понятия в извадката, съставена от студенти (t=-2,273 при степен на зна-
чимост 0,025). Този факт частично потвърждава Хипотеза 3. Причина за значимо по-
ниските резултати по тази скала при учениците са може би все още недостатъчно ин-
тернализираните потребности от постижения и дисциплинираност. Вероятно в юно-
шеска възраст външният, социален натиск по посока на постижения и дисциплина 
действа потискащо върху учениците, като ограничава задоволяването на други важни 
индивидуални потребности в тази възраст – потребност от автономност, от афилиа-
ция и от признание от страна на представителите на референтната група. В следва-
щия възрастов стадий тези ограничения отпадат и се възстановява субективното усе-
щане за гъвкавост и свобода при задоволяване на личните потребности и социалните 
очаквания. 
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Фигура 2. Средни величини на скалите на семантичния диференциал за понятието 
„Дисциплина” и „Постижения” в групите на студентите и учениците. 

 

Прилагането на факторен анализ разкри групирането на биполярните определе-
ния от скалите на семантичния диференциал в три фактора, означени като фактор 
„Оценка”, фактор „Сила” и Фактор „Прогресивност” (табл. 4). 

Таблица 4. Фактори на семантичния диференциал 
 

 

Фактор 1: „Оценка”: Фактор 2: „Сила” Фактор 3: „Прогресивност” 

Добър – Лош Лек – Тежък Демократичен – Авторитарен 
Организиран – Хаотичен Приятно – Неприятно Добронамерен – Враждебен 
Отговорен – Безотговорен  Гъвкав – Ригиден 
Силен – Слаб  Модерен – Старомоден 
Полезен – Безполезен   
Привлекателен – 
Непривлекателен 
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С цел да бъдат възможни сравнения между факторите разделяме средната арит-
метична величина на всяко определение за всяко понятие на броя скали, включени 
във фактора, към когото принадлежи съответното определение. Оценките варират от 
1 до 7. Седемстепенната скала се състои от категории, които улесняват интерпрета-
цията на резултатите.  

 
Таблица 5.  Седемстепенна скала за интерпретиране  

на резултатите от семантичния диференциал 

Оценка Много 
лошо 

 

Лошо По-скоро 
лошо, 

отколкото 
добро 

Нито 
добро, 
нито 
лошо 

По-скоро 
добро, 

отколкото 
лошо 

Добро Много 
добро 

Бал (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 
Табл. 6 съдържа оценките на всяко понятие по факторите на семантичния дифе-

ренциал, получени в групите на юношите и младежите. Минималната оценка е 1, а 
максималната 7. Получените оценки на двете понятия са изцяло позитивни. 

 
Таблица 6. Оценки на всяко понятие от 1 до 7 по факторите  

на семантичния диференциал 

 Студенти Ученици 

 Оценка Сила Прогресивност Оценк
а 

Сила Прогресив
ност 

Дис-
цип-
лина 

6,010 
добро 

4,980 
по-скоро 
силно, 

отколкото 
слабо 

5,418 
по-скоро 

прогресивно, 
отколкото 
назадничаво 

5,679 
добро 

4,993 
по-скоро 
силно, 

отколкото 
слабо 

5,025 
по-скоро 

прогресивно, 
отколкото 
назадничаво 

Пос-
тиже-
ния 

6,095 
добро 

4,980 
по-скоро 
силно, 

отколкото 
слабо 

5,475 
по-скоро 

прогресивно, 
отколкото 
назадничаво 

6,080 
добро 

4,855 
по-скоро 
силно, 

отколкото 
слабо 

5,300 
по-скоро 

прогресивно, 
отколкото 
назадничаво 

 
Семантичното пространство на понятията „Дисциплина” и „Постижения” в гру-

пите на студентите и на учениците са много подобни (фиг. 3): те са считани за нещо 
добро; по-скоро силно, отколкото слабо и по-скоро прогресивно, отколкото назадни-
чаво. По-ниски са резултатите за фактора прогресивност при учениците за понятието 
„Дисциплина”. Този резултат може да бъде интерпретиран като наличие все още на 
известни колебания в юношеска възраст дали дисциплината може да бъде асоциирана 
с модерното, демократичното, добронамереността и гъвкавостта или с противопо-
ложните конотации: авторитарно, враждебно, ригидно, старомодно. Подобни колеба-
ния при вземането на решения, свързани си развитието на собствената ценностна 
система, са изцяло в унисон с по-ниските равнища на ценностната автономност през 
юношеството. 
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Фигура 3. Очертаване на семантичното пространство на понятията „Дисциплина” 
и „Постижения” в групите на студентите и на учениците 

 
В заключение получените данни потвърждават развитието на автономността 

през младостта. От компонентите на автономността значимо по-високо е равнището 
на ценностната автономност при младите хора. Нараства способността им да вземат 
решения и да поемат отговорност за своите морални, професионални и религиозни 
избори. В групата на студентите не се наблюдават съществени различия в семантич-
ното пространство на понятията „Дисциплина” и „Постижения”, въпреки постиг-
натия значителен ръст в капацитета за автономно функциониране.  
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Резюме: Основната цел на доклада е да бъде представена същността и специфика-
та на творческото писане при децата, както и да се направи обзор на основни тех-
нологии по творческо писане, които служат за стимулиране на интереса на учени-
ците от началните класове към продуцирането на реч. Сред представените техно-
логии ще бъдат включени такива, които са използвани в многогодишната практика 
на учители. 
 

Abstract: The main purpose of this report is to present the essence and the specificity of the 
creative writing and to make a survey of the general creative writing techniques for 
stimulating interest to it in primary school. The presented creative writing techniques will 
include those, used by teachers with rich pedagogical experience. 
 

Key words: creative writing in primary school, creative writing technique, creative writing 
techniques for stimulating interest, Bulgarian language and literature 
 
 

През август 2016 г. влиза в сила новият Закон за предучилищното и училищното 
образование. В чл. 77 са посочени девет групи ключови компетентности, като една от 
тях е „Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество“.[3] Тя съот-
ветства на определената от Европейската комисия хоризонтална ключова компетент-
ност „Културна осъзнатост и творчество“[4][51]. В учебните програми по български 
език и литература за 1. клас (2015) и 2. клас (2016), както и тези за 3. клас (2016) и 4. 
клас (2016), които са в работен вариант, се акцентира върху това, че „обучението до-
принася за формиране на съвременните ключови компетентности“[6]. Ето защо може 
да се стигне до извода, че една от посоките, по които е необходимо да се придвижи 
модернизацията на българското образование, респективно на началното образование, 
е включването на по-широк спектър от дейности, свързани с творчеството и положи-
телното повлияване на креативността. По отношение на учебния предмет „Български 
език и литература“ в началните класове, това може да се изрази чрез използването на 
технологии по творческо писане, като подпомагащи процеса на обучение по съчине-
ние. Това би отговорило на съвременните тенденции, а именно, както посочва M. 
Васева – стимулиране на творческата активност на учениците[2].  
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Настоящият доклад има за основна цел да представи същността на творческото 
писане и на технологиите, чрез които се стимулира интереса на учениците към него. 
От така поставената цел, произлизат следните по-конкретни задачи: 

 изясняване на същността на творческото писане и неговата характеристика; 
 изследване и анализиране на 96 технологии по творческо писане, които се 

отнасят до стимулиране на интереса към него; 
 изграждане на класификация на технологиите за стимулиране на интереса 

към творческото писане въз основа на проведеното изследване и анализ. 
 

В началното образование в България творческото писане не е нормативно обо-
собено, нито дефинирано като необходим раздел от културно-образователната област 
„Български език и литература“. Изследването на чуждестранни източници показва, че 
педагози с богат учителски опит активно използват различни технологии по творчес-
ко писане. Изграждането на класификация на технологиите, които са свързани с из-
граждане на интерес на учениците от началните класове към него, трябва да премине 
през изясняване на понятията „творческо писане“, „технология по творческо писане“, 
„технологии за стимулиране на интереса към творческото писане“. 

 

Творческото писане притежава отличителни черти, чрез изложението на които 
може да се синтезира същността му и да се диференцира от традиционното обучение 
по съчиняване на текстове. Те са: 

 акцентът е върху креативността, развитието на въображението и използване 
на интерактивност, тоест разликата може да се търси в педагогическия 
подход при осъществяването на самата речева дейност „писане“; 

 основната цел на творческото писане е учениците да „използват писането и 
другите форми за изразяване, за да изследват, изясняват и отразяват мисли-
те, чувствата, преживяванията и натрупано си знание, както и да използват 
въображението си.“[14, с.103]; 

 общността от педагози и специалисти от The Prince Edward Island Department 
of Education и Early Childhood Development, които изследват въпроса за твор-
ческото писане, го определят като вид изкуство, което е и основната разлика 
между него и традиционното обучение по съчинение[50, с. 2]; 

 някои от принципите, които са залегнали при преподаването му, са: фокусът 
трябва да е върху идеите и смислите; технологиите по творческо писане 
трябва да са насочени към детските интереси, темите, по които пишат и кои-
то се обсъждат, трябва да са близки до учениците, честа практика е те самите 
да ги подбират; основна задача на педагога е насочването на учениците към 
осмисляне на комуникативната функция на езика[50, с. 4]; 

 творческото писане е речева дейност, при която писането като дейност е 
съпроводена, последвана или предшествана от художествено-артистична 
дейност и/или има игрови елементи в процеса на извършване на системата 
от действия. Често пъти има наличие на допълнителни информационно-мо-
тивиращи материали като специални бланки за писане с онагледяване и 
графични схеми, образци за писане, плакати, табла и подобни; 

 етапите, през които преминава творческото писане, са по-различни като същ-
ност и брой спрямо етапите, през които преминава съчиняването на тексто-
ве[таб. №1]. В резултат на проучването на технологиите по творческо писане 
се установи, че основополагащ принцип е свободата при избора на етапите. 
Основна отличителна черта е потенциалната възможност за адаптирането 
им, както и модифицирането им според изпълняваната система от дейности; 
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ЕТАПИ ПРИ СЪЧИНЯВАНЕ[1] 
ЕТАПИ ПРИ ТВОРЧЕСКО 

ПИСАНЕ 
подготовка 

за 
съчиняване 

І-
ви

  
уч

. ч
ас

  
 
1. 
 

ПОДГОТВИТЕЛЕН 
ЕТАП 

изготвяне 
на план 

1. 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН 
ЕТАП 
(проучване на разли-
чен тип източници; 
брейнсторминг; мис-
ловни карти; споде-
ляне на мисли, 
чувства, опит и т.н.) 

2. ЧЕРНОВА 
3. ПРЕРАБОТВАНЕ 

ІІ
-р
и

 
уч

. ч
ас

 

2. ПРАВЕНЕ НА СЪЧИНЕНИЕТО 
4. 

РЕДАКТИРАНЕ И 
КОРИГИРАНЕ 

ІІ
І-
ти

  
уч

. ч
ас

 

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 
н
ер
ег
л
ам

ен
ти
р
ан
о 
вр
ем
е 

5. ПУБЛИКУВАНЕ 

Таб. №1. Сравнителна таблица между етапите при съчиняване  
и при творческо писане 

 

 характерно за творческото писане е даването и получаването на обратна 
връзка по отношение на създадения текст. Тя се осъществява както под фор-
мата на саморефлексия, така и по посока учител-ученик, ученик-учител, 
ученик-ученик и ученици-ученик. Новият момент тук се изразява във връз-
ката ученик-ученик и ученици-ученик, която не е предвидена в обучението 
по съчинение; 

 различни специалисти и педагози, например William C. Dell[23], Sybil 
Marshall, Angie MacCorquodale, Marie Nantes, Sarah Charlton, Tim Lea, Pam 
Walsh[14][50], изтъкват важната роля на заобикалящата среда при творчес-
кото писане. Класната стая се превръща във видоизменена среда, която сти-
мулира учениците да пишат;  

 творческото писане носи характера на проектно обучение – то се провежда 
под формата на индивидуален или групов проект, под формата на групова 
дейност като съставяне на книга или вестник, създаване на писателска рабо-
тилница или организирана на писателска конференция, вариант е да протича 
под формата на т.нар. „мини уроци“, които се провеждат в рамките на 10 ми-
нути и др. 

 

След като изведохме същността и характеристиката на творческото писане, 
необходимо е да се изясни понятието „технология по творческо писане“. За тази цел 
приемаме определението на Д. Павлов за технология – „организация на ресурси 
(материални, времеви, интелектуални, финансови) и система от логически свързани 
дейности, насочени към постигане на предварително определена цел.“[5, с. 155]   

Различни педагози с дългогодишна практика, например Lyndsey Kuster[31], 
Stephanie Moorman[48], Sarah Paul[49], Jessica Sibucao[52], определят технологиите за 
стимулиране на интереса към творческото писане като довеждащи до повишаване на 
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резултати от обучението по съчиняване и създават висока мотивация и интерес към 
писането. Този вид технологии имат своите отличителни страни, които могат да бъ-
дат разкрити чрез изграждането на класификация. Направен е анализ и съответно 
класификация на 96 технологии [Таб.№2].  

 

ПЕРИОД на публично 
представяне на технологиите  
в педагогическите среди  
и/или печатни издания 

1964-2016 г. 

 
ВИД 

 

БРОЙ 
Източ-
ници 

БРОЙ 
Техно-
логии 

статии 1 4 

методически ръководства 1 20 

учебни програми 
 

1 6 
ВИД на източниците на 

информация 

педагогически ресурси от 
интернет-източници/ 

педагогически блогове за 
обмяна на професионален 

опит и материали 

30 66 

 ОБЩО 33 96 

Таб. №2. Данни за включените в класификацията технологии за стимулиране  
на интереса към творческото писане 

 
Подборът им е на случаен принцип и са селектирани според гореизложената 

същност на технологиите за стимулиране на интереса към творческото писане. Те са 
активно използвани в практиката от педагози, които имат от 5 до над 15 години педа-
гогически опит и последователи в рамките от 1 000 (например Kari McDonald[47]) до 
над 46 000 души (например Rachel Lynette[34-45]), което е доказателство за влияние-
то и авторитета им сред педагози и родители от целия свят. 

Класификацията на тези технологии може да се изгради на основата на три 
показателя: според броя на участниците; според преобладаващия характер на анали-
зираната технология и според преобладаващите категории писане (влизащи в състава 
на разбирането ни за творческо писане), към които може да бъде съотнесена – това 
са: себеизразяване; писане на нехудожествени текстове и писане на художествени 
текстове. По посока на тези разсъждения може да се синтезират и отличителните им 
черти.  

Първият показател, по който могат да бъдат класифицирани анализираните тех-
нологии за стимулиране на интереса към творческото писане, е броят на участниците 
в провежданата система от дейности. Могат да се разделят на такива, свързани с ин-
дивидуална дейност (76.04%) и такива – с кооперативна (36.45%). В определени слу-
чаи технологиите могат да се причислят и към двете категории. Процентовите изчис-
ления ни дават основание да стигнем до извода, че при стимулирането на интереса 
към творческото писане преобладават технологиите, свързани с индивидуална дейност.  

Вторият показател е според преобладаващия характер на технологията. При 
провеждането на анализа се установи, че голяма част от технологиите са с повече от 
един преобладаващ характер: 
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 сюжетно-ролеви характер – 9.38%, при тези технологии учениците влизат в 
ролята на журналисти, на изследователи, детски писатели, измислени герои 
и др.; 

 комплексно-художествен характер – 59.38%, при тях се изграждат книги, 
вестници, списания, табла, бюлетини и т.н. Учениците се включват в систе-
ма от дейности, която не се ограничава само до писане, но и изпълняват друг 
вид художествено-артистична дейност – рисуване, конструиране, апликира-
не и т.н., използват се музикални и/или визуални стимули. Като цяло тех-
нологиите по творческо писане трябва да притежават или този характер, 
и/или да включват учениците в речевата дейност „писане“ посредством иг-
рови стимул и близка, интересна за тях тема за писане и/или дискутиране; 

 писане тип „подсказка“ – 37,5%, голяма част от педагозите използват т.нар. 
тип писане „подсказка“. Формата, под която се представя, може да бъде ня-
колко варианта: незавършена синтактична структура; въпросително изрече-
ние; кратка информация, която провокира разсъждения и/или изисква аргу-
ментация. Често пъти учителят или учениците подготвят такива карти или 
листчета, които се поставят на видно място в класната стая. Учениците пи-
шат по тях в различни ситуации: при проявено желание; при приключване 
със задачите в даден час; по време на междучасието; като част от писател-
ската работилница; като стимул за писане във времето за ежедневно писане 
в дневници; 

 информационно-комуникативен характер – 61,46%, това са технологии, при 
които децата изграждат табла, свързани с писането, бюлетини, инструкции, 
правила на класа, организират се срещи с писатели, изиграват се монолози 
или диалози и подобни;  

 преобразуващи средата технологии – 23.96%, предполагат преобразуване на 
класната стая – това включва дейности като: изграждане на писателски кът; 
поставяне на различни информационни табла; създаване на писателска рабо-
тилница и т.н. 

Според категориите писане, към които могат да бъдат съотнесени анализирани-
те технологии, процентовото отношение е следното: себеизразяване (изразяване на 
мнение, чувства, емоции, преживявания под формата на дневници от различен вид, 
журнали, приятелска кореспонденция и др.) – 58.33%; писането на нехудожествени 
текстове (текстове в научен стил; графики; карти; табла; плакати; бюлетини; статии 
за класни вестници и списания; автобиографии; биографии; рекламни текстове; обя-
ви; съобщения; правила; инструкции и др.) – 57,29%; писането на художествени текс-
тове, поетично писане (разкази; лирични произведения; драматични произведения ка-
то кратки скечове, монолози и диалози) – 31.25%. 

Изводът, който може да се направи въз основа на анализираните и класифици-
рани технологии за стимулиране на интереса към творческото писане е, че те са тех-
нологии по творческо писане, които преобладаващо са свързани с индивидуална дей-
ност,  писане на нехудожествени текстове и такива, свързани със себеизразяване, ос-
новният им характер  е информационно-комуникативният и комплексно-художестве-
ният. Това довежда до заключението, че за да се превърне писането, респективно съ-
чиняването, в желана, обичана и интересна за учениците дейност, то е важно педаго-
гът да използва с учениците такива технологии по творческо писане, които да пред-
ставят писането в съчетание с другите видове изкуства. По този начин те ще го ос-
мислят като вид изкуство и като средство за себеизразяване и комуникация. 
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ПОДГОТОВКА НА ДЕТЕТО ЗА ПОСТЪПВАНЕ В 1-ВА ГРУПА 

НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА – СЪВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИ 
 

гл. ас. д-р Мария Дишкова 
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CHILD TO BE PREPARED FOR KINDER GARDEN – ADVISES 

FOR PARENTS 
 

Assist. Prof. Maria Dishkova, PhD 
University „Prof. d-r Asen Zlatarov” – Burgas 

 
 

Abstract: When a child is going to start visiting kinder garden it is a huge crisis about him, 
his parents and family as a whole. Sometimes it is very different for mothers to act 
adequately in this important for child period. That is why, may be it is better to search for 
some help from social-pedagogical specialists. Professional help will make problem more 
clear and will point its most important issues. It is not only a theory but it is proved in 
practice that mother’s behavior defines child’s behavior. Some results of a research are 
included in this statue. They are about parents’ behavior when a child starts visiting kinder 
garden. Some good advises are published as well. 
 
Key words: kinder garden, children, social-pedagogical help, tips for parents. 
 
 

Постъпването в 1-ва група на детската градина е събитие, което е част от 
живота на почти всяко българско дете. За някои родители това събитие е съпътствано 
само и единствено от положителни емоции, което важи респективно и за детето. За 
съжаление, не са малко родителите, които „се страхуват“ от детската градина. За тях 
събитието е изпълнено по-скоро с напрежение и много неизвестни. Това важи, раз-
бира се, респективно и за детето. В този смисъл се появява необходимостта от 
социално-педагогическа работа с децата и техните родители. Разбира се, трябва да се 
конкретизира, че трудната адаптация и/или болезнената раздяла не са проблеми, кои-
то изискват специализирана помощ, защото това са психологически процеси, чието 
преодоляване води до пълноценното съзряване на личността. По-скоро непреодоля-
ването, задълбочаването и/или използването на грешни подходи и методи за справяне 
с проблема може да доведе до появата на много по-сериозни проблеми в бъдещото 
развитие на детето. 

Фактът, че родителите се „страхуват“ от детската градина, както и неговата зна-
чимост за пълноценното съзряване на детето, доведе до провеждането на изследване. 
Целта на направеното проучване е да се проследят нагласите и очакванията на роди-
телите по посока на постъпването на тяхното дете в 1-ва група на детската градина. 
Обект на изследването са 260 майки от различни населени места, на различна въз-
раст, с различно образование и професии. Полът на родителя беше нарочно избран да 
е еднакъв. Предишно проведено изследване доказа, че има сериозни разлики в глед-
ните точки на майката и на бащата по отношение на възпитанито на детето [1]. Пред-
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мет са всички съществуващи взаимовръзки между педагогическите (възпитателните) 
субекти в социалния свят около детето: родители, учители, педагози, възпитатели, 
връстници. 

 

Работната хипотеза, заложена в изследването гласи, че: 
 поведението на детето, когато постъпва в първа група на детската гра-

дина, се предопределя преди всичко от поведението на неговите родители, т.е. 
ако те са спокойни и детето ще бъде спокойно, но ако те са напрегнати и детето 
ще чувства напрежение.  

В статията ще бъде цитирана само една малка част от резултатите, получени от 
проведеното изследване. Това са резултатите, които са пряко свързани със „страхове-
те“ на майките. Акцентира се именно на тези резултати, защото те са пряко свързани 
с предписанията, насочени към родителите по-нататък в статията. Майките споделят, 
че притесненията им се обуславят от предварителните им нагласи, дори предразсъдъ-
ци към държавната детска градина като институция. Това е и една от причините 
много от тях да предпочитат алтернативните форми за отглеждане и възпитание на 
децата [2].  

 

Майките се страхуват от: 
 агресията в обществото като цяло и навсякъде – 258 майки (99,23%); 
 агресията между децата – 220 майки (84,61%); 
„Агресията е качествена промяна на учебната среда, която от мирна и 

благополучна се превръща в рискова, включително за физическото здраве на 
участниците. За несигурната учебна среда са характерни конфликти от вся-
какъв тип: между деца, между деца и учители, между колеги. Конструктивното 
решаване на тези конфликти е невъзможно в условията на нехуманна, агресивна 
среда, в която се пренебрегват правилата за обществен ред и се упражнява  
т. нар. „право на силния” [3, Петкова, стр. 73].   

 неспособността на учителите да се справят с агресията между децата –  
215 майки (82,69%); 

 наличието на прекалено много деца в групата и невъзможността на учителя 
да вижда всичко, което се случва – 200 майки (76,92%); 

 агресия от страна на учителите спрямо децата – 199 майки (76,54%); 
 агресията, проявявана от страна на родителите на други деца – 159 майки 

(61,15%) 
 детето няма да има възможност да си играе така спокойно, както у дома –  

145 майки (55,77%); 
 детето няма да може да се обслужва и да се оправя само – 111 (42,69%); 
 боледуването – 105 (40,38%). 
 

В отговорите на този въпрос беше маркирана опция за родителите да изберат 
повече от един верен отговор, който да отговаря на техните нагласи. Отделно са из-
брани тези отговори, които надвишават 50% с идеята, че са по-показателни и катего-
рични. 

Педагогическата теория и практика намират взаимовръзка между малкото вре-
ме, предвидено за игра и агресията в детската градина. В ръководено от Ел. Петкова 
обширно изследване на студенти се констатират следните значими изводи по посока 
на агресията: „висока степен на осъзнатост  на риска от агресия за сигурността 
на децата от всички участници в изследването: експерти, учители и родители 
при разпозната ниска степен на способност на възпитателите да осигурят ре-
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сурси за игра като развиваща дейност, която предпазва от агресивно поведение“  
[3, Петкова, стр. 90-91].  

„При това възпитателите посочват като причина и за агресията, и за ог-
раничените игрови ресурси нарушения на средно  и високо управленско ниво, по-
ради които децата не разполагат нито с достатъчно пространство, нито с не-
обходимото време за игра“ [3, Петкова, стр. 92].   

„Учители, психолози  и директори като експерти критикуват и препо-
ръчват: 

• Все повече МОН и Общините отнемат от времето за игра в детската 
градина, включвайки допълнителен брой задължителни образователни ситуа-
ции. Налице е крещящо нарушение на администрацията срещу психичното здра-
ве на децата. Въведено е допълнително изучаване на английски език в сутрешния 
режим, което допълнително изяжда времето за игра“ [3, Петкова, стр. 92].    

• „Пространството за игра е от значение. Когато то не е достатъчно и 
децата не могат да се обособят в играещи групи, това води до агресивно поведе-
ние в играта. След обучението това просто съсипва децата, те не могат да от-
дъхнат. И нито им се учи, нито им се играе“ [3, Петкова, стр. 91].     

• „Да се контролира спазването на изискванията на наредба №7/2007 г. за 
броя на децата в група (за целта да се насърчават на общинско и национално 
ниво директори, които спазват законовите норми); да се увеличи пространство-
то за игра, да се намали времето за организирано обучение в подготвителната за 
училище група“ [3, Петкова, стр. 92].     

 

Освен цитираните резултати, свързани със „страховете“ на майките, изследване-
то доказа и заложената работна хипотеза, че адаптацията на детето зависи от нагласи-
те на родителите или, че „спокойните“ родители изпращат в детската градина „спо-
койни“ деца. Това е добро основание да се предложат някои предписания за „спокой-
ни“ родители. Това са предписания, доказали своята ефективност в практиката. 
Освен това, предписанията са съвсем достъпни и лесно изпълними. 

 

„Тръгването на детска градина е свързано с много промени за семейството, кое-
то трябва да се адаптира към един съвсем нов дневен график. Често е по-трудно за 
родителите, отколкото за децата, особено ако са родители за първи път. Родителите 
започват да се тревожат за това, че ще бъдат разделени от децата си, както и че тряб-
ва да се променят часовете на лягане, ставане, хранене и т.н. По този повод има ня-
кои приложими стратегии, които могат да се окажат полезни и да улеснят за всички 
участници прехода от дома до детката градина: 

 Бъдете добре информирани. Говорете с учителката и съберете колкото мо‐
жете повече информация. Тогава ще бъдете готови и подготвени да обясните на де-
тето си: как ще пътувате до детската градина; колко време ще прекарва детето там; 
колко дни от седмицата; какво трябва да направи детето, ако му се ходи до тоалетна; 
в каква стая ще прекарва времето си; какво ще прави там. 

 Разберете какво трябва да носи детето в детската градина. Персоналът в 
детската градина ще обясни какви вещи са необходими: шише за вода, дрехи за пре-
обличане, нощница, други необходими неща.  

 Говорете с детето за маршрутите. Подгответе го за рутината чрез разгово-
ри. Например: „Сега отиваме в парка да си поиграем на катерушките. След товаще 
отидем до магазина за хляб. После се прибираме, за да обядваме и да си подремнем“. 
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 Създайте рутина. Ще се убедите, че децата се справят много по-добре, кога-
то знаят какво да очакват. Те може би ще са изморени след детската градина, защото 
са правили много нови и вълнуващи неща. В този смисъл дневният режим много 
помага, както и спазването на времето за баня, хранене, четене на приказки, лягане. 

 Направете детската градина реалност. Покажете предварително на детето 
къде се намира сградата. Говорете за това как то ще я посещава, какво ще прави там, 
кой ще го води и кой ще го взима. Ако имате възможност посетете предварително 
детската градина няколко пъти, за да свикне детето да я вижда преди да започне да я 
посещава. 

 Създайте очакване. Съществуват много детски книжки с мотиви от детска-
та градина, които дават добра представа на детето. Закарайте детето до книжарница и 
му дайте възможност само да си избере книжка. Вземете го по магазините и заедно 
изберете нощничката или други вещи, които ще са му необходими за детската градина. 

 Насърчавайте независимостта. Децата, които са способни да се самооб-
служват, ще се чувстват по-комфортно в детската градина. Нека детето да се упраж-
нява по посока на личната си хигиена. Обличането на детето в удобни за него дрехи 
също много ще го улесни, когато се облича и съблича само. Ходенето до тоалетна, 
забърсването, издухването на носа, миенето на ръце преди и след хранене за навици, 
които детето може да добие от сравнително ранна възраст.  

 Опознайте раничката. В началото е трудно за детето да разпознава личните 
си дрехи и вещи. Затова може да се упражнявате у дома. Дайте възможност на детето 
само да приготви раничката си. Нека няколко пъти да извади и отново да подреди не-
щата си вътре. Това ще му помогне да разпознава вещите си, когато е извън дома. 

 Лесна раздяла. Страхът от раздялата е естествена част от детството, но той 
може да бъде деконструктивен за някои родители и да ги накара да се чувстват ви-
новни и/или стресирани. Има няколко стъпки, които могат да се реализират, за да се 
направи моментът на раздяла по-лесен за детето: 

1) Упражнете раздялата. Нека детето да прекара малко време с роднини или 
други хора, които познава добре. Желателно е да го изведат от дома, за да сте 
на по-голямо разстояние от него. 

2) Позволете на детето да си вземе любима играчка или предмет, когато излиза 
от вкъщи. 

3) Гледайте раздялата да се случва винаги след добър сън или хапване. Децата 
проявяват повече тревожност, когато са гладни или изморени. 

4) Създайте ритуал на сбогуването. Не е необходимо да е нещо сложно – може 
да е целувка, прегръдка, махване през прозореца. Детето ще почуства повече 
сигурност, защото с времето ще свикне, че след този ритуал си тръгвате. В 
помощ би бил един ритуал на посрещането от страна на персонала в детската 
градина. 

 Уредете на детето срещи за игра. Ако имате възможност съберете няколко 
пъти детето да си играе с други деца, с които ще бъде в една група в детската гради-
на. Когато после срещне познати лица там, ще  му бъде много по-приятно, по-лесно, 
а и ще се чувства по-сигурно. 

 Тръгнете си без да драматизирате раздялата. Кажете на детето, че сега си 
тръгвате, но ще се върнете, за да го вземете. Не се обръщайте. Уверете детето, че 
всичко ще бъде наред. 

 Говорете с учителката на детето. Тя може да даде съвет или идея какво да 
направите, за да се почуства детето по-добре в детската градина. Би било добре, ако 
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учителката има възможност да задоволява поне някои от индивидуалните потребнос-
ти на детето. 

 Родителите също имат нужда от помощ, за да се справят с раздялата. Тя 
може да бъде трудна, особено ако се притеснявате дали детето ще се справи само. 
има някои неща, които можете да направите за себе си: 

- обърнете си внимание – нахранете се, направете малко упражнения, излезте с 
приятели, свършете някоя работа, ангажирайте мислите си с нещо друго; 

- включете се в дейността на детската градина – да помагате в детската гради-
на е прекрасен начин да се срещате с родителите на другите деца, да опоз-
наете персонала, да научавате за всички промени; 

- върнете се на работа“ [4] – някои майки се връщат на старото си работно 
място след 2-3 или повече години майчинство. Има и такива, които започват 
нова работа. Вълнението от този момент се подклажда от редица фактори, 
някои от са които приятни (отново сред колеги и приятели; ще изляза най-
после от кухнята; разнообразие; активен социален живот; ще докажа, че съм 
нещо повече от готвачка, чистачка и перачка; увеличаване на финансовите 
възможности на семейството). Други фактори са носители на не чак толкова 
приятни емоции (промяната; смяната на дневния режим; по-малко свободно 
време; служебни ангажименти; умора след края на работния ден). Основната 
тревога на родителите обикновено е пълната промяна в живота на детето, 
която ще се случи неизбежно щом мама тръгне на работа; 

- запишете се да учите“ [4, стр. 2-9]. 
 

В друго анкетно проучване, направено през 2015 г., се включиха 155 майки на 
деца от II-ра, III-та и IV-та група в държавните детски градини. Изследването бе 
насочено към въпроси, свързани с първите дни на децата им в тази възпитателно-
образователна институция. При попълването на анкетите, обаче, майките вече се бяха 
отърсили от първоначалния стрес и отговаряха от позицията на опита, което е полез-
но за майките, на които придобиването на подобен опит все още предстои. Нещо по-
вече, през призмата и гледната точка на настоящето, те ясно си дават сметка за греш-
ките, които са допуснали тогава.  

 

Ето някои от въпросите, които съдържа анкетната карта: 
1. Трудна ли беше адаптацията на Вашето дете към детската градина? 
2. Колко време продължи? 
3. В какви поведенчески прояви от страна на детето се изрази „трудният” 

период? 
4. Как се справихте с това? 
5. Смятате ли, че детето Ви попадна в добра група? 
6. Доволни ли сте от педагозите и другите специалисти в детската градина? 
7. Потърсихте ли помощ от друг специалист за решаване на проблемите с труд-

ната адаптация, например детски психолог, логопеди т.н. 
8. Получихте ли помощ от учителите на детето? 
9. Консултирахте ли се с други родители? 
10. Какво бихте посъветвали родителите, на които им предстои да изпратят 

детето си в детска градина? 
 

100% от анкетираните майки споделят, че е имало редица трудности в периода 
на адаптация на детето им към детската градина, много от които са били дори тре-
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вожни. За пример могат да се посочат следните, които са свързани с различни пове-
денчески и психологически прояви на детето: 

- то изпада в истерия всяка сутрин, когато трябва да се приготвя за тръгване 
или при вида на детската градина; 

- буди се нощно време с рев и дълго време не може да се успокои, за да заспи 
отново; 

- започва да се напикава в леглото почти всяка нощ; 
- хапе и удря майката, когато го оставя в детската градина; 
- сърди се на майката, дори когато тя идва да го вземе; 
- отказва да комуникира с майката; 
- разкъсва раницата си с дрешките за преобличане; 
- непрекъснато е в лошо настроение, дори в почивните дни, когато не посе-

щава детската градина; 
- не се храни в детската градина; не спи на обяд; 
- не желае да си играе с връстниците; 
- държи се агресивно спрямо другите деца; 
-    другите деца са агресивни спрямо него; 
- не слуша госпожите и те правят ежедневни забележки на майката. 
 

Отново всички майки са категорични, че независимо от формата на проявление 
на трудната адаптация, всичко отминава с времето. На някои деца им е нужно повече 
време, на други – по-малко.   

 

Обобщаването на резултатите, получени от направеното изследване, дават въз-
можност да се направят няколко основни изводи. Те могат да бъдат полезни за май-
ките, изправени пред новото предизвикателство да окажат подкрепа на децата си при 
постъпването им в детската градина. 

1) Представете си, че не детето, а Вие тръгвате на детска градина!  
Забравете личните си спомени и причините, поради които навремето сте недо-

любвали тази институция. Погледнете през очите на зрял човек и си дайте сметка, че 
това е една съвсем подходяща среда за развитието на детето. Независимо от големия 
брой деца в група (обикновено в държавните детски градини групите се сътоят от 30-
35 деца), всички са връстници на детето и разберете, че са му много по-интересни от 
възрастните. Игрите с връстници са по-забавни, по-спонтанни, по-креативни и по-
равнопоставени. Връстниците правят смешни неща, които са извор за искрена радост 
и смях. Кажете на детето си, че то отива в детската градина, защото е достатъчно 
голямо да има приятели и да си играе с тях, без надзора на родителите си. Приемете 
детската градина като предизвикателство и предайте това усещане на детето си. Ако 
сте уверени, детето също ще придобие увереност! 

2) Установете отношения на партньорство с учителите!  
Не се дръжте с тях като с врагове. Не е нужно да ги харесвате или да ги одобря-

вате. Те са от другата страна и е нормално да имате противоречия. Но е задължител-
но да ги разберете и да им се доверите. Никога не забравяйте, че те прекарват повече 
време през деня с детето. Ако се сработите с учителите в детската градина, ще полу-
чите тяхната подкрепа. Интересувайте се от това как е минал денят на детето. Вслуш-
вайте се в съветите на учителите и в техните изисквания, без да им давате съвети как 
да си вършат работата. И най-вече – не се изказвайте грубо за тях пред детето: ако 
имате доверие на учителите, то също ще им се довери и времето, което прекарва с 
тях, ще бъде по-приятно за него. То ще ходи на градина с желание. 
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3) Проучете обстановката!  
Последната седмица на м. август е добър период за разузнаване. Действително, 

много от учителите още са в летен отпуск, но може да имате късмета да се запознаете 
с бъдещия учител на детето. Така в неформален разговор ще уточните чисто „техни-
ческите” изисквания относно постъпването в детската градина (необходимите дреж-
ки за преобличане; вещите, които трябва да се съдържат в раничката на детето – нощ-
ница, хавлиена кърпа, мокри и сухи кърпи; часът за отвеждане в детската градина; 
часът за взимане и всичко, от което се интересувате). Желателно е, детето да при-
съства на този първи разговор, защото ще види, че не се притеснявате да питате. 
Така, на следващия ден то няма да се притеснява да попита учителя за нещо, което не 
знае, или да му сподели нещо, от което се притеснява. 

4) Не се притеснявайте за това как ще справи детето Ви с храненето, 
обличането и другите битови навици, които не е усвоило!  

Ако оставите детето си на „неволята”, ще се учудите колко добре се справя то в 
своята пресонална самостоятелност. Дори ще разберете, че в някои аспекти се явява-
те пречка за неговото развитие. Никога не подценявайте децата си. Ако има нещо, 
което все още не са научили, те ще го усвоят много бързо. Ще се окаже, че знаят и 
могат много неща, но не сте им давали възможност за изява. Гласувайте им пълно до-
верие и те ще го оправдаят! Ако се безпокоите от нещо, споделете го с учителката – 
тя ще помогне.   

5) В първите дни обличайте на детето подходящи и удобни дрешки.  
Временно забравете „контенето” и сравняването на етикетите с другите родите-

ли. За детето е важно удобството, особено ако за пръв път ще му се налага да се 
облича и съблича само. Избягвайте копчетата, чорапогащниците, връзките. Акценти-
райте на по спортните модели, които са по-удобни и за игра. Същото важи и за 
обувките: не купувайте на детето обувки с връзки само, защото то е пожелало това, а 
не  може да ги вързва без чужда помощ. Учителите ще помагат на децата, докато 
свикнат да се обслужват самостоятелно, но за тях също е по-удобно да се използва 
практичността в обличането. Не затруднявайте излишно педагозите, за да им предо-
ставите възможност да се съсредоточат върху фактическото изпълнение на основните 
функции! 

6) Не бързайте да се сприятелявате с родителите на другите деца!  
Новите контакти в никакъв случай не са фактор, който ще подпомогне адапта-

цията на детето. Не забравяйте, че всичко е ново и като усещане, и като впечатление. 
Не бързайте да споделяте, за да се почуствате по-добре временно или за да получите 
съвет със съмнително качество (никога не забравяйте, че съветите, които получавате 
от други родители по различни въпроси, всъщност са изпробвани върху други деца; 
ако наистина имате нужда от съвет – по-добре се обърнете към специалист). Често се 
случва по различни причини да попаднете в конфликт с родител, с който сте сподели-
ли твърде много за личното си емоционално състояние в първите дни, или за емоцио-
налните прояви на детето. Тази информация може да Ви направи уязвими в бъдеще, 
както и да внесе излищно напрежение във взаимоотношенията на детето с другите 
деца. А подобно нещо е напълно излишно. 

7) Не се настройвайте негативно, ако в групата на Вашето дете е включено 
дете със специални образователни нужди.  

Това е свързано с възможността, която се осигурява на всяко дете, то да се ин-
тегрира и да се развива като пълноценен член на българското и световното общество. 
Бъдете толерантни към различните и ще научите детето на толерантност, търпимост 
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и разбиране, които са задължителни качества за нашето съвремие, което се характе-
ризира с духовна деградация и морален упадък – това е правилният път за изграж-
дане на ценности у личността. 

8) Не се стряскайте от боледуването! То е неразделна част от посещаването 
на детска градина. Детето ще порасне и това ще отмине. Боледуването се превръща в 
социално-педагогически проблем, когато родителите решат  да се въздържат от посе-
щаването на детска градина, за да го избегнат. Боледуването има социално отражение 
също, когато стане повод за конфликти между родителите, както и между родителите 
и персонала в съответното държавно заведение. 

9) Не удължавайте излишно сутрешната раздяла! Гушкането пред вратата на 
детската градина, не само няма да оправи нещата, но дори ще ги влоши. Убеждава-
нето, бърсането на сълзите, успокояването и даването на обещания от типа: „Ако не 
плачеш, мама ще ти купи подарък“ или „Ако плачеш, мама няма да дойде да те 
вземе“ правят раздялата по-трудна, както за детето, така и за майката. Независимо от 
личните преживявания на майката в тези моменти, трябва да запазите самообладание 
и хладнокръвие и да се разделите с детето така, че то да повярва, че вярвате, че го ос-
тавяте на едно хубаво място да си прекара деня. Полезно е да се сменят близките, 
които водят сутрин детето на детска градина: сами ще се убедите, че някои от 
„сутрешните номера“ децата „продават“ само и единствено на майките си. Включете 
други роднини в това начинание и много скоро ще усетите положителния ефект. 

10) Споделяйте с детето си интересни подробности за това как е минал 
денят ви, докато то е било в детската градина! Създайте у детето увереност, че 
прави нещо значимо като го разпитвате за преживяванията му през деня. Правете 
това всеки ден.   

11) Голяма грешка е да обсъждаме проблема с други възрастни пред детето.  
Това се случва изключително често и родителите изобщо не се съобразяват с 

присъствието на детето в разговора. За съжаление, засяга не само проблема с адапта-
цията, но и всички ситуации, които карат майката да се оплаква. Така детето много 
често става свидетел на разговори с различни хора за неговите лични затруднения в 
конкретни аспекти. Това го обърква по две основни причини: първо, защото се изла-
гат на показ факти, които то може би не желае да споделя с други хора, освен с мама; 
и второ, защото то чува, че има проблем и без да е разбирало до сега, че има проблем 
с детската градина, вече започва да мисли именно по този начин. Ако наистина имате 
нужда да поговорите с някого или да потърсите съвет, направете го, но гледайте да не 
е в присъствието на детето. Особено „вредни“ в такъв момент са повечето баби и дя-
довци, които сякаш нарочно започват да говорят само за детската градина, да се 
„вайкат“ и да разпитват детето не особено тактично за неговото пребиваване там 
(„Много ли е лоша госпожата?“; Още ли дават онези ужасни кремчета за десерт?“; 
„Сигурно ви държат жадни, за да не се начурквате!“). Ако е възможно, за определен 
период от време, избягвайте тези контакти, за да предпазите детето от излишни 
сътресения и разговори, които не са му приятни. 

Разбира се, тези предписания в никакъв случай не изчерпват всичко, което може 
да се появи като проблем в процеса на адаптация на детето към детската градина. Те 
са по-скоро от типа на „връстници обучават връстници“, респективно „родители 
обучават родители“. Една, организирана от социален педагог, група за взаимопо-
мощ от родители на деца, които ще бъдат първа група или ще посещават подобно за-
ведение за първи път, би постигнала грандиозни резултати по посока на възпитание-
то на детето. Родителите ще се успокоят, ще направят правилните неща и по всякакъв 
начин ще подпомогнат детето, вместо с погрешните усилия да затруднят адаптацията 
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му и да го травмират за следващи подобни събития. Проведените изследвания доказ-
ват необходимостта от оказването на взаимопомощ между родителите в името на 
най-добрия интерес на детето.  

В заключение може да се каже, че позитивното отношение на родителя към 
всяко ново предизвикателство, пред което се изправя неговото дете, означава повече 
сигурност и самоувереност у детето, които ще му помогнат да се справи по-лесно и 
да приеме и по-нататъшните трудности като абсолютно преодолими препятствия.   
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VECTOR TEMPLATE IN THE DESIGN OF TEXTILES  

AND CLOTHING 
 

Assist. Prof. Yana Vasileva Todorova, PhD 
 
 

Abstract: This article discusses the application of vector templates in teaching design of 
textiles and clothing. The commented prints and accessories are designed with digital tools 
of two-dimensional computer programs of student first-year undergraduate program 
fashion design in New Bulgarian University. In support of the main thesis applied examples 
of completed projects by leading fashion designers and student works. 
 
Key words: Computer graphics, fashion design, vector templates, student works 
 
 

Интернет пространството изобилства от различни видове графики и изображе-
ния, които се предоставят за свободно ползване. Потребителите и всеки смело опре-
делящ се като „дизайнер” проектант прибягва до употребата на темплейти за своите 
проекти. Какво представлява темплейтът и как може да се ползва в работата на сво-
бодните артисти това е тема на настоящата статия. Темплейтите представляват гото-
ви файлове – шаблони създадени от професионални художници, които се предоста-
вят в платена или безплатна версия. Готовите файлове са лесни и удобни за ползване, 
в тях вече е поместен някакъв дизайн и потребителя го приема и подчинява на своите 
нужди. Шаблоните се поддават на обработка и модификации, което предоставя въз-
можност за въвеждане на нови авторски изображения, които почиват на конструк-
цията на готовия файл. Темплейтите намират приложение както в дизайнерския про-
цес и рекламната графика така и в обучението по мода, графичен дизайн и визуални 
изкуства.  

Приложението на векторни темплейти в обучението по дизайн на текстил и об-
лекла е много широко. Практиката изобилства от разнообразни примери за графично 
проектиране на десени и дрехи, изработени на компютър. Щампи и аксесоари създа-
дени с дигиталния инструментариум на двуизмерните компютърни програми се сре-
щат в свободните разработки на световно известни дизайнери както и в проектите на 
млади артисти. Студентите първи курс бакалавърска програма Мода в Нов български 
университет също работят с шаблнни файлове. Тяхното обучение стартира с курсове 
по компютърна графика където темплейтите се оказват много подходящи за целите 
на учебния процес. Съвременните тенденции в дизайна и новите преподавателски 
практики са приоритет за преподавателите от департамент „Дизайн” програма мода.  
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Широката употреба в различните сфери на дизайна на векторните темплейти на-
лага тяхното поместване в обучението по моден дизайн. Изработката на уебсайт, 
фирмен стил или презентация са лесно постижима задача за всеки първокурсник. Съ-
що така шаблонните файлове са неоценим помощник при проектиране на текстил и 
облекла. Младите дизайнери могат да избират из между векторните чертежи помес-
тени в интернет или в библиотеките на повечето двуизмерни програми, но най-голя-
мо разнообразие от форми и цветове предоставя тяхното вдъхновение, благодарение 
на което те разчупват готовите шаблони и изграждат прекрасни авторски модели. 
Темплейтите са изключително полезни в случаите когато художникът прохожда в 
графичната среда и усвоява изразните й средства. С оглед подобряване на компютър-
ните умения студентите в първи курс бакалавърска програма Мода в Нов български 
университет сериозно наблягат на компютърното проектиране. Тяхното обучение 
стартира със занятия по CorelDraw и Photoshop в синхрон с дисциплини от сферета на 
конструирането на облекла и текстилния дизайн. Семестриалните задачи са специал-
но подбрани като по този начин се опознават в детайли естеството на векторните и 
растерните изображения и опциите за обработка на графики и снимкии в програмите. 
Текущите задачи са концентрирани в разработка на дигитални десени, които се по-
местват в готови облекла. При реализацията на тази задача темплейтите се оказват 
много полезни. Докато младите дизайнери упражняват техниките за работа с инстру-
ментите, учат се да чертаят и изследват настройките за контур и запълване, шаблони-
те предлагат подходяща основа за изготвяне на техническите скици и представяне на 
визуализации на готови облекла. (Фиг.1) 

За по-голяма прецизност след изработка на основния мотив на десена младите 
художници имат за задача да поместят щампата в техническа скица на избрана от тях 
дреха. По-смелите импровизират с темплейти на аксесоари и усложняват задачата. 
Получават се много интересни хрумвания. Любопитни за тях са техниките за вграж-
дане на изображенията в готов чертеж на дреха, което може да се реализира както 
във CorelDraw така и в Photoshop или Illustrator. В конкретния пример от следващите 
фигури задачата е реализирана в CorelDraw X6 и представя трите етапа на работа 
през семестъра. Първата текуща разработка е фокусирана в проектиране на основния 
модел за щампата и обхваща дизайн на композицията и избор на цветовата гама. Вто-
рият етап е създаването на модул с повтарящи се елементи, чието предназначение е 
да представи десена във завършен вид. Трета и завършителна операция е влагането 
на графичния проект в готов темплейт за дреха или аксесоар. Всички стъпки се 
реализират в учебните занятия под ръководството на компетентен преподавател. 
(Фиг. 2,3,4) 

   
Фиг. 1 

Фиг.1. Студентски проект за облекла Кирил Мънев – 1 курс БП „Мода” 
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Фиг. 2  Фиг. 3  Фиг. 4 
 (Фиг. 2, 3, 4) Проект за десен Камелия Николаева Матеева –  

първи курс БП „Мода“, НБУ 

Разбира се най-добрите студенти разчупват задачата и самостоятелно се заемат 
с изчертаване на дрехите и аксесоарите посредством инструмента Pen. За целта те 
трупат знания цял семестър и резултатите са впечатляващи. При необходимост се на-
насят корекции в контура с инструмента Shape и се поставят десени в облекла 
посредством командата Pattern Fill и всичко това е възможно благодарение на лек-
циите по CorelDraw. Всички техни опити дори и неуспешните се адмирират и 
поощряват тъй като крайната цел на преподавателя е усвояването на чертожните тех-
ники до най-дълбоки детайли до степен самостоятелно изграждане на техническата 
скица. Допълнителните упражнения и самостоятелните изследвания дават добри 
резултати и в края на семестъра отделни единици работят свободно с инструментите 
и са способни да създадат перфектни чертежи. Тези разработки са много ценни тъй 
като надхвърлят учебната задача и представят един нов поглед върху приложението 
на графичните програми в модния дизайн. (Фиг. 5,6) 

 

   

Фиг. 5 
Фиг. 5. Светлана Йорданова –  

1 курс „Мода“ НБУ 

Фиг. 6  
Фиг. 6  Богдана Костова – 

1 курс „Мода“ НБУ 
 
Компютърните експерименти са изключително интересни за младите дизайнери 

и те с удоволствие се възползват от предоставените часове, за да разгърнат своя твор-
чески потенциал. В резултат се получават много качествени графични изображения, 
които заслужават нашето внимание. Използвайки векторните темплейти за подложка 
някои студенти разпадат готовия шаблон с командата Outline Trace и създават цяла 
колекция дамски облекла. Тъй като задачата е по-творческа се допускат леки откло-
нения в контура и силуета, но като цяло резултатите са много професионални и бяха 
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обобщени в студентска изложба експонирана в центъра по изкуства на Нов български 
университет. С посочената изява някои студенти кандидатстваха за европейски сти-
пендии и получиха частично финансиране. (Фиг.7,8)  

 

     

Фиг. 7  Фиг. 8  Фиг. 9 

Фиг. 7, 8, 9 Проекти за дамски облекла Светлана Йорданова – 1 курс „Мода“ НБУ 
 
Обръщайки поглед към световната практика откриваме доста сходства в препо-

давателските практики по отношение на графичното представяне на идейните проек-
ти. Да вземем за пример проектите на Francesca  Guarracino студент в академията по 
изящни изкуства Manchester Metropolitan University където тя представя дипломната 
си колекция облекла. Нейните десени са много интересни тъй като са комбинация от 
компютърни векторни и растерни форми. В дигиталните десени се преплитат етно 
мотиви и форми. Студентката черпи вдъхновение от дългите си пътувания и различ-
ните култури влага при изработката на своите проектите. Характерно за нейната 
работа са наслагването на различни слоеве и контексти. За графичното представяне 
на нейната авторска колекция дизайнерката си е послужила с векторни шаблони, за 
да покаже влагането на десените в съответните дрехи. Ако разгледаме виртуалния 
сборник на академията ще открием още дипломни представени графично чрез тем-
плейти. Така се убеждаваме, че практиката за работа с шаблони е обичайна и се до-
пуска във висшите училища по изкуства дори и за дипломни разработки. Модните 
дизайнери работят с темплейти не само за реализация на учебни задачи, но и при 
поместване на авторски колекции в каталози и блогове. (Фиг. 10) 

 

 
Фиг. 10 

Фиг. 10. Дипломни разработки на Francesca  Guarracino, дипломант по моден дизайн 
в академията по изкуства Manchester Metropolitan University 
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В заключение може да се обобщи, че съвременните преподавателски практики 
налагат ползването на графики и изображения от интернет, които преминават през 
призмата на художника и се превръщат в интригуващи авторски творби. Направения 
паралел между обучението в Нбу и академията по изящни изкуства Manchester 
Metropolitan University доказва необходимостта от изучаване на графични програми 
за нуждите на графичното представяне на произведенията на модния дизайн. Незави-
симо от учебното заведение и семестриалната програма компютърната графика е по-
лезна научна дисциплина, която е заложена в обучението по мода у нас и в чужбина. 
Развитието на техническите умения успоредно с творческия потенциал на студентите 
е важна част от тяхното образование и  трябва да бъде насърчавано и толерирано. 
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Abstract: The model „Educational drama in school” developed as an innovative idea in 
education creates many opportunities for the development of talent, creativity and 
creativity. Stimulate thinking, creates specific playing conditions for an accelerated transfer 
of knowledge, development of sensory students, facilitates the processes of remembering and 
thorough study of the scientific concepts and situations, facts and phenomena. 
Characterized by oriented action and stimulation to memorable experiences of students in 
the modern classroom, using specially designed drama techniques and methods of 
pedagogical interaction. 
The article analyzes its practical importance, opportunities and challenges of the application of 
new, unconventional ideas in education. 
 

Key words: theatre in education, educational drama, drama techniques, innovative 
pedagogical practice 
 
 

Въведение 
Иновациите в съвременното българско училище често са насочени към учени-

ците, по посока активност, нива на ангажираност, възможности за развитие и твор-
чество от една страна, а от друга предлагане на алтернативни средства базирани най-
често на развити технологии. 

Факт е, че влиянието на технологиите върху живота ни води до бързи промени, 
все повече попадаме в ситуации от ежедневието си, които изискват проява на твор-
ческа и социална интелигентност. Човешките комуникации, социалните взаимодейст-
вия и креативност рядко са фокус обаче в стандартизираните учебни програми, при-
лагани в българското училище, въпреки това тези области са от съществено значение 
за развитие на толерантни, емоционални, адаптивни и най-вече самореализиращи се 
личности. 

Възможностите за иновации от гледна точка на преподаването, от друга страна,  
стават все по-разнообразни. Някой автори смело мечтаят за „редизайн на традицион-
ният образователен опит“ [6]. Изхождайки от международни проучвания, изследва-
ния и добри практики съвременната научна педагогическа литература предлага мно-
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гообразие от завършени креативни системи, модели, отделни методи и образователни 
формати, които доказано гарантират своята ефективност.  

Динамични, актуални и адекватни на т.нар. поколение „new generation” тези мо-
дели притежават специфична уникалност, тъй като не рядко се изграждат върху хар-
моничната колаборация на специалисти с различен професионален  профил, разнооб-
разни квалификации и интереси, но обединени от обща глобална цел, отговаряща на 
потребностите на съвременното образование. 

 

Моделът „Образователна драма в училище“ 
„Драмата е базова дейност за учене. Това е начинът децата да бъдат стимулира-

ни да мислят и преживяват техните индивидуални или социални проблеми. Ученици-
те биха могли да се научат да проучват, изследват и експериментират със своите 
проблеми, събития и връзки. Въвлечени в драма събитие, децата черпят своите зна-
ния и опит за реалния свят.“ [8] 

Други автори определят процеса по образователна драма в класната стая като: 
„Драмата е в центъра на съществуването, защото е ценна форма на комуникация. 
Драмата осигурява на децата възможност да работят заедно, в сътрудничество в общ 
живот. В резултат на това, тя дава на децата промяната да изразят себе си по-ефек-
тивно в ежедневни ситуации“ (McGregor, L.) [8], а според Courtney, образователната 
драма със своите импровизирани ролеви игри „символизира реалните житейски 
ситуации, които децата изпитват. Те разбират същността на човешкия опит в рамките 
на фокусиран смисъл и сътрудничество, в който идеите са взаимно проучени“ [8] 

 

Моделът „Образователна драма в училище“ се основава „на преживяването и 
съпреживяването на учениците в ролите им на активни участници и публика. Образо-
вателната драма има потенциал да представи за кратко време, чрез серия от надграж-
дащи се етюди и силни емоции, цялостно определена тема. Тази нейна характерност 
веднага я дефинира като изключително успешен модел на обучение, съдържащ ця-
лостни, интересни и запомнящи се истории“ [1] Отличава се със силна интензивност. 
Създава специфична поредица от игрови ситуация, които учениците силно желаят да 
преживеят. Характерността на модела е белязана от разнообразието на динамични 
драма-техники, сценични похвати, действия, които са изключително привлекателни 
за децата от началното училище. Според Дороти Хеткоут, „всички драматични дей-
ности могат да бъдат разположени в един непрекъснат процес, от най-традиционните 
или строго структурирани, до непланираните и неформални взаимодействия“ 
(Heateote, D.) [8]. 

Въвлечени в модела „Образователна драма в училище“ всяка от групите постига 
специфични образователни резултати: мотивация, запомнящи се преживявания, пове-
денческа промяна, индивидуална активност, стимулация чрез роли, ориентация към 
действието, групова динамика, развитие на таланта, ускорен трансфер на знания, 
улесняване на запомнянето, субективизиране на времето, сетивност, задълбочено 
изследване и личностно-центрирана ориентация. [1] 

Създава се възможност за педагогическо креативно взаимодействие с цялата 
група на училищният клас. Учениците са свободни да изберат своята посока, да 
действат или не, изхождайки от интересите, любопитството и моментното си жела-
ние. Всяко от децата е стимулирано да търси и намира своите таланти, актьорски, 
художествени, сценографски, танцови или музикални. Според Daud, S. „…почти все-
ки човек има уникална информация, която може да бъде използван само с неговото 
„активно сътрудничество”. По този начин, в контекста на началното образование, 
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има нужда от активен, динамичен диалог, преживявания и съпреживявания и тяхното 
преосмисляне и преработване в класната стая. [5] 

 

Внедряването на модела „Образователна драма в училище“ преминава през ня-
колко етапа:[по 1] 

Представяне на сценария: на учениците се представя сценария, изграден дра-
матургично на базата на учебно понятие или единица, съдържащ художествен кон-
текст, характеризиращ се с „измисляни обстоятелства, обстановка и развитие на 
действието“ този текст е „“еквивалент на изложението на нови знания, които учени-
ците ще усвоят в процеса на обучение“  

Ролите: превъплъщаването в роли на учениците се характеризира със „следване 
на образци“ и стимулация към „представяне на характерност, която да сътвори ярък и 
впечатляващ, драматичен образ…“. Този етап може да се определя от автора като 
„затвърдяване на знанията“.  

Подготовката: характеризира се с групова работа, насочвана и контролирана от 
медиатора (учителя). Отъждествява се с етапа на репетиции, където учениците могат 
да експериментират и контролират различни вариации и модели на персонажите, в 
които са се превъплътили, разглеждани във взаимодействие с другите от групата. 

Драматизация: Представяне пред публика крайният продукт на общият креа-
тивен проект на целия клас пред публика или в класната стая. Този етап е „аналог на 
завършения и овладян от учениците обучителен процес“. 

Анализ и оценка: Специфичен етап, характерен за модела, изразява се в даване 
и получаване на обратна връзка, споделяне на преживявания, емоции, препоръки. 
Оценката е индивидуализирана, спрямо ролята в проекта: актьор, режисьор, озвучи-
тел и т.н. 

Тези теоретични основи са интегрирани в систематизиран набор от драма-тех-
ники, които са специално разработени, чрез експериментиране и изследване на креа-
тивната педагогическа практика, за да бъдат оптимално ефективни в разнообразието 
от ситуации, възникващи пред ученето и преподаването в съвременната класна стая. 
Тяхното създаване цели оптимизиране на учебният процес, правейки го вълнуващ, 
неконвенционален и емоционален за всички участващи субекти. (Фиг.1) [1] 

 
                                                                                                                          Фигура №1 
                                     

ДРАМА ТЕХНИКИ В ПРЕПОДАВАНЕТО 
 
    Представяне на тема от                        Ролева                Сценографски  
образователното съдържание           идентификация                       проект 

                  „Сториборд“                                     „Кастинг“               „Карта на костюми“ 
                 „Артефакти“                                 „Нови роли“         „Дизайнери на сцената“ 
             „Говореща кукла“            „Да измислим нови 
                „Екшън план“           реплики“ 

 
 
 
 

Субекти на модела „Образователна драма в училище“ 
Ученици: Те са двигателят на модела „Образователна драма в училище“. Любо-

питни, изучаващи, експериментиращи, асоцииращи, свободни да изразят позиция или 
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да измислят персонаж или да го трансформират, според собствените си представи, 
усещания и емоции. Въведени във въображаемият свят на образователната драма 
учениците имат нужда от стимулиране към новаторство, към измисляне на небивали 
истории или странни явления. Те мечтаят, творят, съчиняват и трябва да бъдат стиму-
лирани към това преживяване. „Децата конструират една въображаема реалност, из-
пълнена със събитийност, описваща чрез значими елементи случващото се“. [1]  

„…децата инкорпорират идеи и информация в трайни модели за осмисляне и 
реакция на околния свят. Това е много различно от повърхностното знание, което се 
придобива единствено с цел взимане на теста и скоро след това бива забравено“. [3] 

Учител: Наричан драма-учител или „креативен фасилитатор“, педагога, създава 
условия на приемане на идеи, мисли и предложения, подкрепя, организира и ръково-
ди цялостния процес по поставяне на образователното представление, подпомага и 
стимулира, анализира и преработва преживяванията на учениците, създава довери-
телна, творческа атмосфера, наблюдава, консултира и стимулира импровизациите. 

Позициониран в традиционната структура на образователната система драма 
учителят се изправя пред голямо предизвикателство. За реализиране на креативен 
проект по поставяне на образователно представление в класната стая е необходима 
творческа, позитивна атмосфера, лишена от гняв и подценяване. Толерантността, 
премереното чувство за хумор и приемането на нетрадиционни идеи са част от пре-
дизвикателствата пред драма-учителя. 

Хехт, Я. споделя „Трябва да изясня, че когато говоря за учител, изпитал силните 
си страни, нямам непременно предвид, че той е покорил света; по-скоро е открил въз-
можности за растеж в живота си, познава собствената си сила и гледа на училището 
като част от собствения си процес на израстване.“ [4] 

Други специалисти: актьори, драматурзи, режисьори, музиканти, специа-
лист по неформално образование: Ефективните образователни модели се изграждат 
на основата на хармоничното сътрудничество между различни специалисти, носите-
ли на своето разнообразие на идеи, предложения, енергия и ентусиазъм. Стимулира-
нето на многообразно сътрудничество обогатява креативния процес, изгражда ефек-
тивни партньорства и мотивира учениците за постигане на по-високи образователни 
резултати.   

Сътрудничеството между учители и специалисти с разнообразна квалификация, 
екипната работа и  комуникация е „типичен пример за обучение на работното място, 
който дава компетентности на учителите в ролята им на драма учители. В този съв-
местен работен процес между екип от външни на училището лица от сферата на вис-
шето образование, театъра и учителите се осъществява на практика поставянето на 
образователно представление с целия клас в рамките на учебната година, по тема от 
образователното съдържание, което се изучава в училище. Разбира се учителят е 
този, който би трябвало да е във фокуса на новата работа.“[2] 

Ефективността на модела „Образователна драма в училище“ е значителна, кога-
то всички субекти участват в креативния процес, изключването на който и да е от тях 
би могло да доведе до организационни, творчески и процесуални затруднения.  Дока-
зателство за предходното твърдение са резултатите от проведено изследване във 
фокус-групи в няколко столични училища, чийто предмет на изследване е мотива-
цията на учителите за  приложение на нови образователни идеи [2]. Анализите на ав-
тора проучват мненията, отношенията и намеренията на учителите в традиционното 
обучение (първа група) и същите на група включена в креативният процес по създа-
ване на образователна драма в класната стая. 
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Изводите са еднозначни.  Новите образователни идеи намират място в съвре-
менната образователна система, но тяхното внедряване е дълъг процес (изследването 
е с продължителност 3 години). Авторът установява, че учителят, заел се с нелеката 
задача да се превърне в драма учител, работи по-ефективно в партньорство с други 
специалисти, готови смело да експериментират с ексцентрични, нетипични и забавни 
идеи. [вж. 2] 

Практическа значимост 
Силни страни 
- Моделът „Образователна драма в училище“ е уникален по своята същност, 

особености и специфични приложимост, с доказана ефективност относно 
постигане на високи образователни резултати в процеса на обучение. 

- Учениците работят в атмосфера на свободен избор, творчество и въображе-
ние, силно мотивирани са да продължат да участват в процес подчиняващ се 
на правилата на образователната драма. 

- Включени в креативния проект на образователното представление, всеки 
един от учениците е с равностойна позиция, заема важна роля за цялостния 
процес по поставянето на пиесата и всеки е значим за другия в групата. 
Изгражда се стабилна групова динамика между членовете на екипа. 

- Напрегнатите личностните усещания на учениците за отхвърленост, незачи-
тане на мнение, неизгодна позиция в йерархията на взаимоотношенията в 
класа се трансформират, всеки член на групата се чувства позитивно стиму-
лиран да участва в процес по обучение основан на модела. 

- Създаване на възможност за модифициране на поведение и значими реакции. 
- Изграждане на трайни емоционални и приятелски взаимоотношения с всеки 

един член на групата. 
- Ускорено запаметяване и трансформация на знанията, чрез „асоциации меж-

ду обекти, многосетивни образи и обозначаването на тяхното месторазполо-
жение“ [1] 

- Моделът „Образователна драма в училище“ генерира свобода за учениците 
за проучване, изследване и експериментиране както на модели на поведение, 
така и на понятия, явления и събития. 

- Възможност за развитие на критично мислене, диалог и развиваща дискусия. 
- Новаторски формат за постигане на качествени образователни резултати в 

съвременната класна стая. 
- Създава условия за учителите за развитие на таланта, креативността, гъвка-

востта, придобиват нов поглед, относно възможностите на учениците, тех-
ните таланти и скрити заложби. 

- Позволява експериментиране с неконвенционални техники, методи и подхо-
ди и апробация за употреба в ежедневното педагогическо взаимодействие. 

- Позовавайки се на принципите на модела „Образователна драма в училище“ 
учителят изгражда позитивни връзки със своите ученици, които биха благо-
приятствали ефективността на целия процес на обучение.   

- „…децата инкорпорират идеи и информация в трайни модели за осмисляне и 
реакция на околния свят. Това е много различно от повърхностното знание, 
което се придобива единствено с цел взимане на теста и скоро след това бива 
забравено“. [3] 
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Слаби страни 
- Ограничения от страна на строго йерархизираната структура на учебния 

график. 
- Преодоляване на предразсъдъци, възникващи поради сериозно-несериозният 

характер на процеса по създаване на образователна пиеса. 
Предизвикателства 
- Преодоляване на конвенционалните нагласи; 
- Мотивиране на повече специалисти с разнообразни квалификации за участие 

в креативния процес. 
- Привличане на доброволци и стажанти за активна работа в класната стая. 
Възможности 
- Създаване на програма за внедряване на модела „Образователна драма в учи-

лище“ в учебната програма на началното училище. 
- Разработване на допълнителен набор от драма-техники, които развиват мо-

дела. 
 

Заключение 

Моделът „Образователна драма в училище“ успешно се реализира в педагоги-
ческата практика на традиционното училище вече 4 години. Продуцира образовател-
ни пиеси с екип от специалисти: педагози, специалисти по неформално образование, 
актьори, режисьори, консултанти и стажанти, с подкрепата на СУ „Св. Климент 
Охридски“ и Театър „Забавна Наука“. Продуцирани са 14 образователни представле-
ния в над 15 столични училища.  
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VERSION OF SYLLABUS FOR PROFESSIONAL GUALIFICATION 

„EKOLOGIST” BY USING EDUCATION OF STABLE 
DEVELOPMENT 

 

Mariya Gyulemetova, PhD 
 
 

Abstract: Changes in the law of Vocational Education and Training imposed due to 
bringing in compliance with the Low on pre-school and school education aimed at meeting 
the needs of needs of skilled workforce and validation of professional know lenge, skils and 
competencies. 
 

Key words: environmental education, Vocational Education, Low on pre-school 
 
 

Професионалното образование  и обучение има ключова роля в подготовката на 
кадри с професионална квалификация за нуждите на пазара на труда. Необходи-
мостта от програми за образование в устойчиво развитие за учители  и ученици  в 
професионални училища за придобиване на професионална квалификация „Еколог” и 
специалност „Еколог” се определя от интересът и отношението по опазване на окол-
на среда и устойчиво развитие на България. 

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за професионалното образование и обучение в съответствие със Закона за 
предучилищно и училищно образование, което изисква според мен нов поглед по 
отношение на съдържателната част  на вече остарелите изискванията за придобиване 
на професионална квалификация от ученици и лица ,навършили шестнадесет години, 
на Държавни образователни изисквания за придобиване на професии, рамкови про-
грами, учебни планове и учебни програми. 

Целта на изследването е на базата на анализ на традиционното професионално 
образование и обучение по специалност „Еколог” да се разработи и предложи ва-
риант на програма за образование и обучение чрез използване на образование за ус-
тойчиво развитие. 

Задачите на изследването: 
1. Да се докаже необходимостта от нововъведения в образователния процес по 

професионално образование и обучение по професионална квалификация „Еколог”. 
2. Да се сподели изследването  на научен форум и списание „Професионално 

образование” за вариант на програма. 
3. Да се изпрати  вариянт на програма до МОН във връзка с промените в Закона 

за професионално образование и обучение. 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 356

Хипотеза: ако се приеме и използва вариант на програма за придобиване на 
професионална квалификация „Еколог”, чрез използване на образование за устойчи-
во развитие учебният процес ще стане актуален и в същото време интересен и поле-
зен за преподаватели и ученици  в отговор на новите изисквания на МОН. 

Методи на изследване: 
- анализ; 
- проектиране. 
 

Изработването на вариант за учебна програма  за придобиване на професия 
„Еколог” – специалност „Еколог” е отговор на промените в Закона за професионално 
образование и обучение, на европейските нормативни документи и Закон за предучи-
лищно и училищно образование. В чл.5 aл.5 на Закон за предучилищно и училищно 
образование една от основните цели на училищното образование е формулирано 
като: „придобиване на компетентности за прилагане принципите на образование за 
устойчиво развитие” [3], ето защо  въпросът  който възниква след тази формулировка 
е какви компетентности за устойчиво развитие ще се формират  у ученика  ако няма 
научни основи за концепция за устойчиво развитие?!. 

Опита да предложа вариянт на програма за придобиване на професионална 
квалификация „Еколог” чрез образование за устойчиво развитие  е неразделна част от 
процеса за иновации в образованието и сътрудничество между Министерство на 
образованието и науката  и Министерство на околна среда и водите за провеждане на 
национална политика за образование за устойчиво развитие, а основните принципи 
се свързват със прилагане на иновации в образованието в тясна връзка с успешните 
традиции в нашата социокултура с оглед утвърждаване на новите измерения на уче-
нето и изграждане на система от компетенции. 

Програма на ООН за развитие в България ( ПРООН ) разглежда „човешкото 
развитие като процес на увеличаване на възможностите за избор на всички хора в 
обществото,а устойчивото човешко развитие като среда, която позволява на всички 
хора да водят дълъг, здравословен и изпълнен с творчество живот” [3]. 

Професионална подготовка се придобиват съгласно Закон за предучилищно и 
училищно образование във втори гимназиален етап ето защо опита за образование в 
устойчиво развитие се свързва  с обучението в 11 клас още повече, че чл.74 (4) насоч-
ва вниманието към придобиване на училищна подготовка в следната насока: „в 
процеса на училищното образование може да се изучават и учебни предмети от 
областта на гражданско, здравно и образование за устойчиво развитие, които  разши-
ряват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни пред-
мети”[4 ]. 

Анализът на Закона за професионалното образование  и обучение посочва в 
глава първа чл.1 (1) като основна цел на професионално образование и обучение 
„задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентноспо-
собна на пазара на труда”, а чл.2 акцентува върху целта на системата за професионал-
ното образование и обучение като „подготовка на граждани за реализация в икономи-
ката и другите сфери на обществения живот , като създава условия за придобиване на 
професионална квалификация и за нейното непрекъснато уссъвършенстване” [5]. 

Изработването на вариянт на учебна програма за придобиване на професионал-
на квалификация „Еколог” чрез образование за устойчиво развитие изисква прочит 
върху съдържателната основа на Национална изпитна програма за придобиване на 
професионална квалификация „Еколог” на настоящият етап.  В много развити страни 
специалистите „еколози” при оценка на природните ресурси използват измеренията: 
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фактори, параметри, принципи, показатели и индикатори за устойчиво развитие, 
заложени в  концепция за устойчиво развитие. У нас със Заповед N РД 09 - 
448/16.03.2009 г. на МОН е приета и утвърдена Национална изпитна програма за при-
добиване на професионална квалификация „Еколог”, специалност Екология и опазва-
не на околната среда [6 ]. 

 

Анализът на Национална изпитна програма за придобиване на професионална 
квалификация „Еколог” откроява следните силни страни: 

 Съдържат теми, свързани с източници за замърсяване на природни компо-
ненти; въздух, води, почви и др. 

 Посочва критерии за оценяване. 
 

Слаби страни: 
 Липсват  цели и задачи  на образование за устойчиво развитие; 
 Липсат модули,свързани с образование за устойчиво развитие; 
 Липсват  информационен ресурс за учители и ученици относно образование 

за устойчиво развитие . 
 

Видимо на този етап  все още се използва традиционна  образователна система 
и понятия, свързани главно с екологичното образование и възпитание на учениците 
което е в разрез с новите идеи на реформаторската педагогика, свързани със изисква-
не за „по-гъвкави  образователни системи, формиращи по-активни млади хора с цел 
устойчиво бъдеще”[1 ]. 

 

Изходни постановки при проектиране на програма : 
 Примерната програма е съобразена с действащите учебни планове в Профе-

сионални гимназии  със специалност „Екология”, където увеличеният брой 
часове позволява прилагането на дейности за образование за устойчиво раз-
витие. 

 Броят на допълнително включените уроци се определя от характера на во-
дещото учебно съдържание и броя на задължителните урочни единици. 

 Всяка нова, допълнително включена тематична единица пряко се свързва с 
учебното съдържание. 

Главна цел на програма  Да формира у учениците култура за устойчиво разви-
тие  като част от общата  им  култура за природните и социално-икономически про-
цеси и явления професионални  знания. 

Задачи и очаквани резултати: 
 

1. Да се разширят и задълбочат знанията на учениците за устойчиво развитие на 
примера на теми и интегрирането им с предмети от природни науки и екология и  
науки от културно-образователни области . 

2. Да се усъвършенстват уменията и компетенциите на учениците за използване 
,интерпретиране и генериране на информация от различни източници за устойчиво 
развитие. 

3. Да  се формират ценностни ориентири у учениците за съвременните природ-
ни и обществени процеси в България съобразно концепцията за устойчиво развитие. 

4. Да се създадат  условия за формиране на нагласи, които да станат мотив и 
критерий за разумна дейност и устойчиво развитие на България и родния край. Спе-
циалност „Екология и опазване на околна среда”. 
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Ресурсно осигуряване : 
 

 Учебници от цикъл Природни науки и екология и Хуманитарни науки . 
 Учебно помагало по устойчиво развитие за 11 клас, изд. Агато и моно-

графия, предназначена за преподаватели, студенти и ученици – електронен 
вариант  с автор М.Гюлеметова . 

 Примерен  вариант на програма за придобиване на професионална квали-
фикация „Еколог”, специалност „Еколог” чрез образование за устойчиво 
развитие. 

 
Учебното помагало по устойчиво развитие – одобрено с протокол №18 от 

02.02.2001 на МОН . предлага възможности за формиране на  култура  за устойчиво 
развитие, чрез следните съдържателни опори: 

 
Култура за устойчиво развитие : 
 

 Знания за природните, социални и икономически процеси и явления и  
тяхното устойчиво развитие, както следва : 

 Теоретични: 
 Общи понятия: Концепция, Конвенция,  Глобална стратегия,  устойчиво 

развитие фактор; показател,  индикатор,  ерозия,  вкисляване,  емисия,  де-
пониране, рециклиране , устойчива икономика  и др. 

 Единични понятия: екологични конфликти, азотни окиси, оловни аерозоли, 
замърсена вода, отпадъчни води, неустойчив индикатор, екологична опас-
ност и екологична сигурност; устойчив туризъм  и др . 

 Закономерности  – локални проявления на природната и икономическа 
среда на България и екологични проблеми, свързани с тях. 

 Емпирични – използване на факти, като доказателствен материал за об-
служване на теоретичните знания. 

 

 Система от умения и компетенции : 

 За проучване ,интерпретиране и прогнозиране на състоянието на природни 
и обществени процеси; 

 За използване на  иновативни форми на работа (семинарни, интерактивни 
и др.) с цел оценяване на състоянието  на природни и обществени пробле-
ми и предлагане на аргументи за решаване . 

 

 Система от модели на поведение 
 

 Система от нагласи и ценности 
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ПРОГРАМА ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЕКОЛОГ” ЧРЕЗ  ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 
Ядра на 
учебно 
съдържание 
 

Очаквани 
резултати 
 

Очаквани 
резултати 
 по теми 

Основни 
понятия 

Контекст и 
дейности 

Възможност  
за между- 
прeдметни 
 връзки 

Природо- 
ресурсен 
потенциал 

Стандарт 1 
Оценява 
състояние на 
природна 
среда на 
България 
съгласно 
индикатори за 
устойчиво 
развитие 
 
 

Тема №1. 
Източници 
на замърся-
ване на при-
родна среда 
в България. 
Очаквани 
резултати 
1. Знае из-
точници  и 
причини за 
замърсяване 
на природна 
среда на 
България. 
2. Оценява 
състояние на 
природна 
среда на 
България 
чрез кон-
кретни при-
мери от 
роден край и 
страната . 

 
 
 
 
 
 
 
газове; 
прах; 
аерозоли; 
серен 
диоксид  
горещи 
точки ; 
критични 
екологични 
ситуации ; 
екологична 
опасност и 
сигурност . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Прави количе-
ствена и 
качествена 
оценка на 
природоресурс-
ния потенциал на  
България 
съобразно 
индикатори за 
устойчиво 
развитие 
 

 
 
 
 
 
 
 
Учебник по 
опазване на 
околна среда за 
професионална 
подготовка; 
Физика и 
астрономия; 
Биология и  
здравно 
образование 
Химия и 
опазване на 
околна среда 
География и 
икономика 
Свят и личност 
 

  Тема №2: 
Качество на 
въздуха в 
България 
Очаквани 
резултати  
1. Демонст-
рира знания 
за основни 
замърсители 
на въздуха в 
България и 
показва 
начините за 
решаване на 
проблема;  
2 . Доказва 
зависимостта 
между ико-
номика и 
екологични 
проблеми 
чрез 
дискусия.  
3.Проучва 
състоянието 
на въздуха в 
роден край 

 
 
 
емисия; 
серни 
оксиди; 
азотни 
оксиди  
оловни 
аерозоли; 
качество на  
въздух; 
неустойчив 
индикатор 
екологична 
опасност и 
сигурност. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Оценява 
качество на 
въздух и 
предлага  
мерки за 
решаване на 
проблеми, 
свързани със 
замърсеност 
съвместно с 
експерти на 
РИОСВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Учебник по 
опазване на 
околна среда за 
проф.есионалн
а подготовка ; 
Физика и 
астрономия 
Биология и  
здравно 
образование 
Химия и 
опазване на 
околна среда 
География и 
икономика 
Свят и личност 
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Тема №3 
Качеството 
на водите в 
България 
Очаквани 
резултати  
1. Демонстри
ра знания за 
качеството 
на повърх-
ностни  и 
подпочвени 
води и мерки 
за решаване 
на пробле-
мите чрез 
замърсява-
нето им;  
2. Проучва 
състоянието 
на водите в 
родния край. 
 
 
Тема №4 
Земи и 
почви 
Очаквани 
резултати  
1. Характери
зира почве-
ните ресурси 
и  обяснява 
причините за 
замърсяванет
о от видовете 
замърсители; 
2. Демонстри
ра знания за 
видове пло-
дородие и 
причини за 
ерозия и 
вкисляване 
на почвите 
 
 
Тема №5 
Състояние 
на горите в 
България 
Очаквани 
резултати  
1. Характери
зира състоя-
нието на 
горския фонд 
и биологич-
ното разно-
образие  
2. Проучва и 

чиста вода  
замърсена 
вода; 
отпадъчни 
води; 
хидро-
екологичен 
мониторинг 
Национална  
програма 
Околна 
среда - 
здраве” 
заустване; 
качество на 
водите 
неустойчив 
индикатор 
екологична 
опасност и 
сигурност 
 
 
 
 
 
 
почвен 
ресурс 
устойчиви 
органични 
замърси-
тели 
вкисляване 
на почвите; 
ерозия на 
почви 
неустойчив 
индикатор 
екологична 
опасност и 
сигурност 
 
 
 
 
 
горски 
екосистеми 
биологично 
разнообразие; 
защитени 
природни 
обекти; 
Конвенция  
за биологич-
но разнооб-
разие; 
биоресурси; 
Национална 
стратегия” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проучва 
съвместно с 
експерти на 
РИОСВ  
проблеми, 
свързани със 
замърсеност  на 
води, почви и 
биоресурси и 
предлага свои 
идеи за 
решаването им. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценява състоя-
ние на биоресур-
си в роден край и 
предлага мерки 
за решаване на 
проблемите чрез 
научни съоб-
щения 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник по 
опазване на 
околна среда за 
професионална 
подготовка; 
Биология и  
здравно 
образование 
Химия и 
опазване на 
околна среда 
География и 
икономика 
Свят и личност 
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предлага 
начини за 
решаване на 
проблема; 
3. Дискутира 
Конвенцията 
за 
биологично 
разнообразие 
 
 

Опазване на 
биологично 
разнообра-
зие в Бълга-
рия 
неустойчив 
индикатор 
екологична 
опасност и 
сигурност. 
 

 
 
 
 

Ядро  
Околна 
среда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ядро  
Население и 
селища  

Стандарт 2 
Характеризира 
и сравнява 
околната среда 
у нас и 
развитите в 
икономическо 
отношение 
страни  
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандарт 3 
Анализира и 
оценява 
демографското 
състояние на 
България 
съгласно 
индикатори за 
устойчиво 
развитие 
 
 

Тема №6 
Отпадъци и 
околна среда 
Очаквани 
резултати  
1.Характери-
зира основ-
ните видове 
отпадъци и 
начините за 
отстраняване
то им. 
2. Пише 
научно съоб-
щение за 
депониране 
на отпадъци, 
съобразно 
изискване на 
ЕС и наши 
нормативни 
изисквания  
 
 
 
 
Тема  №7: 
Население 
на България 
и устойчиво 
развитие 
Очаквани 
резултати: 
1. Определя 
значението 
на население 
на България 
като 
индикатор за 
устойчиво 
развитие на 
икономиката; 
2. Оценява 
структури на 
население 
като 
индикатор за 
устойчиво 
развитие; 
 

 
битови 
отпадъци; 
производст-
вени ; 
опасни ; 
строителни  
депониране, 
рециклиране 
третиране 
и 
управление 
на  
твърди 
отпадъци; 
микроорга-
низми 
неустойчив 
индикатoр 
екологична 
опасност и  
 
 
 
 
 
 
социален 
индикатор  
биопсихо-
социално 
явление; 
демографски 
проблем ; 
селищен 
проблем; 
демографска 
и селищна 
политика  
неустойчив 
индикатор 
екологична 
опасност и 
сигурност 
 
 
 

 
Доказва  
зависимостта 
между видове 
отпадъци и 
замърсяване и  
икономически и 
екологични 
проблеми чрез 
дискусия и 
теренни 
проучвания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проучва и 
сравнява 
състоянието на  
население в 
родния край, 
сравнява с това 
на други райони 
в страната . 
Прогнозира и 
предлага пътища 
за решаване на 
демографски и 
селищни 
проблеми чрез 
научни 
съобщения 
 
 
 

 
Учебник по 
опазване на 
околна среда за 
професионална 
подготовка ; 
опазване на 
околна среда 
Химия и 
опазване на 
околна среда 
География и 
икономика 
Свят и личност 
 
 
 
 
 
 
 
 
История и 
цивилизации 
География и 
икономика 
Свят и личност 
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3. Прави 
оценка и 
анализ на 
основните 
демо-
графските 
показатели 
за устойчиво  
развитие на 
България . 
 

Ядро 
Икономика 
на България  

Стандарт 4 
Характеризира 
и сравнява 
стопанството 
на България и 
развитите в 
икономическо 
отношение 
страни  
 

Тема 8: 
Енергетика 
и устойчиво 
развитие  
Очаквани 
резултати  : 
1. Обеснява 
причините за 
промяна на 
енергийна 
система в 
света и у нас  
2. Посочва 
пътищата за  
постигане на 
енергийна 
устойчива 
система  
 
 
Тема 9: 
Селско 
стопанство 
и устойчиво 
развитие  
Очаквани 
резултати: 
 1. Обеснява 
същността и 
значението 
на селското 
стопанство. 
2. Разкрива  
причините за 
недостиг на 
хранителни 
продукти в 
света и у нас 
3. Сравнява 
интензивно и 
екстензивно 
селско и 
посочва 
пътища за 
решаване на 
проблеми и 
засилване на 
фермерството 
 
 

 
 
енергийна 
система; 
изчерпаеми и 
неизчерпае-
ми 
енергийни 
ресурси 
енергийна 
ефективност 
неустойчив 
индикатор 
екологична 
опасност и 
сигурност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
плодородиеф
ермер  
интензивно 
екстензив- 
но селско  
стопанство 
зелено 
земеделие 
неустойчив 
индикатор 
екологична 
опасност и 
сигурност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Проучва, 
сравнява  и 
прогнозира 
енергийна 
система у нас и 
развитите страни 
чрез научни 
съобщения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дискутира  
спада на селско 
стопанство в 
България и 
посочва пътища 
за решаване на 
проблемите и 
прехода към 
устойчиво селско 
стопанство. 
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Тема 10: 
Туризъм и 
устойчиво 
развитие  
Очаквани 
резултати: 
1. Зная 
същността и 
значението 
на туризма за 
България  
2. Посочва 
пътища за 
развитие на 
алтернативен 
туризъм – 
основа за 
перспектива 
на устойчив 
туризъм . 
 
Тема 11 
Науката, 
образо-
ванието  и 
младежта за  
устойчиво 
развитие  
Очаквани 
резултати: 
1. Знае 
ролята на 
науката  и 
образованиет
о за 
икономиката 
на България . 
2. Сравнява 
нучните  
постижения 
в света и 
България . 
3. Предлага 
идеи за  
научни 
проекти 

 
Алтернати-
вен туризъм: 
екотуризъм  
селски 
туризъм; 
занаятчийск
и туризъм ; 
културен  
СПА 
туризъм . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
наука; 
научни 
оценки; 
образование; 
младежта и 
устойчиво 
развитие 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Дискутира 
устойчивият 
туризъм в 
България чрез 
аргументиране  
Изработва чрез 
научни 
съобщения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доказва 
твърдението че 
науката е в осно-
вата на устой-
чивата иконо-
мика 
 

 

 
Заключение  
 

Светът е в непрекъснато движение и изменение. Именно в движението се фор-
мира, направлява и коригира световното устойчиво развитие. Животът върху земното 
кълбо е немислим без наличието на устойчиво развитие. Всяко негово нарушаване в 
отделни географски точки на земята води до възникване на локални, международни, 
а понякога и на световни кризи. Само с добре подготвени и висококвалиуфицирани 
специалисти  ще можем да отговорим успешно на Стратегия „Европа 2020” за ико-
номически растеж и устойчиво развитие . 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 

НАСТАВНИЦИТЕ И РОЛЯТА ИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

 

Пенка Иванова 
Тракийски университет – Медицински факултет 

Катедра „Здравни грижи” 
 

PЕDAGOGICAL COMPETENCE OF MENTORS AND THEIR 
ROLE IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS 

IN HEALTH CARE 
 

Ivanova Penka 
Trakia University – Faculty of Medicine 

Department of Healthcare 
 
 

Резюме: Преподаването е важен аспект от дейността на специалистите по здрав-
ни грижи. Изследването цели да се разкрият факторите, определящи менторските 
компетенции на работещите в клиничната база.   
 

Ключови думи: наставници, педагогическа компетентност, студенти по дравни 
грижи 
 

Abstract: Teaching is an important aspect of the health care professionals. The study aims 
to reveal the determinants mentoring skills of those working in clinical basis. 
 

Key words: mentors, pedagogical competence, students in health care 
 
 

Въведение 
Преподаването е важен аспект от дейността на специалистите по здравни гри-

жи. Качествените наставници, които притежават определена образователна компе-
тентност са в състояние значително да повлияват обучението на здравните специа-
листи и насърчават новопостъпилите. Във връзка с недостига на квалифицирани 
медицински специалисти, много често обучението на студентите в реална среда се 
подпомага от медицински сестри с малък клиничен опит, които едновременно с това 
продължават да полагат грижи за пациентите в стационара. 

Практическата подготовка включва извънаудиторни учебни форми: клинична 
практика, при която студентите участват в процеса на обучение под ръководство на 
преподавател или наставник и преддипломен стаж, където самостоятелно  решават 
практически задачи в реална клинична среда, под ръководството на наставник. Както 
посочва С. Кючукова, „…педагогическите качества на тюторите трябва умело да се 
съчетаят с учебните интереси на студентите и техните индивидуални характеристики. 
Всичко това трябва да бъде базирано на съмовъзпитанието и самодейността като 
важна предпоставка за личностното усъвършенстване на всеки студент. Необходимо 
е и да бъдат отчетени спецификите на клиничната работа в медицински и педагоги-
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чески план, които пряко и косвено повлияват учебният процес и усвояването на нови 
знания и практични умения.”[2,с.267]  

Всеки обучаван може да разкрие своя потенциал, ако срещне подкрепата на по-
опитен колега или наставник, който влияе не само върху професионалното, но и вър-
ху личностното му израстване.  

Цел: Да се разкрият факторите, определящи менторските компетенции на рабо-
тещите в клиничната база. 

Материал и методи 
Анкетно проучване и интервю, относно поведение и нагласи за включване в 

образователна дейност със студенти по време на клинична практика и преддипломен 
стаж. Данните са събрани в периода от месец февруари до май, 2016 година. Сонди-
рано е мнение на студенти, стажанти и специалисти по здравни грижи, включени в 
процеса на обучение по време на практиката и преддипломния стаж в клиничните 
бази. 

Анализ и дискусия 
Педагогическите умения не съществуват отделно от личността, която ги из-

ползва и в този смисъл важни за професионалния труд на наставника са неговите 
личностни качества, с които увлича, упражнява контрол и изисква от обучаваните 
при изпълнение на практическите задачи. Анкетираните 85 лица, определят като 
приоритетни следните, важни за менторската компетентност на наставника личност-
ни качества: поставят на първо място, с най-висок процент 34 (40 %) комуникатив-
ните умения на наставника – гъвкаво използване на разнообразни способи за общува-
не, при отчитане на преживявания и очаквания, следвани от консултански умения и 
сътрудничество 22(26 %) . На трето място 17(20 %) са посочили – креативност на 
наставника и само  12 (14%) –  инициативност.(Фиг.1) 

 
Фигура 1 

Личностни качества на наставника
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Студентите считат, че е необходимо да се изграждат отношения на равнопоста-
веност в часовете на клинична практика, за  да не се превръщат в пасивни наблюдате-
ли, което води до снижаване на интереса и липса на мотивация. Според изследвани-
те, знанията и уменията на наставника, използването на интерактивни методи на обу-
чение води до избягване на стреса, неувереността и нежеланието на студентите за 
работа. 

Наставниците, като друга страна в процеса на обучение считат, че могат да въз-
действат, както на индивида, така и на групата, като при изграждане на доверие ще се 
намали нивото на стрес за обучаваните в реална клинична среда. Отговарят положи-
телно на въпроса: „Участвате ли в образователни курсове?”. Всички четат професио-
нална литература и имат желание за усвояване на нови образователни технологии и 
повишаване на педагогическата компетентност, при прилагане на различни форми на 
обучение, които не са в  конфликт с работата в клиниката. Обучението, основано на 
интерактивните технологии,  надграждането на информацията по ефективен начин 
развива автономни функции и отговорност, работа в екип.  

При посочени три форми за повишаване на педагогическата компетентност на 
наставника, най-голям брой точки (43%), са дадени за провеждане на наставническа 
програма за следдипломно обучение. На второ място по брой точки – (40%) е учас-
тието в конференции и семинари. Изследваните нямат наблюдение на наставничес-
ката дейност  в други лечебни заведения, но са изявили желание за това. (Фиг.2)   

 
Фигура 2 

Форми за повишаване компетентността на наставника
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Компетентна е тази дейност на наставника, при която педагогическото общува-
не се реализира на достатъчно високо ниво, а студентите са активни личности, като 
се облекчава адаптацията на прехода от училищна в реална работна среда. Следова-
телно, е важно наставника да се научи да използва всички нови образователни техно-
логии в процеса на изграждане на автономност и компетентност у обучаваните. 
Програмите за следдипломно обучение на наставници могат да съдържат участие в 
образователни конференции и семинари (неформално образование), наблюдение на 
наставнически практики в други лечебни заведения, тренинги за усвояване и усъвър-
шенстване на медико-педагогически умения. Квалификацията  на наставника е важ-
на, за да не се допуска студентите и стажантите да развият усещане за познавателно 
превъзходство над наставника. 

Ползите за наставника са по отношение повишаване удовлетвореността от рабо-
тата, развитие на  професионални и  управленски умения.  

 
Изводи    
Има потребност от предлагане на различни форми за професионално развитие и 

продължаващо обучение на медицински специалисти, които не са в конфликт с кли-
ничната  работата, за осигуряване на компетентни наставници на разположение на 
висшето медицинско училище, които използват съвременни образователни техноло-
гии.  

Регламентиране отговорностите на наставниците. Насърчаване на преподаване-
то и обучението в клинични условия.  

Ефективна работа с образователните институции, за подобряване на взаимодей-
ствието между висшето медицинско училище и базата за клинично обучение.  
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НОВА ИНТЕГРАТИВНА СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗА ДЕЦА  

С ЕЗИКО-ГОВОРНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 
 

Радостина Стефанова Славчева  
Бургаски свободен университет 

 
 

Abstract: The proposed concept of social service „Centre for comprehensive services for 
children with language-speech difficulties” meets the need for flexible integrative model. 
He focused on the need for comprehensive services, which include both actions therapy 
generated by a speech therapist and prevention of speech-language difficulties by the 
pediatrician, teacher and speech therapist. 
 

Key words: social service, children with language and speech difficulties, prevention, 
interdisciplinary connection, early diagnosis and therapy 
 
 

Въведение  
Предложената концепция за социална услуга „Център за комплексни услуги за 

деца с езико-говорни затруднения“ (КУДЕГЗ) отговаря на нуждата от гъвкав интегра-
тивен модел. Той  предлага алтернатива на вариантите за включване на деца с езико-
говорни затруднения (ДЕГЗ) в социални услуги. Поради липса на друго самостоя-
телно звено, в което да се реализира нужната терапия, в някои общини  логопедична-
та дейност е част от социална услуга на център, който не посочва ДЕГЗ като основна 
целева група. Правилникът за прилагане на закона за социално подпомагане 
(ППЗСП) предлага списък на видовете социални услуги, който не е изчерпателен 
„т.к. те зависят от нуждите на хората и подходите за задоволяване на техните потреб-
ности, от възможностите и гъвкавото предлагане на социални услуги“ [2]. По своя ха-
рактер новата услуга е интегративна, тъй като определени дейности от модела се 
съотнасят към социални услуги в общността, а други се приближават по-скоро до 
здравеопазването. С изборът си на име, услугата  акцентира върху потребността от 
комплексни услуги, които включват както дейности по терапия, реализирани от лого-
пед,  така и мерки за  превенция на ЕГЗ от страна на педиатър, педагог, социален ра-
ботник и логопед. За развитието на  услугата като интегративна са предложени гъвка-
ви методи, които нямат задължителен характер, а са формулирани като инструменти 
за разширяване на обхвата на самата услугата, както по отношение на скрининг и 
идентифициране, така и по отношение на терапия. Настоящият модел за социална 
услуга е резултат от проучване и анализ на наличните ресурси и възможностите за 
превенция и ранна терапия на  ДЕГЗ в предучилищна възраст в системата на Минис-
терството на труда и социалната политика (МТСП). Преди създаването на модела са 
изготвени критерии за анализ на нормативни документи. Тяхното проучването и ана-
лиз не са обект на настоящата статия, но  трябва да се отбележе, че са взети предвид: 
изводите, обобщенията, положителни страни и ограничения в нормативната уредба 
спрямо ДЕГЗ, изведени в резултат на анализа. Концепцията прави опит да насочи 
вниманието към необходимост от структуриране на логопедичните услуги в практи-
ческото пространство на междусекторните – социални, здравни и образователни 
услуги. 
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НАУЧЕН ПРОБЛЕМ В България има изработени нормативни документи, 
които определят реда и включването на деца с увреждания в системата на Министер-
ство на образованието и науката (МОН), МТСП и Министерство на здравеопазването 
(МЗ). Организацията на здравни, образователни и социални услуги за деца с уврежда-
ния, налага  включването на превенция и ранна интервенция. Симптомите на езико-
говорните затруднения (ЕГЗ) са нехомогенни по прояви и произход, свързани с „не-
доразвитие, несформираност на говорната и езиковата способност с повече или по-
малко изразено отражение върху цялостното психическо развитие на детето“[6]. За-
бавянето на  експресивната реч  може да съществува без закъснение на импресивната 
реч, но понякога има изоставане и в двете системи. Езиковите затруднения могат да 
включват затруднения в „граматика (синтаксис), думи или речник (семантика), пра-
вилата и система за речта звукопроизводство (фонетика), единици от дума, която оз-
начава (морфология) и използването на езика особено в социален контекст (прагма-
тика)“ [9]. Речевите затруднения могат да включват „нарушения на артикулацията, 
заекване или необичайно качество на речта[9].Тези симптоми нямат така явни грани-
ци в ранна детска възраст, като симптомите при деца с увреждания, затова  в практи-
ката често  се предприема „подхода на изчакване и да видим“[10].Това води  до късно 
включване на ДЕГЗ в терапевтичен процес – едва в начална училищна възраст (НУВ).  

 
Фигура 1 

 

Последствията от  ЕГЗ „водят до проблеми с психичното здраве, трудности при 
четене и писане, академичен провал в училище, отпадане от училище“ [10]. Решава-
нето на така представения проблем в практиката е свързан с мерки за ускоряване  
процеса, чрез който се достига до терапия, чрез установяване на интердисциплинар-
на връзка между специалисти от различни звена (педагог, педиатър, логопед). На 
въпроса как да се изгради интердисциплинарна връзка отговаря настоящия модел за 
нова социална интегративна услуга – ЦКУДЕГЗ. Настоящата статия съдържа отделни 
части от модела на услугата, които акцентират на вариантите за решаването на науч-
ния проблем. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

I. СПЕЦИФИКА НА ИНТЕГРАТИВНАТА  СОЦИАЛНАТА  УСЛУГАТА 

1. Същност на интегративната социална услуга 
Един от ключовите аргументи за скрининг, ранна идентификация и терапия за 

деца с ЕГЗ е наблюдението, че включването  в терапия  се реализира едва  в начална 
училищна възраст. Терапията на част езико-говорните затруднения  в предучилищна 
възраст, води до преодоляване на нарушенията до училищна възраст. Водещ компо-
нент в концепцията на  интегративната  услуга е превенцията, която включва мерки 
и дейности свързани със стимулация на детско развитие, скрининг, ранна диагности-
ка на ЕГЗ и ранна терапия.  

2. Цел  на интегративната социална услуга 
Основна цел на интегративната социална услуга е реализиране на превенция на 

ЕГЗ, идентификация на деца с ЕГЗ и включването им в терапевтичен процес преди 
НУВ. 
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За постигането на тази цел интегративната социална услуга функционира като 
дейности и мерки, които са необходими за родителите, педиатрите, педагозите, де-
цата в риск от ЕГЗ и децата с ЕГЗ. Моделът интегративна социална услуга – ЦКУДЕЗ  
предложен в настоящата публикация представлява организирана система от дей-
ности, подчинени на главната цел. Всички дейности в модела ЦКУДЕГЗ следват така 
представените стратегически цели, които служат за решаване на основния проблем 
в практиката, а именно късно включване в терапия (едва в НУВ). 

3. Стратегически цели  
Кореспонденцията  между социални, здравни и образователни звена осигурява 

възможност за реализиране на съвместни дейности. Дейностите на ЦКУДЕГЗ са пря-
ко подчинени на стратегическите цели и  чрез тях  се обезпечава  постигането им.  

 

Стратегическите цели имат следната подредба:  
 Стратегическа цел 1 – установяване и поддържане на интердисциплинарна 

връзка на екипа на ЦКУДЕГЗ с педиатри и педагози.  
 Стратегическа цел 2 – провеждане на ежегоден скрининг за ЕГЗ и насочва-

не към и насочване към Програма за  ранно езико-говорно развитие 
 Стратегическа цел 3 – включване на деца с риск от ЕГЗ в Програма – ранно 

детско езико-говорно развитие. 
Дейностите, чрез които се изпълняват стратегическите цели и се осигурява ин-

тегративност на услугата, се реализират на територията на: ЦКУДЕГЗ, общински 
зали и помещения, помещения стопанисвани  от здравни служби, зали на детски заве-
дения. 

4. Целева група на интегративната социална услуга  
КСУДЕГЗ-представлява услуга насочена  към децата с риск от ЕГЗ, деца с ЕГЗ в 

предучилищна възраст (ПУВ), родители, педиатри и педагози, чиято връзка с детето 
може да улесни ранното идентифициране на ЕГЗ. За да посреща нуждите на децата в 
риск от мерки, обобщени с термина превенция, услугата трябва да бъде достатъчно 
гъвкава.  

5. Принципи за предоставянето на интегративна социална услуга за деца с 
ЕГЗ.  

Услугата ЦКУДЕГЗ се ръководи от следните принципи: 
 според Конвенцията на ООН за правата на детето всяко дете има право на 

максимално възможно развитие; 
 „независимо дали са предприети от обществени или частни институции за 

социално подпомагане, административни или законодателни органи“[3] спе-
циалистите трябва да се ръководят от висшите интереси на детето; 

 децата имат право на логопедична терапия, когато това е необходимо за бъ-
дещото им езико-говорно развитие;  

 децата в риск и децата с езико-говорно затруднения трябва да бъдат подкре-
пени в езиковото и говорното си развитие в предучилищна възраст; 

 включването на детето в дейности за идентифициране и преодоляване на ЕГЗ 
е свързано с участието на родители и близки; 

 най-доброто време за идентификация и стартиране на терапия за ДЕГЗ е ПУВ; 
 родителите имат нужда да бъдат подкрепени в процеса на включване и тера-

пия на тяхното дете; 
 педиатрите и педагозите имат авторитета да правят скрининг и да дават на-

сока за подробна оценка; 
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 децата се учат играейки, затова играта участва в процеса на терапия 
 „езиковата онтогенеза се „предхожда от комуникативното и познавателното 

развитие“[7].   
 

Приемайки тези принципи, екипът на ЦКУДЕГЗ прилага определен модел на 
работа. Изборът на принципи и модели на работа влияе върху визята, мислията и 
организацията на дейностите на доставчика на услугата.  

 
6. МОДЕЛИ НА РАБОТА: 

6.1. Лобиране и застъпничество - в конкретния модел лобирането като метод 
на застъпничеството ще се упражнява от член/членове на екипа на ЦКУДЕГЗ, който 
ще създава и поддържа интердисциплинарна връзка. 

6.2. Модел на ранно въздействие- за децата в риск и деца с ЕГЗ се предоставя  
подкрепа, чрез която те включват в скрининг, идентификация и ранна терапия. Моде-
лът на ранно въздействие се ръководи от принципа, че  „всяко дете има право на мак-
симално възможно развитие“[3], право на логопедична терапия, когато това е необхо-
димо за бъдещото им езико-говорно развитие.  

6.3. Терапевтичен модел – целта на модела е ранно идентифициране на децата 
с риск от ЕГЗ, включването им дейности за стимулиране и развитие и ранна терапия. 
Терапевтичния модел се ръководи от принципа, че децата се учат играейки, затова 
играта участва в процеса на стимулиране на развитието на детето и ранната му тера-
пия. Принципът, че развитието на речта е резултат от цялостното психично развитие 
на детето се залага в терпевтичния модел, когато след идентификацията на ЕГЗ, 
детето трябва да се включи в ранна терапия.  

6.5. Медико-педагого-социален модел – моделът  се основава на разбирането, 
че грижата за детето с ЕГЗ не е само на логопеда. Организирането на процеса на те-
рапия, включва в себе си дейности по скрининг, които са грижа на специалистите в 
медицинските и педагогическите звена. Когато не съществува добре организирана 
нормативна държавна уредба, която да урежда превенцията, скрининга и междусек-
торните взаимодействия, именно ЦКУДЕГЗ поема инициативата да изгради интер-
дисциплинарна връзка. 

 
II. СТРАТЕГИЯ ЗА СОЦИАЛНА УСЛУГА 

1. МИСИЯ 
Изборът да се работи не само по посока на терапия, но и в посока по превенция 

на ЕГЗ, натоварва мисията на социалната услуга с различна отговорност – не просто 
да се подкрепят децата с ЕГЗ постъпили за терапия по заявка на родителя, а да се 
управлява и организира услуга, в която да се предоставят „дейности за превенция, 
здравно възпитание или обследване“[4].  

2. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА 
Наличието на коректна визия на доставчикът на услугата осигурява сигурност 

за изпълнение на стратигическите цели. Тя включва визия за развитието на 
ЦКУДЕГЗ и визия за развитието на  дейностите в нея. „Визията за организационното 
развитие“ включва формулиране на организационни цели и задачи, подбор на екипа, 
планиране на дейностите, идентифициране на потребителите на всяка дейност, иден-
тифициране на партньори. „Визията за дългосрочно развитие“ [5] включва разработ-
ване на план. 
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3.  СТАРТИРАНЕ НА ИНТЕГРАТИВНАТА УСЛУГА 
Интегративната услуга ЦКУДЕГЗ се предоставя в отговор на потребностите на 

деца с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ, които не са покрити от наличните социални услуги в 
общността. Познаването на потребностите на потребителите позволява прецизиране 
на мерките и дейностите по превенция. При стартирането на услугата се отчита на-
личния материален и професионален капацитет в лицето на екипа на социалната 
услуга. 

4. ФИНАНСИРАНЕ НА ИНТЕГРАТИВНАТА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА 
Предложената интегративна услуга е частна. Въпреки, че по своето финансира-

не услугата е частна, тя има визията и мисията на социалните услуги и трябва да  
спазва принципите, визията и целите, упоменати в концепцията. По този начин пред-
ложената услуга ще покаже, че притежава капацитета да премине в държавна делеги-
рана дейност. Финансирането за някои дейности в краткосрочен план, свързани с раз-
витие на новата интегративна услуга ще се осъществяват чрез  работа по проекти с 
партньори. 

5. ЕКИП НА ЦКУДЕГЗ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ЕКИП-отговорнос-
ти и предизвикателства 

За да постигане заложените главна и стратегически цели, екипът на интегра-
тивната услугата е мултидисциплинарен и включва: социален работник, логопеди, 
педиатър. Интердисциплинарният екип е екипа, който е изграден между звената,  
създава се от специалисти на ЦКУДЕГЗ и се поддържа във времето (виж фиг. 2). 

 

 
Фигура 2 

 
Педиатрите са представители на МЗ, оторизирани да извършват прегледи на 

невропсихичното развитие на всеки свой пациент. Педагозите като представители на 
детските градини, в които работят, осъществяват процес на обучение и възпитание, 
извършват входно и изходно ниво на знанията и уменията на децата, проследяват 
тяхната училищна готовност. Всички те имат компетенциите да дават експертно 
мнение за развитието на детето и да препоръчат допълнителна оценка и мониторинг 
на детето от логопед и психолог. В така предложения модел социалният работник 
установява интердисциплинарна връзка: логопеди-педиатри и педагози. В нея пе-
диатрите и педагозите извършват скрининг на децата, с които работят.  
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6. ЗНАЧЕНИЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНАТА ВРЪЗКА  
Фиг. 2 представя възможностите на интердисциплинарната връзка между спе-

циалистите от интегративната услуга и тези от  здравни и образователни институции. 
Кремер посочва, че във Франция нараства броят на преподавателите в училищата и 
детските градини, които „могат да установят тези нарушения и следователно да под-
канят родителите да потърсят консултация с логопед“[4]. Поддържането на тази ин-
тердисциплинарна връзка е нужно за провеждане на скрининг от педиатри и педаго-
зи, когато той не е въведен нормативно. Включването и доказването на тяхната пол-
за, както за децата, така и за педиатри ще помогне за регулярното им използване в 
практиката. 

7. ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРАТИВНАТА УСЛУГА 
Насочването към услугата може да стане по лична инициатива на родителя, 

след насочване от педиатър или педагог.Услугата се предоставя за деца с риск от 
ЕГЗ, деца с ЕГЗ, а ползването на услугата е личен избор на родителя След реализиран 
скрининг  педиатърът  или педагога насочват детето към ЦКУДЕГЗ за консултация. 
Социален работник от екипа на ЦКУДЕГЗ приема детето и родителя организира  
оценка от логопед и при необходимост включването му в програмите по превенция. 

8. ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ НА ПЛАНИРАНЕ НА (дейности) СОЦИАЛНАТА 
УСЛУГА. Преодоляване на представения проблем (късно включване в терапия), на-
лага използването на гъвкав модел. „Динамичният модел за планиране е насочен към  
прилагането на ефективни услуги“ [5] и е свързан с интегративния характер на услу-
гата, която предполага мерки по превенция. Те включват както ранната терапия за 
деца, така и дейности по създаване и поддържане на връзки с педиатри и педагози. 
Поддържането на тези връзки предполага динамика, както по отношение на дейнос-
тите, така и по отношение на мястото, на което те се реализират. Динамичният модел 
е подчинен на мобилност, което означава, че дейностите могат да бъдат реализирани 
на терен. Динамичният модел позволява  услугата да бъде ориентирана към парт-
ньорство с други структури и търси възможности изпълнението на някои от дейнос-
тите да бъдат провеждани извън територията на ЦКУДЕГЗ.  

 

III.  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРАТИВНАТА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА  

1. ПЪТНА КАРТА НА УСЛУГАТА 
Отговорите  на въпросите поставени дотук очертават  възможните варианти за 

осигуряване на постоянен скрининг, мониторинг, оценка и ранна терапия. Те са   час-
ти на целия процес наречен превенция. Предоставянето на интегративната услуга, 
включва дейности и мерки, които са реализират:  

 пряко с децата с риск на ЕГЗ  и децата с ЕГЗ  
 в партньорство с педиатри и педагози.  
Това налага много добра организация на дейностите, с ясни отговори на въпро-

сите: кой, кога, къде, на кого. Всички стратегически цели, задачи и дейности имат яс-
на структура, опираща се на  пътна карта. Таблица 1 представя част от пътната карта 
на интргративната социална услуга – ЦКУДЕГЗ. 

Таблица 1 
кой какво На кого кога 
педиатър Дава информация за послеродов период На родителите 0-2 г. 
Педиатър/педагог Скрининг  Деца 3-5 г. 

логопед Скрининг  деца 3-5 г. 
логопед Ранна идентификация и ранна терапия деца 3-7 г. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ В ИНТЕГРАТИВНАТА СОЦИАЛНАТА 
УСЛУГА 

Дейността на логопедията се състои в това „да се работи по превенцията, да се 
преценява и да се грижи от възможно най-ранен етап чрез корекционна дейност на 
нарушенията на гласа, артикулацията, говора, както и други нарушения, свързани с 
устната и писмената реч“[4]. Изхождайки от тази позиция организацията на всички 
дейности на интегративната услуга са подчинени на превенцията. Терминът има 
латински прозиход, използва се  като понятие в различни области като право, меди-
цина, психология и педагогика и означава предупреждавам, изпреварвам. Авторите, 
които говорят за  превенция [4,7,9] изхождат от различни позиции, когато дефинират 
понятието „превенция”, но във всички случаи „превенцията” се използва като поня-
тие, което включва предварителни мерки, които трябва да  се вземат за да се избегне 
определено нежелано последствие в бъдеще. За коректното използване на понятието 
превенция на ЕГЗ е добре първо да се изяснят причините за ЕГЗ,  а след това да се 
прецизират  и изведат необходимите мерки  за  превенция на ЕГЗ. Класификацията 
на ЕГЗ включва езиковите и говорните затруднения, които имат разнообразна и спе-
цифична етиология. Затрудненията в езиковото и говорното развитие са свързани с 
дефицити в области като:очно-моторно и психомоторно развитие, развитие на семан-
тични и фонологични, артикулационни  способности, несформираност на езикови 
операции. „Ендогенни и екзогени фактори“ [6], които действат по време на  прена-
талния, перинаталния и постнаталния период, „тератогенни“ [6] фактори, които 
действат по време на раждането и в кърмаческия период, недохранване, липса на 
звукова и зрителна стимулация, липса на комуникация и игри с бебето, нестимулира-
не на невропсихично развитие също могат да рефлектират  върху езико-говорното 
развитие на детето. Следвайки тази причино-следствени връзки на етиологията на 
ЕГЗ, превенцията на ЕГЗ трябва да включва мерки и дейности, които да са насо-
чени към: 

 информираност за ендогенни, екзогенни, тератогенни фактори; 
 стимулиранране на невропсихичното, очно-моторно, езиково и говорно раз-

витие на детето от 0 до2 г.; 
 скрининг на ЕГЗ 
 мониторинг и преддиагностични дейности(програма); 
 ранна диагностика 
 ранна терапия 
 

Понятието скрининг има английски прозиход и означава „пресяване, селекти-
ране“, целта на скрининга  е „да се идентифицират онези деца, които биха могли да 
имат затруднения в ученето, тъй като започват училище”[8].  Скринингът е изследо-
вателски метод в медицината, чиято цел е „селектиране на определени субпопулации 
от лица с комуникативни нарушения за допълнително изследване с експериментална 
цел или с цел насочване към логопедична терапия“[6] извършване на предварителен 
подбор и набиране на обекти, които са носители на определени признаци, които по-
късно ще бъдат подложени на специално изследване и оценка. Затова е  необходимо 
да бъдат положени допълнителни усилия, за да се координират родители, учители, 
училищни психолози и педиатри. За целите на превенцията на ЕГЗ чрез скрининг 
се отделят децата, при които са налице  маркери за изоставане в ЕГЗ. Скринигът е 
неделима част мерките за превенция в настоящия модел на социална услуга 
КУДЕГЗ. Той може да се реализира от педиатър, педагог или логопед. За децата с 
езико-говорни затруднения скринингът, дейностите за стимулиране на детско разви-
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тие, ранната диагностика и терапия, като мерки за реализация на превенцията са 
необходими като за проследяване на децата с маркери за изоставане в ЕГЗ, така и за 
включването им в ранни дейности за езиково и говорно развитие в периода 3,5 -5г. 
Ранната диагностика цели ранно диагностициране на ЕГЗ и стартиране на терапия 
преди НУВ. „Програмите за терапия в предучилищна възраст между 3-5г. са разнооб-
разни, съобразени с конкретните нужди на детето“ [11].  

 
Заключение  
Така предложената концепция за модел на интегративна социална услуга би 

позволил децата с ЕГЗ да достигнат до терапевтичен процес преди НУВ. Извеждайки  
стратигическите цели, визията, дейностите, принципите и моделите на предоставяне 
на интегративната социална услуга върху превенцията, моделът прави опит да насочи 
вниманието към необходимост от промени в практическото пространство на между-
секторните услуги – здравни, социални и образователни.В концепцията на модела 
превенцията се реализира чрез мерки и дейности, чиято цел е да създаде благоприят-
ни условия за раждане, развитие на бебето и детето, идентифициране на маркери за 
ЕГЗ, оценка и ранна терапия. 
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TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF MUSIC IN GENERAL 
EDUCATION AND THE EVALUATION OF THE RESULTS OF 

THEIR USE 
 

Valeri Nikolaev Pastarmadzhiev 
 
 

Анотация: Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) стават неиз-
менна част от обучението на подрастващите. Възможностите, които предоста-
вят ИКТ устройствата, софтуера и мрежата биха могли да играят съществена 
роля за мотивацията им за учене, както и за оптимизиране възприемането и 
затвърдяването на новите знания. Това в много голяма степен се отнася и за обу-
чението по музика. В разработката се прави опит за систематизиране на ИКТ 
инструментите, използвани в часовете по музика и начините за изследване на тех-
ния ефект върху образователния процес. Разглеждат се анализи по темата и емпи-
рични тествания на ефекта от ИКТ в часовете по музика. 
 

Ключови думи: ИКТ, ИКТ инструменти, обучение по музика, емпирично тестване 
 

Abstract: Information and communication technologies (ICT) are becoming an integral 
part of the education of adolescents. Opportunities offered by ICT devices, software and 
network could play an essential role in their motivation to learn and to optimize the 
adoption and assimilation of new knowledge. This largely applies to music education. The 
paper is an attempt to systematize ICT tools used in music classes and the ways to study 
their effect on the educational process. Analyses on the topic and empirical test of the 
impact of ICT in music classes are reviewed. 
 

Key words: ICT, ICT tools, music classes, empirical testing 
 
 

Прилагането на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в 
образователния процес несъмнено може да допринесе за улесняване преподаването 
на учебния материал и за по-доброто му усвояване от страна на учениците. Посоче-
ното може да се реализира посредством избор на ИКТ инструменти, съответстващи 
на интересите и квалификацията на конкретния учител по музика и на необходимос-
тите на учениците. В този смисъл целта на настоящото изследване е да се системати-
зират ИКТ инструментите, използвани в часовете по „музика“ и начините за изслед-
ване на техния ефект върху образователния процес. За постигане на посочената цел 
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се търсят отговори на два основни въпроса: 1) посредством какви ИКТ инструменти 
може да се оптимизира процесът на преподаване и учене по предмет „музика“ в 
общообразователното училище и 2) посредством какви подходи се оценява ефектът 
от прилагането на ИКТ в часовете по музика. За целите на анализа са прегледани 
близо 100 български и чуждестранни изследвания, които са посветени на прилагане-
то на ИКТ в образователния процес като цяло и в частност при обучението по музи-
ка, като само част от тях са включени в настоящата разработка. Поради динамичното 
развитие на ИКТ и огромния набор от опции, които те предоставят, настоящото из-
следване не претендира да представя изчерпателно всички налични възможности. 

 
Дефиниране на ИКТ и ролята им в обучението по музика 
Информационните и комуникационните технологии или ИКТ са обект на анализ 

в различни научни сфери. Посоченото обуславя наличието на вариации в дефинира-
нето на понятието. Въпреки това, в най-широк смисъл ИКТ могат да се определят 
като съвкупност от хардуер, софтуер и свързаност към комуникационна мрежа. Сред 
функциите, които имат ИКТ се посочват създаване, конверсия, размножаване, авто-
матично получаване, съхранение, анализ, оценка, манипулация, управление, движе-
ние, контрол, излагане, превключване, обмен, предаване, получаване, излъчване на 
данни или информация. [1] 

През последните десетилетия е акумулиран огромен обем от изследвания, пос-
ветени на ролята на ИКТ в образователния процес, включително що се отнася до обу-
чението по музика. Ползите от прилагането на ИКТ, които всички те посочват са 
сходни и включват: повишаване мотивацията на учениците и задълбочаване на раз-
бирането на учебния материал, насърчаване на активното, съвместно учене и ученето 
през целия живот, споделяне на работни ресурси и по-добър достъп до информация, 
подпомагане на креативното мислене и комуникация и други [2]. Посоченото напъл-
но важи за обучението по музика. В литературата съществуват множество примери за 
успешно прилагане на ИКТ, водещо до високи нива на мотивация, включително при 
прилагане и адаптиране на ИКТ в обучението по музика [3]. Според някои автори 
компютърните технологии са особено обещаващи що се касае до обучението по му-
зика. Посредством тях учениците могат да получат информация чрез звук, образ и 
емоция [4]. Освен това използването на ИКТ спомага за решаване на проблемите с 
недостига на учебни помагала, усъвършенстване на традиционния начин за предста-
вяне на учебния материал, оптимизиране процеса на разбирането и запаметяването 
му, и най-важното, повишаване на интереса към предмета музика. [5] 

На практика, използването на ИКТ в обучението по музика може да бъде полез-
но във всички направления – теоретични знания, пеене, инструментално изпълнение 
и съчиняване на музика. 

Следва обаче да се имат предвид и възможните ограничения, независещи от 
учителите, които могат значително да редуцират възможностите. Дори учителят да 
има желанието и необходимата компетентност, за да прилага ИКТ в часовете по му-
зика, може да се сблъска с липса на необходим софтуер, хардуер или свързаност, оси-
гуряването на които преимуществено зависи от училищното ръководство, местната 
и/или централната власт. В този смисъл, в настоящия анализ ще бъдат разгледани 
съществуващите възможности, като се посочи и кои от тях са най-често използвани 
от учителите по музика. 
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ИКТ инструменти, приложими в обучението по музика 
Кои обаче са конкретните ИКТ инструменти, които могат да се ползват в часо-

вете по музика в общообразователното училище? Съвременните хардуер, софтуер и 
мрежовата свързаност предоставят огромен набор от инструменти, които учителите 
по музика биха могли да използват, за да оптимизират процеса на преподаване и уче-
не. Хардуерът, софтуерът и мрежата са тясно свързани и често не могат едно без 
друго. Без да се пренебрегва посочената зависимост, по-долу е направен опит да се 
систематизират инструментите в три отделни групи – хардуер, софтуер и мрежова 
свързаност. 

 

Хардуер 
Към тази категория могат да се отнесат компютър и проектор (включително 

тяхната периферия), таблет, смартфон, CD/DVD плеър и рекордер, MP3 плеър и ре-
кордер, синтезатор (и други електрически и дигитални инструменти), караоке 
плеъри, микрофони, аудио слушалки и специално проектираната за образователни 
цели интерактивна бяла дъска. Повечето от посочените устройства могат да бъдат из-
ползвани от учениците и извън класната стая. 

Компютърът, таблетът и смартфонът могат да бъдат използвани за възпроиз-
веждане на звук и образ за целите на предмета. Те обаче имат и още многобройни 
функции. Съществува разнообразен софтуер и приложения, които са разработени 
специално за часовете по музика, които ще бъдат разгледани по-долу. Архипова, 
например, споделя, че благодарение на компютъра тя може да проведе с учениците 
виртуални обиколки на музеи на музикални инструменти от различни страни и пе-
риоди, да ги запознае с образци на музика, с най-добрите изпълнители в света, с най-
различни стилове и тенденции в музиката.[6] 

От своя страна CD/DVD и MP3 плеъра и рекордера имат по-тясно приложение. – 
използват се за възпроизвеждане на звук и образ. Освен възпроизвеждащи, те могат 
да имат и записващи функции. В този смисъл посредством тях на децата могат да се 
представят фрагменти от опери, балети, мюзикъли, класическа и популярна музика, 
филми за живота и творчеството на композитори, цялостен или „бекинг трак“, което 
дава възможност на учениците да участват в изпълнението им при работа с цифрови 
преобразователни ресурси и други [5]. Съгласно учебния план в британските учили-
ща учениците следва да могат да изследват, избират и да организират звуци и музи-
кални идеи. За реализиране на посоченото някои учители дават на учениците задачи 
да записват звуци от различни места и после да обсъждат записите в клас. Именно 
при подобен тип задачи може да се използва и записващ MP3 плеър. [7] 

Синтезаторът се използва в работата на много учители по музика [8]. Той може 
да се използва не само като пиано, но и за възпроизвеждане на звучи на различни 
музикални инструменти. По този начин учениците могат да се запознаят със звучене-
то на музикални инструменти, които липсват в класната стая. Свързан с компютър, 
синтезаторът може да се използва с различен софтуер за композиране, нотиране и 
т.н., като могат да се създават партитури в реално време [9]. В България в проекта на 
нова учебна програма по музика за IV клас е предвидено разширяване на знанията 
относно съвременни музикални инструменти (клавишни, електрически и електронни 
инструменти), както и влиянието на съвременните технологии в музиката [10]. В този 
смисъл в България кийбордът е задължителен елемент от обучението по музика още 
от началния етап на обучение. 

Още в началото на 90-те някои учители по музика в САЩ започват да използват 
караоке в часовете по музика. То използва предварително записани акомпанименти, 
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като някои устройства имат и видео, на което се вижда текста на песента. Има запи-
сан вокал, който може да се пусне или изключи [11]. Тази технология дава големи 
възможности на изпълнителите, тъй като те могат да пеят сами или едновременно с 
певеца, да повишат или понижат тоналността на песента [12]. Използвайки караоке 
учителят може да не изпълнява сам съпровода, а вместо това да слуша внимателно 
гласовете на отделните ученици и да им помогне да ги развият. Установено е също, 
че пеенето с караоке мотивира учениците и повишава увереността им при изпълне-
ние. [11]  

Ефектите от приложение на интерактивната бяла дъска (ИБД) са обект на ана-
лиз в редица разработки. Уменията за работа с нея могат да се придобият за по-малко 
от месец, а активността на учениците в клас се повишава. Урокът протича като игра, 
учениците са мотивирани да покажат себе си и учебния процес става по-динамичен 
[13]. Освен това използването ѐ помага на учениците да се концентрират и така се 
постига по-добра дисциплина по време на час [14]. Не на последно място ИБД пред-
лага на учителите предварително изготвена структура на преподаване и спестява 
времето, необходимо за писане по традиционната дъска [15]. През 2014 на пазара из-
лиза и интерактивна бяла дъска, разработена от компанията Orange специално за ча-
совете по музика, която има и вграден кийборд. [16] 

 

Софтуер 
По отношение на софтуера, обемът от налични възможности за образованието е 

още по-голям в сравнение с хардуера. Образователния софтуер Енвижън дава въз-
можност за едновременна работа на множество потребители, като е нужен само един 
компютър и повече на брой мишки. Чрез административния модул на системата учи-
телите разработват уроците си, които по време на час имат възможност да управля-
ват. Посоченото „предотвратява изчерпването на съдържанието и им позволява да 
създават уроците по начина по-който биха искали“ [17]. Разглежданият софтуер мо-
же да компенсира недостига на технологии в училище, обусловен от недостатъчните 
ресурси, като също така допринася за „разнообразяване и обогатяване на учебното 
съдържание с дейности и нов тип задачи“ [18]. Освен това Енвижън повишава моти-
вацията на учениците, удовлетвореността им от постигнатото и „стимулира индиви-
дуалното им развитие, подобрява компетентностите им“ [19]. Сходни са резултатите 
и от използването на софтуера и в часовете по музика [20] 

Налице са обаче и множество софтуерни продукти, разработени специално за 
обучение по музика. За целите на настоящото изследване, към тази категория отнася-
ме и музикалните аудио и видео файлове, използвани в уроците по музика, които се 
възпроизвеждат от хардуера. От интернет платформите YouTube или българската 
vbox7 могат да се използват готови клипове с класически и модерни музикални про-
изведения от различни жанрове, които да съответстват на преподавания урок. Също 
така обаче учителите могат и сами да изготвят подобни клипове, които да съдържат 
не само музикално произведение, но и друга разнообразна информация, която да обо-
гати и разнообрази урока по музика. 

Освен видеоклипове и аудиофайлове, съществува разнообразен софтуер за ус-
вояване на теоретични знания, усъвършенстване на пеенето, помощ при инструмен-
тално изпълнение и съчиняване на музика. [21] Сред използваните компютърни про-
грами за създаване на партитури са MuseScore, който се разпространява под свободен 
лиценз, както и демо версиите на Sibelius, Finale и др., при които обаче не могат да се 
използват всички опции [9]. Сред предимствата на разгледаните продукти, както и на 
други, подобни на тях (като Cubase, Samplitude, KaraFun Editor, VanBasco’s karaoke 
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player и др.) са „лесна и бърза преносимост на информацията, … възможност за 
поставяне на индивидуални задания, които лесно да бъдат обединени в процеса на 
работа, …развиват метро-ритмичния усет, чрез използване на електронен метроном, 
…който позволява създаване на предварителни настройки, които лесно да бъдат за-
паметени и използвани след време, както и отмерване в неравноделни размери“ [22]. 

Разработени са редица компютърни програми и приложения за мобилни теле-
фони и таблети, които подпомагат ученето във всеки един етап от образователния 
процес. Те обаче са преимуществено на английски език, като много от тях са съобра-
зени с учебните програми във Великобритания [7]. 

Свързаност, посредством мрежа 
Наличието на комуникационна мрежа играе многостранна роля в образование-

то. Нейното значение е многоаспектно – обмяна на добри практики между учители, 
споделяне на ресурси между учители, между учениците или между учители и учени-
ци, съвместна работа по дадени задачи, възможност за дистанционно обучение и др. 
На английски език съществуват редица специализирани сайтове, които предоставят 
многобройни ресурси както за учители, така и за ученици. [23] [24] [25]. 

Независимо, че много от ресурсите са на английски език, част от тях биха могли 
да се използват директно или адаптират за българското училище. Както вече бе спо-
менато YouTube например предоставя огромна база данни с клипове и музикални 
произведения, като последните могат да се използват непосредствено в часовете. 

Добър пример за ефективно използване на мрежата е професионалният блог на 
учителите по музика. Той дава възможност на учителите да предоставят основни или 
допълнителни ресурси на своите ученици. Учениците от своя страна по всяко време 
имат достъп до тези ресурси, като имат възможност също така да оставят коментари 
[26]. В България използването на професионален блог набира все повече популярност 
сред българските учители. За целите на настоящото изследване интерес представлява 
блогът на Даниела Попова, учител по музика в СОУ „Св. Патриарх Евтимий“,  
гр. Пловдив. Представяйки своя блог, тя акцентира върху ролята му за общуването 
между учител и ученик. Авторът обръща внимание върху факта, че блоговете „дават 
пространство за архивиране на голяма база данни по определени теми, която е лесна 
за извличане като нагледен материал по време на учебния процес и така пълноценно 
изпълняват ролята на дигитално учебно помагало и споделено експертно знание“. [27]  

Други подобни платформи, които учителите по музика могат да използват са 
подкастовете, уикита и разнообразни проекти, които използват интернет за сътрудни-
чество на учителите по музика [26] 

Българският софтуер Енвижън има публичен портал, който може да „се из-
ползва за споделянето на учебно съдържание по интернет – учителите могат да кач-
ват, създадените от тях уроци и да свалят тези, които искат да използват по време на 
часовете си, … разпространението на цели учебници, написани с помощта на адми-
нистративния модул, … той дава възможност на учениците и техните родители да 
следят резултатите постигнати в училище, чрез проверка на събраните точки и полу-
чените награди“ [17]. 

 

Способи за изследване на ефекта от ИКТ в обучението по музика 
Изследването на ефекта от въвеждане на ИКТ в сферата на образованието е 

обект на редица анализи. Техният мащаб може значително да варира – от отделен 
учител, наблюдаващ резултатите от прилагането на ИКТ в собствените му/ѐ часове 
до мащабни международни проекти, целящи да установят ползите от национални 
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политики за въвеждане на ИКТ в общообразователните училища. Фокус на настоя-
щия анализ са предимно индивидуалните и по-малките групови изследвания, свърза-
ни с въвеждане на ИКТ в часовете по музика в общообразователното училище. Прег-
ледани са различни емпирични изследвания, част от които реализирани в България, а 
други – в чужбина. 

Изборът на училище или училища, в които да се проведе изследването може да 
бъде обусловено от различни фактори. Някои изследователи внедряват ИКТ техноло-
гии в училища, където са налице незадоволителни резултати на учениците и нисък 
ентусиазъм. Целта е да се установи дали прилагането на ИКТ ще подобри резултати-
те [28]. Други изследвания се фокусират върху училища, където има добри практики 
за използването на ИКТ в преподаването на музика. Обект на анализ са методите на 
преподаване, училищната политика по въвеждане на ИКТ и резултатите на ученици-
те [29]. В изследване на използването на ИКТ ресурси при обучението по музика в 
щата Виктория в Австралия критерият за избор на училища е те да са държавни [30]. 
Диана Петкова провежда експеримент с използване на специализиран музикален 
софтуер в часа по музика, като изборът ѐ на училище е обусловен от наличието на 
компютърен кабинет в училището. [31] 

Най-често използваните методи са събиране на данни са структурирано ин-
тервю (анкетни карти) [21][31][32], дълбочинни интервюта [21][29][30], наблюдение 
[21][28][29][31][32] и тестване на резултатите на учениците [28][30][31][32]. При 
използването на количествени методи за обработката на данните се използват статис-
тически методи, докато при качествените методи резултатите се представят по-скоро 
описателно. 

Прави впечатление, че наблюдението и тестването се използват най-често, ко-
гато изследването се реализира от даден учител в неговите часове. В крайна сметка 
учителят констатира съществуващи различия преди и след използването на ИКТ. В 
изследването обаче може да се включат и експериментална и контролна група, като 
на сравнение подлежат резултатите при двете – при едните се използва ИКТ, а при 
другите – не [28][33]. При по-мащабни проекти изследванията могат да протекат в 
няколко етапа. По този начин е изследвано приложението на ИКТ при музикалното 
обучение, и по-специално при композирано, сред училища в Англия. Първоначално е 
изпратен въпросник на 30 училища, като целта е да се събере информация за ресурси-
те на преподаване и как се използват ИКТ за дейностите, свързани със съчиняване на 
музика. Учителите са помолени да опишат методите си на преподаване и как прила-
гат ИКТ, когато учат учениците да съчиняват музика и да опишат хардуера и софтуе-
ра, който използват. На следващ етап са избрани 18 училища, където се провеждат 
интервюта и се осъществява наблюдение. Наблюдението е фокусирано върху използ-
ването на софтуер за композиране, като впоследствие се провеждат и структурирани 
интервюта, както с учениците, така и с учителите. [21] 

 

Изводи 
Несъмнено въвеждането на ИКТ в обучението по музика в общообразовател-

ното училище може да има редица ползи. Дали последните ще се реализират зависи 
от учителя. Ресурсите, достъпни в българските училища са все още ограничени и по-
ради това от учителя се изисква мотивация, инициативност, самоусъвършенстване, 
придобиване на нови езикови и ИКТ компетентности, разработване на собствени 
помощни средства на основа чуждестранни такива и прочие. 

Ползите от въвеждането на конкретни ИКТ обаче следва да бъдат доказани 
посредством валидни изследователски методи. Конкретните методи трябва да са 
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съобразени с изследователските цели и ресурси, но най-добър вариант на емпирично 
изследване е съчетанието между количествени и качествени методи. Анкетното про-
учване следва да бъде изготвено в сътрудничество със статистик, за да могат въпрос-
ниците да произведат валидни резултати. Познания по статистика са необходимо ус-
ловие и за обработка на резултатите и тяхното тълкуване. Количествените данни е 
добре да бъдат допълнение от включено наблюдение. По този начин изследователят 
може да получи непосредствени впечатления за получените резултати. 

Ако изследовател е самият учител, освен своето наблюдение е добре да включи 
и оценката на учениците, получена посредством структурирано интервю. В случай, 
че изследователя не е учител, то тогава е важно да се получат мненията не само на 
учениците, но и на учителите, прилагащи ИКТ, отново посредством структурирано 
интервю. 

Проучването, направено за целите на настоящото изследване показва, че в 
общообразователното училище в България има немалко учители, които се стремят да 
интегрират ИКТ в часовете и се стремят да докажат емпирично ползата от тях. То 
обаче показва, че има доста неизползвани възможности, които могат да се приложат. 
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МОТИВАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ 

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ХИМИЯ 
 

Дафинка Калинова 
Медицински университет – Пловдив 

 
MOTIVATION OF EDUCATION PROCESS THROUGH 

INTERACTIVE METHODS OF EDUCATION IN CHEMISTRY 
 

Dafinka Kalinova 
 
 

Резюме: Предлагане на различни възможности чрез конкретни интерактивни мето-
ди в продължаващото обучение на чуждестранните студенти по химия  за тяхно-
то  мотивиране. Основните функции за изразяване на интерактивните отношения в 
учебния процес са познавателна, образувателна и възпитателна. В процеса на обуче-
нието се създават възможности за активиране на творческото мислене на обуча-
ваните. 
 

Ключови думи: мoтивация,продължаващо обучение, визуализация, познание, 
обучение, вземане на решения. 
 

Abstract: Interactive educational environment as an alternative to traditional education 
requires a new organization of individual and/ or student group work. Visual learning 
system offers immediate participation of learners in the process of learning by a wide range 
of elements. 
Different stages and methods the content students of interactive training in the preparation 
of foreign students would allow better understanding of teaching content.  
 

Key words: motivation, continuing education, visualization, education, decision making 
 

 
В процеса на продължаващо обучение на студентите от голямо значение е 

любопитството, личния стремеж на всеки един студент към знания, творческото мис-
лене, оптимистичния поглед към живота. Този дълъг процес включва учебни дейнос-
ти, предприети с цел повишаване на знанията, уменията и компетентността на отдел-
ната личност. 

Повишаването на мотивацията за учене всъщност е една нелека задача, 
чието успешно изпълнение не зависи само от външните фактори.  

Мотивацията/ motivation/  е движеща сила за постигане на определени цели. Тя 
е временно и динамично състояние, което стимулира индивида за постигане на жела-
ните от него цели. Причините за мотивацията могат да са различни при изпълнението 
на дадена задача. За едни тя е вътрешна потребност, заради удоволствието, предоста-
вящо изпълнението на задачата, а за други тя може да е възнаграждение или избягва-
не на външно наказание. 

Изключително важно за качеството и ефективността на учебния процес в съвре-
менните мотивационни изследвания се посочва релевантната, своевременна и адек-
ватна обратна връзка. Чрез нея се преценява кога и до каква степен студентите са 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 386

постигнали предварително формулираните цели и са отбелязали успех и развитие.  
Обратната връзка подчертава и стимулира индивидуалната самоувереност на студен-
тите, насърчава аналитичното и критично мислене, подобрява изпълнението на поставе-
ните задачи и води до постигане на по-високи резултати в процеса на обучение. 

За различните категории студенти е особено уместно  използването на различни 
интерактивни методи на обучение, които стимулират комуникационния процес меж-
ду участниците в занятието и разширяват въздействието върху присъстващите в него, 
като се изключват пасивните наблюдатели. 

Терминът „интеракция“ е научен и означава вид взаимодействие или – „взаи-
мовлияние” между хора в процеса на общуването им [ 5]. Тя предполага умение да се 
обсъди друго виждане, да се изслуша, възприеме друго мнение или отношение раз-
лично от собственото. Интеракцията спомага за изясняване на вижданията и толе-
рантност в общуването. Понятието интерактивност се разглежда като съставено от 
две думи – „интер“ ( заедно, между) и „активност“  действие, инициативност), и се 
отнася до взаимодействието между обучаван и обучаващ, както и между самите учещи. 

В този контекст усъвършенстването и задълбочаването на интерактивната връз-
ка „преподавател – студент“ в учебния процес може да се реализира посредством 
различни методи за решаване на конкретни задачи, традиционни ситуации, ролеви 
игри и др. Тези методи са важен фактор в проверката на знанията и уменията на 
студентите, в същото време са и стумул за тяхната творческа изява.  

В съвременното обучение за повишаване активността и мотивацията на обучае-
мите е важно да се избягва клиширането и стереотипите.  Разкриват се възможности 
за участие на всички студенти при обучението, генерират се нови идеи и се активира 
творческото им мислене. Правилното и целесъобразно организиране на процеса на 
учене благоприятства развитието на познавателни интереси, оказва възпитателна 
функция и повишава качеството на учебната дейност. Освен това мотивацията може 
да се разглежда едновременно и като генерална черта на личността и като състояние, 
обусловено от ситуацията. Тя може да е породена от осъзнати вътрешни подбуди за 
усвояване на знания, формиране на умения и постоянно личностно усъвършенстване.  

Мотивацията за учене стимулира качеството и интензивносттa на когни-
тивната дейност по посока на постигане на предварително формулираните цели. 
Тя води до усвояване на нови знания и умения и е адекватна стратегия за пости-
гане на високи академични резултати в процеса на обучение. 

Интерактивната образователна среда като алтернатива на традиционното обуче-
ние изисква нова организация за целите на индивидуална и групова работа, създава 
възможност за излагане на творчество, за отразяване на позиции и мнения и обобще-
ния от колективни действия. Тази среда създава възможности за по-добра мотивация 
на учебния процес и постигане на по-добри резултати при обучението на студентите. 

Интерактивното обучение е метод за изграждане на образувателен диалог меж-
ду преподавателите и студентите. Доказано е, че човек усвоява различно количество 
информация за едно и също време: при слушане – 10 %, при гледане – 20 %, при слу-
шане и гледане – 40 -50 %, при активно участие – 80-90%. Последното може да се 
осъществи като се използват различен набор от елементи – използване на мултиме-
дия, въвеждане на готови таблици, схеми, модели; задачи за самостоятелна подготов-
ка, семинарни упражнения и др. Различните интерактивни методи, които всеки пре-
подавател може да приложи към дадена група или към всички студенти спомага за 
по-добро разбиране на материала, за стимулиране на изявата на обучаваните сту-
денти, за проверка на знанията и повишаване качеството на учебния процес. 

Създаването на траен интерес към обучението по химия, преодоляването на 
инертността на студентите и убеждаването им, че получаваните от тях знания са с 
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практическа стойност, стават достижими, ако дидактическият процес се активизира и 
прагматизира и в него се внесе разнообразие. Това може да се постигне, като в син-
хрон с традиционните се въвеждат и иновационни методи, похвати, техники... Към 
новаторския инструментариум се отнасят и интерактивните игри (ролеви игри).  
Съдържанието им се отразява в мъдростта, синтезирана в мисълта на Конфуций: 
„Чувам и забравям, виждам и запомням и правя и разбирам.“ Френския педагог 
реформатор Селестен Френе превръща в педагогическа максима думите: „За да се 
научи нещо, то трябва да се преживее.“      

Включването на обучаемият в съответно действие и своеобразното преживяване 
на извършеното се осъществява много резултатно в игровата дейност. Санскритският 
смисъл на думата игра е радост. На играта са посветени много научни изследвания – 
философски, психологически, педагогически, методически, антропологически, со-
циални... Проблемът „хомо луденс“ („играещият човек“) съвсем не е нов. Детайлното 
характеризиране на типовете човешко поведение в различни ситуации и търсенето на 
играта в тях е съдържание на излязлата преди 30 години книга на Йохан Хьойзинха 
„Homo ludens“(1) (С. 1982).  

Много съвременни педагози – В. Гюрова, Гр. Дерменджиева, В. Божилова, С. 
Върбанова, В. Вълканова, обособяват интерактивни ролеви игри и ги диференцират в 
три групи: симулационни, ситуационни, игри драматизации (Гюрова и др. 2006:  
с. 195; Гюрова и др. 2006: с. 63). Явно е, че според тях терминът ролеви игри назова-
ва родово понятие, с което са в субординативни връзки понятията, означени с цити-
раните игри. Това становище се разминава с мнението на Л. Кирова. В статията й 
„Ролевата и симулативната игра. Примери на съвместно приложение в езиковото обу-
чение на български потребители на интернет“ (Кирова 2002) терминът ролева игра се 
представя като равнореден на термина, но се посочват отликите в семантиката на те-
зи словосъчетания. Руският педагог С. С. Кашлев причислява игрите към интегративните 
интерактивни методи (Кашлев 2004: с.106), защото интегрират в себе си всички останали 
интерактивни методи, представени в цялостната класификация, която той прави: 

- за благоприятна обстановка; 
- за мисловна дейност; 
- за творчество; 
- за рефлексивна дейност; 
- за игра на роли. 
 

Интерактивната игра се разкрива в желаната съвременна образователна перспек-
тива – ориентиран към личността образователен процес, защото при използването й е:  

– съдържателен център в когнитивна дейност при усвояването на знанията са само-
стоятелните действия на студентите и тези знания придобиват за тях личностен смисъл; 

– комуникативните цели се превръщат в прагматичен стимулатор за речева дей-
ност като личностна изява – акцентът се поставя върху диалогичността, като се овла-
дяват похвати за речево общуване в различни социокултурни области;  

– се утвърждават съвременни ценностни ориентации и нагласи и се възпитава 
култура; 

 – се налагат субект-субектните отношения между участниците в интеракцията 
Независимо от разнообразието на идеи при провеждане на такъв вид учебен процес, 

при който активността на студентите се оценява като решаващ фактор за успех, практи-
ката показва, че изпълнението на задачата  в най-голяма степен зависи от педагогичес-
ките умения на преподавателя. Желателно е от самото начало на занятието обучаемите да 
се ангажират с отговорно отношение към изпълнението на задачата и да не се допуска 
подценяване на учебната значимост на връзката между теорията и практиката. 
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Проблемно-ситуационните методи наричани още „активни“, са специфичен род 
дидактически, интерактивни методи на обучение. Те са необходим момент в органи-
зацията и структурата на учебните занятия, защото задълбочават формирането на ин-
телектуални и комуникативни умения и навици. Освен това активират самостоятел-
ното мислене, стимулират самообразованието, спомагат за развитие на познавателни 
умения, формират правилни критерии за оценка. Важно е да се отбележи, че проб-
лемно-ситуационните задачи съдържат и елементи на активиране на емоционално-во-
леви качества на участващите като чрез провеждането им се проверяват придобитите 
в по-ранен етап теоретични знания, проверява се и услужливостта им на паметта при 
необходимост от бързи и точни отговори. Поради динамиката на общуването в заня-
тието проявите на разсеяност, пасивност и неангажираност отпадат. Прилагането им 
е полезно само тагава, когато се разчупва шаблона на педагогическото общуване чрез 
използване на класически проблемни методи – казус, „мозъчна атака“, условна ситуа-
ция, дискусия и др. 

Един от съвременните методи в интерактивното обучение и мотивация на сту-
дентите е методът на проектната задача. Включването му в учебната практика има за 
цел да разгърне самостоятелните, творчески способности на всеки отделен студент. 
Прилагането му е възможно само ако стремежът за усъвършенстване на знания и 
умения е мотивиран от индивидуалното решение на обучаваните да ги постигнат. За 
да може студентите да се включат активно в такъв вид проект е необходимо перио-
дично да им се поставят задачи за презентиране в определена част от изучаваната ма-
терия и да се използват възможностите им за самостоятелна изява по определени фо-
руми/ научни конференции/. Съвременните виждания, включващи работа по проект, 
в изследванията на редица автори се третира и като научно-изследователска работа 
на студентите.  

Всеки от посочените методи има своя специфика и идва да подпомогне по-за-
дълбоченото усвояване на теоретичните знания, да формира умения и практическа 
насоченост при боравенето с тези знания. 

 

Заключение 
Интерактивното обучение, което обвързва реалното и виртуално мислене се 

приема добре от студентите и води до осъзнаване на редица взаимовръзки в сложната ма-
терия. Интерактивните методи изискват партньорски взаимоотношения и диалогов вид 
комуникация между студентите в малка група и между всички участници в дейността. 

Едно от най-ценните преимущества на тези методи е не само мотивацията на 
всеки един студент. Те дават възможност да се формират лични качества за убежде-
ние на другите и създават предпоставки за възприемане на обективни критерии за 
оценка на становището на „другия“. Използването им спомага за преодоляване на 
бариерите на общуването, стимулира мисленето, генерирането и обменянето на идеи.  

Всеки участник се изявява със собствен принос в образователния процес и в 
развитието на учебната среда. Итеракцията спомага за изясняване на вижданията и 
толерантност в общуването. Тя предполага умение да се изслушва, възприеме, обсъ-
ди друго виждане, мнение или отношение, различно от собственото. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТЕН АНАЛИЗ НА МЕХАНИЧНИ 
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Absract: The design gives multivariance decisions. It allows to obtain an optimal structure 
for the given conditions for the given time. Developing a multivariate structures is 
associated with labor-intensive calculations, multi-factor analysis, and a large volume of a 
graphical work. Systems shall be aided design (CAD). Besides improving the quality of 
engineered products and reduce onerous, CAD systems allow to cut and terms of design 
and technology to modify the design. 
 

Key words: design, CAD systems, education 
 
 

Разгледани са въпроси необходими при технически анализ и проектиране на 
технологични съоръжения и машини. В магистърската степен на специалности 
СИТЕ, САТЕ и ТБЕЕ, на ЦИТН на БСУ една от изучаваните дисциплини е Техни-
чески експертен анализ на механични конструкции.  

Проектирането дава многовариантност на решенията. То позволява получаване 
на оптимална конструкция за дадените условия и за даденото време. Разработването 
на многовариантни конструкции е свързано с трудоемки изчисления, многофакторен 
анализ и голям обем графически работи. Внедряват се системи за автоматизирано 
проектиране (CAD). Освен повишаване качеството на проектираните изделия и нама-
ляване на трудоемкостта, CAD системите позволяват да се съкратят и сроковете за 
проектиране и да се измени технологията на проектирането. CAD системите позволя-
ват да се оптимизира конструкцията по маса, габарити, стойност, надеждност и други 
параметри, а също така да се моделират изпитванията. 

 

Всеки който тръгва да се занимава със сложната задача на техническия анализ 
на машини и съоръжения, трябва да има много знания, умения и практика. Техничес-
кият анализ е една комплексна задача, която предивява основни изисквания към 
машините и съоръженията като:  

 

1. Добри експлоатационни показатели – висока производителност, висок к.п.д., 
ниски експлоатационни разходи. 

2. Работоспособност – подходящи конструктивни и технологични решения, 
гарантиращи ниски експлоатационни разходи. 
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3. Надеждност – свойството на машината да изпълнява своите функции при за-
пазване на експлоатационните си показатели в определени граници и за определено 
предварително зададено или необходимо време. 

Съвършенството на конструкциите на машинните елементи се оценява по тях-
ната надеждност и икономичност. 

Икономичността се определя от стойността на материала, загуби за производ-
ство и експлоатация. 

Надеждността е комплексно свойство и се оценява чрез критериите безотказ-
ност, дълготрайност и ремонтопригодност. 

Безотказност – свойство на изделието да запазва работоспособността си без 
принудителни прекъсвания при зададените условия на експлоатация за определено 
време. 

Дълготрайност – свойство на изделието да запазва работоспособността си до 
граничното състояние с необходимите прекъсвания за техническо обслужване и ре-
монт. 

Ремонтопригодност – провеждане на техническо обслужване и ремонт. Надежд-
ността на машината винаги е по-малка от надеждността на всеки един от нейните 
елементи и намалява с увеличаване броя на елементите. 

Основен етап в анализа е доброто познаване на машината. Това е свързано с 
класификацията на машините, принципа на работа и предназначението им. Необхо-
димо е да се познават добре машините, съоръженията, машинните елементи от които 
са структурирани и др. 

Машина се нарича техническа система, която формообразува материали, обра-
ботва и транспортира материални обекти, предава и преобразува механични движе-
ния, сили, енергия и информация. Според функционалното си предназначение маши-
ните могат да бъдат класифицирани в четири групи: енергетични, работни, инфор-
мационни и кибернетични. 

Енергетични машини. Предназначението на енергетичните машини е преобра-
зуването на енергия. Силовите машини – двигателите, преобразуват определен вид 
енергия (топлинна, електрическа, водна и др.) в механична, която се използва за 
задвижване на работни машини. Генераторите са енергетични машини, които пре-
образуват един вид енергия в друг вид. Според вида на преобразуваната енергия, 
енергетичните машини се делят на: хидравлични, пневматични, термични и електри-
чески. 

Силовите хидравлични и пневматични машини преобразуват енергията на даден 
флуид в механична енергия. Например водните или вятърните турбини превръщат 
енергията на флуида в механична енергия на ротор, която впоследствие се превръща 
от електрогенератор в електрическа енергия. 

Хидравличните и пневматични двигатели преобразуват налягането на флуид 
във въртене на ротор или възвратно-постъпателно движение на бутало. Хидравлич-
ните и пневматичните двигатели намират приложение в полиграфическите, метало-
режещите, металообработващите, земеделските, подемно-транспортните и др. видове 
машини, както и за задвижване на различни модули и хващачи на промишлени робо-
ти и манипулатори. 

Хидравлични и пневматични машини се наричат генераторите, които преобразу-
ват механична енергия в енергия на флуид. Когато машината работи с течност се на-
рича помпа, а при работа с газ се нарича компресор (за високо налягане) и вентила-
тор (за ниско налягане).  
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Термичните машини са двигатели, които преобразуват топлинна енергия в ме-
ханична – парни машини и двигатели с вътрешно горене. Външен източник на топ-
лина (парогенератор) подава пара с висока температура на парната машина, която 
преобразува топлинната енергия на парата в механична посредством бутален 
(коляно-мотовилков) или ротационен (турбинен) механизъм. Основният механизъм 
на буталните двигатели с вътрешно горене е отново коляно-мотовилков. 

Електрическите машини са най-разпространените енергетични машини. По 
принцип те могат да работят както като двигатели, така и като генератори. Според 
вида на тока електрическите машини са променливотокови (синхронни и асинхрон-
ни) и постояннотокови. Най-голямо приложение имат асинхронните електродвигате-
ли поради добрите си икономически и експлоатационни показатели, вкл. възмож-
ността да бъдат управлявани по скорост, което беше постигнато в последното десети-
летие на миналия век. Затова все по-широко се използват в робототехниката, тради-
ционно се използват в промишлеността, транспорта, земеделието, строителството и 
бита. 

Работни машини. Тези машини преобразуват един вид енергия в друг с цел из-
менение на размерите, формата, свойствата, състоянието или положението на мате-
риали или материални обекти. Разделят се на две групи – технологични и транспорт-
ни машини. 

Технологичните машини са предназначени за осъществяването на определени 
технологични процеси. Всяка технологична машина се задвижва от двигател, който 
заедно с машината, образува т. нар. машинен агрегат. Машинни апарати са не само 
транспортните средства (автомобили, кораби, самолети и др.), но и технологичните 
машини (металорежещи, металообработващи, металургични, текстилни, полиграфи-
чески и много други видове машини). 

Пример за машинен агрегат е даден на фиг.1. В структурата на агрегата са 
включени: двигател с вътрешно горене (ДВГ); предавателен механизъм (ПМ) – зъбен 
редуктор; работна машина (РМ) – генератор на електрическа енергия; регулатор (Р) 
под формата на маховик. В структурната схема на агрегата може да се включи и 
система за автоматично управление (САУ), с което се избягва намесата на човека, 
каквато например е необходима при “подаване на газ” при автомобилите.  

 

 
Фиг. 1. Машинен агрегат: ДВГ – двигател с вътрешно горене, ПМ – предавателен 
механизъм; РМ – работна машина; САУ – система за автоматично управление 
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Информационни машини.  Предназначението на информационните машини е 
получаване и преобразуване на информация. Информационните машини се подразде-
лят на контролно-управляващи и математически машини. Контролно-управляващите 
машини приемат и преобразуват контролно-измервателна информация за целите на 
управлението на енергетични или работни машини, както и на технологични про-
цеси. Все по-често такива машини се използват за автоматизиран контрол на раз-
мерите на различни детайли и тяхната сортировка по различни признаци.  

Математическите машини заменят  умствения труд на човека. Известни са 
още като логически машини. Приемат и преобразуват информация под форма на раз-
лични математични образи, представени алгоритмично – аналогово или числено. 
Когато информацията е във вид на числа, информационните машини се наричат 
изчислителни машини или компютри. Всъщност те не представляват машини според 
възприетите дефиниции за машина, тъй като при тях само спомагателните операции 
са механични. Въпреки това се наричат машини благодарение на историческата 
приемственост – изчислителните устройства в миналото са се наричали сметачни ма-
шини.  

Кибернетични машини. Тези машини притежават елементи на изкуствен инте-
лект. Известни са още като интелигентни (интегрални) машини или роботи. Пред-
назначението им е да заменят или имитират различни механични, физиологични или 
биологични процеси, присъщи на живата природа и човека. Примери са: машините, 
възпроизвеждащи човешка реч по зададен акустичен спектър; машините, изпълнява-
щи движения по устна команда; машините, заменящи човешки органи и т. н.  Когато 
тези органи са човешки крайници, които изпълняват зададени технологични опе-
рации, тогава машините се наричат промишлени роботи.  

Най-обща класификация на машините е представена в систематизиран вид в 
табл.1. 

Табл.1. 

Енергетични машини Работни машини 

двигателни генераторни технологични транспортни 

хидравлични 
пневматични 
електрически 

други 

металорежещи 
текстилни 

полиграфически 
други 

автомобили 
кораби 

самолети 
други 

Информационни машини Кибернетични машини 

контролно-управляващи 
математически 

биологични машини 
роботи 

 
Машините и механизмите са изградени от машинни елементи, обединени във 

възли и групи. Голяма част от тях се срещат във всички машини и механизми и имат 
едни и  същи функции – винтове, гайки, оси, валове, лагери, зъбни колела, съедини-
тели и др. Те се наричат машинни елементи  и възли с общо предназначение.  

Винтовият механизъм не е единствен за получаване на транслационно движение 
в машините. Често се използват механизми със зъбен гребен и зъбно колело. Рота-
цията на колелото се трансформира в транслация на гребена посредством зацепените 
им зъби. Този механизъм има висок коефициент на полезно действие и широко се 
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прилага в металорежещите, тъкачните, земеделските, полиграфическите и други ви-
дове машини. 

Шарнирни четиризвенни механизми – равнинни или пространствени, се използ-
ват още в много машини и уреди. На фиг.2. е показан механизъм на машина за ме-
сене на тесто. Ако механизмът е равнинен, месене по целия обем ще се получи, ако 
освен равнинната траектория на точка D  се внесе допълнителна ротация на съда око-
ло вертикална му ос. Съчетаването на двете движения превръща траекторията в 
пространствена по отношение на въртящия се съд. Пространствена траектория на 
точка D  може да се получи и спрямо неподвижен съд, ако механизмът е простран-
ствен. 

 

                   а/                 

A

BO

D
C

 

                               б) 

Фиг. 2. Машина за месене на тесто: а) конструктивна схема; б) кинематична схема 
 

Механични предавки се наричат механизмите, които предават енергията на дви-
гателя на изпълнителния орган на машината, като осъществяват необходимото пре-
образуване на скоростите и съответно въртящите моменти.  

Структурата и компоновката на механичните предавки се обуславят от взаимно-
то разположение на двигателя и работната машина, от общото предавателно отноше-
ние, от ъгловите скорости на входящия и изходящия вал, от големината на предава-
ната мощност, от режима на работа, от експлоатационните удобства, от икономич-
ността и др.  

За да се направи точен и правилен анализ са необходими знания от дисциплини 
изучавани в бакалавърската степен като: Механика, Съпротивление на материалите 
Материалознание, Машинни елементи и др.В процеса на експлоатация механичните 
конструкции и техните елементи се натоварват със сили и моменти с различна голе-
мина и характер. Тези натоварвания се наричат работни. Ако в процеса на работа те 
не се изменят по големина и посока се наричат постоянни. Най-често те са промен-
ливи и зависят от системни или от случайни фактори. 

В зависимост от характера на изменението им, с течение на времето, натоварва-
нията се разделят на статични и динамични. Статичните натоварвания са постоянни. 
Динамичните натоварвания могат да изменят своята големина и посока с течение на 
времето. 

При анализа е необходимо да се провери правилното оразмеряване на кон-
струкцията. За оразмеряване на машинните елементи се въвеждат и понятията номи-
нално, еквивалентно и изчислително натоварване. 
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Номинално натоварване се приема най-продължителното действащо работно 
натоварване, а в някои случаи – максималното работно натоварване. Това е проектно-
то натоварване. 

Еквивалентното натоварване зависи от характера на изменение на работното 
натоварване и се определя с помощта на  коефициента на дълготрайност.  

Точното определяне на изчислителното натоварване е сложен въпрос и трябва 
да се решава за конкретната конструкция.  

 Най-голямото напрежение, при достигането на което якостта и дълготрайност-
та на детайлите може да се считат осигурени, се нарича допустимо. Конструирането 
на всеки детайл задължително е свързано с избор на допустимо напрежение. То оси-
гурява не само нормална работа на детайла в машината (якост и дълготрайност), но и 
нейната икономичност, т.е. най-малък разход на материали за изработване на детайла. 

Допустимите напрежения се избират от таблици и норми, получени чрез теоре-
тични изчисления и експериментални изследвания. 

 

(1)   
][

][





S
гр                      

][
][






S
гр  

 

където [σ] и [τ] са граничните (опасните) нормално и тангенциално напрежения за да-
дения материал; Sσ и Sτ  са съответните допустими коефициенти на сигурност. 

 

Прилагат се два вида изчисления на машинните конструкции и елементи: про-
ектни и проверочни. 

Проектните изчисления се изпълняват в процеса на разработване на конструк-
цията на детайла, за да се определят необходимите размери. В редица случаи разме-
рите се приемат конструктивно или от практически препоръки. Тук е невъзможно да 
се отчетат всички фактори, които влияят на якостта, коравината и т.н. на детайла.  

Проверочните изчисления се изпълняват при проверка или анализ на  готов 
детайл, съединение, машинен елемент, конструкция или машина. 

Техническата документация съдържа всичко необходимо за изработване, мон-
таж, изпитвания, експлоатация и анализ  на създаваната конструкция.  

Анализа  се осъществява в следната последователност: 
1. Съставя се изчислителна схема на машината или машинния елемент, в която 

до максимум се  опростява конструкцията му /ако няма такава в наличност/. 
2. Определят се големините на действащите върху елементите  сили и моменти. 
3. Проверява се избрания материал.  
4. Проверяват се основните размери на елементите, като се съгласуват със стан-

дартите и нормите, ако има такива.Тези изчисления се наричат проверочни. 
5. Анализира се общият вид на възела на конструкцията и елементите му. След 

това се извършва подробна конструктивна проверка на всеки елемент. На работните 
чертежи се проверяват всички размери, допуски, класове на грапавост, специални 
технологични изисквания и др. 

6. Извършват се проверочни изчисления за осигуряване на основните критерии 
за работоспособност.Определят се коефициентите на сигурност в застрашените сече-
ния, деформациите и пр. и се съпоставят с допустимите стойности за съответните 
случаи.  

Кинематичната схема се свързва с изчислителната схема на машината или 
съоръжението. Тя се обвързва с машинните елементи, тяхните движенията, моменти, 
ъглова скорост, мощност и др. Анализират се видовете движения и се отбелязват по-
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соките, например, вдигането на товари се осъществява от механизмите за вдигане. 
Повдигателният механизъм се състои от електродвигател, зъбна предавка (редуктор), 
барабан (съоръжен най-често с полиспаст, който представлява механизъм за вдигане 
на тежести, състоящ се от система макари) и въжета. Анализират се видовете схеми. 
Кинематичните схеми на задвижване на повдигателните механизми могат да бъдат 
няколко вида – фиг. 3. 

Схемата от фиг.3а., почти не се използва, тъй като тя е без редуктор. От това 
следва, че за задвижване на барабана е необходим бавноходен електродвигател. 

При схемите от фиг.3 б, в, г това неудобство е избегнато. Въвеждането на до-
пълнителен блок-полиспаст, намалява скоростта на вдигане на товара (2 пъти за 
фиг.3в и 4 пъти за фиг.3 г). Операциите, които извършва повдигателният механизъм, 
обикновено се заключват във вдигане и спускане на товар, вдигане и спускане на 
празно товарозахващащо устройство. 

Установяват се режимите на работа за крановете с машинно задвижване. Режи-
мите на работата се определят за всеки механизъм, като се взема под внимание типът 
на крана. Като правило за общ режим на работа на крана се приема режимът на рабо-
та на главния повдигателен механизъм. 

В повечето случаи крановете работят в тежки условия, при чести претоварва-
ния, повторно-кратковременен режим на работа, голяма честота на пусканията и го-
лям диапазон на регулиране на скоростта. 

Режимите на работа на зададеният ни повдигателен механизъм на кран е след-
ния: 

1/ След вдигане или спускане на празна кука или след вдигане на товар спи-
рането ще се осъществява от механичната спирачка; 

2/ След спускане на товара спирането ще става чрез противовключване на асин-
хронния двигател; 

3/ Спускането на товара ще става с постоянна скорост чрез еднофазен спирачен 
режим на асинхронния двигател. 
 

Фиг. 3. Кинематичните схеми на задвижване на повдигателните механизми 

M 
Т

G 

в

M
Т

G

г

G 

M 
Т

а
G

M
Т

б



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 398

Всяка една предавка, независимо от нейната сложност, има две основни харак-
теристики:  

1. Мощност на входящия N1, и на изходящия Nn  валове или въртящи моменти 
М1 и Мn на тези валове; 

2. Ъглова скорост на входящия 1 и на изходящия n валове или честоти на 
въртене n1 и nn на съответните валове. 

Допълнително за предавките се определят още механичен коефициент на по-
лезно действие (2) и предавателно отношение (3) 

 

(2)                         
1N

Nn ;      

 
(3)                       

nn n

n
i 11 


    

 
За многостьпални предавки общият механичен коефициент на полезно действие 

и общото предавателно отношение се определят, съответно по изразите (4) и (5): 
 

(4)    общ = 1 . 2 . . . .  k      
 

където 1 , 2, . . . . , k  – к.п.д. на всяка кинематична двоица в предавката (зъбни, 
червячни, ремъчни и други предавки, лагери, съединители и др.). 

 

(5)                    iобщ = i1 . i2 . . . .  ik    

   
където i1 , i2, . . . . , ik - предавателни отношения на всяко стъпало на предавката.  

 
Връзката между , i, М1, и Мn се дава чрез (6): 
 
(6)                       

iM

M n

.1

      

   

При изчисляване на преводни механизми се препоръчва ред на работа, както 
следва: 

1. Съставяне на кинематична схема; 
2. Определяне на общия механичен к.п.д.; 
3. Изчисляване на необходимата мощност и избиране на електродвигател;  
4. Определяне на общото предавателно отношение; 
5. Определяне на предавателните отношения на отделните стъпала. 
В случай, че е зададен въртящият момент Мn, N.m на работния вал, мощността 

му  се определя по формулата: 
 
(7)                Nn = Мn . n  ,   W.    

    
Връзката между ъгловата скорост  и честотата на въртене е: 
 

(8)                  
30

.n    ,  rad/s     
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Задачата, която се поставя пред студентите е да се направи технически анализ 
на машинен агрегат, включваш кинематични и якостни изчисления. В лабораториите 
на ЦИТН на БСУ се намират работещи  машинни агрегати с възможности да се про-
менят последователността на монтиране на отделни възли и предавки. Всеки студент 
получава свой вариант /кинематична схема на задвижване на лентов транспортьор/ 
машинен агрегат. Необходимо е да се определи мощността и се избере електродвига-
тел за превод на лентов транспортьор по кинематична схема, показана на фиг.4., да се 
определи общото предавателно отношение на превода и разпределянето му на стъ-
пала, да се изчислят честотите на въртене и въртящите моменти на всички валове на 
превода, да се изчислят геометричните размери на зъбните колела на редуктора, да се 
избере шпонково съединение между главината на зъбно колело Z2 и междинния вал 
на редуктора и да се пресметне и избере еластичен съединител. 

 
Дадено: 
1. Кинематична схема на задвижване на лентов транспортьор.  
2. Схема на редуктора – фиг.5. 
3. Брой на зъбите на колелата Z1, Z2, Z3 и Z4 . 
4. Модул на първата m12 и втората m34 двойки зъбни колела. 
5. Мощност на изходящия вал на превода, N ; 
6. Обороти на въртене на изходящия вал, min-1 . 

 
Първите десет студента от списъка в групата разработват съосен двустепенен 

редуктор с цилиндрични зъбни колела – схема а/ от фиг.5.(с редуване на схеми 2 и 4 
от фиг.4.) 

Вторите десет студента от списъка в групата разработват несъосен двустепенен 
редуктор с цилиндрични зъбни колела – схема б/ от фиг.5. (с редуване на схеми 1 и 3 
от фиг.4.) 
 

 
         СХЕМА  1 

 
              СХЕМА  2 
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         СХЕМА  3                           СХЕМА 4 

Фиг. 4. Кинематични схеми на задвижване на лентов транспортьор 

 
 

                            СХЕМА А                      СХЕМА Б 

 
  в12 = a . a12   в34 = в . a34 

a = 0,2   в = 0,3 
в12 = a . a12    в34 = в . a34 

a = 0,2   в = 0,3 
 

Фиг. 5. Кинематична схема на редуктор 
 

За да получат по-добра представа за това как е необходимо да започнат анализа, 
на студентите се предоставят различни реализирани кинематични схеми. От  предо-
ставени варианти на кинематични схеми и нагледно в лабораторията от материализи-
рани и работещи модели, те сами стигат до изводи за реализация на своята схема, 
последователност на елементи, начини на установяван и др. Сами виждат реализира-
на редукцията с избраните елементи на задвижването. 
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Фиг. 6. Ремъчно задвижване 
 
 

 
 

Фиг. 7. Връзка – съединител между двигателна и работна машина 
 
 

 

Фиг. 8. Съединител за междинен елемент 
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Фиг. 9. Приложение на верижното задвижване 
 

 

Фиг. 10. Участие на ремъчна предавка в задвижването 
 

Фиг. 11. Приложение на верижна предавка в задвижване 
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Фиг. 12.  Приложение и място на монтиране на съединителя  

 
Фиг. 13. Съединителят като междинен елемент 

 

 
Фиг. 14. Приложение на комбинираното задвижване 
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Фиг. 15. Кинематична схема на комбинирано задвижване 

 
Всеки студент разработва задачите по входни данни и план на работа, зададени 

в индивидуално задание. Разработката включва кинематични, якостни, геометрични 
и други изчисления, оформени в изчислително-обяснителна записка.  
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ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБОРОТИТЕ НА 
ПЛАНЕТНОТО КОЛЕЛО ОТ ПЛАНЕТНИ ПРЕДАВКИ 

 

проф. д-р инж. Радостин Долчинков 
Бургаски свободен университет 

 
PRACTICAL APPLICATION OF SPEED PLANET WHEELS 

PLANETARY GEAR 
 

Prof. Radostin Dolchinkov, PhD 
Burgas Free University 

 
 

Abstract: Planetary gears possess a kinematic properties that enable their application in 
various branches of industry. Through specific embodiments are achieved very high ratios, 
while the other lower ratios reflect favorably on the use of hydraulic pumps. 
This article provides an overview of this diversity based on selected case studies. 
 
Key words: planetary gears, ratios, kinematic properties of planetary gears 

 
 

Съгласно въведената класификация един зъбен механизъм е планетен, когато 
геометричната ос на поне едно негово зъбно колело е подвижна. Планетните меха-
низми могат да имат една (фиг.1.б), две (фиг.1.в) или повече степени на свобода. 
Планетните механизми с две и повече степени на свобода се наричат още диферен-
циални.  

 

   

а) б) в) 

Фиг. 1. Планетни зъбни механизми с една (а,б) и с две степени на свобода – в 
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Фиг. 2. Централни звена на планетен механизъм 

При работа сателитите обикалят централното колело и се въртят около своите 
оси, т. е. движението им е подобно на това на планетите – фиг.2. Водилото се върти 
около централната ос заедно със сателитите. При неподвижно колело 3 движението 
се предава от колелото 1 към водилото Н или обратно, т. е. предавката работи като 
редуктор или като мултипликатор. 

Планетните предавки притежават много кинематични свойства, които правят 
възможно прилагането им в различни клонове на индустрията. Чрез специални кон-
структивни изпълнения се постигат много високи предавателни отношения, докато 
от друга страна ниските предавателни числа се отразяват благоприятно при употре-
бата на хидравлични помпи.  

Настоящата статия прави преглед на това разнообразие въз основа на избрани 
примери от практиката. 

При планетните предавки обикновено оборотите на планетното колело са по-
високи от тези на другите колела, което често се явява като недостатък. От друга 
страна тези високи обороти са желателни. Така например те се ползват при машина 
за подостряне на моливи, фиг. 3 и по-специално за ротиращия режещ цилиндър. 

 
 

 

Фиг. 3. ПП като машина за острене на моливи 
 

Високата периферна скорост води до висока фрезоваща мощност върху молива 
В. Ръчното задвижване става с лост 5 към колело 3, което се търкаля по неподвиж-
ното колело 4. Доста по-големи размери съществуват при планетното косо валцоване 
съгласно фиг. 4. 
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Фиг. 4. Схема на предавката – планетно косо валцоване 
 

Заготовката W, подлежаща на валцоване, бива обикаляна от три конусовидни 
валяка (планетни валяци), разположени на 1200 един спрямо друг. Така между тех-
ните повърхности възниква конусообразна деформационна зона. Осите на планетни-
те валяци не се пресичат в една точка. Това косо разположение предизвиква движе-
нието напред. Съществуват две задвижвания, които могат да се регулират: п51 и зад-
вижване чрез слънчево колело п21. 

Комбинираната употреба на специална циклоида (точна права) и оборотите на 
планетното колело на двойка карданни кръгове е конструктивният принцип на един 
текстилно-технологичен метод (плетен на хлабави телени въжета). Този метод е при-
ложим в английската плетачна машина Repco. Схемата на предавката е показана на 
фиг. 5.  

 

Фиг. 5. Валяково задвижване при плетачна машина Repco 
 

За режещият валяк (LW) трябва да извършва едновременно тласкателни движе-
ния напред и назад S като и въртеливо движение α. Тласкателното движение се полу-
чава чрез компактната точка Р на планетно колело 3 (задвижване φ51). Конусното ко-
лело 3’ (с център в Z) е свързано с 3 и извършва завъртането φ31 към рамата 1. Това 
въртене се предава на вала на зареждащия валяк LW чрез конусното колело К. Тъй 
кота за този плетачен метод са необходими два зареждащи валяка и съответно се 
ползват 2 планетни предавки. 
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Един вид планетна предавка за постепенно регулиране на работните процеси 
(например спирачен механизъм в часовници) е показан на фиг. 6.  

 
 

Фиг. 6. Планетна предавка  като принцип на стопорен механизъм 

 
В изобразеното положение неподвижно закрепеното към планетното колело 3 

спирачно колело 3’ се задържа от стопорно езиче 4. Чрез пружинното напрежение на 
спиралната пружина f (закрепена на лост5 и стопорно езиче 4) звеното 4 се придвиж-
ва в посока S и напрежението изчезва (пружина f се разтяга). Сега спирачното колело 
3’ може да продължи да се върти, т.е. колело 3 се търкаля по колело 1 (в следствие на 
получения от силата на пружината F51 момент М51), а следващият зъб на спирачното 
колело 3’ удря върху стопорното езиче 4. Чрез завъртането на лоста 5 пружината f  
отново се опъва, езичето 4 отново отпуска стопорното колело 3 и т.н. 

Ползването принципа на планетната предавка прави възможно спирачната сила 
на езичето да се направи много малка. 

Ако си постави за цел планетното колело 3 да не извършва спрямо рамата 1 
въртеливо, а само обикалящо в кръг движение, то трябва r2=r3. 

 

 

                                               а/                                 б/ 
Фиг. 7.  Брояч с планетно зъбно колело 

а/ принцип на брояча; b/ ПП за движение на лопатките '3ˆ3   
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Такъв случай има при броячи с планетно колело (например брояч за обем) съгл. 
фиг. 7.а. В цилиндричното кухо пространство на кожуха 1 е вграден ротор 5’ с чети-
ри жлеба с форма на полукръг, в които  са разположени лопатки 3’ в коритообразна 
форма. От челната страна на ротора 5’ е монтирано задвижването на коритата 3 (на 
фиг.7.b. изобразени като ПП само за едно корито). То подсигурява постоянния на-
клон на лопатките по отношение на кожуха. При всеки оборот роторът транспортира 
точно определено количество течност. Предавката служи за брояч за непосредстве-
ното обемно измерване на течности с нисък вискозитет (леки петролни продукти). 

В сравнение с неподвижните предавки, планетните предавки притежават много 
кинематични свойства, които правят възможно прилагането им в различни клонове 
на индустрията. 

Така например чрез специални конструктивни изпълнения се постигат много 
високи предавателни отношения, докато от друга страна ниските предавателни числа 
се отразяват благоприятно при употребата на хидравлични помпи. Някои преработва-
телни технологии са рентабилни само чрез ползването на принципа на планетната 
предавка (ванкелови двигатели, струговане на многостени), други подобряват качест-
вото (въртеливо занитване, преработка на пластмасови суровини.  
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Abstract: Тhis paper provides briefly the current state-of-the-art of the Virtual Educational 
Space developing as an Internet of Things (IoT) ecosystem. The various types of components 
inhabiting the space are examined as well. In particular, the guards’ architecture is presented in 
more detail. The challenges of the space’ creating are also summarized in the paper. 
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1. Въведение 
Виртуалното Образователно Пространство (ВОП) се разработва в Лаборатория-

та „Център за електронно обучение DeLC (Distributed eLearning Center)“ на Плов-
дивския университет, съвместно с Центъра по информатика и технически науки на 
Бургаския свободен университет. Пространството се изгражда наследник на средата 
за електронно обучение DeLC [1,2], предоставяща електронно учебно съдържание и 
електронни образователни услуги за планиране, организация и провеждане на учебен 
процес в университет [3]. Някои характеристики на средата са следните: 

 Поддържат се международно приети стандарта за две от най-съществените 
дейности в един учебен процес – SCORM 2004 за самоподготовка и QTI 2.1. за елек-
тронно тестване на студентите [4]; 

 Специализиран образователен портал предоставя достъп до информацион-
ните ресурси на средата [5]; 

 В средата е интегрирана система за работа със събития; 
 Предлага се инфраструктура [6,7] и поддържащ мидълуер за мобилни обра-

зователни услуги [8]. 
DeLC се използва от години във Факултета по математика и информатика на 

Пловдивския университет и в последно време в Центъра по информатика и техничес-
ки науки на Бургаския свободен университет. 

Въпреки, че DeLC е успешен проект за използване на информационни и кому-
никационни технологии в образованието, той има и съществени недостатъци, един от 
които е липсата на тясна и естествена интеграция на неговата виртуална среда с 
физическия свят, в който се провежда реалния учебен процес [9]. По наши предва-
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рителни проучвания, Интернет на нещата (Internet of Things, IoT) и Семантичния уеб 
(Semantic Web) – две възникващи технологии в Интернет пространството – могат да 
подпомогнат решаването на този съществен недостатък DeLC. В допълнение към то-
ва, тези технологии могат да способстват за повишаване степента на интелигентност 
на средата. Така се роди идеята не за усъвършенстване, а за трансформация на сре-
дата DeLC в нова инфарструктура, наречена Виртуално Образователно Пространство 
(ВОП) [10,11].  

Развивайки първоначалните идеи, във времето възникна цялостна концепция,  
която предвижда  от една страна, ВОП да продължава да се развива и усъвършенства 
като интелигентна среда за електронно обучение, а от друга – да се изгражда като 
експериментална среда за решения и прототипни реализация, свързани с управле-
нието на комплексни интелигентни системи, предимно в областта на IoT и роботи-
ката [12,13]. За подпомагане обучението ще се поддържат предимно две форми на 
електронното обучение – смесено обучение и учене през целия живот.  

Настоящата публикация цели да представи актуалното състояние на виртуал-
ното образователно пространство и да обобщи съществените проблеми и предизвика-
телства, свързани с бъдещето на проекта. 

 
2. Актуално състояние на ВОП 
В редица публикации [14,15] са описани детайлно общите характеристики и 

архитектура на ВОП. В някои по-скорошни публикации [16,17] пространството се 
представя като IoT екосистема. Тук ще бъде представено накратко актуалното със-
тояние на проекта. 

В съответствие с базовите принципи на IoT [18], ВОП се изгражда като еко-
система на следните три логически (условни) нива: 

 Ниво на достъп до ресурсите на пространството; 
 Оперативно и аналитично ниво; 
 Сензорно ниво. 
 
2.1. Ниво на достъп 
Достъпът до информационните ресурси и услугите на пространството се осъ-

ществява основно посредством персонални асистенти (ПА). Допълнителна възмож-
ност предоставя специализираният образователен портал DeLC 2.0.  

 

Персонални асистенти. Основното предназначение на ПА е да подпомагат по-
требителите (в случая студенти и преподаватели) при работата им в пространството. 
Те оперират като своеобразни персонализирани входни точки на ВОП. При първона-
чална регистрация в пространството потребителите се снабдяват със собствен ПА. За 
целта се поддържа генетичен ПА, който взаимодействайки с образователния портал и 
модулът за регистрация генерира конкретен за дадения потребител ПА. Персонални-
те асистенти се разработват като BDI рационални агенти. В актуалната версия на 
ВОП е създаден прототип на ПА за студенти, наречен LISSA [19]. В LISSA е интег-
риран опростен  интерфейс, с възможности за разбиране и генериране фрази на ес-
тествен език (английски).  

Образователен портал DeLC 2.0. Актуалната версия на образователния портал 
поддържа две форми за електронно обучение – смесено обучение (blended learning) и 
учене през целия живот (lifelong learning). За смесената форма на обучение се пред-
лагат 20 електронни лекционни курсове. В процес на разработка е учебно съдържа-
ние по две нови дисциплини – „Интернет на нещата“ и „Когнитивна роботика“. Из-
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питването на студенти се извършва чрез система за електронно тестване, интегрирана 
в портала [20]. Провеждането на магистърската програма по софтуерно инженерство 
във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет напълно и 
в Бургаския свободен университет частично се осигурява от портала.  

 

За учене през целия живот се разработват информационни ресурси в четири 
направления: 

 Когнитивна роботика – разработва се на основата на университетския курс в 
съответствие с особеностите на учене през целия живот [21]. Предназначен е предим-
но за млади хора, интересуващи се от проблемите на роботиката; 

 Правила за движение – изборът на тази тематика се мотивира с това, че на 
този съществен проблем не се отделят достатъчно часове в учебните програми. Целта 
е децата да изучават правилата за движение по един интересен и креативен начин в 
среда, близка до реалната. От изследователски аспект интерес за нас представлява из-
граждане на интелигентни агентно-ориентирани среди за игрово-базирано обучение, 
предназначено за средното училище [22]; 

 Културно-историческо наследство – разработване на електронно съдържа-
ние и средства за представяне на богатото културно-историческо наследство на 
България. Изследване възможностите на семантичното моделиране (онтологии) за 
интелигентно търсене и доставка на учебно съдържание в пространството представ-
лява за нас определен научен интерес [23]. Предвиждат се две форми на предоставя-
не на електронното съдържание – като динамично генерирани контекстно-зависими и 
персонализирани културно-исторически маршрути и като интелигентен персонален 
екскурзовод; 

 (Английско) Езиково обучение – проект, предоставящ интересни възможнос-
ти, който е в процес на първоначално експериментиране и концептуална разработка 
[24]. Обмислят се две форми на поддръжка. Първата, предназначена за деца, комби-
нира езиковото с игрово-базираното обучение. Втората е езиково обучение, специа-
лизирано в терминологията на области като напр., софтуерни технологии, изкуствен 
интелект, роботика, Интернет на нещата, мехатроника.    

 

2.2. Оперативно и аналитично ниво 
Това е нивото с изключително значение за степента на интелигентност на 

пространството поради това, че тук се представя цялостната сензорна информация, 
което позволява реализиране на модели за вземане на решения, свързани с оперира-
нето и управлението на ВОП. В актуалната версия се разработват два модела: 

 Студентска книжка – решения за подобряване успеваемостта на студентите;  
 Преподавателски бележник – решения за подпомагане на студентската книж-

ка и за повишаване резултатността на преподавателската дейност [25].  
 

2.3. Сензорно ниво 
Основната функция на сензорното ниво е събиране, регистриране, трансформи-

ране и пренасяне на различни данни, съществени за оперирането и управлението на 
пространството. Най-общо, във ВОП се поддържат три типа  сензори – виртуални, 
физически и логически. Физическата сензорна информация се получава и предвари-
телно обработва чрез гардовете на пространството. За пространството физическият 
свят представлява множество от физически сензори, достъпни за гардовете.  

За разлика от физическите, виртуалните сензори са абстракции. Типични  източ-
ници на виртуални сензорни данни в пространството са трите машини: 
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 SCORM 2004 Engine – сензорна информация за самоподготовката на студентите; 
 QTI 2.1. Engine – сензорна информация за изпитването на студентите; 
 Event Engine – сензорна информация за възникнали в пространството събития. 
Логическите сензори са комбинация от двата горепосочени типа.  
 
2.4. Гардовете във ВОП 
Характерна особеност за гардовете е, че те могат да оперират навсякъде в 

пространството. Отчитайки това обстоятелство различаваме различни видове гардове 
(Фиг. 1.). Изключително съществена е ролята на така наречените логически гардове 
(LGs), задачата на които е да събират сурови (първични) данни от единични или гру-
пи физически сензори. Тези данни могат да бъдат първоначално обработени, транс-
формирани и транспортирани към останалите компоненти на пространството. В този 
смисъл, логическите гардове оперират като своеобразен интерфейс между физичес-
кия и виртуалния свят във ВОП. 

 

 
 

Фиг. 1. Гардове 
 

Вторият вид, виртуалните гардове (VGs), напълно оперират във виртуалното 
пространство. Двата вида гардове могат да взаимодействат както помежду си, така 
също и с други компоненти на пространството.      

QTI 2.1.

Physical 
World

Sensors 

LG 

SCORM 2004 Event

Engines 

LISSA 

Virtual 
Space 
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2.5. Моделиране на пространството 
Както беше подчертано, ВОП се разработва като комплексна IoT екосистема, 

изградена от различни типове интелигентни компоненти, между които съществуват 
сложни връзки и трудно за управление и синхронизиране взаимодействие. Използва-
нето на модели за анализ на архитектурата и поведението на бъдещите прототипи е 
от огромно значение за успеха на проекта. Особено полезно може да се окаже използ-
ването на формални средства за моделиране на ВОП. Идеи за използване на такива са 
представени в [26]. 

Проведени са първоначални експерименти за моделирането на пространството 
посредством CCA (Calculus of Context-aware Ambients) [27]. CCA е формална систе-
ма, предоставя подходяща математическа нотация и средства за моделиране на мо-
билни и контекстно-информирани системи, отделните елементи на които се предста-
вят като амбиенти (от ambient – околен, заобикалящ, обкръжаващ). В [28] детайлно е 
представен контекстно-информиран модел на DeLC. В три дипломни работи се демонст-
рират възможности за амбиентно-ориентирано моделиране на ВОП, като са представени 
модели на персонален асистент на студент и на физически учебни пространства.  

 
3. Технологии на ВОП 
Целта ни е да специфицираме единна технологична развойна среда за програм-

но-техническата реализация на пространството. Като хардуер и софтуер пространст-
вото е система с висока степен на сложност, където се използват различни типове 
софтуерни и хардуерни компоненти. За подпомагане на ефективен развой е необхо-
дима единна интегрирана технология, която да осигурява: 

 Хомогенност – по възможност единна програмна основа и run-time среда; 
 Свързаност – възможности за използване на подходящи интерфейси, прото-

коли и стандарти, които да осигуряват оперативна съвместимост на различ-
ните типове софтуерни и хардуерни компоненти. 

 
Ниво Компонент  Технология  
Достъп    
 Образователен портал Grails, Groovy, Grails(Groovy)-JADE 
 Персонален асистент Jadex, JADE, LADE-LEAP, Android 

Studio, WS-*, RESTful Services 
Аналитично 
ниво 

  

 Студентска книжка Jadex, JADE, WS-*, RESTful Services 
 Преподавателски 

бележник 
Jadex, JADE, WS-*, RESTful Services 

 Онтологии  Protégé, OWL 2 
 Образователни игри HTML5, JavaScript, HTML5/JavaScript-

JADE 
Сензорно ниво   
 Гардове  OSGi, JADE-OSGi 
Моделиране   EC (Event Calculus), ITL (Interval 

Temporal Logics), CCA (Calculus of 
Context-aware Ambients) 

 

Фиг. 2. Стандартни технологии на ВОП 
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На Фиг. 2. са обобщени използваните технологии за актуалната прототипна  
реализация на отделните нива и включените в тях компоненти. Интерфейсите Grails 
(Groovy)-JADE и HTML5/JavaScript-JADE са собствена разработка. 

 
4. Предизвикателства  
Предизвикателствата, съпътстващи изграждането на пространството, са свър-

зани предимно с осигуряване желаната степен на неговата интелигентност. Някои от 
тях ще бъдат дискутирани накратко в този раздел.  

 
Изграждане на единна интегрирана технология.  Интегрираната технология 

предоставя възможности и средства за синтактично и комуникационно взаимодей-
ствие между различните типове компоненти, използвани в пространството и разполо-
жени в различните архитектурни нива. Основа на интегрираната технология са Java 
базираните стандартни технологии, представени в таблицата на Фиг.2. Основни ком-
поненти на пространството са асистентите, реализирани като интелигентни агенти – 
автономен софтуер със сравнително сложна вътрешна архитектура. Сам по себе си 
един агент е софтуерен компонент, опериращ отчитайки динамиката на околната сре-
да и неподходящ за доставка на бизнес-функционалност. Услугите са добро решение 
за реализация на функционалност, но те са статични, не са проактивни и не могат да 
бъдат самостоятелни компоненти в пространството. По тази причина агенти включ-
ват във вътрешната си архитектура подходящи интерфейси към услуги. Така прост-
ранството оперира като екосистема за електронно обучение, отворена за разширяване 
с нови образователни услуги. Освен това, асистентите трябва да могат да комуники-
рат с физическия свят. За целта се използват подходящи агентно-сензорни интерфейси.     

 
Осигуряване на пълна интероперативност във ВОП. Интегрираната техно-

логия е ядро на интероперативността на ВОП, но недостатъчна за осигуряване на 
условия за интелигентно взаимодействие. Необходимо е да се допълва с подходи, 
методи и средства подпомагащи семантични аспекти на взаимодействието. Такива 
подходи, използвани в пространството са следните: 

 Агентно-ориентиран подход – мощен подход за разработване на автономни 
интелигентни софтуерни компоненти с менталност, включващ също език за 
взаимодействие (ACL);  

 Използване на стандарти – двата стандарта за електронно обучение SCORM 
2004 и QTI 2.1. използват и специфицират структури (напр. LOM) с едно-
значни синтаксис и семантика, което позволява унифицирана интерпретация 
от различните видове компоненти на пространството; 

 Семантично моделиране – съществен аспект на интелигентността е степента 
на формализация и автоматизирана интерпретация на използваните данни. 
Агентно-ориентираният подход и използването на стандарти решават час-
тично и ограничено решават този проблем. Допълнително използваме семан-
тично моделиране на информацията (под формата на онтологии); 

 Единен унифициран за пространството модел на събитията. 
 

Проактивни и самообучаващи се асистенти.  Съществено изискване за осигу-
ряване на задоволителна интелигентност на ВОП е наличието на интелигентни асис-
тенти. Под „интелигентност“ в случая разбираме асистенти, показващи контекстно-
информирано реактивно, проактивно и социално поведение в зависимост от състоя-
нието на пространството [29]. В този смисъл, основополагащо е изграждане на проак-
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тивни и  самообучаващи се агенти. Съществуват различни подходи и теоретични мо-
дели. Големият проблем е провеждане на изследвания и експерименти за създаване 
на конкретни, подходящи за целите на ВОП модели. Възможен ли е генетичен модел, 
общ за всички или групи асистенти или за всеки отделен асистент е необходим кон-
кретен модел?   

     
5. Заключение 
 

Работата по прототипната имплементация на ВОП започна през последните две 
години. Обобщавайки актуалното състояние може да се направи извода, че е въз-
можно бъдещо използване на пространството в следните насоки: 

 Електронно обучение – утвърждаване и разширяване поддръжката на смесе-
на форма на обучение и обучение през целия живот. Съществено е въвежда-
нето на две нови тематики и във двете форми – „Интернет на нещата“ и 
„Роботика“; 

 Научни експерименти – средата да се използва за търсене на интелигентни 
решения, разработване на и експериментиране с прототипи на комплексни 
IoT и роботизирани приложения;  

 Виртуална екипност – пространството да предоставя възможности за съв-
местна научно-изследователска работа на физически разделени екипи.  

 

Решаващо за постигане на това е съсредоточаване на усилията за справяне с 
представените по-горе предизвикателства.  
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Abstract: Тhis paper introduces a student’s personal assistant known as LISSA (Learning 
Intelligent System for Student Assistance). The personal assistant is built as a multi-agent 
system based on JADEX. LISSA operates as an entry point of the Virtual Educational Space 
(VES). In the paper, the architecture of the personal assistant is considered in more detail. 
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Space, LISSA 
 
 

1. Въведение 
 

Обучението винаги е било едно от най-важните аспекти за прогреса на дадена 
нация и на човечеството като цяло. През годините технологиите и практиките използ-
вани за обучение се подобряват постоянно. Днес, в наше време, във времето на ин-
тернет, обучението разцъфтява и предполага стотици различни начини за получаване 
на знания. 

Много университети се възползват от това развитие като използват различни 
системи за електронно обучение, като основно се използват два типа системи за 
електронно обучение Learning Management Systems (LMSs) и Learning Content 
Management Systems. Първият тип система е съсредоточен върху напредъка на обу-
чаемите във всички видове обучаеми дейности. Вторият тип система подпомага съз-
даване и управление на учебно съдържание, при което авторите могат да създават, 
съхраняват и да управляват съдържанието и да го използват многократно. Вече дока-
зали се такъв тип системи придобиват голяма популярност във висшите учебни заве-
дения, като Moodle [1], ILIAS [2], Sakai [3], ECollege [4] и много други. 
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Търсенето на добър и подходящ метод за подобряване на учебния процес до-
веде до проекта започнат от Пловдивският Университет през 2013г. наречен ВОП 
(„Виртуално Образователно Пространство“) [5,6,7]. Пространството е изградено от 
набор от асистенти. Всеки асистент в пространството си има строго определена зада-
ча, за която трябва да следи. Асистентите са имплементирани, като софтуерни аген-
ти, които са активни интелигентни компоненти възприемащи околната среда и позво-
ляват плануването и организирането на учебния процес. 

В настоящата статия е представен персоналният асистент LISSA, предназначен 
за подпомагане на студентите в учебния процес [8]. Подробно е описана архитектура-
та на системата и основните съставящи я агенти. Накратко са представени първо-
начални идеи за усилване мощта на персоналния агент с възможности за самообу-
чение. Актуалното състояние на разработката се демонстрира с прототипна реализация. 

 
2. Архитектура на LISSA 
За разработката на асистента е използван език за програмиране Java и развойна 

среда JADEX [9]. JADEX е разширение на средата JADE [10] със средства за разра-
ботване на агенти с BDI архитектура [11]. Системата LISSA е изградена от следните 
два основни агента: 

 Персонален асистент (PA) – разположен на мобилното устройство на сту-
дента и извършва интеракцията с него; 

 Генетичен персонален асистент (GPA) – генетичен агентен модул, който се 
използва за генериране на конкретните PA на потребителите, т.е. като инстанция на 
GPA. 

Жизненият цикъл на персоналния асистент включва две основни фази – фаза на 
инициализация и фаза на нормална работа. 

Инициализация. Фазата на инициализация се използва за първоначално гене-
риране на база от желания или за извличане на вече генерирани такива от сървъра. В 
тази фаза участват и двата агента, като PA служи като конзола за предаване на ин-
формацията от студента към GPA и обратно. Фигура 2 показва схема описваща про-
цесът на инициализация. 

 

 
 

Фигура 1. Фаза на инициализация на LISSA 
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Фазата на инициализация започва с инсталирането на приложението на мобилно 
устройство. Студентът въвежда факултетния си номер, който бива изпратен към GPA 
и от своя страна проверява за наличието на създаден профил за конкретния студент. 
При наличието на профил базата от желания и профил знанията се изпращат към PA, 
който от своя страна ги записва в локалната си база от данни и преминава към фазата 
на нормална работа.  При липсата на създаден профил за конкретния студент започва 
неговото създаване, за целта се връщат набор от въпроси към PA който ги визуализи-
ра и изчаква отговор от студента. Първият набор от въпроси са предварително зада-
дени и те включват обща информация която системата е необходимо да притежава за 
всеки обучаващ се като – имена, възраст, адрес, курс и др. След получаване на отго-
вор на тези въпроси започва генерирането на нов въпросник, като за целта се из-
ползват отговорите от предходния въпросник и набор от онтологии. Тези допълни-
телни въпроси служат за установяване на интересите и целите на обучаващият, като 
процесът се повтаря докато нужната информация е събрана. След приключването на 
въпросите в зависимост това дали потребителят е обикновен студент се генерират ба-
зата от желания и заедно с профилът му се изпращат обратно към PA. В случай, че 
потребителят е външно лице целящ самообучение то тогава в зависимост от неговите 
отговори на предходните въпроси ще се генерират тестове за установяване на негово-
то ниво в съответните дисциплини, които желае да изучава. Накрая посредством ре-
зултатите от теста и отговорите на въпросниците за конкретния потребител се гене-
рира база от желания.  

 
Нормална работа. След приключване на фазата на инициализация персоналния 

асистент преминава в режим на нормална работа. Нормалната операция на PA се из-
вършва посредством два агента – PC и RC. 

Първият агент е реактивен с ограничена рационалност и служи за комуникация 
с останалите агенти в пространството. Този агент има две основни задачи – да служи 
като пощальон за съобщенията идващ към и от RC, да прочита изпратените съобще-
ния към RC и преди да ги изпрати към него да ги обработи и сведе до лесни команди 
за изпълнение преди да ги изпрати към вторият агент. Агента следи за съобщения от 
останалите агенти в ВОП пространството, например агентите оценяващи резултати 
от проведени тестове [8]. 

 

 
 

Фигура 2. Работа на RC 
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При нормална работа, при получаване на съобщение реактивния агент прочита 
и обработва полученото съобщение при което оценява дали съобщението трябва да 
се препрати на RC. Ако съобщението трябва да се препрати до другия агент то бива 
сведено до набор от инструкции, които трябва да се изпълнят и след това се изпраща 
към проактивния агент. След изпращането на съобщението агента минава в режим на 
изчакване докато не получи ново съобщение. 

 

Вторият агент е PC, който притежава BDI ментални състояния. Целта на този 
агент е да осигурява интеракцията с потребителя. BDI архитектурата на агента е из-
градена по следния начин: 

 Вярвания 
o Вътрешни вярвания (Профил) – знанията, които агентът притежава за сту-

дента. Това е такава информация, която рядко се изменя, но при нейното из-
менение би предизвикала частично или цялостно преразглеждане на базата с 
желания; 

o Външни вярвания (Околна среда) – представляват знанията на агента за 
околната среда. Тези знания се добиват посредством сензорите на уст-
ройството и могат да бъдат дата, час, местоположение и др. 

 Желания – желанията са представени като набор от събития, които предстоят 
да се случат. Това могат да бъдат изпит, лекция, упражнения и др. 

 Цели – това са желания, за които агентът е преценил, че има благоприятни 
условия за постигане и се е фокусирал в тяхното изпълнение; 

 План – това са стъпките и задачите, който агентът е предприел за постигане-
то на дадената цел. 

 

 
 

Фигура 3. Работа на PC 
 

При всяка итерация, проактивният агент първо проверява за наличието на ча-
кащо съобщение. При наличие на такова, то бива прочетено и проверено дали е от 
тип „аларма“ (тези съобщения са с най-висок приоритет, тъй като те предупреждават 
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за бедствия или опасност за потребителя). Ако текущото съобщение е от този вид, на 
екрана се извежда предупреждение и се дават инструкции какво трябва да направи 
студента – например, ако е пожар и се намира в сградата да се евакуира незабавно. 
Докато потребителят не изпълни инструкциите за безопасност или алармата не бъде 
отменена, агентът е в процес на изчакване и не преминава към нормалния си режим 
на работа. 

В случай, че полученото съобщение не от тип аларма се преценя дали то би 
довело до промяна по профила на студента. Ако то променя информация в профила 
на студента, тогава промяната се изпраща към GPA, който от своя страна връща отго-
вор с промените, които трябва да се извършат в базата от желания. Промените се за-
писват в локалната база и нормалният процес се проверява, като първо се проверява 
отново дали няма друго чакащо съобщение. 

При липса на чакащо съобщение се проверява дали околната среда е благо-
приятна за постигане на някое от желанията. В този случай се взимат всички жела-
ния, които отговарят на околната среда и се проверяват. При наличието на повече от 
едно съобщение агентът използва приоритетите на различните желания за да опреде-
ли към кое да се фокусира. След като желанията са филтрирани и еднозначно е иден-
тифицирано едно единствено, започва изграждането на план за действие, който след 
това се изпълнява.  

След приключване на изпълнението на планът агента преминава обратно в 
изходна позиция, като проверява отново за наличието на чакащо съобщение. 

 
3. Самообучение 
За да може една система да е наистина интелигента то тя трябва да притежава 

някаква степен на самообучение. В момента разглеждаме няколко различни сценария 
как да имплементираме самообучението в нашата система. В момента проучваме мо-
делите на Марков, обучение с утвърждения и още няколко за намиране на най-подхо-
дящият модел.  

Сами по себе знанията, които ще придобива системата посредством някой от 
моделите упоменати по горе ще се записват в две отделни групи: 

 Временни – те се използват за максимално адаптиране на агента към кон-
кретния потребител. Тези знания се пазят и използват само за конкретния 
потребител и служат за изучаване на навиците и предпочитанията на сту-
дента; 

 Постоянни – това са всички познания, които може да се използват глобално 
за всички потребители. Тези познания се запазват в сървърната база и не се 
губят с времето. 

 
4. Прототип 
До момента имаме разработен  прототип за мобилно устройство с операционна 

система Андроид. Той позволява следене на предстоящи събития. Към момента, 
събитията се добавят ръчно от потребителя, посредством графичен интерфейс. При-
чината за това е, че сървърната част, съдържаща базата с желания, е в процес на 
разработка. След въвеждане на събитията от потребителя персоналният асистент за-
почва наблюдаване на околната среда и преминава в нормална работна фаза, отчи-
тайки менталните си състояния. 

Към прототипа сме добавили гласови команди позволяващи лесното управление 
на персоналният асистент, дори от хора с намалено зрение. За да не ограничаваме и 
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задължаваме потребителя да е постоянно свързан с Интернет сме избегнали 
използването на онлайн услуги за разпознаване на човешка реч, като тази на Google. 
Вместо това сме използвали външна библиотека, която предлага същата услуга, но на 
локално ниво. Недостатъкът на този подход при гласово разпознаване, не винаги е на 
сто процента ефективно. 

 

 
 

Фигура 4. Графичен интерфейс на прототипа 
 

В процес на нормална работа при възникване на събития агентът предупреж-
дава потребителя посредством подходящо съобщение на екрана, информиращо за  
предстоящото събития (Фигура 4).  

 
5. Заключение 
Използването на интелигентни агенти в учебния процес е голямо предимство, 

което позволява следене на навиците на студентите. Това ни позволява индивидуален 
подход спрямо всеки студент – време за подготовка спрямо бързината на възприема-
не на информация, целите и желаните резултати. Веднъж изграден агентът се само-
обучава и приспособява спрямо предпочитанията на студента, предлагайки материа-
ли и съвети по начин, който да бъде максимално полезен за студента. 

Благодарение на гъвкавостта и ползите, които могат да бъдат извлечени от 
LISSA, надяваме се, че подобен тип системи ще станат предпочитани помощници в 
учебния процес на университетите. 
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Abstract: The article provides a general description of one part of the structure of Virtual 
eLearning space - VeLSpace, which is called Analytical level. The main components of the 
Analytical level and communication with other system components are described as well. 
All components are structured in three different levels of abstraction: analytical, semantic 
and sensory. The paper also presents some concepts related to the use of intelligent agents 
based on BDI architecture. Semantic level refers to the representation of knowledge in the 
system that agents use for the outside world and their inner beliefs. The knowledge is 
presented through ontologies. 
 
Key words: virtual learning space, BDI agents, computer analysis, Internet of Things 
 
 

I. Introduction: 
 

The rapid development of information technology in recent years led to the 
introduction and use of software in every sphere of life. The electronic learning and the 
long-distance education take an increasingly significant role. There are different models 
and approaches to learning nowadays. There are also various methods for evaluating 
knowledge in the learning process. Different systems for providing eLearning services are 
being developed, incorporating as many teaching materials and tests for assessment and 
self-assessment, and the consumers’ expectations place higher demands on education 
systems. Therefore it is necessary to develop intelligent components that provide greater 
flexibility and proactive behavior by eLearning systems. 

Some of the biggest software corporations oriented themselves in this direction and 
created commercial systems for provision of electronic educational services. These are 
systems such as Pulse Classroom of Microsoft [1], IBM Learner Portal of IBM [2] and HP 
Learning Center of HP [3]. There are also open source systems like Moodle [4]. 

At the same time different standards including various aspects of the educational 
process emerged. Some of them are Sharable Content Object Reference Model 2004 
(SCORM 2004, created by the ADL [5]) and Question and Test Interoperability Standard 
(QTI 2.1, created by IMS Global Learning Consortium [6]). 

For the last several years in our department an infrastructure is being developed as a 
response to the need for supporting learning using modern information and communication 
technologies. Its name is Distributed e-Learning Center (DeLC) [7,8,9,10]. At the present, 
e-Learning center DeLC is changing conceptually, and the dynamic distributed network 
structure which consists of nodes and relations between them [11], becomes a virtual e-
Learning space (VeLSpace). VeLSpace consists of autonomous intelligent components 
with interactive, reactive and proactive behavior [12,13]. It is entirely based on SCORM 
2004 and QTI standards. 
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II. VeLSpace 
 

The virtual learning space consists of various software components for planning, 
preparation, organization and delivery of shared, context-dependent and personalized 
electronic educational services and eLearning content. The basic architecture of the space is 
shown in Figure 1. 

 

 
Figure 1. General architecture of a virtual learning space 

 
VeLSpace is a system which is divided into three different logical levels. The first 

level consists of two subspaces – A-subspace and D- subspace: 

 D-subspace contains all the learning material that is used in the system, which is a 
combination of various information resources such as databases, digital libraries and 
ontologies [13]. The learning material is structured in accordance with SCORM 2004 
standard [5].  

SCORM 2004 is the standard for learning content structuring. The standard enables 
learning platforms to provide, seek and share learning content in a standardized way. More 
specifically, the purpose of SCORM is to provide an opportunity for the creation of 
educational content with the following features:  

- Reusability – content must be independent of the context in which is used; 
- Interoperability – the content must be useable in different hardware and software 

configurations; 
- Duration – content must not require changes in case of replacement of the used 

software system; 
- Accessibility – content can be identified and located; 
- Support – content can be easily modified or reconfigured; 
- Adaptability – content can be adapted according to different individual and 

organizational needs. 
D-subspace also contains all electronic tests, based on QTI 2.1 standard [6]. MS 

Question & Test Interoperability specification describes a data model for presenting the test 
data with different question types and for presenting the test results. The standard allows 
the exchange of these elements - test and result data - between different tools for editing, 
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banks elements, test design tools, training systems and systems for evaluation. The model 
data is presented by means of the Unified Modeling Language (UML) in order to facilitate 
connection to a wide range of tools for data modeling and programming languages. 

 A-subspace is where many different active components operating in the information 
environment are located. At the present in A-subspace two components are being developed - 
Teacher’s Notebook and Grade Book. In the future other components could be added, if 
necessary. In A-subspace operate agents - specialists - these are intelligent server agents 
whose the main task is to support the implementation of educational services.  

The second level is a special level. Here are located guard-agents. They are agents 
which observe the university through different sensors for humidity, temperature, fire, etc. 
These agents are activated only in exceptional circumstances. For example, in case of fire, 
the guard-agents will notify other agents (e.g. the personal assistants) which in turn must 
take appropriate actions.  

The third level is where the personal assistants (PA) are located. These are intelligent 
agents responsible for the connection between users and VeLSpace. Their purpose is to 
provide a completely transparent structure of the space to the consumers. The access to 
VeLSpace will be possible only with appropriate "entry points" implemented like personal 
assistants. PA can operate on different types of devices, including mobile telephones and 
tablets [14].  

 

The behavior of autonomous components of VeLSpace is: 
- Context-dependent – every component can adapt its behavior depending on its 

environmental status. According to one of the definitions of context-awareness this is an 
ability of the computer program to catch differents of its own conditions and those of the 
surrounding environment [15]. The term „context” refers to any information that can be 
used to characterize the situation of one identity [16]. „Identity” can be understood as a 
person, location or object regarded as essential for the interaction between the user and the 
application. 

- Interactive, reactive and proactive – there is a relationship between the users and 
the space and the components of the space respond to the user requests. Furthermore every 
component is able to take a personal initiative and to interact with the users or with the 
similar components. The space is capable to adapt itself to other contextual features such as 
field of knowledge, discipline, type of user devices etc. 

On the other hand the components of VeLSpace are structured in three different levels 
of abstraction - analytical, semantic and sensory. The analytical level consists of intelligent 
agents whose main role is, through analysis and self-education, to find and provide 
adequate solutions in a dynamically changing environment. The semantic level refers to the 
representation of knowledge in the system that agents use for the outside world and their 
internal beliefs. The knowledge is presented through ontologies. The sensory level affects 
the information that enters the system from the physical level, based on a network of 
sensors, built up within the concept of the Internet of Things [17]. 

 
III. Analytical level of VeLSpace 

The analytical level has one of the main roles of the VeLSpace. The component 
establishes a connection between the educational process, the personal safety of students at 
the university and the personalization of the provided services for each specific user. The 
main responsibility of the Analytical level is to provide intelligent behavior of the 
VeLSpace. In this level operate agents-specialists. These are rational agents with limited 
liability, based on BDI concept. 
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In artificial intelligence, an intelligent agent (IA) is an autonomous entity (computer 
program) which observes through sensors and operates upon its environment. It is able to 
make decisions about its activity in order to achieve its goals. Intelligent agents may also 
learn and develop their abilities by themselves [18]. 

The most widely used architecture for developing agents is BDI (Belief – Desire – 
Intention) [19, 20]. BDI architecture is an abstraction where the Beliefs of an agent 
represent the information about the environment. The Desires are the objectives set to an 
agent and the Intentions are the commitments of an agent to achieve certain objectives. 
These are the plans that are currently being implemented. These types of agents are called 
rational and have reactive, interactive and proactive behavior.  

We are currently developing the Teacher's Notebook (T-NB) system and in particular 
a module for analyzing electronic test results [21]. T-NB is one of the components of the 
Analytical level. It is a system whose main purpose is to assist the teachers in their daily 
activities. Some of the responsibilities of the T-NB are to analyze electronic test results for 
a particular course and to summarize the information in order to find where the students 
have difficulties with learning the material, how the educational units are presented and 
whether the students pass the learning material and the training tests. Finally the system 
makes conclusions whether the educational process produces satisfactory results. Electronic 
tests in the system are based on the QTI standard [6].  

T-NB is a combination of multiple modules that provide informative, analytical, 
statistical and other services. Each module can be developed as a multi-agent system of 
rational agents and works independently with other modules. The Teacher's Notebook is 
being developed in parallel with the development of Grade Book, Personal Assistant for 
Professors (PAP) and  Personal Assistant for Students (PAS).  

Personal Assistant for Professors(PAP) is an application with a high level of 
customization, whose goal is the direct communication with the teacher. It appears as an 
interface of the Teacher's Notebook, but with additional features, which are responsible for 
the customization and personalization of the services provided by T-NB.  

Grade Book (GB) is another application of the Analytical level that provides various 
services to students in order to increase the quality of their education. This system in turn 
communicates with the Personal Assistant for Students (PAS), whose architecture and first 
implementation steps can be seen in [22]. T-NB sends the particular student’s results to GB 
and, if necessary, GB makes further processing and sends the results to PAS. 

 

According to [13] VeLSpace is envisaged to work as an application in Internet of 
Things. Figure 2 represents a model of the VeLSpace, following the IoT reference 
architecture which is described in detail in [23]. A high-level IoT reference architecture 
may include the following layers: 

- External Communications – Web/Portal, Dashboard, APIs 
- Event Processing and Analytics (including data storage) 
- Aggregation / Bus Layer – ESB and Message Broker 
- Device Communications 
- Devices 
- Cross-cutting layers (e.g. Device and Application Management and Identity and 

Access Management)  
 

All of these components are part of the Event Processing and Analytical Layer and 
External Communication Layer and build VeLSpace as a large and complex multi-agent 
system, which intertwines analytical, sensory and semantic abstractions. 
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1. Analytical level of abstraction: 

The core of the analytical level is built by BDI agents, divided into four multi-agent 
systems. On the one hand these are server agents of PAP and PAS which liaise between the 
various users and the rest of the space, and on the other hand there are Teacher’s Notebook 
and Grade Book performing a very analytical part and providing individuality and 
dynamism of the space. Each of these multi-agent systems and constituent-independent 
agents react to changes in the environment – when a particular event occurs. The 
information for these events comes from a sensory level of abstraction.  

 

 
 

Figure 2. VeLSpace as IoT Application 
 

2. Sensory level of abstraction: 

The sensory level consists of various real and virtual sensors. 
-  virtual sensors – these are the calendar of VeLSPace, schedules of classes and 

exams, different domain events like lectures, workshops and more. 
-  real sensors – these are sensors for determining position, smoke, humidity and 

more. These sensors are related with agents-guards of the VeLSpace. 

The analytical level monitors the sensor data and in case of change (respectively an 
event occurrence) an agent, group of agents or system is triggered. An example of such an 
event is the end of a particular exam. When the event occurs Teacher’s Notebook activates 
itself in order to analyze the results of the exam [21]. Results of this analysis can activate 
Grade Book and Personal Assistant for Professor. PAP in turn sends the results to the 
teacher. Grade Book makes further processing of the results for a particular student and 
sends information to PAS, which in turn informs the students for their individual 
achievements and can provide various solutions in order to improve their knowledge.  

At the analytical level the analysis process is not unidirectional. The results may lead 
to a recommendation to students to improve their knowledge of a particular discipline and a 
recommendation to the teacher to change the learning content in order to improve the 
understanding of the material by the students. The results of the analysis may also change 
the scenarios (plans) that agents are working with. For example one of the tasks of PAS is 
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to inform students when they have to start studying for an exam. On the basis of experience 
from previous exams and information about student activity in SCORM, that can be 
individualized for each student or each PAS respectively. 

 
3. Semantic level of abstraction: 
The semantic level of abstraction is built of different components providing 

educational and informative content. GB and T-NB are using these resources to provide 
optimal solutions for improving the educational process. There are also different ontologies 
which agents use as internal knowledge.  

Ontology (Greek: ὄντος, ontos, „being”, „existing” and λογία, logia, „science”, 
„knowledge”) is the philosophical discipline that deals with the study and understanding of 
the current reality and existence as a whole. In computer science the term ontology is used 
to name the presentation-of-the-world system. Although there are ontologies with general 
purpose, the widely-practiced approach is to model the world according to the purpose of 
the application.  

The analytical level coordinates the work of all the constituent components and 
individual agents. As a result we have a multilayer network of relationships between 
sensors that provide information about occurring events, agents which evaluate events 
according to their beliefs about the environment and different ontologies and SCORM-
based learning content that provide knowledge in the system. The purpose of this network 
is the continuous improvement of the learning process. 

 
IV. Conclusion 
The use of the means of analysis and self-learning in the contemporary software 

provides different options to improve the systems in various aspects, as well as allowing an 
increase in the interactivity with the users. Our research in this field aims at the 
transformation of the virtual educational space into a comprehensive complete system 
which is able through self-adaptation and customization to provide high-quality intelligent 
educational services to a wide range of users. Furthermore, intelligent architecture is open 
and allows adaptation of the space in different areas through its extension. Individual 
applications can operate as independent subspaces so the virtual space opens up new 
perspectives like extending the fields of delivered electronic services and expansion of the 
potential user groups. 
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Abstract: This publication presents an idea of creating a model for non-formal education 
which can be implemented in the Virtual Educational Space. The model is based on 
andragogic approach and acquisition of competences. Intelligent agents will take care of 
training and educational and career guidance of the learners. A possible application of the 
model is a course in cognitive robotics.   
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Introduction 
In the Faculty of Mathematics and Informatics at the Plovdiv University “Paisii 

Hilendarski” Virtual Educational Space (VES) has been worked out as the successor of the 
Distributed e-Learning Centre (DeLC) [1,2,3]. VES is built up as an intelligent, context-
depending, personalized and adaptive environment for education, based on certain 
principles of Internet of Things and of Semantic web [4,5,6]. 

The adaptation of VES for lifelong learning supposes the developing of a model for 
implementing education considering the necessities and possibilities of the learners and 
adapted to the contemporary ways of life and learning. 

The idea of accomplishing such a model is prompted by the European and the 
National strategies for intelligent growth of our society where the lifelong learning is 
regarded as the most important factor for personal development and improvement, for 
successful professional realization, for active social position and for the creating of an 
intelligent, competitive and economically stable society. From the analysis made of these 
documents are systematized several general conclusions which present the essence and the 
basic possibilities for organizing the lifelong learning and these are: 

 The lifelong learning integrates equally all categories of educational activities 
(formal, non-formal and informal) and affords an opportunity for education and 
training of the individual from the earliest childhood to the end of his entire 
conscious life. In this sense the lifelong learning assumes anthropological 
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approach of education. This means a different approach of education and 
upbringing for every stage of the human life – pedagogical approach for the early 
and the youth age, andragogical approach for the mature age and geragogical 
approach for the after pension age. 

 Providing the opportunity for intelligent growth of the society determines the 
mastering of educational key competences through the entire life according to the 
quickly changing needs of the labor market. This can be achieved through 
problem-orientated education. 

 Granting information for the possibilities of education and training as well as for 
career orientation through the entire life is an important element of the conception 
of the lifelong learning. 

 The institutions of higher education could implement non-formal education. 
 Knowledge acquired through non-formal education can be validated and certified. 

In the European Union YOUTHPASS certificate is issued. 
 The standardized European instruments can be used for comparing the acquired 

knowledge, skills and competences no matter how or when they are achieved. 
 

A Preliminary Model for Expanding the VES for Lifelong Learning (LLL) 
On the basis of the specific character of VES the most suitable thing to be made 

proves to be the development of a module for conducting a non-formal continuing 
education expanding the limits of VES for lifelong learning. Subsequently the model could 
be extended for the needs of the informal learning. 

 

The approach for implementing such an education contains the following steps and 
elements [7]: 

Introducing the theme (Preview) – popular, brief and attractive presentation of the 
theme for provoking an interest in the potential learners. 

Defining the educational target group – by the means of control tests (included in the 
Preview) and inquiries among the candidate-trainees is defined their belonging to a suitable 
educational group. The inquiries must correspond to the actual conditions of the 
educational and information resources maintained in the VES. Criteria for belonging to a 
certain educational group could be different preconditions, for example available 
knowledge, interests and desires, intended application of the new knowledge, demanding a 
higher level of knowledge, etc. The VES must offer an appropriate classification of the 
possible types of educational groups while every type corresponds with a genetic 
educational plan. The user will be granted a personal portfolio including personal data, 
aims, desires and full set of standardized European documents (CV, language passport, 
mobility licenses, diplomas and certificates) describing his knowledge, skills and competences. 

Developing a personalized educational plan – in principle the personalized 
educational plan is generated as an instance of the genetic educational plan according to the 
special features (the profile) of the particular learner. 

Conducting of the training – the non-formal education which the VES suggests is not 
obligatory. Therefore, the users of this knowledge will be people striving for self-
perfection, for increasing their standard of life or just to have fun. 

In order to expand the methodological model of the space which already has given 
formal education based on the pedagogical principles and conforming to the potential target 
group, it is rational to develop an andragogical approach for the training. Consequently, it 
could be applied the geragogical approach as well. 

With the andragogical model the learner is motivated, aware and pragmatically 
orientated and the trainer is an assistant, more qualified consultant, who helps, explains and 
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consults. In the electronic training, that is what VES grants, the role of the trainer will be 
carried out by a personal consultant (PC). The personal consultant is an intelligent agent 
which is individually generated for every certain trainee and is acquainted with his desires, 
studying habits and his knowledge. Except that the personal consultant will process the 
collected information, it will educate itself in order to adapt to the changes of the needs and 
potentialities of its „student”. The PC will stimulate the user to further development of the 
achieved progress and will undertake timely measures for avoiding failures in his education. For 
the mathematical model of self-education decisions will be sought for.  

The methodology of the andragogical model of education supposes presenting the 
knowledge in the form of solving problems through different situations, simulations or games. 

The concept for the educational innovations of the knowledge-based society moves 
the focus from training for achieving knowledge towards training for achieving 
competences (TAC). According to the National qualification frame (respectively European 
qualification frame) the criteria for assessing the learning are three – knowledge (theoretical 
and factological), skills (cognitive and practical) and competences (proved ability for using 
knowledge and skills in real educational, working or life situations). The TAC permits the 
learners to build up the achieved knowledge during the educational process in their own 
way while developing their skills and adding new knowledge on the basis of the given 
standards for competences. The competences necessary for a certain work place form 
dictionaries of competences. The most well-known dictionaries of competences worldwide 
are Workitect, NASA Competency Management System Workforce Competency Dictionary, 
Harvard, Georgia's Competency Dictionary, The European Dictionary of Skills and 
Competences (Disco). 

Assessment of the results of the education – in order to finish the educational process, 
it is necessary to assess the acquired knowledge. In our model the personal consultant will 
assess educational competences through solving problems. A possible expansion of the 
assessment model is the inclusion of evaluation of key competences and soft skills. The 
acquired competences will be added in the personal portfolio of the learner. 

Continuation after the continuation – the orientation during the whole life is an 
important element of the entire conception of the lifelong learning. Because of the lack of a 
national system for orientation during the whole life and a deficit regarding the given 
information, the idea of making of intelligent agent who will secure an easy access to the 
information about the possibilities for education and training, seems especially provoking. 
This educational consultant (EC) will facilitate the process of making decisions giving the 
user suitable information and helping him to choose the best direction for future development. 

The educational consultant is acquainted with the personal qualities and the social 
characteristic of the user. He is familiar with his interests and operates with quality and 
quantity information for educational and training possibilities, including educational 
mobility which receives from a specific database of knowledge.  

In this train of thought it looks absolutely logical to realize another intelligent agent – 
career consultant (CC) who will orientate the user in professional direction. For describing the 
existing professional possibilities, a specialized database is suitable again. The general 
architecture of the model is presented at fig. 1. 

 
An Exemplary theme 
As an attempt for realizing such a model in the virtual educational space an electronic 

lesson book in cognitive robotics is worked at. The theme is interdisciplinary and very topical. 
The presenting of the theme (fig.2) is made on Flash CC and AS3 and is realized as a 

SCORM-package [7]. We think over a redesign to AIR in order to play the program on 
mobile devices as well.  
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The interactivity is an important element of the electronic presenting of educational 
materials. The learner has the possibility to interact with the lesson book and every 
interaction will be reported in the intelligent medium. The lesson book is based on a 
number of graphical, video and sound elements aiming more clear explanation, drawing the 
attention and giving pleasure. It is proved that the pleasure stimulates the memory and 
quickens the process of memorizing. 

 

 
Fig. 1 General model architecture 

 

 
 

Fig. 2. Preview of the theme in cognitive robotics 
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Conclusion 
The module for lifelong learning in the virtual educational space made at the Faculty 

of Mathematics and Informatics at the Plovdiv University will suggest non-formal 
education. The personal assistant who will take care of the user will be an intelligent multi 
agent system. It will consist of personal consultant in charge of the chosen training course, 
educational consultant in charge of following educational orientation and career consultant 
in charge of the career orientation of the user. The personal consultant will follow the 
principles of the andragogical model of education. The educational content will aim at 
acquiring competences. As a possible realization of this model we are working on an 
electronic lesson book in cognitive robotics. 
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Abstract: To support English language education we propose to develop an intelligent 
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access to the application. Students receive randomly chosen test questions on their mobile 
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1. Introduction 
The Distributed eLearning Centre (DeLC) implemented at the Faculty of Mathematics 

and Informatics aims at providing context-aware delivery of electronic educational services 
and teaching content, personalized and customized for each individual user [1,2,3]. 
Considering the trends of progressive transformation of Internet into Internet of Things and 
the emergence of Semantic Web [4,5] we started developing Virtual Education Space 
(VES) as an evolution of the DeLC project. VES is an intelligent, context-aware, scenario-
oriented and controlled infrastructure maintained by various assistants which are 
implemented as intelligent agents [6,7]. 

 

Three types of assistants are supported in the space [8]: 
 personal assistants – these provide an entry point for users to the space and serve 

as an interface between its owners and the space. If necessary, personal assistants 
offer various services connected to the personification and adaption. Moreover, 
they communicate with other specialized assistants in the space to meet the aims 
and objectives of its owner; 

 specialized assistants – these provide different specialized services to the personal 
assistants thus facilitating the implementation of their plans and objectives; 

 guards – special assistants which are responsible for the safety and efficient 
execution of the plans in the space. 

All specialized assistants called Operatives are located in the digital library of VES. 
This article will present an idea for a specialized assistant which supports English language 
education by providing students with the opportunity to learn the study material at any 
time.  
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2. Digital library 
 

The main part of the VES architecture is the digital library (DigLib). It has all the 
resources (e-resources) required by the participants in the learning process. Figure 1 shows 
the architecture of the digital library in VES. 

 

 

Ontologies 

        SCOs 
elements 

   e-packages 
in SCORM  

Test Questions 
Data Bases 

Statistic Data 
Bases  

Questioner&Assessment

Content

ePack

Statistic

Test

digLibAssistant

SCO

Teacher Assistant

Student Assistant 

Repositories Operatives  Management

SYTE

 
Figure 1: DigLib Architecture 

 

The proposed digital library has three-level architecture: 
 Repositories with different types of e-resources – ontologies, Sharable Content 

Objects (SCO elements), e-packages in SCORM 2004 [9], data bases with test 
questions, and statistics for the students; 

 Operatives that serve the digital library, as they work with a concrete type of e-
resources and for certain purposes, can communicate with each other. There are 
the following operatives in the current DigLib – Questioner &Assessment [10], 
Content, SCO, ePack, Test, Statistic and SYTE ; 

 The high level of the digital library architecture is the management – 
digLibAssistant. It is an intelligent assistant, which communicates with the 
environment in VES and accepts requests to the digital library. After that the 
digLibAssistant distributes requests to the appropriate operatives in the digital 
library. They fulfil the requests and return a response back to the client. The 
additional responsibility of the digLibAssistant is to generate operatives with 
concrete functionality in case there are no such ones or they are busy.  The 
operatives in the library that don’t have tasks in a defined time destroy 
themselves. In this way, the digital library will have just as many operatives as 
needed. 
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Below will be discussed the functionality and architecture of the SYTE Operative 
(SYstem for Teaching English), which is intended to promote e-learning in English 
Language training. 

 
3. Functionality of SYTE  
The main objective of the proposed system is to support English language teaching by 

providing a means by which students can consolidate their knowledge and skills on a given 
topic. The teacher can create a set of closed test questions and make them available to 
students online. The questions will correspond to the material covered during the previous 
academic classes. The closed type of test questions is selected in order to facilitate 
answering them from any device. Teachers can base part of the students’ grades on their 
test results. In addition, they can draw conclusions if any aspect of the study material has 
been inadequately mastered. Each student can subscribe to this service in VES through their 
personal assistant. The core functionality of SYTE is to use a data base of questions created 
by the teacher and send them to the student one by one at irregular intervals of time to 
his/her mobile device or DeLC account. If the student wishes, he or she may or may not 
answer the received question. If the student answers the test question, their response is 
recorded in the data base. In case the student does not answer it, the question remains on 
their device until they select a response, decline to do the test or the test/question time limit 
is over. 

 
4. Architecture of SYTE Архитектура на SYTE  
SYTE represents an intelligent software agent which is located in the digital library of 

the Virtual Education Space. Its main objectives are to provide an opportunity for teachers 
of English to generate tests from created closed questions, make these available to students 
and record their responses. представлява интелигентен софтуерен агент, който се 
намира в дигиталната библиотека на Виртуалното Образователно пространство. Той 
има две основни цели – първата е да предоставя възможност на преподавателите по 
английски език да генерират тест от създадени затворени въпроси, да го предоставя 
на студентите и да записва дадените от тях отговори.  

The agent has sensors and effectors by which it studies the environment and reacts to 
it, respectively. The agent’s environment is a digital library in VES where it awaits 
messages from the personal assistants of the teacher or the student, or the manager of the 
library (StudentAsisstant, TeacherAsisstant, DigLibAsisstant). Depending on the message 
received, SYTE reacts accordingly, and its local management is responsible for the exact 
way it behaves. Figure 2 presents the communication between the different agents and 
SYTE. All the messages that the agents exchange are asynchronous. 

A student in VES is represented by his/her personal assistant. Through it they can 
subscribe to the services offered by the specialized agents (Operatives) in the digital library. 
To subscribe to the service provided by SYTE, a request is sent to the manager of the 
library which forwards it to SYTE. It, in turn, records this registration and starts providing 
the service of English language teaching to the student. 

The teacher who is presented in VES by his/her own personal assistant can create test 
questions which are recorded in a data base in the repository of the digital library and used 
by SYTE. When the data base has enough test questions, the teacher can compile a test or 
select the questions which will be sent to the student for a specific period of time at 
irregular time intervals. SYTE  forwards  a  test question to the student’s personal  assistant 
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which has to visualize for him/her the question and its possible answers. After the student 
has selected a response, their personal assistant sends the answer to SYTE which in turn 
records it in the data base with the questions. 
 

 

 
Figure 2: Communication between the agents 

 
The teacher may choose to review a student’s answers at any time. Based on these 

responses, they can come to different conclusions about which material the students has 
mastered and which has remained insufficiently clear. 

 
5. Model of the data base 
One of the fundamental questions to be discussed is the creation of test questions and 

the way they are stored in the repository of the digital library of VES. We have chosen to 
use only closed questions in order to assist students in doing tests at any time and at any 
mobile device. The test questions will be uploaded by the English teachers in a data base 
located in the repository of the digital library via a graphical interface which will be 
realized as functionality of the teacher’s assistant. Figure 3 shows the logical model of the 
data base (ER-Diagram) with the questions. 
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Figure 3: ER-model of the test questions data base 

 
The objective of the tests offered by SYTE is not merely to check whether students 

can remember the meaning of words from their study materials or recognize certain 
grammatical structures. They are meant to cover various aspects of the students’ knowledge, 
skills and competences to use the language including their ability to  

 
 reproduce information – test questions for filling in a missing word are used in 

order to test the students’ acquisition of studied lexical or grammatical items, for example:  
Our countries share a commitment ………. high quality education. 
a. to 
b. for 
c. in 
d. at 
 
 understand the meaning of a word, expression or a phraseological unit – multiple-

choice test questions are constructed such as to match a word with its definition or find a 
synonym (a word with a similar meaning) or an antonym (a word with the opposite 
meaning) of a word, for example: 

1. Match the word with its definition: skimming 
a. quick reading to get the general idea of a text 
b. quick reading to find particular pieces of information 
c. slow reading for details including note making and highlighting important points 
d. reading for pleasure 
 

2. Find a synonym of the word daunting 
a. worrying 
b. extremely important 
c. revealing 
d. amusing 
 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 443

 detect errors in various contexts – True/False or multiple-choice test questions are 
formulated to find spelling or grammar errors, for example: 

Choose the part of the sentence which contains a spelling or grammar mistake: She 
rewarded herself for keeping to her promises which made her to feel good about herself. 

a. rewarded herself  
b. for keeping to  
c. made her to feel  
d. good about herself 
 
 make an analysis of the use of lexis and select an appropriate grammatical tense 

use in a context. Lexis incorporates vocabulary with grammar; vocabulary is typically seen 
as individual words and often presented in lists while lexis is a wider concept and consists 
of collocations, chunks and formulaic expressions such as I’d like to .., If I were you, etc. 
Two test questions that be used for this purpose are to complete a sentence with the correct 
word(s) and to choose a sentence which explains best the meaning of another one. Here is 
an example of each: 

1. Let sleeping dogs ………. 
a. lie 
b. to lie 
c. lying 
d. lies 
 

2. Approaching each task separately makes the work more manageable. 
a. Finishing a job before starting another one eases your work. 
b. If you work on several tasks simultaneously you will find your work easier. 
c. To become a manager you have to do your tasks one by one. 
d. To succeed you must separate your work into smaller tasks. 
 
 

6. Conclusion   
The generation of various specialized assistants which facilitate e-learning in VES is 

of utmost importance for the personalization and adaptation of the space to each and every 
user. SYTE is such an operative offering assistance to students and teachers in the English 
language education. The full implementation of the prototype and its adaptation to other 
academic subjects is planned for the imminent future  
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Abstract: This paper presents the general notion for developing an intelligent environment 
for generating an e-learning lessons about cultural-historical heritage of Bulgaria. The 
concept represents the idea of lifelong learning and it is part of development of VES. The 
environment contains an intelligent agent that processes the knowledge base and generates 
appropriate lessons depending on what the user is looking for. The knowledge base is 
represented by multiple ontologies which are describing cultural-historical heritage of 
Bulgaria and are based on CCO standard. 
 
Key words: ontology, CCO standard, e-learning, intelligent agents 

 
 
1. Introduction 
 

DeLC (the Distributed eLearning Center) provides education services and e-content 
which is personalized for each and every student at the Faculty of Mathematics and 
Informatics at Plovdiv University [1, 2, 3, 4]. The DeLC project has evolved in to VES 
(Virtual Education Space) [5,6] on account of the modern trends of transforming Internet 
into Internet of Things [7] and the development of the Semantic Web [8, 9]. VES is an 
intelligent, context-aware, scenario-oriented and controlled infrastructure maintained by 
various assistants which are implemented as intelligent agents [10,11]. 

One of the interesting projects in VES is connection between lifelong learning and 
cultural-historical heritage of Bulgaria. The idea that we present in this paper is to create an 
e-lessons about the Bulgarian culture according to the wishes of the learner. For this reason 
we create ontologies about different cultural-historical heritage of Bulgaria as we take in to 
consideration CCO (Cataloging Cultural Objects) [12] standard. Generation of the e-lessons 
will be performed by the intelligent agent that will use the ontologies as a knowledge base. 
In this paper we discuss in more details a knowledge base that is created as hierarchy of 
different ontologies.  
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2. The CCO Standard 
 

Bulgaria is a country with a lot of historical events, places, many archaeological and 
cultural artefacts. Most of the cultural-historical heritage is saved in different communities 
like museums, galleries. Presenting information about all events, items, artefacts in digital 
version requires using a standard that will unify the structure of the data. That way sharing 
this data between different communities will be easier. 

One of the main things that we use and relay on for developing the environment is 
CCO (Cataloging Cultural Objects) standard. It is a standard for describing and 
documenting works of arts, architectures, cultural artifacts and their images. The main 
purpose of the standard is to provide rules for describing all these kinds of works. The 
usage of CCO standard makes easy to discover and access different types of information 
used and stored in systems for describing works. It is used by various types of communities 
and organizations like museums, libraries, galleries etc. Another advantage of using this 
standard is that it provides better way of sharing data between communities. 

The CCO standard covers almost every kind of information that might be needed for 
presenting different types of work. The individual work that is described and documented 
in systems is called work item. There is lots of various types of work items and each of 
them has its own specific characteristics that should be kept. All this data is supposed to be 
managed in a way that it is easy to be shared between communities. That is why CCO 
standard sets up several elements to unify the way data is structured and presented. Some of 
these elements presents important information about the work item and are required. We 
can summarize them into couple groups like elements that define type of work, language, 
source; another group of characteristics about creator, location; about measurements, 
materials, techniques of creation, style, culture and so on. Since all objects have similar 
elements, CCO standard offers values of these elements to be stored into dictionaries called 
authorities.  There is several authorities admitted by CCO standard grouped into different 
subjects. 

First authority, called Personal and Corporate Name stores information about all kind 
of people related with the works. It contains names and biographic data of creators and 
artists, interesting facts about them. Also there might be included different corporate bodies 
like architectural firms, museums and other groups of individuals that worked together. 

Another authority is Geographic Places, which stores information about important 
places that are related with the works and creators as well. This authority includes natural 
places like rivers, mountains, continents and so on. It also covers administrative geographic 
entities such as countries, cities, empires, nations. 

Each individual work has its specific terminology. This information should be placed 
in different authority called Concept Authority. It stores description of work types, 
materials, styles, activities related with the works, abstract concepts, physical attributes and 
so on. 

The last authority is about historical events, mythological or religious characters or 
themes. It is called Subject Authority in CCO standard. 

 
3. Ontologies 
As we mention above Bulgaria is a country with long and rich history. Storing all this 

information into database want be efficient for the purpose of the e-learning and goals we 
have. Our goal is to give the user proper information with enough details according to what 
he or she is searching for. So if the user wants just the main information about some 
artefact we want show him details that he is not interested about. But we want to give him 
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an option to see other items or information that might be interesting to him. That is why 
stored information should be processed in a semantic means and to accomplish this we are 
using ontologies. 

Presenting all data with one ontology will be hard for maintenance and may cause bad 
performance. Because of this the domain of cultural-historical heritage of Bulgaria is 
divided into several smaller subdomains. Each subdomain is presented by separate 
ontology. Since most of the terms described by the ontologies are related to each other all 
ontologies are linked together. That way connection is established between terms in 
different ontologies and searching the proper information will be easy and efficient. 

There is ontologies that represent authorities from CCO standard and other that are 
used for storing knowledge of variate of cultural-historical items. Figure 1 shows 
ontologies that we assumed to have for representing the information. 

 

 
First we are going to talk about Cities ontology. It is used for presenting knowledge of 

all cities that are related with work items, creators, corporations or communities. This 
ontology keeps data like city names, location and other important information that is need 
by the other ontologies. 

When we talk about Bulgarian cultural-historical heritage we can’t pass over the fact 
that Bulgaria has unique and very interesting folklore. Each part of the country has its own 
specific characters. We can say that Bulgaria is divided into seven Folklore regions. Each 

 
 

Figure 1: Ontologies
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of them has individual typical national music, musician instruments, dances, costumes, 
work tools etc. The geographic boundaries of the regions are different from the 
administrative and each region contains several cities. Knowledge of folklore regions is 
defined in ontology called Folklore Region. The main purpose of it is describing the 
geographic boundaries of the regions, names and other specific information and also all the 
cities that are part of each region. Here is important to note that the information about the 
cities comes from the first ontology Cities. 

The next ontology that will be described in this paper is Landmarks. It contains 
knowledge about different types of landmarks that are part of Bulgarian cultural-historical 
heritage. This includes churches, monasteries, museums and so on. This ontology covers 
information about the architecture of buildings or landmarks, location, creators and all other 
specific data. Most of the data like locations, information about the creators comes from 
other ontologies. 

Objects is another ontology that will be described in the paper. It represents all types 
of items that could be work items (according to CCO standard). This object types could be 
furniture, paintings, sculptures, musician instruments, work tools, costumes and so on. This 
ontology covers main information about all types that are part of the cultural-historical 
heritage of Bulgaria. Here is the place where these items are presented as group and their 
characteristics are defined. This ontology contains knowledge about the purpose of items, 
materials that usually are used for creating them, where they are supposed to be stored. So 
this ontology needs information about materials, locations and it is linked to ontologies like 
Landmark, Material. 

Since Objects ontology keeps main information about all work items, the full 
knowledge of specific groups of items is presented by different ontologies. So the next one 
that will be described is Costumes. It is about Bulgarian national costumes and describes 
different types of costumes according to the Folklore region they belong to. Ontology 
contains data like specific parts of costumes, how they are combined into full costume, 
differences between usual and formal costume and all other characteristics of this item. 

Another ontology that is used by the intelligent environment is about materials. It 
contains knowledge of kind of materials used for creation of different objects or even 
landmarks. 

Agent’s ontology defines types of people with similar activities or interests, social 
role or condition (architect, writer, painter, etc.). Also it includes descriptions about 
different persons like names, biographic data, interesting and important facts about them. 
Knowledge about communities their names, locations and other needed data is part of this 
ontology too. 

The last one is Subject ontology and it is about historical events, dates, mythological 
persons or themes related with work items. 

One of the goals of the environment is data presented by knowledge base to be 
shareable that is why all ontologies above are designed based on CCO standard Figure 2 

The first two – Cities and Folklore regions express Geographic places authority. 
Having terms about different types of geographic places and location defined in just one 
place in a separate ontology makes them reusable and easy for maintenance. Knowledge 
from these ontologies are used by the other ontologies and that is why they could be 
assumed as dictionaries about locations and places like the authority purpose is. 
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Figure 2: Ontologies and CCO standard 
 
 
As we mentioned before Agents ontology defines terms like author, painter, and 

architect. According to CCO standard all this term are part of the Concept authority. So we 
can say that with this ontology we are representing the Concept authority. Agent’s ontology 
also contains information about different persons or communities that are part from 
Personal and Corporate Names Authority from CCO standard. Knowledge from Agents 
ontology is supposed to be used in other ontologies like Landmarks, Costumes and all other 
ontologies describing different work items. 

Materials and Objects are storing information that is be part of Concept Authority. 
Knowledge from Materials and Objects is needed in Landmarks and Costumes ontology. 
Subject Authority is represented by Subject ontology. 

 
4. Intelligent environment 
 

Another part of the environment is the intelligent agent. Its work is to find the 
information that the user wants, to process it and return the results back to the user. The 
agent is able to look into all ontologies for retrieving the data. Depending on different 
criteria the agent looks into separate ontologies. It founds the connection between them and 
continues the searching into that one the needed information is in. After the agent gets the 
knowledge from the ontologies the data is processed and shown to the user. 
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5. Conclusions 
 

The ontologies presented in this paper are based on the CCO standard and serves as a 
knowledge base of the intelligent agent that generate e-lessons. This environment is intend 
to support lifelong learning and is a part of VES. The next step of our work will be to 
develop the agent prototype and integrate it in digital library of VES. 
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1. Увод 
 

В отговор на съвременните потребности за подпомагане на обучението пос-
редством използване на съвременни информационни и комуникационни технологии, 
във ФМИ на Пловдивския университет в последните десет години се разработва 
инфраструктура, наречена Разпределен център за електронно обучение (DeLC) 
[1,2,3]. Предназначението на центъра е да доставя по контекстно-зависим, адаптивен 
и персонализиран начин електронни образователни услуги и електронно учебно 
съдържание, разположени върху физически разделени сървъри [4]. Отчитайки разл-
ични недостатъци и в отговор на някои съвременни тенденции в обучението пос-
редством използване на съвременни информационни и комуникационни технологии 
DeLC се трансформира във Виртуално образователно пространство [5,6,7].   

Една от причините за спад на интереса към традиционните форми на обучение е 
липса на креативност и атрактивност на образователния процес. Недостигът на време 
и строгите планове за обучение често са причини да не се търси творчество.  По тази 
причина игровизацията (gamefication) и игрово-базираното обучение (game-based 
learning) са все по-гореща тема през новото хилядолетие. Учители, родители, акаде-
мици и програмисти търсят начини за разчупване и премоделиране  на традиционния 
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образователен процес, за да ангажират бързо бягащото внимание на ученицитe, 
изсрастнали от невръстни деца с технологиите, така наречените „дигитални туземци” 
[8].  В областта на игровизацията има конкретни приложения, като мобилното и на-
столно приложение Duolingo, за учене на чужди езици. Има и разработени цели 
платформи като ClassCraft и Rezzly, които добавят приключенски слой върху същест-
вуващата учебна инфраструктура. Ученикът създава герой, играе като част от отбор и 
печели точки опит и награди базирани на поведението му в клас. Учениците се 
награждават за това че помагат един на друг, че предават отлични работи, и др. Също 
така могат да получат игрови наказания, ако не следват желания от преподавателя 
учебен процес [9]. В областта на игрово-базираното обучение има множество настол-
ни игри, като например World Peace Game [10], която учи играещите на разрешаване 
на конфликти и на колективно разрешаване на проблеми. Някои от най-известните 
софтуерните комерсиални игри, които са влезли в класната стая под една или друга 
форма са  SimCity, Civilization, World of Warcraft, Minecraft, Portal 2 и др. Високата 
степен на ангажираност прави тези игри особено подходящи за пренос на знание, ако 
бъдат умело интегрирани в образователния процес. Онлайн портали, като този на 
BrainPop - Game up, са събрали стотици, даже хиляди игри в различни области на 
образованието [9]. 

В статията е разгледана архитектурата на среда за игрово-базирано обучение, 
наречена MATE (Multi-Agent Testing Environment), както и конкретната реализация 
на прототипната разработка, която е от изграждащото се Виртуално образователно 
пространство (ВОП) в лабораторията „Център за електронно обучение DeLC 
(Distributed eLearning Center“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

 
2. Архитектура на MATE  
 

Основното предназначение на MATE е да оперира като платформа за изпитване 
и обучение на ученици по игрово-базиран начин, интегрирана във ВОП. Средата е 
изградена и моделирана в категориите на агентно-ориентираното програмиране 
(АОП) като съвкупност от автономни агентни, всеки със своите отговорности в об-
щата архитектура – отговорности, произтичащи от нуждите на изпитния процес. 
Паралелно с агентно-ориентирания си експериментален произход, MATE се вмества 
в утвърдения с годините сървърно-клиентски стек на многослойните Интернет при-
ложения.  

Архитектурата на MATE (Фиг.1) интегрира пет активни агента, от които два са 
клиентски и три – сървърни. Клиент-агентите са изградени с помощта на HTML5, 
CSS и JavaScript. Същевременно средата е достатъчно гъвкава и платформено не-
зависима, използваща REST протокола за комуникация между сървърни и клиентски 
агенти и позволяваща изграждането на клиент-агенти на мобилни и настолни 
компютри на почти неограничен набор от програмни езици (Java, Objective-c, Swift, 
C# и др.). Платформата позволява включително и комуникацията с неагентно-ориен-
тирани клиенти. 
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Фиг. 1. Архитектура на MATE 

 
Сървърните агенти са изградени на Java, използват JADE рамката за АОП и 

когато комуникират към клиентски агенти, го правят през JEE  RESTful интерфейси 
(услуги). Избраната рамката JADE диктува програмния език и сървърната имплемен-
тация и не позволява същата степен на езикова свобода, като при клиент-агентите.  
JADE агентите следват BDI (Belief-Desire-Intention) софтуерен модел. 

Базите от вярвания на сървър-агентите са частично в оперативната им памет, ко-
гато агентите са активни, а когато не са – се пазят в стандартни SQL таблици. Tук ар-
хитектурата предоставя отново технологична гъвкавост и SQL базата от данни би 
могла да бъде заменена както от друга SQL база данни, така и от NO-SQL (Big Data) 
база или друга (пр. специфична оригинална файлова система).  

Преди да опишем агентите, трябва да направим уговорката, че петте агента, 
участващи в архитектурата на МАТЕ са проектирани, за да обслужат конкретен изпи-
тен сценарий – тест за проверка на знанията за правилата на движения по пътищата. 
Тестването в каквато и да била друга предметна област не е трудно и създаването на 
нови или модифицирането на текущите агенти е сравнително схематичен процес, 
след като веднъж архитектурата бъде въведена в употреба. С други думи системата 
се създава с цел да бъде адаптивна – да послужи на преподавателите по неограничен 
набор от предмети.  

За улесняване разбирането на създаването на чисто теоретически и абстрактни 
агенти първо ще демонстрираме практическата полза от предложената платформа с 
конкретен пример, както беше споменато по-горе – тестването на правилника за дви-
жения по пътищата.  

 

Игрови сценарий. За да се определи доколко играещият познава правилата за 
движение, предварително са определени N на брой стъпки (примерно 30) от старта 
(напр., дом, където живее играчът) до финала (напр., училището, където учи игра-
чът). Платформата генерира  карта с предварително дефинирани въпроси, но се дава 
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определено чувство за свобода на играча. За всяка стъпка има подготвен въпрос. 
Прототипът има за цел да обогати и провери знанията на играещия в сферата, обхва-
ната от темата на играта. Получените резултати по време на играта се анализират и 
предоставят на учителя. Приложението има възможността да се персонализира спря-
мо играещия, като използва данни от неговата игрова история. 

 
3. Агенти в MATE 
 

В тази глава накратко ще представим отделните агенти на платформата MATE. 
В съответствие с отговорностите си агентите са разделени на следните две групи: 

 Клиентски агенти – към тази група принадлежат Изпитващ Агент (ИА) и 
Визуализиращ Агент (ВА); 

 Сървърни агенти – към групата на сървърните агенти принадлежат  Админи-
стративен Агент (АА), Оценяващ Агент (ОА) и Статистически Агент (СА). 

    

Изпитващ Агент (ИА). Основното задължение на този агент е да прави подхо-
дящ избор на въпросите, които ще бъдат задавани на играча в зависимост от конкрет-
ната ситуация. Алгоритъмът за избор се управлява в съответствие с актуалната вяра 
(beliefs) на ИА, предоставена от Административния агент (АА). В съответствие с из-
браните въпроси ИА генерира кореспондиращ план за действие. Самият план се 
реализира като еволюционна стратегия, която позволява фокусиране върху темите, в 
които изпитваният показва слабост. 

 

Визуализиращ Агент (ВА). Грижи се за визуализацията на околната среда за 
играещия в браузъра (Фиг.2.). Получава съобщения от Изпитващия агент (ИА), съ-
държащи списъци с актуалните въпроси, които стават съставна част на актуалната 
вяра на този агент. В следващата стъпка ВА избира план за визуализация спрямо на-
чалните си вярвания, зададени му от Административния агент (АА) и от тези, полу-
чени като съобщение от ИА. В третата стъпка ВА получава съобщение, когато игра-
чът направи ход и в зависимост от плана си променя визуализацията на следващите 
свободни стъпки за играча. 

 

 
 

Фиг. 2. Околна среда, управлявана от Визуализиращ агент (ВА) 
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Околната среда представлява изометрична карта (псевдо 3D), представена като 
двумерен масив, съхраняващ информация за всяко една позиция. Този интерфейс е 
изграден с помощта на HTML5 и CSS3 трансформации. Към околната среда са доба-
вени и административни панели за управление и промяна на вярванията на админи-
стративния агент (Фиг.3.). Те служат за удобство на администриращия играта участ-
ник (учител). 

 

 
 

Фиг. 3. Околна среда с административна част за управление 
 
Като допълнение към разработения прототип е добавена възможност за аними-

рани движения. 
Административен агент (АА). Грижи се за инициализацията и контрол на дру-

гите агенти. Получава вярванията си от конфигурационен файл, който може да бъде 
манипулиран от човек, администратор в системата. Предоставя начални вярвания на 
останалите агенти и ги обновява при нужда. 

Оценяващ агент (ОА). Грижи се за анализ и оценка на теста. На базата на него-
вите вярвания прави анализ и оценка на теста. Записва резултатите в база данни 
(вярвания). 

Статистически агент (СА). Проверява околната среда за изменения в базата с 
оценки и в зависимост от своите планове подготвя необходимите графики и инфор-
мационни табла (Dashboards and Charts). Тези табла са достъпни за преподавателя.  

 
4. Заключение 
 

Игрово-базираното обучение е все по-значим елемент от образованието. Про-
учване сред 694 учители от начални и средни училища в САЩ от 2013 показва, че 
92% интегрират дигитални игри в образотелния процес. Игровият подход успява да 
въвлече ученици, които са иначе незаинтересувани и немотивирани да научат нуж-
ния материал. Проучване в редица европейски училища в Дания, Шотландия, 
Франция, Италия, Холандия и Австрия показва, че въвеждането на игри води до кате-
горично по-високи изпитни резултати. 80% от учителите са заинтересовани да научат 
повече и да използват игри по нови начини в програмата си [11]. 
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Създаването на платформата МАТЕ е вдъхновено от тази тенденция в развитите 
страни на обогатяване на образователния процес и на обучение по нов и ефективен 
начин, а именно – базирано на игри. 

Предстои реално тестване на платформата в реален образователен процес, про-
веждан в избрано средно училище.   
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МНОГО-ФУНКЦИОНАЛНА РАДИОЛОКАЦИОННА СИСТЕМА 

СЪС СИНТЕЗИРАНА АПЕРТУРА: ОСНОВНИ  
ОБРАБОТВАЩИ АЛГОРИТМИ 

 
 

Abstract: In this work ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar) multifunctional Inverse 
Synthetic Aperture Radar (ISAR) system and image reconstruction concept based radar 
parameters measurement is considered. Main geometric and kinematic characteristics are 
derived. LFM (Liner Frequency Modulated) emitted waveforms is used while modeling 
reflected ISAR returns Signal formation and image reconstruction are analytically 
described and interpreted as direct and inverse projection operation while image 
reconstruction is interpreted as totally motion compensation procedure. High precision 
image reconstruction algorithm based on spatial correlation is derived. 
 
Key words: ISAR, ISAR geometry, ISAR kinematics, Cross-correlation image reconstruction 
 
Анотация: В тази доклад се представя концепция за възстановяване на изобра-
жения, получени в радиолокационна система с инверсна синтезирана апертура 
(ISAR), като се използват данни от измерванията на параметрите на обекта в сис-
темата. Линейно-честотно (LFM) модулиран сигнал се използва за моделиране на 
отразените от обекта сигнали. Изведени са основните геометрични и кинематични 
характеристики. Описани са аналитично процесите на формиране на ISAR сигнала и 
възстановяване на изображението, интерпретирани като права и инверсна проек-
ционна операция. В допълнение, възстановяването на образа се интерпретира като 
пълна компенсация на фазите на сигнала, индуцирани от движението на обекта, 
т.е. пълна компенсация на движението на обекта. Предложен е високо-резолюцио-
нен алгоритъм за възстановяване на образа на базата на пространствена крос-
корелация. 
 
 

1. Introduction 
More than twenty years Inverse Synthetic Aperture Radar (ISAR) theory and practice, 

systems and technology are in focus of researches over the world. Methods and algorithms 
have been developed to meet ever growing requirements in respect of resolution and power 
budget. The implementation of ISAR concept will enlarge the aria of application and 
improve substantially the functionality of imaging radars and moving target recognition. 
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ISAR imaging is a technique to extract high quality images of moving objects from 
ISAR returns. The signal formation and image extraction processes are both coherent 
processes. The target is illuminated by a sequence of coherent pulses that are amplitude and 
phase modulated by the object surface an obtained by receiver during relative motion of the  
target with respect to the ISAR system, placed in the origin of the coordinate system of 
observation. High range resolution of the image can be achieved by ISAR transmitted 
signals with a large bandwidth. High azimuth resolution can be realized using large 
synthetic aperture length during relative motion of the object in respect of the ISAR system 
of observation. 

A classical ISAR image reconstruction technique is a range-Doppler compression 
accompanying with phase compensation [1,2]. Based on the spectral description of ISAR 
signals high effective signal processing and image reconstruction methods as parametric 
and semi-parametric methods are suggested in [3,4]. Joint time-frequency transform for 
radar range-Doppler imaging and ISAR motion compensation via adaptive joint time-
frequency technique and adaptive Fourier transform are presented in [5-7]. A range 
profiling technique for synthetic wideband radar is suggested in [8]. Image enhancement 
autofocusing algorithms for ISAR image processing based on entropy minimization and 
contrast maximization are developed in [9, 10]. 

Despite many detailed descriptions of imaging techniques in literature where the 
imaging process is decomposed into two main stages, motion compensation and image 
reconstraction it is not underlined that in its essence the image reconstruction is a motion or 
phase compensation, i.e. removing all signal phases induced by motion of the target.  
Moreover, in that sense the signal formation and image extraction can be considered as 
direct and inverse projections with one and the same operator. As a consequence the 
imaging algorithm can derived as a spatial correlation procedure that requires target 
parameters measurement, including current slant range distance, radial velocity and 
position angles, elevation and azimuth angles. The present paper addresses these problems.  

The main goal of the paper is to define signal polar formation and image extraction in 
the field of LFM ISAR data and based on the interpretation of signal formation and image 
extraction as direct and inverse space transformations. 

The remainder of the paper is organized as follows. In Section II ISAR geometry and 
measuring target parameters are defined, in Section III a LFM waveform and ISAR signal 
formation is described. In Section IV an image reconstruction cross-correlation algorithm is 
derived. In Section V results of numerical experiments and their interpretation are given.  

 
2. Geometry and target parameters measurement 
The crucial step in development of ISAR imaging algorithms is implementation of 

precise target characteristic measurement as target position and the velocity. Target position 
is defined by range and two angular coordinates, relative to the radar position. The angular 
coordinates are elevation angle relative to the local horizontal plane, and azimuth angle, 
measured relative to North or to array broadside azimuth in case of phased arrays. 

There are many time, frequency and phase methods to measure a radial distance to the 
target. The accuracy of slant range measurement is achieved by using wideband coherent 
emitted signals as LFM waveforms with an appropriate pulse repetition frequency that 
satisfies range unambiguity measurements requirements. 

Radar angular measurements are made using mono-pulse receive antennas that 
produce simultaneous receive beams slightly offset in angle to either side of the transmit 
beam. Other angle-measurement techniques involve transmission and reception of multiple 
signals at different angles around the target with rotating search radar, Target angular 
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position with scanning radar may be measured by finding the center of a series of pulse 
returns as the antennas weeps past the target.  

Target radial velocity may be measured in two ways: from the Doppler-frequency 
shift of the received signal, and from multiple range measurements. 

Measurements using Doppler-frequency shift almost always give significantly better 
accuracy than non-coherent processing of range measurements. 

 
2.1. Two-dimensional ISAR geometry 

 

Consider two dimensional ISAR scenario depicted in Fig.1. The current position of 
the mass-center, point B is defined by the vector )('0 pR , oriented on OB direction. The 

current position of arbitrary point D is defined by the vector )( pmnR , oriented on OD di 

rection. The target is moving rectilinearly in a two-dimensional coordinate system Oxy of 
observation in the origin of which the ISAR system is placed. 

 
Fig. 1 

 
With the measurement unit of the ISAR system current trajectory parameters of the 

mass center of the target, point 'O , are evaluated as the slant range distance )('0 pR  and 

azimuthal angle )( p  at the moment p, the index of emitted pulse. Projections )('0 px and 

)('0 py of )('0 pR on coordinates axes Ox and Oy are calculated by expressions 
 

)(sin).()(

)(cos).()(

'0'0

'0'0

ppRpy

ppRpx




      (1) 

 

Based on trajectory equation of the target mass center 
 

,.)0()(

;..)0()(

'0'0

'0'0

py

px

TpVypy

TpVxpx




     (2) 

 

where pT is the period of measurement or pulse repetition period, )0('0x and )0('0y  are 

initial coordinates of the mass center defined at the moment 0p , coordinates of the linear 

vector velocity can be defined, i.e. 
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p
y

p
x

Tp

ypy
V

Tp

xpx
V

.

)0()(

.

)0()(

'0'0

'0'0







     (3) 

Then the module of the vector velocity is defined by 

                            
2

1
22 ][ yx VVV  ,       (4) 

 

The angle of the vector velocity is defined by  

x

y

V

V
arctan .      (5) 

 
2.2. LFM waveforms and ISAR signal model 
 
LFM waveforms 
The ISAR emits to the direction of a moving target a series of linear frequency 

modulated waveforms, each of which is described in a complex form as 

                             
 )()( 2bttj

T

t
tS  exprect     (6) 

where 



c

2  is the angular carrier frequency; c 810.3  m/s is the speed of the light;  

is the wavelength of the signal; T  is the time duration of a LFM pulse; 
T

F
b




2
 is the 

LFM rate. The bandwidth )2( F  of the transmitted pulse provides the dimension of the 

range resolution cell FcR  2/ . 
 

 
LFM ISAR signal model 

 

First, consider propagation of spherical electromagnetic waves and a generic point scatterer 
of the target with a position vector defined by  

                                                mnmn pp RRR  )()( '0 .                (7) 

where  Tpypxp )(),()( '0'0'0 R  is the current vector position of the mass center defined in 

coordinate system Oxy,  Tmnmnij YX ,R is the distance vector of the generic point in the 

object’s coordinate system xyO' . 

Based оn geometry in Fig. 1, equation (2) can be rewritten in matrix form as 
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where px TpVxpx ..)0()( '0'0  , py TpVypy ..)0()( '0'0  ,  cosVVx , 

 sinVVy , XmXmn  . , YnYmn  . . 

From matrix equation (8) follows 

                    


cos.sin.)()(

sin.cos)()(

'0

'0

mnmnmn

mnmnmn

YXpypy

YXpxpx
,     (9) 

where   is the velocity angle.  

Define a new coordinate system of wave propagation with a radial axis – line of sight of the 
mass center of the target, and orthogonal to the line of sight axis that lies on the wave front, 
and with the origin, point 'O with initial coordinates )0('0x , )0('0y  in coordinate system 

Oxy. The angle between the line of sight and Ox axis is )( p defined by 

)(

)(
arctan)(

'0

'0

px

py
p  , with initial value 

)0(

)0(
arctan)0(

'0

'0

x

y
 , where )0('0x and 

)0('0y are initial coordinates of the mass center of the target. The axis XO' of the target 
coordinate system is oriented along the vector velocity, thus the angle between XO' and 
Ox is  . 

Then the distance to the particular point scatterer is defined by 

                 
 2122 ))(())(()( pypxp mnmnmn R .                 (10) 

Consider plane electromagnetic waves propagating in the particular radial direction. The 
scalars - angular frequency and LFM rate are transformed in co-linier vectors, angular vector 
velocity and angular vector acceleration with one and the same unit vector, pointed in the 
direction that the wave is traveling. Based on plane wave approximation (Fig.1) the module 
of the vector position of the generic point is defined by 

)](180sin[)](180cos[)()( '0 pYpXpRp mnmnmn R  

 (11) 

or )](sin[)](cos[)()( '0 pYpXpRp mnmnmn R . 

The deterministic component of the ISAR signal reflected by the target’s generic point and 
registered in polar coordinates: radial range direction defined by unit vector n pointing in 
direction that the wave is traveling (fast time axis t), and azimuth polar coordinate angle on 
the cross range direction (discrete slaw time axis p) can be presented as 

     2.),( mnmn
mn

mnmn ttbttj
T

tt
atpS 


 exprect    (12) 

where 
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where mna  is the reflection coefficient of the mn-th point scatterer; 
c

p
t mn
mn

)(.2 R
  is the 

time delay of the signal from the ij-th point scatterer,  mnmn pp RRR  )()( '0 , where 

)('0 pR  is the current position vector to the mass center of the target, mnR is the distance 
vector of the generic point. Tkpkt mn  ])([ min  is the time dwell the ISAR signal, fast 

time on the range direction, Kpkpkk mnmn  )]()([,1 minmax  is the sample number of a 

LFM pulse; 
T

T
K


  is the full number of samples of the LFM pulse, T is the time 

duration of a LFM sample, 








T

pt
pk mn

mn
)(

)( min
min  is the number of the radar range bin 

where the signal, reflected by the nearest point scatterer of the target is detected, 

c

p
pt mn

mn
)(.2

)( min
min

R
  is the minimal time delay of the ISAR signal reflected from the 

nearest point scatterer of the target, )()()( minmax pkpkpK mnmn   is the relative time 

dimension of the target; 








T

pt
pk mn

mn
)(

)( max
max  is the number of the radar range bin 

where the signal, reflected by farthest point scatterer of the target is detected; 

c

p
pt mn

mn
)(2

)( max
max

R
  is the maximum time delay of the ISAR signal reflected from 

the farthest point scatterer of the target; )( pRmn is the module of the range distance vector to 
the mn-th point scatterer of the target.  

The deterministic components of the ISAR signal return from the target are defined as a 
superposition of signals reflected by all point scatterers, i.e. 

    

      



nm

mnmn
mn

mn
nm

mn pttbpttj
T

ptt
atpStpS

,

2

,

)()(
)(

),(),( exprect .     (13) 

Frequency demodulation (de-chirping) of the ISAR signal return is performed by 
multiplication of the left and right parts with a complex conjugated emitted waveform, i.e. 

  )](exp[.]))(.())(([exp.),(ˆ)](exp[).,( 22

,

2 bttjpttbpttjatpSbttjtpS mnmn
nm

mn  
   (14) 

which yields 

 ]))(()()2[(exp.),(ˆ 2

,

ptbptbtjatpS mnmn
nm

mn     .        (15) 

Denote btt 2)(  , where   is the carrier angular frequency, Tkt  . is the discrete 

time parameter, where 1,0  Kk  can be considered as the frequency sample number as 
well, T is the sample time duration. Then the current discrete angular frequency can be 
expressed as Tkbk  ..2)( . 
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Then expression (15) can be rewritten as  
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In discrete form (16) can be written as 
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 (17) 
where  

)](sin[)](cos[)()( '0 pYpXpRp mnmnmn R , XmX mn  . , YnYmn  . . 
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Expression (17) can be considered as a direct projection of a two-dimensional (2D) image 
function on to 2D ISAR signal plane with projection operator,  
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. 

 
ISAR image reconstruction as cross-correlation procedure 

 
ISAR image reconstruction is an inverse projecting procedure. Based on the 

expression (17), the target image can be extracted by the following equation 
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which can be rewritten as 
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,            (19) 

where m = 0 – (M – 1)  , n = 0 – (N – 1) , M is the full number of point scatterers on OX 
axis, N is the full number of point sctterers on OY axis in the object space. 
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Expression (18) can be considered as an inverse projection of a 2D ISAR signal into 2D 

image function by projection operator, 
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Moreover, multiplication 
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bjkpSkpS mnR  removes quadratic 

phases from demodulated ISAR signal registered in each range cell, k = 0 – (N – 1), in the 
interval p = 1 – M. 

 
The image function can be rewritten as 
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In addition, multiplication with first exponential term, 






 

)(
)(2

exp 0 p
c

k
j R  in (20), 

compensates the radial displacement of the mass-center of the object induced by radial 
velocity. 
Multiplication with exponential term 















 





 mnmn Yp

c

k
Xp

c

k
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)(2
)).(cos(.

)(2
exp , 

compensates radial displacements of mnth point scatterer from the object space. 
Consequently, the computational procedure for image extraction from ISAR returns can be 
considered as total motion compensation of all phase components in ISAR signals induced 
by all kind of object motion. 
 
 

Conclusion 
 

In the present work ISAR multifunctional Inverse Synthetic Aperture Radar (ISAR) 
system and image reconstruction concept based radar parameters measurement have been 
analysed. Main geometric and kinematic characteristics are derived. Signal formation and 
image reconstruction are analytically described and interpreted as direct and inverse 
projection operation while image reconstruction is interpreted as totally motion 
compensation procedure. LFM emitted waveforms have been used to describe the structure 
of reflected ISAR returns. High precision image reconstruction algorithm based on spatial 
cross-correlation has been derived. 
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GRAPHICAL PRESENTATION OF RELATIONS BETWEEN THE 
PARAMETER “MACRO BENDING LOSSES” AND SOME INPUT 

PARAMETERS OF OPTICAL FIBERS. 
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Abstract: The article presented graphical links between some constructive  parameters of 
optical fiber and the parameter - macro bending losses. The graphics are made based on 
known mathematical model. Dependencies are three-dimensional, for better visualization 
of complex relationships. 
 
Key words: optical fibers, losses, macro bending, graphical presentation, parameters, 
relation. 
 
 

Основни модели  на загуби от макро огъвания 
Загуби от макро огъвания има тогава, когато оптична мощност преминава през 

оптично влакно огънато с радиус, който е значително по-голям в сравнение с диаме-
търа на влакното. Те се определят както обикновено с P(z) = P(0).exp(-γz), където γ са 
загибите от макроогъвания в децибели,  P(0) е вкараната във влакното оптична мощ-
ност, а  P(z) е изходната мощност, съответно на разстояние z. Известни са два основ-
ни модела на загуби от макро огъвания[1][2]. 

Първият модел [3] [4] е подходящ за изчисляване на загубите от макро огъвания 
за всеки режим LP, за основните и тези от по-висок порядък моди, при произволен 
профил на коефициента на пречупване на оптичните влакна. Използвайки показаната 
по-долу формула коефициентът на  загубите от макро огъвания γ се изразява като 
функция на мощности и на радиуса на огъване Rb в следния вид: 

(1)

         

      
2

1
2

c

b

b2
c

3

2
v1v1vc

clad

W2

V

r

WR
W

R
Vr3

W4
exp

WKWKWKsr2

P

P


















 





















 
 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 467

Параметрите включени във формулата са: 

2
min

2
maxc0 nnrkV  – нормирана характеристична честота (бездименсионна 

стойност ) 

 2min0
2

c nkrW   – лента на пропускане ( MHz / km ) 

 
2
max

2
min

2
max

n2

nn 


 
– нормираната разлика в коефициентите на пречупване 

(бездименсионна стойност) 

- rc –  радиус на ядрото на влакното,  

- nmax и nmin са максималните и минималните стойности на индекса на 
пречупване, 

- β е константа на разпространение при конкретния режим, 

- k0 е константа във вакуум,  

- ν е азимуталния номер на модата,  

- S = 2, ако ν = 0 или S = 1 за ν ≠ 0  

- Kν   е промяна на функцията на Бесел  

- Pclad  е мощността разпространяваща се в обвивката 

- P е мощността разпространяваща се в ядрото на влакното 

- Rb е радиуса на огъване на влакното 

 

Вторият модел за пресмятане на коефициента  γ за загуби от макро огъвания се 
базира на постановката: 

(2) 
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където F0 е диаметърът на радиалното модово поле на основната мода LP01 или   
F0 = 2w0 .    

Радиусът на модовото поле w0 при постоянен радиус на сърцевината а е 
функция само на V параметъра, който от своя страна зависи от NA и λ. Изведена е 
проста апроксимация за едномодово влакно със стъпално-радиален профил, която в 
обхвата за V параметъра 1,6 < V < 2,6 описва зависимостта на w0 от радиуса на 
сърцевината а и V параметъра:        
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 2w0 ≈

2.6
a

V  c


 . 
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nn
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n(r) е коефициентът на пречупване от профила на влакното в точка от ядрото.  
 
r – е разстоянието от центъра на ядрото до точката в която правим изчисле-

нието. 
 
Двата модела дават подобни резултати за влакна със стъпално-радиален профил 

на коефициента на пречупване.  
 
Коефициентът на загубите γ може да бъдат конвертирани до загуби в децибели 

на километър, както следва:  

(3)          γ
10ln

10
γLexplog
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log
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10
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out

in
macro 

[dB/km]. 

 
Комплексни графични зависимости на загубите от макроогъвания 
 

На базата на теоретичените зависимости между параметрите на оптично влакно 
[1][2][4]  в статията са  представени комплексни зависимости между някой от най-
важните входно-изходни параметри на оптични влакна с различни конструкции. 

Както е показано в [1][2] голяма част от загубите са присъщи на материалите от 
които е изградено оптичното влакно. Това са загубите от ултравиолетово и инфра-
червено разсейване, Релеево разсейване и др. Голяма част от тези загуби са в пряка 
зависимост от технологията на производство – например загубите от поглъщане от 
примеси, тези, които се дължат неконцентричност, елиптичност и др. Част от тези 
загуби имат постоянен характер и не зависят съществено от входните параметри на 
влакното. 

Една част загубите, обаче се влияе много силно от конструктивните параметри 
[1][2][4]. Това са загубите от огъвания, и частност загубите от макро огъвания.  

По надолу са изведени някои графични зависимости на тези загуби от основни 
входни параметри.  Зависимостите са комплексни – трикоординатни, за да могат да 
се видят тенденциите при комплексна връзка на два параметъра и тяхното взаимно 
влияние върху наблюдавания изходен параметър. 
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Фигура  1 

 
 
 
Фигура  2 
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Фигура  3 
Загуби от Макроогъвания на  влакно с грaдиентно-радиален 

профил g=2, d=50 µm  
 

 
Фигура 4 

Загуби  от  Макроогъвания  на   влакно  с грaдиентно -радиален  
профил  g= 2 , d= 50 µ m  



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 471

Фигура  5 

 
 
 
Фигура 6 
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Фигура  7 

 
 
 
Фигура  8 
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Фигура  9 
 

 
 
 
Фигура  10 
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Изводи: 
  

На фиг. 1 до 10 са представени загубите от макроогъвания за оптични влакна 
със стъпално-радиален и с градиентно-радиален профил на коефициента на пречуп-
ване. Опорната стойност на параметърът Δ е приет за 0.01, което е една средна стой-
ност при изграждане на такива влакна.  

Основното за отбелязване тук е, че за влакна с Δ=0,01 и g=2  загубите имат из-
ключително високи стойности достигащи до 106 и нагоре dB/km при диаметри на 
ядрата под 4μm. 

Подобен ефект се наблюдава и при намаляването на Δ, като при стойности на g 
под 2, Δ под 0,005 и диаметър на ядрото d под 4-6μm тези ефекти имат силно изразен 
характер. 

Загубите от макроогъвания проявяват силно изразен характер при нарастване на 
дължината на вълната. Това се отнася особено до влакната с профил близък до гра-
диентния и за дължини на вълните в оптичен прозорец II и III. 

При оптични влакна с голям диаметър d > 20μm, тези загуби нямат практическа 
стойност ( освен при много малки стойности на Δ < 0.003 в комбинация с  g=1). 

Този тип загуби нарастват значително при намаляване на диаметъра на ядрото – 
обикновено под 6-4μm. 

Същото се отнася и за намаляването на Δ под 0,005, както и за намаляването на 
g под 2. 

Необходим е много внимателен подбор на управляващите параметри  n, d, Δ и  
g, особено при конструиране на влакна с дължини на вълната в оптичен прозорец III, 
за да се постигнат минимални загуби от макроогъвания.  

Предоставянето на този комплексен графичен материал дава значителни въз-
можности за сравнителна оценка на резултатите, получени при други методи на 
пресмятане на тези загуби. 

Представените графични резултати демонстрират възможностите на този метод 
за извършването на многопосочен анализ при решаване на различни задачи относно 
определяне на тенденциите на загубите макроогъвания  αm за различни конструкции 
на оптични влакна. Подобен подход е възможен и за всички останали изходни пара-
метри на оптичните влакна и е предпоставка за бъдеща работа в това направление. 
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ЦИКЛОИДИТЕ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ  

В ПЛАНЕТНИТЕ ПРЕДАВКИ 
 

проф. д-р инж. Радостин Долчинков 
Бургаски свободен университет 

 
CYCLOID AND THEIR APPLICATION IN PLANETARY GEAR 

 

Prof. Radostin Dolchinkov, PhD 
Burgas Free University 

 
 

Abstract: This article provides an overview of planetary gears that are more widely used 
based on its many advantages, such as compactness, superimposing speed and torque 
opportunity to branch power, higher gear ratios of the same volume. Used as gears for 
gearboxes, motors and flywheels. 
 
Key words: planetary gears, gearboxes, motors, flywheels 
 
 

Планетните предавки, намират все по-широко приложение въз основа на много-
то си предимства, като компактност, наслагване на обороти и въртящи моменти, въз-
можност за разклоняване на мощността, по-високи предавателни числа на предавката 
при еднакъв обем. Използват се като предавки за редуктори, хидромотори и махови-
ци. Позволяват да се осъществи сложно движение, което осигурява широкото им из-
ползване в металорежещите машини, в приборостроенето, в задвижванията с регули-
руема скорост. Те се произвеждат серийно и от части са стандартизирани. Не толкова 
познати са обаче многостранните приложения на принципа на планетните предавки с 
използване на циклоидите, при технологиите за обработка и преработка, планетно 
валцовани изделия, технология за заплитане на хлабави телени въжета, като бутална 
предавка, регулируема по време на движение, както и като част от транспортни ус-
тановки за изделия при автоматични производствени линии. 

Настоящият доклад прави преглед на това разнообразие въз основа на избрани 
примери от практиката. 

Механизми  съставени от зъбни или фрикционни колела, в които геометричната 
ос на едно от колелата е подвижна, се наричат планетни механизми. Планетните 
механизми могат да имат една (фиг.1.б), две (фиг.1.в) или повече степени на свобода. 
Планетните механизми с две и повече степени на свобода се наричат още диферен-
циални. Зацепването на зъбните колела е еволвентно. 

Циклоидата предлага в сравнение с еволвентата едно особено широко поле 
от вариационни възможности. В цялото множество циклоидите не могат да 
поставят под въпрос мястото заемано от еволвентата, но са по-подходящи за 
решаването на определени задачи.  

Известният съветски учен Ф.Л.Литвин в своя фундаменталния си труд казва, че 
причината за използването на циклоидното зацепване вместо еволвентното се крие в 
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специфичните условия на работа на  зъбните механизми, при които циклоидните 
предавки имат следните предимства: 

 no-добри условия за предаване на силите в ускорителните предавки; 
 по-малко износване на циклоидните профили при недостатъчно смазване; 
 по-голям коефициент на челно препокриване; 
 възможност за използване на зъбни колела с малък брой зъби. 
 

   

а) б) в) 
Фиг. 1. Планетни зъбни механизми с една (а,б) и с две степени на свобода - в 

Зъбните форми на циклоидните зацепвания се образуват от циклични криви или 
техните еквидистанти. 

Цикличните криви се образуват при отъркалването на един кръг (въртящ се 
кръг) по друг кръг (основен кръг), във един друг кръг или около друг кръг. 

 

В резултат на тези движения се получават различни циклоиди: 
Епициклоида – крива, описана от една точка на въртящ се кръг, отъркалваща 

външно един основен кръг (фиг.2.а). 

 
       а/ епициклоида    б/ хипоциклоида в/ перициклоида 

Фиг. 2.1. Видове циклоиди 
 

Хипоциклоида – крива, описана от една точка на въртящ се кръг, отъркалващ 
отвътре един неподвижен кръг (фиг. 2.б). 

Перициклоида – крива, описана от една точка на въртящ се кръг, който външно 
отъркалва един основен кръг, като при това основния кръг лежи отвътре на въртящия 
се кръг (фиг.2.в). 

Когато радиусът на основния или въртящият кръг клони към безкрайност се по-
лучават специални случаи на профилните форми на епициклоидата. 
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Ортоциклоида – крива, описана от една точка на въртящия кръг отъркалващ 
един основен кръг, при който радиусът му клони към (безкрайност) въртящият се 
кръг отъркалва една права. 

Ако образуващата точка се намира върху обиколката на въртящият се кръг се 
получава обикновена или нормална циклоида. В литературата тази крива се среща с 
определенията: заострена, чиста или проста циклоида, фиг.2.а. Намиращата се вътре 
във въртящият се кръг образуващата точка образува скъсена циклоида, фиг.2.б. Ако 
образуващата точка се намира извън въртящият се кръг, се образува удължена 
циклоида,  фиг.2.в. 

 

 
Фиг. 2. Циклоиди: а/ Обикновена б/ Скъсена в/ Удължена 

 
За формиране на зъбни профили и реализиране на зацепване е необходимо да се 

отъркалват две свободно избираеми ролкови окръжности δ1 и δ2 върху основните 
окръжности d1 или d2 (фиг. 3). Лежащата вътре окръжност формира основата на зъба 
като част от хипоциклоида, а външната – главата като част от епициклоида. 3а пре-
давката, двете основни окръжности са начални. 

 

 
Фиг. 3. Формиране на циклоиден профил при циклоидно зацепване 
 

Първото важно условие за да се осъществи зацепване е циклоидните криви да 
бъдат затворени, което се получава при положение, че отношението между диамет-
рите на основната и ролковата окръжност е цяло число (1, 2, 3, ...) – фиг. 4. 
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Фиг. 4. Зъбни форми получени от обикновени циклоиди 
 

Затворените епи- или хипоциклоиди може да се използват за формиране на 
зъбни профили по цялата си дължина. Всяка циклоида може да се отъркалва 
(зацепва) в произволно съчетание (епи- с епи-, епи- с хипо-, хипо- с хипо-). 
Възможни са съчетания и на техните еквидистантни криви. Някой такива съчетания 
получени на основата на фиг. 4. са представени на фиг. 5. 

 

 
 

Фиг. 5. Възможни съчетания при циклоидни двойки (зацепвания) 
 
Цевно-епициклоидната и цевно-хипоциклоидната зъбни предавки са добре 

познати. Първата се състои от епициклоидно зъбно колело с външни зъби и цевно 
колело с вътрешни „зъби”, фиг.6.а. Втората се състои от хипоциклоидно зъбно 
колело с вътрешни зъби и цевно колело с външни „зъби”, фиг. 6.б. Цевните колела от 
тези зъбни предавки имат съставна конструкция.  
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а/ б/ 

Фиг. 6. Цевно - епициклоидна и  цевно - хипоциклоидна предавки 
 
Центровата крива на цевките на цевното колело 2 в равнината на епициклоид-

ното колело 1 от цевно-епициклоидната предавка представлява скъсена епициклоида 
(фиг. 7.) с параметрични уравнения:  

(1) 

  
  

1 1 1

1 1 1

( ) ( 1)sin (1 )sin ( 1) ,
2

( ) ( 1)cos (1 )cos ( 1) ,
2

e e e
c

e e e
c

m
z x z

m
z x z

   

   

    

    
          

където m , 1
ez  и x  са съответно модул, брой на зъбите и коефициент на корекция на 

епициклоидното колело, а параметърът   се изменя в интервала 10, ez 
  . 

 
 





1


rc 0.5m

0.5m(1-x)

eO

m z10.5

1z n-ne

e

e

 
 
Фиг. 7. Получаване на профила на зъба на епициклоидното колело 

1
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Центровата крива на цевките на цевното колело 1 в равнината на хипоциклоид-
ното колело 2 от цевно-хипоциклоидната предавка представлява скъсена хипоцик-
лоида (фиг.8.) с параметрични уравнения:  

(2) 

  
  

2 2 2

2 2 2

( ) ( 1)sin (1 )sin ( 1) ,
2

( ) ( 1)cos (1 )cos ( 1) ,
2

h h h
c

h h h
c

m
z x z

m
z x z

   

   

    

    
         

където m , 2
hz  и x  са съответно модул, брой на зъбите и коефициент на корекция на 

хипоциклоидното колело, а параметърът   се изменя в интервала 
20, hz 

 
. 

 

hO




2



m z20.5

2z
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Фиг. 8. Получаване на профила на зъба на хипоциклоидното колело 

 
Уравненията на профила на зъба на епициклоидното колело, явяващ се еквидис-

тантна крива на скъсената епициклоида (1), са: 
  

(3) 

 
 

 
 

1
1 1

2
1

1 1
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където *
c cr mr  – радиус на формообразуващата окръжност (равен на радиуса на 

цевката); 
*
cr  – коефициент на радиуса на формообразуващата окръжност. 

 

Уравненията на профила на зъба на хипоциклоидното колело, явяващ се екви-
дистантна крива на скъсената хипоциклоида (2), са:  
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(4) 
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Приложение на циклоидите 
 

Все повече се прилага многокантовото струговане като икономически изгоден 
работен метод. Колкото повече повърхности трябва да се обработват върху една заго-
товка, толкова по-ясни стават предимствата на многокантовите стругове. Така напри-
мер могат да се извършват всички работни ходове непрекъснато при производството 
на прът с четири ръба и улей като например за водно кранче /на фиг. 9. – силно 
разтеглено изображение/.  

 
 

Фиг. 9. Принцип на струговане на многостени с помощта  
на двойка карданни кръгове 

 
Тук принципът на планетната предавка намира приложение като двойка кардан-

ни кръгове (r3/r4=1:2). Към планетното колело r3 са закрепени три стругарски ножа А, 
В и С, които едновременно описват три различни орбити: елипса 1 и 2 и права 3. 
Закръглението на страничните повърхности на четиристена може да бъде така 
настроено, че то да е в рамките на допустимия толеранс на съответстващия ключ. 
Често подобно опростяване е предимство при употребата на многостени. Така напри-
мер при болтове и гайки се увеличава контактната повърхност с ключа и по този на-
чин се намалява рискът за смачкване на ръбовете. По подобен начин се обработват 
шестограми и коронни гайки с канали, едновременно със струговането. 

Освен това тези машини служат за производство на четиристени върху дръжки 
на инструменти, при едновременна обработка на два тристена и др. 

На принципа на двойката карданни кръгове се базира и механизмът на фиг. 10., 
който служи за свързването на двата края на ремък, лента или фолио с помощта на 
леплива лента. 
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Фиг. 10. Двойка карданни кръгове със специална елипса за устройство  

за лепене на ленти 
 

Към планетното колело 3 е свързан цилиндър (или шайба) 3’ и то така, че цен-
търът му z се движи по правата линия i- i , а точка Р описва елипсата Е. В отсечката А 
3’ поема единия край на лентата е лепливата лента, довежда ги до отсечка В и там ги 
залепва с другия край на лентата. Важно в случая е, срещулежащите точки на хори-
зонталното движение на шайбата 3’ (i-i) /тангентите към орбитата на точка Р /също 
да са хоризонтални (респективно успоредни към i-i) – точки А и В от елипсата. 

 

При автоматична подаваща система на някои от струговете съществува тривъ-
хова хипоциклоидна крива (r3/r4=1:3), фиг. 11. По този начин при обработка на вало-
образни заготовки w същите винаги поемат в точка А, в точно дефинирано положе-
ние, транспортират се така и накрая се оставят в точка В. 

 

 
Фиг. 11. ПП като установка за транспортиране на заготовки 

 
На фиг. 12. е представена комбинация между съединителна предавка с три коле-

ла 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от една страна и планетна предавка (епициклоидна предавка) 6, 7, 8 
и 9 от друга страна. 
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Фиг. 12. Схема на предавка на  устройство за рязане на хартия /циклоидна 
орбита; наслагване на зъбно-съединителна предавка и планетна предавка/ 

 
Тази комбинация служи за разрязване на хартиени рола. Задвижването на съе-

динителната предавка с три колела е равномерното въртене п21, което води до нерав-
номерното въртене на отвеждащото колело 6. Двете колела 8 и 9 са твърдо свързани с 
6 чрез лоста S, при което 8 се търкаля по колело 7 (r6=r7), което има точно определено 
място. Към колело 9 е закрепен нож М, който описва циклоидна крива с 9 върха на 
всеки две обиколки на колело 6 (лост S). П този начин се извършва отрязването на 
непрекъснато подаваната лента В, а при следващата обиколка (циклоиден връх Е) се 
подхваща новото начало на лентата за въвеждане във валовата двойка ІІ. 

 

Принципът на планетната предавка намира приложение и с некръгли колела, 
което е показано на фиг. 13. 

 

 
 

Фиг. 13. Планетна предавка с некръгли колела (селскостопанска техника) 
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Елиптичните колела 3, задвижвани от лост 5 с п21 са свързани чрез верига К  с 
неподвижното елиптично колело 2. Върховете z на колелата 3 тук представляват 
транспортните зъбци на селскостопанска автоматично натоварваща машина. Те опис-
ват начертаната циклоидна крива. Формата на циклоидата е следствие на извиквания-
та за възможно най-голям вертикален обхват и за избягване на взаимно повлияване 
на двете редици зъбци І и ІІ. 

 

На принципа на планетните предавки (фиг. 14.) се основава един нов метод за 
нитоване, наречен метод на радиалното нитоване. 

 

 
 

Фиг. 14. Принцип на въртеливото занитване 
 

Той е предзначен за висококачествени свързвания. Оста AN на нитовата мат-
рица описва циклоидно движение R във форма на розетка в рамките на окръжността 
К. Движението R преминава постоянно през центъра Z. Движението на матрицата по 
оста става пневматично или хидравлично. При този метод нитовете променят фор-
мата си в три посоки: радиално навън, радиално навътре и наслоени тангенциално, 
при което почти няма структурни промени. Една крачка напред по отношение на този 
метод, преди всичко заради обезшумяването, е така нареченото „безшумно нитова-
не”. При него главите на нитовете се получават не с удар, а с триене и натиск. Движе-
нието на патрона на нитачката както при радиалните нитове е във форма на розетка. 

Върху същата форма на движение се базира и едно полско нововъведение за 
щампово коване с въртелива щампа. Фактът, че тук се деформира само част от по-
върхността на заготовката, допринася за по-добър външен вид, води до по-малки 
деформиращи усилия, както и до възможността за обработка на тънки части. 

На фиг.15. точката z на планетно колело r3 описва епициклоида zE при търка-
лянето на неподвижния търкалящ кръг r2.  
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Фиг. 15. Принципът на ПП за фрезоване на ексцентрикова шайба  

на cyclo-предавка 
 
Ако на планетното колело r3 се закрепи фрезер (чийто център съвпада с z), тога-

ва обработваната повърхност представлява обвивната крива zH към циклоидата zE. 
Тази обвивна крива zH съответства на формата на ексцентричната шайба, а фрезата на 
диаметъра на външната ролка на Cyclo-предавката на фиг. 3а. Принципът на ПП на 
фиг. 14. по тази причина се ползва при производството на ексцентрикови шайби за 
Cyclo-предавки. По този начин епициклоидната предавка от фиг. 15. представлява 
кинематично обръщане на ползвания в cyclo-предавките перициклоиден принцип. 

Известно е, че кожухът (горивната камера) на Ванкеловия двигател също пред-
ставлява една перициклоида, виж фиг. 16.а.  

 
Фиг. 16. Планетна предавка за фрезоване на кожуси на ванкелови двигатели 

а/ кинематичен принцип; б/ схема на предавката 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 486

Обработката на тези горивни камери изисква специални методи. В основата на 
принципа на трохоидната шлифовъчна машина на една американска фирма лежи 
практически обръщането на процеса в двигателя. Кожухът на двигателя 1, сравни с 
фиг. 16.а, се върти около стационарната шлифовъчнашайба (съответстваща на ротор 3), 
чиято връхна точка В описва трохоидната крива на горивната камера. 

За икономичното производство на горивни камери на големи серии в се прилага 
многоточков работен метод, при който заготовката е неподвижна, а инструментът 
(стругарски нож) извършва необходимото движение. Методът се основава на кинема-
тичния факт, че съединителната линия между контактната точка А, фиг. 16.а, на вът-
решно назъбеното роторно колело 3 с външноназъбеното и неподвижно в кожуха ко-
лело 1 и допирната точка В на ротора 3 и кожуха винаги представлява нормала към 
орбиталната тангента. Това се използва за направляването на три държача на инстру-
менти D (на фиг. 16. b. е представен само един). Всяко изместване на резеца S в посо-
ка на орбиталната нормала така възпроизвежда математическо точно равноотстояние 
към трохоидата. Фиг. 16. b. показва принципа на предавката (за разлика от фиг. 16.а., 
тук изпълнението е с външноназъбени колела) за задвижване и направляване на стру-
гарския нож D. Чрез задвижването на лост 5 колело 2 се търкаля по 1. Същевременно 
колело 2’ е във връзка с колело 3, лагеровано върху ексцентрика Е1 и свободно се 
върти. Закрепеният в 3 стругарски нож D при това положение описва трохоидна 
крива (тук тя е епиклоида), като през цялото време той се поддържа от ексцентрика 
(коляно) Е2 и плъзгача L, винаги в посока на орбиталната нормала (АВ на фиг. 16.а) 
на трохоидата.  

 

Фиг. 17. Схема на предавка на чертожна машина 
 (равнинно водене на чертожната дъска Е) 

 
Освен използването на отделни точки на планетното колело и техните циклоид-

ни орбити, приложение намират и много точки на планетното колело (които  пред-
ставляват равнина) за определени движения на равнини. 

При въртенето на лост 5 около ъгъл φ чертожната дъска заема положения Е1, Е2 
и Е3. ПП 1, 3, 4, 5, К с r3/r4=1:2 и веригата К съответства кинематически на особено 
конструктивно изпълнение на двойката карданни окръжности. Всички точки на ра-
ботната маса Е описват елипси. 
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В сравнение с неподвижните предавки, планетните предавки притежават много 
кинематични свойства, които правят възможно прилагането им в различни клонове 
на индустрията. 

Така например чрез специални конструктивни изпълнения се постигат много 
високи предавателни отношения, докато от друга страна ниските предавателни числа 
се отразяват благоприятно при употребата на хидравлични помпи. Някои преработва-
телни технологии са рентабилни само чрез ползването на принципа на ПП (ванкело-
ви двигатели, струговане на многостени), други подобряват качеството (въртеливо 
занитване, преработка на пластмасови суровини.  
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Анотация: Целта на разработката е анализ на работата, компонентите и специ-
фикациите на SCADA базираните системи за контрол и събиране на данни за ВЕИ 
инсталации. Разгледани са основни функции и изискванията за технически, соф-
туерни и електронни решения. Изложени са възможностите на системата за оси-
гуряване на управление, мониторинг и контрол във ВЕИ инсталации. 
 

Ключови думи: SCADA, наблюдение, управление, архитектура, възобновяеми енер-
гийни източници 
 
Abstract: This paper’s purpose is to analyze the operation, components and specifications 
of SCADA based system for control and data collection of renewable energy system 
installations. The primary functions of those systems, technical, software and electronic 
solutions are examined and presented. The management, monitoring and control 
capabilities for renewable energy installations are illustrated in detail. 
 

Key words: SCADA, monitoring, control, architecture, renewable energy sources 
 

 
I.  Въведение 
Няма никакво съмнение, че е необходима енергия за постигането на приемливо 

качество на живот глобално. Развитието и диверсификацията на съоръженията, уре-
дите и устройствата за захранване е довело до увеличаване на потреблението на енер-
гия и от там до свързаните с него допълнителни явления и проблеми в системите за 
производство, разпределение и използване на електрическата енергия. Това става 
причина за необходимостта от въвеждането на нови енергийни източници, включва-
щи широка гама от форми на енергия, както и устройства за нейната доставка [1]. 

Основната енергийна мрежа черпи запаси от ограничените конвенционални из-
точници като въглища, нефт и газ, което е предпоставка за заплахи от ядрени аварии 
и непредсказуеми политически ситуации, които до голяма степен влияят върху цени-
те. Освен това, създаването на дълги и скъпи разпределителни линии за пренос, съче-
тано с високите загуби по трасетата, също увеличава разходите по системата за управ-
ление и я прави непривлекателна, а дори в някои случаи и невъзможна за изпълнение. 

Алтернативно, използването на неконвенционални енергийни източници е 
признат източник за захранване, заложен  в програмата за обща електрификация. Те 
се считат за много важни относно подобряването на сигурността в енергетиката, на-
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малявайки зависимостта или напълно замествайки нуждата от изкопаеми горива, ка-
то в същото време спомагат и за намаляване на вредните емисии [2]. Наред с предим-
ствата им се появяват и редица казуси за разрешаване, свързани със сложността на 
системните конфигурации, в които се използват. Този аспект е породен главно от раз-
личните типове възобновяеми енергийни източници, което е и причина за по-затруд-
неното управление на този вид структури. Освен това се вижда, че един-единствен 
източник няма как да бъде в състояние да отговори на търсенето на енергия, като в 
същото време бъде безопасен, надежден и икономически изгоден [3]. Повишаването 
на ефективността, правилното планиране на реконструкциите, намаляването на ава-
риите и времето за ремонти, по-ефективен контрол и съхранение на данни са само 
част от възникналите изисквания [4]. Удобно и обективно решение на този основен 
проблем може да бъде като цяло една управленска информационна система, каквато 
е и системата за контрол и събиране на данни SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition) в частност. 

 
II. Контрол и мониторинг на системи, базирани на възобновяема енергия 
 

В общия случай, първоначално, управлението на възобновяеми енергийни сис-
теми се е осъществявало с помощта на определени измервателни уреди в ключовите 
точки на мрежата, обслужвани от човешки оператори. Те са прочитали стойностите 
на тези уреди или са правили измервания с преносими такива, като са съобщавали 
стойностите по телефон или уоки-токи, за констатиране на неизправност в системата. То-
зи процес е бавен и изисква човешко присъствие, но най-вече е предпоставка за грешки.  

В момента голяма част от развитието на микроелектрониката е насочено към 
разработването и прилагането на цифрови системи за управление и контрол в про-
мишлеността. Поради непрекъснатите технологични промени, които настъпват в ин-
сталации използващи възобновяема енергия, важно изискване за системите за 
контрол и мониторинг е те да имат възможност да бъдат адаптирани към новите 
ситуации и оборудване. Системите които позволяват разширяване и/или промяна, без 
да изискват спиране на работата на инсталацията, се наричат отворени системи (open 
systems). Ключовият елемент, който позволява на системи за мониторинг да имат 
тази функция е приемането на определени стандарти за взаимно свързване на някои 
от компонентите на модула. Както архитектурата, така и комуникационните особе-
ности на системите SCADA са изключително разнообразни и са тясно свързани с 
конкретното приложение. За всяко приложение обикновено има специфични изиск-
вания за вградената електроника. Възможността за лесно преконфигуриране се дава 
от използването на устройства или съоръжения подлежащи на препрограмиране. По 
този начин софтуерът играе важна роля не само в адаптирането на системата, но и в 
нейното развитие, свързано с модифициране, пълно или частично заместване на 
съществуващи функции с по-важни такива, което е  възможно с разработване на 
система в реално време (real-time system). 

 
III. SCADA за системи базирани на възобновяема енергия 
 

SCADA или Supervisory Control And Data Acquisition (система за контрол и съ-
биране на данни) е съвкупност от апаратно-програмни средства, обезпечаващи въз-
можност за анализ и управление на параметрите на технологичния процес от човека. 
SCADA е част от автоматизирана система, която обработва и преобразува получената 
информация от обекта на управление и формира управляващи команди. Системите 
SCADA могат да бъдат разгледани като съвкупност от софтуер и хардуер (оборудва-
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не), предназначени за събиране на данни и предаване на команди от и към процеса. 
Освен това една такава система отговаря за информирането на оператора или съот-
ветната управляваща функция за изследваните съоръжения и процеси. Казано по друг 
начин, основните функции на SCADA системата са автоматично генериране на ко-
манди, осигуряването на диалога между оператора и наблюдаваната система, съз-
даването на база данни за съответната система и известяване на оператора при въз-
никнали важни събития. SCADA събира информация за технически неизправности в 
електрическото оборудване, прехвърля ги в централната система, генерира сигнал 
(алармира) за неизправността, провежда анализа и контрола на операциите, за да се 
определи дали повредата е с най-висок приоритет (критична), след което визуализира 
информацията по логичен и организиран начин, спрямо времевия доклад на вътреш-
ните процеси в мониторираната система и взима оперативни решения [5]: 

 Online – в реално време, заедно с процесите в системата (настройки на 
мощността и напрежението, запис на данни, системно преконфигуриране и др.) 

 Inline – в реално удължено време, на база анализ на съответните показатели, 
чрез решения въз основа на обработката на данните, събрани в реално време, но 
преди самото решение (определяне на оптималната конфигурация на системата, 
оптимизиране на работните параметри, настройка на параметрите за автоматизация и 
защита на системата и т.н.) 

 Offline – чрез дейности за планиране на бъдещи развития (офлайн анализ на 
събития, обучение на оператори и др.) 

SCADA е система за централизиран контрол, при която повечето операции се 
изпълняват автоматично от съответното оборудване за събиране на данни и контрол 
(RTU) или от програмируемите логически контролери (PLC) (фиг.1). RTUs са ком-
пютри със специално предназначение, които съдържат аналогово-цифрови преобра-
зуватели (ADC), цифрово-аналогов преобразувател (DAC), цифрови входове и изхо-
ди. Част от компонентите, необходими за имплементация на SCADA система са: 
HMI, контролери, входно-изходни устройства, мрежа и софтуер. 

 

 

Фиг.1. Топология на SCADA система за възобновяеми енергийни инсталации 
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Данните за контрол и мониторинг в SCADA са изработени от специални 
системи, като приложението, отговарящо за тях, представя графично стойностите и 
параметрите, придобити в реално време (фиг. 2), като също така в графичния интер-
фейс автоматично се отразяват и направените промени.  

 

 
 

Фиг. 2. GUI на главния мониторинг на SCADA 
 

Контролът се състои в даване на команди от графичния интерфейс към систе-
мата. Събирането на данни започва в RTU или PLC и включва четене на показателите 
за изпълняваните мерки и състоянието на оборудването, които след това се съобща-
ват при поискване от системата. Данните се преструктурират във форма, подходяща 
за оператора, който използва интерфейса човек-машина (HMI), и който взима всички 
решения за фина настройка за нормалния начин на функциониране на RTU/PLC. 

Една SCАDA система обикновено се изпълнява като разпределена база данни, 
която съдържа елементи, наречени точки. Една такава точка представлява стойността 
на един единствен вход или изход, контролиран от системата. Представянето им ста-
ва с помощта на математически и логически операции, като стойностите им обикно-
вено се съхраняват с времето, когато те са били регистрирани. Системите от групата 
SCADA могат да обслужват стотици и дори хиляди входни и изходни точки, като за 
повечето от тях могат да се определят прагови стойности, при преминаването на 
които да се задействат аларми и дори автоматично да се предприемат коригиращи 
действия. Става дума не само за хардуерни събития, но и за аларми, породени от по-
ведението на програмни продукти [6]. SCADA системите са проектирани така, че все-
ки възел има свои функции в автоматизацията на процеса, т.е. съществува строго 
разпределена архитектура на функциите [7]. Зададени са определени алгоритми, кои-
то позволяват на основните възлови точки да решават определени задачи от автома-
тизацията. Съществува координация между параметрите на системата и информация-
та, която натрупват устройствата от по-ниско ниво (например, програмируемите 
логически контролери) от околната среда (датчици на температура, налягане и др). 

Софтуерът за управление е изключително важна част от една SCADA система и 
не бива да бъде пренебрегван при прилагането й. Той може да бъде осъществен чрез 
различни приложения и постигнат с разнообразни методи на базата на размита ло-
гика, оптимизация на базата чрез изкуствен интелект, генни алгоритми и други.  
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3.1 . Развитие на софтуерът на SCADA системите за възобновяеми енер-
гийни източници 

За разлика от програмируемите контролери, където на практика има пет стан-
дартизирани до голяма степен езици за програмиране, при системите от типа SCADA 
има много по-голямо разнообразие от начини за програмиране, което се прави според 
нивото на устройството в архитектурата на системата, за която се разработва софтуе-
ра. Важна функция на SCADA е представянето на данните за операторите и поддър-
жането на диалога с тях. Въпреки, че всяко от устройствата в системата може да има 
вградени средства за комуникация с персонала като индикатори, ключове, малки кла-
виатури и др., основната част от презентацията на данните се прави в главната стан-
ция. Чрез нея операторите имат достъп до всички устройства в системата, могат да 
наблюдават всички входове и да управляват всички изходи. Графичният интерфейс 
се управлява с менюта и включва лесни за разбиране и донякъде стандартизирани 
изображения на процесите, които се наблюдават в системата. Изображенията могат 
да покажат местата на датчиците в предприятието, а изпълнителните механизми, бли-
зо до тях, да показват текущите, целевите и праговите стойности на величините. 
Главната станция може да включва и елементите на изкуствен интелект, за да под-
държа управлението на системата в зададените стойности.  

 

3.2 . Изисквания за управление на системи, базирани на възобновяема енергия 
Разработването и прилагането на SCADA система, базирана на възобновяеми 

енергийни източници за производство на електроенергия и потреблението й, се опре-
деля от набор от правила и ограничения, първоизточниците на които са самите гене-
ратори на енергия и потребителите. На фиг. 3 са илюстрирани тези правила, както и 
логиката на протичащите процеси в системата за производство на електроенергия от ВЕИ. 

 
Фиг. 3. Принципи на управление за приложения, базирани на ВЕИ 
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3.3 . Архитектура на SCADA система 
 

Архитектурата на система за мониторинг и контрол, на базата на компютърни 
системи, която ще обхване по-голямата част от съществуващите изисквания, е струк-
турирана на три йерархични нива (фиг.4). 

 

 
Фиг. 4. Архитектура на SCADA система 

 

Системите от групата SCADA могат да съдържат едно или повече нива. Напри-
мер, система с три нива съдържа на първо ниво устройства за връзка с датчиците и 
изпълнителните механизми, на второ ниво комуникационни компютри, които могат 
да имат известни обработващи и контролно-управляващи функции, и на трето ниво – 
работни станции за връзка с операторите. Тези станции изпълняват ролята и на ин-
терфейс човек-машина. Тук може да се види, че развитието на физическите коли-
чества се наблюдава от сензори и датчици, а сигналите се обработват от специализи-
ран хардуер, като например микроконтролери, програмируемо-логически или проце-
сорно-базирани изчислителни структури (ниво оборудване). Освен това, сигналите се 
предават чрез операционната система към мониторите, които могат графично да изо-
бразят  тези количества. Възможно и генерирането на команди през същата система, 
с опция за съхранение на стойностите и командите в база данни за по-нататъшния им 
анализ (междинно ниво). 

Прилагането на тази архитектура е представена от сложен софтуер, който в 
напредналите интерфейси човек-машина е приложен с помощта на съвременни алго-
ритми за мониторинг, управление и контрол, често базирани на изчислителни алго-
ритми, размита логика, еволюционни алгоритми и експертни системи. Това ниво оси-
гурява използването на потребителски интерфейс, който е модерен начин за просле-
дяването на различните параметри, както и за наблюдението и поддържането на дан-
ните на системата, което позволява на обслужващия персонал възможността за лесно 
адаптиране. Оборудването трябва да следи параметрите в системата за наблюдение и 
контрол чрез сензори, датчици и подаване на командни функции, изпълнявани от по-
левите контролери. Превръщането на физическите параметри в цифрови се извършва 
с помощта на аналогово-цифрови преобразуватели (ADC). Въз основа на тези чис-
лени стойности, цифрово-аналоговото преобразуване и команден блок работят авто-
матично или ръчно. 

 
3.4 . Изпълнение на SCADA система 
Прилагането на SCADA система се основава на принципите на управление, 

показани на фиг. 3. Архитектурата й (фиг. 4) е организирана около функционални мо-
дули като генератори (вятърни, хидро или фотоволтаични), батерии, преобразувате-
ли, локална мрежа и др. Всички тези компоненти в конфигурация могат да бъдат 
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наблюдавани и контролирани от централния модул, които е достъпен благодарение 
на графичния потребителски интерфейс (фиг. 2). Софтуерния модул може да работи 
в режим на симулация и контрол. Когато е в режим на симулация, системата може да 
се използва за офлайн тестване, а при режим на контрол прилага принципите за уп-
равление и контрол на реална система.  

 
IV.  Заключение 

Все по-голямата автоматизация на измерванията и управлението на процесите в 
енергетиката засега са възможни само на базата на масовото използване на програми-
руеми цифрови компютри. Изискванията са да функционират само с високонадежден 
софтуер. Ето защо програмните продукти, влизащи в класа на SCADA, ще се разви-
ват успешно през следващите години. Става дума за системи, работещи в реално вре-
ме и с важно и дори жизненоважно значение за обектите, които се обслужват от 
софтуера. По тази причина към него се предявяват все по-строги изисквания. 

SCADA е система, която може да бъде допълнително надградена в зависимост 
от необходимите наблюдавани и контролирани параметри или поради разширяване 
на базираната на възобновяема енергия инсталация. Управлението на енергийния по-
ток изисква специално внимание, тъй като дългосрочната експлоатация на ВЕИ ин-
сталацията зависи до голяма степен от метеорологичните условия. Допълнителното 
включване на източници като фотоволтаични панели, ветрогенератори и хидрогене-
ратори във вече  реализирана система от възобновяеми източници, трябва да бъде ра-
зумно анализирано, поради наличието на прекъсвания в електричеството. Като плюс 
се явява факта, че повечето ВЕИ системи имат достъп и до електрическата мрежа, 
което позволява алтернативен вариант при обмисляне на недостъпност до първич-
ните енергийни източници.  

При имплементацията на SCADA система, базирана на възобновяеми енергийни 
източници, се постига високо ниво на автоматизация, обработка и съхранение на го-
лямо количество информация, нагледност и достъпност до информацията, оператор-
ско (диспечерско) управление, повишаване на ефективността и безопасността и не на 
последно място намаляване на себестойността. 
 
 
Литература 
 

1. Bonnano, F., Patane, G., Energy Management Optimization of Integrated Generation 
Systems by Fuzzy Logic Control, in „Proceedings of  the 1998 IEEE International 
Conference on Control Applications” Vol. 2, IEEE Xplore, pp. 969-973.1998. 

2. Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A., Renewable Energy, Technology, Economics 
and Environment, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 11 -14. 2007. 

3. P.K.Katti, Dr. M. K. Khedkar, „Generation Capacity Assessment of Distributed 
Resources Based on Weather Model for Integrated Operation” International Conference 
CERA-2005, I I T-Roorkee-India held on 28.Sept.-01 Oct. 2005 

4. Sorensen, B. Renewable Energy: Its physics, engineering, use, environmental impacts, 
economy and planning aspects, 3rd Edition, Elsevier Academic Press, London. 2004. 

5. Moga, M., Sisteme inteligente pentru conducerea retelelor electrice de distibutie, Ed. 
AGIR, Bucharest. 2000. 

6. „SCADA системи в енергетиката“, сп. „Енергия“, №6, 2013. 
7. Zhang, P., Advanced Industrial Control Technology, Elsevier, Oxford, p. 382. 2010. 

 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 495

 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА МАСОВИ  

ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  
И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ 

 

доц. д-р Мария Христова Монова-Желева 
гл. ас. д-р Янислав Панайотов Желев 

Бургаски свободен университет 
 

EUROPEAN INITIATIVES FOR MASSIVE OPEN ONLINE 
COURSES - CHALLENGES AND PROSPECTS FOR BULGARIAN 

UNIVERSITIES 
 

Assoc. Prof. Mariya Hristova Monova-Zheleva, PhD 
Assist. Prof.  Yanislav Panayotov Zhelev, PhD 

Burgas Free University 
 

 
Абстракт: Статията представя европейските инициативи за масови отворени 
онлайн курсове /МООК/ в областта на висшето образование. Специален акцент е 
поставен върху перспективите и предизвикателствата, стоящи пред българските 
университети от гледна точка на активното им участие при осъществяването на 
тези инициативи. Общият преглед на съществуващите MOOCs инициативи в сфе-
рата на висшето образование, както и информацията и данните, представени в 
тази статия са резултат от мащабно проучване и изследвания, проведени в рамки-
те на международен проект BizMOOC1.  
 

Ключови думи: МООК, Отворени образователни ресурси, Отворено обучение, он-
лайн обучение, Сертифициране, Валидиране и Признаване на знания умения и компе-
тенции, придобити чрез МООК 
 

Abstract: The paper aims at presenting the current state of the European initiatives for 
Massive Open Online Courses /MOOCs/ in Higher Education /HE/ domain. The accent is 
put on the prospects and challenges for the inclusion of the Bulgarian Universities in the 
current MOOCs movement. The overview of the existing MOOCs initiatives in HE as well 
as the information and data presented in this paper are results of an extensive survey and 
research conducted in the framework of the international project BizMOOC1.  
 

Key words: MOOC, Open Educational Resources, Open Education, Online Course, 
MOOCs’ Certification, Validation and recognition of MOOCs 
 
 

I. Open Online Education and MOOCs 
The European Commission launched the Opening up Education initiative in 

September 2013. Opening up Education proposes actions towards innovative teaching and 

                                                 
1 BizMOOC - Knowledge Alliance to enable a European-wide exploitation of the potential of 
MOOCs for the world of business, Programme: Erasmus+ | KA 2 | Knowledge Alliances, Reference 
Number: 562286-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-KA, www.bizmooc.eu  
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learning for all through new Technologies and Open Educational Resources /OERs/ to 
deliver education of higher quality and efficacy and thus contributing to the Europe 2020 
goals of boosting EU competitiveness and growth through better skilled workforce and 
more employment [14]. In the official communication of the EC [12] it is underlined that 
“…the USA and some Asian countries are investing in ICT-based strategies to reshape 
education and training. They are transforming, modernizing and internationalising 
education systems with tangible effects in schools and universities on access to and cost of 
education, on teaching practices and their worldwide reputation or branding. The EU risks 
lagging behind other regions of the world. A case in point is that much of the supply of 
digital content comes from players outside Europe, including from educational institutions 
offering their courses globally through Massive Open Online Courses (MOOCs).”  

The changing of the pedagogical landscape of the European HE through new methods 
of teaching and learning based on contemporary ICT and OERs [17] is considered as a task 
of highest priority [12].  

The term „open education” is associated with the process of removing barriers to 
education and offering flexible ways for learning and sharing knowledge [2]. MOOCs are 
considered as a promising tool for open education but at the same time they create other 
barriers like network connectivity (good internet connection is needed), digital literacy and 
for now also cultural language barriers (still most MOOC are from Western countries and 
are provided in English) [10].  

It is important to highlight that online education is not the same as open education. 
Regarding the online education it is also difficult for a broadly accepted definition to be 
provided. The online course could be defined as a course where most or all of the content is 
delivered2. The term „online education” is a term used to describe any education or training 
that occurs online. The label „online” applies to both delivery of course material and to the 
interactions among the participants in the educational process3. In accordance with the 
definition provided by the Online Learning Consortium online course is a course where „all 
course activity is done online; there are no required face-to-face sessions within the course 
and no requirements for on-campus activity”. 

MOOCs can be seen as a form of open education offered free through online 
platforms. At the same time it should be underlined that MOOCs differ from ‘regular’ 
online courses. The regular online courses are designed for limited number of participants 
whereas the MOOCs have massive dimension and scalability, i.e. they are designed for 
unlimited number of participants. Despite the existence of different definitions for MOOC, 
there is consensus regarding the consideration of open and online education as underlying 
principles behind MOOC paradigm. Consequently, MOOCs (courses for free; no-entry 
requirements and open to everyone) are partly related to the embracing of both the open and 
online component of education which makes them unique educational phenomenon.4 

David Wiley5 ran a campus based course in 2007, and made it open to anyone online 
to participate, as did Alec Couros6, operating an ‘open boundary’ course. The title of 

                                                 
2 http://www.onlinelearningsurvey.com/reports/gradelevel.pdf  
3 http://empower.eadtu.eu/glossary#O  
4   Mulder F. (2015) Open(ing up) education for all...boosted by MOOCS? 
http://docplayer.net/6037165-Open-ing-up-education-for-all-boosted-by-moocs.html  
5 https://scholar.google.com/citations?user=M47HR7IAAAAJ&hl=en  
6 http://educationaltechnology.ca/couros/publications  



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 497

founding MOOC is often given to Connectivism and Connective Knowledge (CCK08)7 run 
by George Siemens and Stephen Downes in 2008. The year 2012 was deemed ‘Year of the 
MOOC’ by the New York Times [13] as most of the US major universities signed up to one 
main provider or another, or launched their own massive open online courses. If we take 
Coursera as an example, as it is the most prominent of the MOOC providers then it has over 
500 courses, from 107 universities and over 5 million learners enrolled [14]. Pedagogically 
these new xMOOCs were very different from the early connectivist type MOOCs pioneered 
by the open education movement. Taking into account the MOOCs’ pedagogical 
approaches the distinction was made between cMOOCs (connectivist type MOOCs – the 
early type) and xMOOCs for the new, didactic models [16].  

MOOCs are still a field of research and experimentations. During the last years, 
MOOCs generated a lot of discussion amongst educators, Higher Education Institutions 
/HEIs/, government policy makers and private companies regarding the defining of the 
MOOC concept. Up to now, an unambiguous, straightforward and broadly accepted 
definition of a MOOC does not exist.  

According to Selwyn, Bulfin, and Pangrazio [15] „MOOCs are courses available to 
masses of online learners for little or no cost”. The Commonwealth of Learning [5] 
proposes a definition that already includes some specification: „A MOOC is an online 
course that requires no prior qualifications for entry, can be accessed by anyone who has an 
Internet connection, and includes large or very large numbers of learners”. As a result of 
research developed in collaboration among different EU-funded MOOC projects, a more 
comprehensive definition was adopted “an online course designed for large number of 
participants that can be accessed by anyone anywhere, as long as they have an internet 
connection, is open to everyone without entry qualifications and offers a full/complete 
course experience online for free” [3]. In 2015, this definition has been validated amongst 
European institutions [9]. 

Taking into account all the definitions provided the following common aspects could 
be identified [2]: 

- Massive: designed for (theoretically said) unlimited number of participants, i.e.the 
course is designed in a way which allows the efforts of all services to not increase 
significantly when the number of their participants increases. 

- Open: access to the course is free without any requirements such as entry 
qualifications.  

- Online: the full course is available through the internet.  
- Course: the offering is a course, meaning that it offers a complete learning 

experience, i.e. structured around a set of learning goals in a defined area of study 
and includes the course materials, quizzes, feedback, examination and certificate 
of completion. 

The potential benefits of the digital revolution in education are multiple: individuals 
can easily seek and acquire knowledge from different sources (other than their institutions), 
often for free; new groups of learners can be reached because learning is no longer confined 
to specific classroom timetables or methods and can be personalised; new education 
providers emerge; teachers may easily share and create content with colleagues and learners 
from different countries; and a much wider range of educational resources can be accessed. 
Open technologies allow All individuals to learn, Anywhere, Anytime, through Any device, 
with the support of Anyone [11, 12]. MOOCs, as one of the tools of digital learning, can 

                                                 
7 http://www.elearnspace.org/blog/2009/02/23/cck08-wrapup-recording/  
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improve the effectiveness of education and innovation in learning that would provide 
broader access to knowledge. They can make lifelong learning a reality helping learners to 
upskill and re-skill regardless of their socio-economic situation [1]. The appearance of 
disruptive innovation like MOOCs has the potential to transform HE and create new 
competition and centres of excellence among universities worldwide. In order for the 
MOOCs’ potential to be exploited by European Universities all HEIs (Bulgarian 
Universities are not an exception) need to improve their capacity to adapt and promote this 
innovation. In line with this necessity critical mass of good quality educational content and 
applications in specific subjects and multiple EU languages should be created, also 
connected devices for all students and teachers should be provided. An urgent emphasis on 
digital pedagogic competences is also needed during continuing professional development 
to keep teachers and lecturers updated. Addressing this challenge Member States, regional 
authorities and education and training institutions need to revisit performance evaluation 
schemes to create the right stimulus for teachers and academic staff to introduce and embed 
innovative educational methodologies. The key for success depends on the efforts of the 
educational institutions to change the framework conditions in which they operate. Open 
learning environments require the leaders of educational institutions to play an active role 
in the process of the organizational change by providing institutional development plans 
and a strategic vision for transforming the institutions in connected learning communities.  

The Europe 2020 strategy, the Open Method of Coordination in Education and 
Training 2020 as well as the EU programmes such as Erasmus+, Horizon 2020 and the 
Structural and Investment Funds, provide incentives and create framework conditions for 
this transformation (online, open and flexible education) to happen. Exploiting the new 
opportunities’ potential can best be achieved through strategic partnerships. One positive 
example is the launch of the European MOOC Initiative by the European Association of 
Distance Teaching Universities8. This initiative provides the necessary scale to generate 
new education solutions which would otherwise be out of reach if designed by each 
institution on its own.  

 
II. MOOCs Initiatives 
An overview of the MOOCs’ current state is provided by the wide range of portals 

that have been designed as search engines to help learners and companies in finding the 
right course for their specific needs.  

The European Commission launched Open Education Europa9 in September 2013 as 
a part of the Opening up Education initiative to provide a single gateway to European OER. 
The initiative is funded through the Commission's Erasmus+ programme. The main goal of 
the Open Education Europa portal is to offer access to all existing European Open 
Educational Resources in different languages in order to be able to present them to learners, 
teachers and researchers. In the beginning of 2016 the scoreboard listed 1712 MOOCs 
offered in EU28 countries by 305 institutions. Most popular area of study is science and 
technology (414), followed by the social sciences (317), applied sciences (254) and 
business (232). That database does not list 8 European countries (Bulgaria, Czech Rep., 
Greece, Hungary, Latvia, Poland, and Slovakia) at the moment of the web search in the 
beginning of 2016. (Please see Figure 1)  

                                                 
8 http://www.openuped.eu/  
9 http://www.openeducationeuropa.eu/  
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Figure 1. Distribution of MOOCs 
http://www.openeducationeuropa.eu/en/european_scoreboard_moocs 

 
Spain was the most active European country in MOOCs, with the UK, Germany, 

Italy, Denmark and the Netherlands all developing MOOCs from different universities, and 
France becoming increasingly active in 2014. A problematical aspect is that the scoreboard 
lists online courses and courses on demand along with the MOOC courses and there is no 
specific definition of the MOOC courses included. Another problem of the environment is 
that it is planned to stop updating the information.  

Class Central10 curates international MOOC listings and reviews from students who 
have taken MOOCs.  

 

 
 

Figure 2. Class Central MOOCs statistics  
https://www.class-central.com/report/moocs-2015-stats/ 

 

Class Central searches providers and educational institutions from all over the world 
that are offering MOOCs or gearing up to offer MOOCs and aggregates MOOCs from all 
these different sources. Class Central offers multiple ways to find new MOOCs, browsing 
by subject or using a search. It also provides a yearly analysis report of MOOCs listed at 
their portal. According to the analysis report for 2015 around 1,800 new courses were 
announced in 2015, taking the total number of courses announced since the inception of 
MOOCs to 4,200. (Please see Figure 2) 

                                                 
10 https://www.class-central.com/  
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MOOCtracks11 and MOOC List12 are also good examples of MOOC portals.  
According to the Class Central annual report of 2015 Coursera, edX, and Udacity are 

normally known as the big three MOOC providers. A list of most famous MOOCs 
providers is given below. 

edX (https://www.edx.org) is a platform for online learning that provides MOOCs. It 
was founded as a non-profit with open-source software in 2012 by MIT and Harvard 
University. In addition to hosting a number of free online university courses, edX also 
analyzes data on its use to contribute to broad research efforts in mechanisms of learning 
and MOOC optimization. 

Coursera (https://www.coursera.org/) is a for-profit platform for online courses 
developed by Stanford University’s Andrew Ng and Daphne Koller. The courses on 
Coursera are often adapted from existing university courses by professors and Coursera 
staff. Coursera MOOCs span a range of disciplines and are available through mobile 
applications. 

Udacity (https://www.udacity.com/) is a for-profit organization developed by 
Sebastian Thrun, David Stavens, and Mike Sokolsy that offers MOOCs. Udacity was 
originally focused on technology and science courses that were presented in a traditional 
university-type structure. However, that focus has shifted to courses intended for 
professionals. 

Iversity (https://iversity.org/ ) launched since 2011. It is an European digital learning 
platform for higher education and professional development.  

FutureLearn (https://www.futurelearn.com ) is a platform developed by the UK’s 
Open University in 2012 that delivers MOOCs. It partners with British universities and 
aims to engage a British audience with a British-oriented version of a MOOC platform. 
Like Coursera, FutureLearn provides courses from a wide range of disciplines. 

The dominance of commercial MOOC providers such as Coursera, EdX and Udacity 
in North America, has shaped the pedagogy they have adopted. This platform dominance is 
not as prevalent in Europe, with many universities developing their own platforms. 
FutureLearn is one of the main European MOOC providers. 

Canvas (https://www.canvas.net/ ) is a network developed by an education technology 
company called Instructure. Canvas provides open online courses that are provided by 
institutions all over the world. It provides a platform for teachers and students to connect 
and build and use educational resources. 

Many of the portals analysed above target businesses. They assert that MOOCs are of 
interest to them due to the variety of the course offerings and the cost effectiveness of the 
MOOC as learning opportunities for their employees. MOOCs can offer professionals a 
plethora of opportunities to acquire more knowledge or develop skills and competences 
related to their current jobs and/or to acquire the knowledge and skills they need to take a 
new professional direction” [4]. 

As digitalization has taken over practically all the branches of our everyday lives, 
ways of gaining educational experience, upskilling or re-skilling has faced the challenge of 
fitting in the open education landscape. Therefore, MOOCs has started playing increasingly 
important role and the usage of those types of courses both in HE and business has been 
growing at least over the past five years. 

 

                                                 
11 http://www.mooctracks.com/ 
12 https://www.mooc-list.com/ 
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III. General cost to produce a MOOC and possible revenues 
Production and development for MOOCs vary a lot between courses. The amount of 

money invested is typically dependent on factors such as: staff cost; length of the MOOC 
(e.g. 4 or 12 weeks); hours of video material produced; the production of further cost-
intensive resources, such as graphs, animations, overlays etc.; post production services; 
existing knowledge and experience of the team; existing equipment; content availability 
prior to course production, etc. 

The development cost for MOOCs (taking all cost into consideration) are thus 
difficult to indicate, numbers vary between $40 000 – $325 000 for each course. Without 
taking staff and initial investment (studio etc.) cost into consideration, these numbers might 
be lower at times. In addition, about $10.000 - $50.000 are needed as operational cost for 
teachers, assistants and mentors, every time the course is running on a MOOC platform. 
Video production is often one of the major cost drivers. A report estimates high quality 
video production cost of $4,300 per hour of finished video. Additional costs are needed for 
the MOOC platform, a fee (annual or per MOOC) for a partnership with a MOOC provider, 
marketing, etc. [7, 8] 

However, these estimates are based on research of mainly U.S. institutions offering 
their MOOCs to one of the main U.S. MOOC platforms. Experiments with different kinds 
of MOOCs and in other continents show that these costs can be reduced by: involving 
target audience in either development (young people learning to code) and/or operation of 
the MOOC (peer-to-peer assessment, peer-to-peer tutoring, etc.); providing MOOC on own 
institutional platform and not outsource it to one of the MOOC platforms; using open 
source software for MOOC platforms or use freely available (social media) tools of the 
internet in network MOOCs; cost efficient video recording tools; use of exiting material 
and OER or even re-use complete MOOCs from other institutions; low cost partnership for 
those services that are scalable and best organised cross-institutional. 

But essentially MOOCs offer a complete course experience to learners for free. Since 
direct revenues from MOOC courses are often lower than the cost to produce and host the 
courses, the costs are not (directly) paid by MOOC participants but by other parties. 

One could argue that the MOOCs themselves should generate additional revenue 
streams that compensate for the development and operational costs. As such, all additional 
services that can be derived from the free MOOC offerings can be: formal certificates; 
Statement of Participation; individual coaching / tutoring during the MOOC; tailored 
courses for employees as part of professional development training (e.g., Small Private 
Online Course (SPOC) based on a MOOC); tailored (paid for) follow-up resources based 
on participants’ data in MOOC; remedial courses; MOOCs to receive ECTS or other HEI-
credit points; training people who need specific qualifications to access higher education 
and so on. These services can be either executed by the content provider, the distribution 
party (platform) or both together.  

What are the possible revenues and benefits for an educational institution? The HE 
institutions may invest in MOOCs because other benefits on institutional level justify the 
cost of MOOCs. As such the MOOC operation is connected to the business model on an 
institutional level. Possible reasons and drivers behind it might be: MOOC as a marketing 
model; MOOC to attract better and/or more (on-campus) students; to attract new kinds of 
students; innovation on educational provision; develop educational services that are 
scalable; to improve the quality of on-campus education; to reduce the cost of the regular 
course provision; considering MOOCs as research area. 
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According to many US and European studies, the most dominant objective for 
educational institutions to be involved in MOOCs is to increase institutional visibility and 
using MOOCs for reputation reasons. In addition, institutions in these continents indicate 
that using MOOCs as innovation area (e.g. improve quality of on-campus offering, 
contribute to the transition to more flexible and online education, improve teaching) and 
responding to the demands of learners and societies are important objectives as well. 
Consequently, the possible revenue streams are related to these objectives as well. 

The big MOOC platforms are usually either publicly funded (e.g. FUN) or financed 
by the establishing of the business with equity capital and/or venture capital (e.g. Coursera 
and iversity). Private (e.g. companies) or public investors (e.g. foundations) supported the 
various providers through substantial investments (partially in the double-digit million euro 
range) in that stage. These investments are mainly used for the establishment of technical 
infrastructure, business cooperation and market position. The MOOC providers achieve 
turnover via additional business-to-consumer (B2C) services such as: issuing certifications; 
issuing paid Statement of Participations; donations; “Specializations” Course Curricula, and 
purchase courses for assignments with free audit. Apart from generating revenue on a B2C 
level, MOOC platforms and other providers achieve turnover via business-to-business 
(B2B) services such as: course production services; MOOC platform fee for hosting 
content; global marketing and branding; learning analytics tools; translation services; 
recruiting services (using anonymised data) for companies and other organisations; further 
services for the professional development process of an organisation (customer relationship 
management, webinars, course moderation) etc.; training and consulting on how to 
design/develop MOOCs and so on.  

Universities typically bundle a range of services that include teaching, assessment, 
accreditation and student facilities as a package to all learners, whether they require them or 
not. MOOCs are opening up a discussion around the unbundling of such services. 
Unbundling means that parts of the process of education are not provided by one, but 
several providers, or that some parts are outsourced to specialised institutions and 
providers. Despite the fact that Massive Open Online Courses (MOOCs) are offering a 
complete course free of charge by definition, there are monetary costs and benefits 
associated with it. Several stakeholders are associated with the creation and the distribution 
of MOOCs as well as research and further services beyond the course itself. The diversity 
of MOOCs and players behind it makes it thus difficult to analyse a universal business 
model for MOOCs. Overall it can be said, that the establishment of successful and 
financially sustainable business models with MOOCs has to be developed yet and in this 
context it is another big challenge for Bulgarian Universities to be actively involved in 
MOOCs initiatives. 

 
IV. MOOCs’ Recognition, Certification, and Accreditation 
Generally, MOOCs are not aiming at awarding credits at all. The possible 

confirmation of taking up a MOOC is a certificate of attendance of completion. Even 
though the courses themselves are free of charge - obtaining any kind of evidence that one 
has been enrolled or completed such course is often issued upon a fee. Those certificates 
are designed by the MOOC provider and are usually not formally recognised by any other 
institution [6]. In the same time there is no doubt that MOOCs (as a specific kind of open 
online education) should play a role of a bridge between formal and non-formal education 
and therefore their recognition through, for instance recognition of prior learning should be 
possible, regardless whether the proof of completion (in the form of credits or certificate) 
was acquired or not.  
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Assessing and certifying learners' achievements are challenges facing those who 
provide online education: it implies integrating online learning practices into formal 
curricula and finding ways to validate technology-supported learning in non-formal and 
informal settings [12]. According to the ECTS Users Guide13 “Recognition of non-formal 
and informal learning - the process through which an institution certifies that the learning 
outcomes achieved and assessed in another context (non-formal or informal learning) 
satisfy (some or all) requirements of a particular programme, its component or 
qualification”. 

The processes of recognition, accreditation and certification refer to establishing a set 
of arrangements to make visible and value all learning outcomes (incl. knowledge, skills 
and competence) against clearly defined and quality-assured standards [18]. The issue of 
recognition of digital education has been tackled by international organisations such as 
UNESCO14 or OECD15 that have been emphasising the added value of e-learning methods 
particularly in its wide social outreach. UNESCO’s Education 2030: Framework for Action 
underlines the importance of access to quality basic, vocational and HE with a clear 
commitment to lifelong learning strengthened by the usage of ICT tools.  

In the case of European region the Bologna Process context plays significant role. The 
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a tool of the European 
Higher Education Area (EHEA), hence it is used only within HE systems aiming at making 
studies and courses comparable and transparent. 

Validation and recognition instruments used in formal education must adapt to the 
emergence of a much more diversified educational offer, including new education providers 
and the new forms of technology-based and technology-enhanced learning.  

The biggest challenge in this context is the development of new tools and procedures 
for validating and recognising MOOCs which could be best achieved only if a partnership 
between MOOCs providers (regardless if they are HE Institutions or another providers and 
industry) would be created for this purpose. These new tools should respect the principles 
set out in the Council Recommendation for the Validation of Non-formal and Informal 
Learning in synergy with established validation and recognition tools and contribute to the 
creation of a European Area for Skills and Qualifications, the latter aiming to address the 
diversity of practices across Member States and promote an effective recognition across 
borders  

 
V. Summary and Conclusions  
Open technologies provide the opportunity for Europe to attract new talent, equip 

citizens with relevant skills, promote science and research and fuel innovation, 
productivity, employment and growth. Europe should act now providing the right policy 
framework and a stimulus to introduce innovative learning and teaching practices in 
schools, universities, vocational education and training (VET) and adult learning 
institutions. MOOCs are definitely a significant change agent in higher education. They 
mark a break-through of the powerful merger of two major long-term developments, 
towards open education and online education, respectively4. 

In conclusion it has to be underlined that the question about ensuring the national 
authorities’ support for digital innovation remains an open question despite the recent 

                                                 
13 http://ec.europa.eu/education/ects/ects_en.htm  
14 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization http://en.unesco.org/  
15 Organisation for Economic Co-operation and Development http://www.oecd.org/  
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European Communication on Opening up Education. Until now, Bulgaria has no national 
regulation adequately responding to MOOCs.  

The fact that MOOCs require big investment but in the same time do not guarantee 
immediate returns is certainly another reason for caution, particularly in times of economic 
and financial crisis. It is not possible to expect a big progress in MOOCs if additional 
funding is not available and appropriate adjustments of the regulatory frameworks that 
support the activities of universities (staff and students) and their institutional partners are 
not ensured. As in all areas where strategic institutional and national developments are 
required, policy makers and university associations and networks should facilitate dialogue 
and exchange among them. 

Bulgarian universities have to strengthen their efforts in the MOOCs development and 
provision as soon as possible otherwise all the space will be filled by initiatives coming 
from other places. The motivation to establish MOOCs in Europe and in Bulgaria 
respectively cannot be the same as in the United States or in the other regions of the world, 
there should be an European dimension to this because the socio-economic context, the cost 
of education and the role of the state are completely different when it comes to defining the 
university strategy. 
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Abstract: The purpose of the intrusion detection systems (IDS) is to reveal any violence of 
the organizations’ security policy – unauthorized access from outsiders, rising privileges of 
authorized users, violation of the confidentiality and/or integrity of system resources. The 
present paper presents an examination of the current IDS, based on the anomalies 
(behavioral analysis), where C4.5 algorithm is applied in a host-based scenario in order to 
describe the normal user activity, using decision tree. As a second step, a cluster analysis 
has been applied with purpose to classify current user activity as normal or malicious. With 
purpose of approving the proposed methodology, a number of simulation experiments have 
been applied and the obtained results have been analyzed. 
 
Key words. Intrusion detection systems (IDS), anomaly-based IDS, C4.5 algorithm, 
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1. Въведение 
 

Информационната сигурност е сред критично важните елементи на функциони-
рането на съвременните информационни системи, работещи в мрежова и Интернет 
среда. Компрометирането на информационната сигурност може да доведе до разкри-
ване, изменение или изтриване на критични за организацията данни, което причинява 
сериозни загуби.  

За решаване на този проблем се прилагат редица утвърдени в практиката реше-
ния. Част от тях поддържат нормалната работа на системата (антивирусни програми, 
защитни стени, системи, предпазващи от рекламен и шпионски софтуер, анти-спам 
филтри и др.), докато други служат за архивиране и възстановяване на нормалната 
работа, ако нарушението на сигурността все пак стане факт, както и за откриване и 
неутрализиране на случайни, но достатъчно сериозни заплахи, които е трудно пред-
варително да бъдат планирани и открити.  

От последния вид важно значение за осигуряване работата на големи системи с 
множество потребители и високи изисквания по отношение на информационната 
сигурност, имат системите за откриване на нарушения (intrusion detection systems, 
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IDS).  Те са предназначени за откриване на нарушения на политиката на сигурност на 
дадена организация – неоторизиран достъп на външни лица, повишаване на правата 
за достъп на легитимни потребители, нарушаване на поверителността и/или цялост-
ността на системни ресурси, използване на чужд профил и др.. За тази цел те съхра-
няват данни за наблюдаваните събития, уведомяват системните администратори за 
важни събития и генерират отчети за следените събития [1]. 

Относно местоположението и обработваните данни тези системи се разделят на 
хост-базирани (обработват данни от даден хост, т.е. сървър с важни системни услу-
ги), мрежово-базирани (обработват данни от мрежа или мрежов сегмент) и хибридни, 
съчетаващи и двата метода. 

За разпознаване на нарушения се прилагат следните два основни метода: откри-
ване на сигнатури и откриване на аномалии. Системите, базирани на сигнатури 
(познати и като базирани на злоупотреби), търсят образци на известни заплахи в дан-
ните за текущите събития в системата. Подобно на антивирусните програми, тези 
системи са ефективни при разпознаване на вече известни атаки, но се справят незадо-
волително  при  откриване на нови или варианти на съществуващи атаки. Системите, 
базирани на аномалии (поведенчески анализ), се основават на идеята, че нарушения-
та предизвикват отклонение от нормалната работа на системата, т.е. целта на нару-
шителя е да извърши непозволено и неоторизирано действие. Те се основават на 
предварително дефинирани профили на нормалната работа на потребителите в систе-
мата [4]. Ако текущите събития се отклоняват в значителна степен от тези профили, 
системата издава съобщение за атака [10]. Основното предимство на системите, бази-
рани на аномалии, е потенциалът им да откриват нови или неизвестни атаки, вариа-
ции на съществуващи атаки, както и отклонения от нормалната работа на процесите 
независимо дали източникът на отклоненията е оторизиран потребител или външно 
лице. Те могат успешно да открият кражба на потребителски акаунт, тъй като за ата-
куващия е много трудно да знае със сигурност кои негови действия биха предизвика-
ли алармен сигнал [6]. Недостатъкът на този подход е в сложността на получените 
системи, както и в обстоятелството, че те са критично зависими от профилите на нор-
малните потребителски действия, поради което могат да не открият дори добре из-
вестни атаки, ако те съответстват на тези профили. Друг недостатък на тези системи 
е в необходимостта от време за натрупване на достатъчно данни за съставяне на по-
требителските профили, като през този период системата е незащитена. Съществуват 
много проблеми при избор на технология за създаване на системи за отчитане на на-
рушения: ниска производителност, висок процент на фалшиви аларми, висок процент 
на неправилно класифицирани състояния и др.  

Настоящият доклад се фокусира върху хост-базираните системите, основани на 
аномалии, чиято цел е да създадат описание на нормалната работа на легитимните 
потребители на системата. След това тези системи следят текущите данни за потре-
бителска активност в системата и търсят отклонение от така дефинираните профили. 
В случай, че е засечено значително отклонение от тях, системата издава съобщение 
за нарушение. В предложената методология описанието на профилите на нормалните 
потребителски действия чрез използване на дърво на решенията. За класифициране 
на текущите събития в системата като нормални или злонамерени е приложена клъс-
теризация като данните се разделят на два клъстера – един за нормалните и един за 
данните, резултат от неоторизирани действия. 
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2. Методология 
Алгоритъмът С4.5, разработен от Рос Куинлан [5], е алгоритъм за генериране на 

дърво на решенията и често се нарича статистически класификатор, тъй като се 
използва за класифициране. Той е разширение на преди това предложения от него 
алгоритъм ID3 (Iterative Dichotomiser 3). В настоящата работа този метод се използва, 
за да се изгради ефективно дърво на решенията за откриване на прониквания в 
системата, който след това ще се използва при класифициране на състоянията на 
системата като нормални или резултат от неоторизирани действия. Предимствата на 
алгоритъма са, че изгражда бързо дърво на решенията, изгражда късо дърво на 
решенията, и лесно могат да се определят правила да прогнозиране от тестовите 
данни. Множеството от тестовите данни е множество от вече класифицирани извадки 

S=s1,s2,…. Всяка извадка si е р-размерен вектор  1, 2, ,, ,...,i i p ix x x , където всяка 

координата е елемент от описваните данни, както и класа, в който si попада. Като 
възли на дървото за алгоритъма са избрани координатите, които в най-добра степен 
разделят множеството S на подмножества. Като класификационен критерий се 
използва получената информация I (information gain). Координатата с най-високата 
получена информация се избира за възел на дървото за вземане на решение. Тя се 
пресмята като разлика на ентропията на възела родител със средната ентропия на 
възлите наследници. 
Алгоритъмът за изграждане на дървото на решенията е следният: 

 Проверява се за базови класове; 
 За всяка координата се пресмята получената информация I за разбиване на 

подмножества; 
 Нека а е координатата с най-голяма I. Приема се като възел за вземане на ре-

шения, който ще разбие множеството; 
 Рекурсивно в подсписъците, получени от това разделяне се повтаря процеду-

рата, като новополучените възли се добавят в дървото като наследници на 
предходните. 

В [7] процесът на откриване на аномалии се разглежда като двоичен класифика-
ционен проблем и за откриване на аномалии е използван метод, основаващ се на  
2-means клъстерен алгоритъм. Разстоянията до клъстерния центроид в клъстера се 
изчисляват с помощта на разстояние на Демерау-Левенщайн [8], [9].  

Много изследвания в последните години показват, че хибридните подходи при 
изграждане на системи за отчитане на нарушния водят до подобряване на точността и 
надежнастта. Поради тази причина вниманието се фокусира върху хибридни методо-
логии за комбиниране на предимствата на два алгоритъма. 

В настоящата работа се комбинират 2-means клъстерен алгоритъм и алгоритъ-
мът С4.5. Първо, прилага се 2-means клъстерен алгоритъм за групиране на тестовите 
данни [7]. След това във всеки клъстер се изгражда дърво на решениета с помощта на 
алгоритъма С4.5. Първият алгоритъм разделя данните на клъстери, а вторият преци-
зира разделянето в клъстерите. 

Съществуват много методи за оценяване на най-добрия начин за разбиване на 

множеството на подмножества. Нека с  p i t  се означи вероятността координата да 

принадлежащи на клас i  при даден възел t. Като мярка за разделянето може да се 
използват следните индекси: 
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където с е броят на класовете. Индексът Gini е мярка за честотата на попадане на 
координатата при разделянето на множеството в неправилното подмножество. Той 
достига своя минимум (нула) когато всеки елемент за даден възел попада в едно под-
множество.  

Когато се анализира клъстерът, естествено е да се предположи, че клъстерите с 
по-голям брой вектори представят нормалните състояния, а тези с по-малък брой – 
аномалиите, както и че векторите в един клъстер са близки по разстояние. Но в слу-
чай на мащабна атака, в голям процент от нормалните вектори се получават анома-
лии. Поради тази причина са налага да се анализират структурите на клъстерите, за 
да се постигне по-добра класификация. За тази цел се изчислява размерът и разстоя-
нието между клъстерите, както и клъстерната компактност. Компактността се из-
ползва за описание на приликите между обектите в един и същи клъстер. Като мярка 
за клъстерна компактност се използва вътреклъстерно разстояние (Intra-cluster 
distance). То е малко, когато обектите са близко до клъстерния центроид и се увели-
чава при намаляване на броя на клъстерите. Един от начините за пресмятането му е 
като диаметър, който е най-голямото разстояние между два вектора в клъстъра 

    
,
max ,

i
i

x y K
K d x y


  .  

Като мярка за клъстерното разделение се използва междуклъстерното разстоя-
ние (Inter-cluster distance). Пресмята се по един от следните начини:  

 Като единична връзка, която е най-близкото разстояние между две наблюде-
ния, принадлежащи на два различни клъстъра Кi и Кj: 

   
,

, min ,
i j

i j
x K y K

K K d x y
 

 
  

 
. Големите стойнсти показват по-добра отда-

леченост между центровете на клъстерите, а малката стойност – че има ма-
лък брой големи клъстера;  

 Като цялостна връзка, която е най-отдалеченото разстояние между две 
наблюдения, принадлежащи на два различни клъстъра Кi и Кj: 

   
,

, max ,
i j

i j
x K y K

K K d x y
 

 
  

 
. 

Един от методите на валидност, чрез които се оценява компактността на клъстъ-
рите и разстоянията между тях е Индекс на Дън [3] се дефинира като частно на мини-
малното междуклъстърно разстояние и максималното вътреклъстърно разстояние 

min

max

D





 

Този индекс се ограничава в интервала  0,  и трябва да се максимизира. 

Ние се ограничаваме до проучване на случая с два клъстера, единият от които 
съответства на нормалната дейност, а другият на нарушенията. Логиката на този под-
ход е предположението, че нормална дейност и аномалиите формират различни клъс-
тери. Векторите на атаките често много си приличат, ако не са идентични. Очакване-
то е, че клъстера на атаките в случай на масирана атака е изключително компактен. 
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3. Оценка на приложената методология 
Целта на системите за откриване на нарушения е да се определи дали дадена 

последователност от наблюдения принадлежи към една от двете групи – множество 
от нормални дейности на системата или множество от нарушения. За всяко възможно 
наблюдение тестът, чрез който се реализира тази класификация, може да допуска два 
типа грешки – грешка от първи род (false positive – FP) и грешка от втори род (false 
negative – FN). FP се допуска, когато едно събитие се отчита като нарушение, но 
всъщност това е нормална дейност, докато FN е грешката, която се допуска, когато 
настъпва нарушение, но то не е класифицирано като такова. TP (true positive) и TN 
(true negative) са коректно класифицираните нормални действия и нарушения съот-
ветно. При двоичната класификация са възможни четирите резултата. Оценката на 
ефективността и настройката на системата за откриване на нарушения се нуждае от 
баланс между тези четири стойности. За да се направи оценка на ефективността на 
предложената методология, използваща разстоянието на Демерау-Левенщайн, са 
приложени някои статистически методи. Като показатели за измерване на точността 
на класификацията са използвани процент на грешки и точност. 

 
Точност (Accuracy) е степента на съответствие на брой открити аномалии от 

метода при дадена непозната последователност с реалния брой аномалии в данните [2]. 

TP TN
Точност

Брой на входящи вектори


  

Колкото по-висока е стойността на точността, толкова тестът идентифицира на-
рушения и нормална активност с по-висока прецизност. 

Процент на грешките (Error rate) се изчислява със следната формула: 

FP FN
Процент на грешките

Брой на входящи вектори


 . 

Класификационните алгоритми се стремят да постигнат висока точност или 
еквивалантно нисък процент на грешките. 

 
4. Симулационни изследвания 
Предложената методология е тествана чрез симулационни експерименти, за 

които са използвани данни за процеси (synthetic ftp, xlock, login, named, synthetic lpr), 
изпълнявани с администраторски права в Unix система [11]. Разгледаните набори от 
данни включват ID на изпълнявания процес и номера на системното извикване: 

 
PID 1393 1393 ... 1423 
Системно извикване 112 19 ... 105 

Таблица 1. Примерни тестови данни 
 

При направените експерименти стойностите на мярката за разделяне Gini ин-
декс са в интервала (0,387; 0,462). На графиката на фигура 1 са представени стойнос-
тите на индекса за валидност Дън. Основната цел на мярката е да се определи дали 
предложеният метод постига максимизиране на вътреклъстърното разстояние и свеж-
дане до минимум на междуклъстърно разстояние. От фигура 1 е ясно, че при напра-
вения експеримент са постигнати добри резултати от гледна точка на индекса Дън. 
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Фигура 1. Стойности на Индекса на Дън от проведения експеримент 
 

Експериментите показват, че процентът на точност на този алгоритъм за 
откриване на ненормални състояния е над 0, 97 както се вижда от графиката на 
фигура 2: 
 

 

Фигура 2. Стойности на точността от проведения експеримент 
 

 
5. Заключение 
В настоящия доклад е представена методология, реализираща описание на нор-

малните потребителски действия в даден хост, включващ действията, извършвани от 
привилегировани процеси чрез дърво на решенията. Сканирането на данните, описва-
щи текущата работа в системата и класифицирането им като нормални или резултат 
от злонамерени действия се извършва чрез клъстериране, като се използват разстоя-
ния между последователности от елементи.  
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Предмет на бъдещи изследвания може да бъде приложението на предложения 
метод върху мрежови данни, както и сравнението му с други методи, реализиращи 
система за откриване на нарушения, основаваща се на поведенчески анализ. 
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Abstract: In this article the problems related to the efficiency and productivity of photovoltaic panels 
have been considered. Basic standards and test conditions that determine their technical parameters 
are considered. Analysis of the efficiency of electrical power production from existing PV system in 
BSU is made. Data for power and average output power of the system are presented. 
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Въведение 
 

При избор на фотоволтаични панели е много важно да се знаят параметрите, 
които характеризират модулите - мощност, напрежение, ток при различни режими на 
работа. Важно е да се знаят обаче и условията, при които са получени стойностите на 
тези параметри.  

В слънчевата енергетика има различни стандарти и тестови условия, при които 
се определят ефективността и производителността на панелите [12]. Това са тестове-
те Normal Operating Cell Temperature (NOCT), PV-USA Test Conditions (PTC), Standard 
Test Conditions (STC), Low Irradiance Conditions (LIC), High Temperature Conditions 
(HTC) and Low Temperature Conditions (LTC). Международната Електротехническа 
Комисия (International Electrotechnical Commission) IEC публикува стандарта IEC 
61853 „Photovoltaic Module. Power Rating”, който регламентира тестирането в различ-
ни климатични и географски условия и включва тестове HTC, LIC, HTC, NOCT и 
STC. 

PV-USA Test Condition (PTC) не е включен в стандарта IEC. 
Параметрите на Standard Test Conditions (STC) отразяват работата на панелите в 

идеални условия – осветеност 1000W/m2 и температура на модула – 25°C. Спектърът 
на излъчване трябва да съоветства на АМ 1,5, а скоростта на вятъра да е нула. Усло-
вията на STC са рядкост при реална експлоатация.  

Ако номиналната мощност на панела е 250Wp това не означава, че от него ще се 
получи мощност 250W, т.е. STC не отразява ефективността и производителността на 
слънчевия модул в реални условия. 
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Затова се правят опити да се определят условията, при които параметриге на 
модула са най-близки до тези, съответстващи на реалните. 

През последните години все по-често за сравнение на модулите вместо Standard 
Test Conditions се ползват  тестови условия PTC. 

За оценката на влиянието на реалните условия на работа при производството на 
модулите се въведоха допълнителни параметри. Появи се понятието NOCT (Nominal 
Operating Cell Temperature) – температура на модула при типични условия на 
експлоатация. Номиналната работна температура на слънчевия елемент (NOCT) се 
измерва при осветеност 800 W/m2 и температура на въздуха 20°C, ъгълът на наклона 
на модула е 45° с ориентация на юг. Колкото е по-нисък NOCT, толкова по-добре ра-
боти модула в реални условия. NOCT не е условие за изпитване на модулите, това е 
само параметър.  

Особеното е, че конструкцията на модула и материалите, от които е изработен, 
влияят на способността му да се нагрява. В реални условия модулът има температура 
с 15÷30 °С по-висока от температурата на околната среда. Добрите модули в реални 
условия не трябва да се нагряват над 40÷45 °С, за да не губят мощност от пренагрява-
не. Не толкова качествените модули прегряват. Средно NOCT е около 48°С. В САЩ 
са тествани около 330 модула, които показват NOCT на ниво 45ºC или по-малка, ос-
новно поликристални. Само 30 модула имат NOCT 49 или 50 ºC. 

Пиковата мощност на всички модули се измерва при стандартни тестови усло-
вия (STC), които в реални условия на експлоатация фактически не съществуват – 
модулите се нагряват до 40÷600С, осветеността почти винаги е под 1000 W/m2 (из-
ключение правят студените ясни дни). Затова много производители дават и характе-
ристики на модулите по NOCT – обикновено за температура на модула 45÷47 0С и 
осветеност 800 W/m2, при това производителността на модулите е примерно на 
25÷30% под пиковата. В студен ясен ден производителността на модулите може да 
достигне до 125% спрямо пиковата. 

Анализът на резултатите от тестирането на стотици модули показва, че добри са 
не тези, които са моно- или поликристални, а тези, които са изработени качествено. 
Резултати от тестиране на модулите по PTC (които са близки до реалните условия на 
експлоатация) показват, че някои монокристални модули са по-добри от някои поли-
кристални, а някои поликристални - по-добри от някои монокристални.  

Повечето монокристални модули немного добре работят при нагряване – това 
се потвърждава от анализа на голямо количество данни при тест PTC за мощността 
на модули на различни производители.  

Анализът на данните за мощността по PTC показва, че поликристалните модули 
имат по-малък коефициент PTC/STC от монокристалните. Това означава, че в горещо 
време много монокристални модули по-малко губят мощност и произвеждат по-голя-
мо количество електроенергия. 

Параметрите на изпитване на панели по PTC или PV-USA (Photovoltaics for 
Utility Systems Applications) Test Conditions показват резултати от тестове в условия, 
по-близки до реалните от STC.  

PTC също предвижда осветеност 1000 W/m2, но температурата се нормира не от 
слънчевия елемент, както е при STC, а от околния въздух.  

Панелите трябва да са на височина 10 m над нивото на земята, температурата на 
въздуха трябва да е 20 °C и скоростта на вятъра 1 m/s. Параметрите по PTC са по-
ниски с 10-15% от тези на STC, което отразява влиянието на реалните условия на 
експлоатация. 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 515

Таблица 1 
 

Модел Производител Тип 
STC 
(W) 

PTC(W) 
PTC/STC, 
% 

CS5A-210M Canadian Solar монокристален 210 190,8 90,86 
YL250P-29b Yingli поликристален 250 226,2 90,48 
SF-220P x-tra Hanwha Solar One поликристален 250 226,02 90,4 
HSE250-60P ChinaLand поликристален 250 221,2 88,48 
TPS105S-
300W(72) 

Shenzhen Topray 
Solar 

монокристален 200 264,2 88 

IM60C3-250 Motech Industries поли 250 228,4 91,36 
 

NOCT се използва за определяне на очакваната температура на модула при PTC, 
а след това с помощта на температурния коефициент на мощност (от спецификациите 
на модула) се определя мощността на модула при PTC. 

(1)   Tcell, PTC = 20 + 1.389 (NOCT – 20) (0.9 – η) 

Стойността на израза (0.9 – η) отразява частта на слънчевата енергия, достигаща 
модула и преобразувана в топлина. Предполага се, че 10% от енергията се отразява. 
Част от енергията се преобразува в електричество – това е полезната функция на 
фотоволтаика (кпд на модула η). 

Ако температурата на слънчевия елемент при условия PTC е определена, то мо-
же да се определи мощността по PTC от тази по STC с помощта на температурния 
коефициент по мощност: 

(2)   PPTC = PSTC x [1 + βр (Tcell, PTC − 25°C)] 

Тъй като цената на модула зависит от неговата номинална мощност, полезно е 
да се сравняват модулите по коефициент PTC/STC. Добрите модули имат отношение 
над 88%. Обикновено поликристалните модули имат по-нисък коефициент PTC/STC 
от монокристалните, което означава че в горещите дни монокристалните по-малко 
ще губят мощност и ще произвеждат повече електроенергия. 

 
II. Определяне на изходната мощност на фотоволтаичните елементи. 

 

Размерите на фотоволтаичните елементи се определят аналитично, на база на 
техните физични и електрически свойства [5, 6, 11]. Като пример, от голямо значение 
е каква е изходната мощност на клетката в най-екстремните моменти на експлоата-
ция. За определянето на максималната изходна мощност на слънчевия елемент Pе 
при отчитането на факторите, въздействащи на изходните му параметри, може да се 
използва следната зависимост: 

 
(3)   Pе = P0×S×FТраб×Fк×Fз×Fб.д×Fг.ф  

 
Където: 
 P0 – изходна мощност на неостъклен елемент при перпендикулярно слънчево 

излъчване (с плътност на излъчването, равна на слънчевата константа) и еталонна 
температура (25°С);  

 S– ефективна средночасова плътност на слънчевото излъчване с отчитане на 
покритието и неперпендикулярността на слънчевото излъчване спрямо елемента [13]; 
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 Fк – фактор, отчитащ загуби от комутация (пад на напрежението в междуеле-
ментните съединения и прововодниците, свързано с наличие на активно съпротивле-
ние и с изменението му). В повечето случаи Fк се приема от 0,95 до 1,00; 

 FТраб – фактор, отчитащ намаляването на мощността при повишаване на ра-
ботната температура.  

 

През лятото слънчевите елементи се нагряват средно до Траб=65°С и загубите в 
мощност на всеки елемент може да се определят от зависимостта: 

 
(4)    РРе = βр (Траб – Т0) 
 
Където: 
 РРе  – загуби на мощност в проценти спрямо относителната номинална 

мощност на елемента Ре; 
 βt (%) – температурен коефициент на мощност; 
 Траб и Т0 – работна и стандартна температура. 
 
Реалното работно напрежение на слънчевия елемент Uраб при нагряването му по 

време на работа (за лятото) може да се се определи от зависимостта: 
 
(5)    Uраб = Uопт – (Траб – Т0)βV  
 
 Fг.ф. – геометричен фактор, т.н. отношение на проекции. За плоски панели 

Fг.ф.=1, за цилиндрични и въртящи се Fг.ф.=1/π; 
 Fд.б. – фактор, отчитащ загубите в блокировъчните диоди и проводниците. С 

достатъчна точност може да се приеме за слънчеви панели с мощност до 1kW 
Fд.б=0,924; 

 Fз – фактор, отчитащ засенчването, равен на отношението на действителния 
изходен ток на късо съединение към теоретично определения, получен за всички 
паралелно свързани елементи при липса на затъмнение. Токът на късо съединение е 
пропорционален на площта на осветения елемент, затова коефициентът Fз може да се 
сведа до определяне на отношение между осветената и обща площ на елементите 
(Аосв/А). При липса на сянка и напълно осветен елемент Fз е единица. Като се отчита 
наличието на снежна покривка през зимата и запрашеността през лятото може да се 
приеме коефициент Fз=0,9 [8]. 

 

На покрива на БСУ е изградена фотоволтаична централа, която има шест фото-
волтаични поликристални панела, всеки с мощност 238Wp, брой елементи 60 и раз-
мер на клетките 6 инча. 

Температурният коефициент на мощност за слънчевите елементи е  
Tpm(βр) = 0,43%/°K. Тогава загуби на мощност в проценти спрямо относителната 
номинална мощност на елемента на база зависимост (4) ще са 17,2%. 

Коефициентът FТраб.лято  за лятото може да се определи на база цитираната по-
горе зависимост: 

FТраб.лято=1-Рре/100 =1-17,2/100=0,828 
 

През зимата се приема Траб = 30°С. Тогава ще се получи РРе=2,15% и 
FТраб.зима=0,979. 
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Работното напрежение при тези условия на един елемент (Uопт=0,507) през 
лятото и зимата при температурен коефициент на напрежение βV=0,005 V/°К ще се 
получи Uраб.л = 0,307 (V). 

 
III. Определяне на ефективността на фотоволтаичната система 

 

Изследването се проведе при използване на изградената фотоволтаична центра-
ла на покрива на БСУ и специално разработена за целта метеорологична станция 
(BFU-METEO – система за мониторинг на параметрите на слънчевата радиация, тем-
пературата и вятъра). BFU-METEO дава възможност да се получават данни за пара-
метрите на околната среда в реално време през пет минути [2-4, 10].  

 

 
 

Фиг. 1. Фотоволтаична централа на покрива на БСУ 
 

Така създадената система има възможности за запис, архивиране и анализ на 
данните, получени от сензорите. Използват се диаграми и графики, поддържа се фай-
лово експортиране на данни за конкретен период от време. 

Съхраняват се данни от сензорите за температура, слънчева радиация, скоростта 
на вятъра, а също и за произведената електрическа енергия от фотоволтаична цент-
рала, монтирана на покрива на сградата на всеки пет минути (Фиг. 1).  

С цел извличане, обработка и възприемане на таблични данни и тяхното визуа-
лизиране допълнетелно бе разработена „Метео“ програма [9].  

 

Тя е оптимизирана за работа с база данни на Access, която натрупва информа-
ция чрез експортирани Excel файлове от FRONIUS Solar.Access програмата. Това се 
постига чрез: 

 Улеснено импортиране на Excel файл, експортиран от FRONIUS; 
 Импортирането елиминира дублирането на дати; 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 518

 Гъвкав обхват на входните данни. Тази проверка е създадена с цел да се из-
бегне допускането на грешка при извличане на желаните данни от метеоро-
логичната станция;  

 Графично изобразяване на избран перио; 
 Обхватът на графиката за Access файла може да е избран за дни, месеци или 

години; 
 Дълготрайно съхранение на голяма база данни; 
 Елиминиране на нуждата от ръчно оптимизиране на базата данни.  

 
Основната „Метео“ програма осъществява създаването на голяма бази данни, 

която без затруднения може да се използва за дейности, изискващи информация за 
слънчева радиация, производство на електроенергия, температура и скорост на вя-
търа за определени времеви периоди – дни, месеци или години. 

Извлечени данни от базата за определен времеви интервал дадоха възможност 
да се извърши анализ на ефективността на производство на електрическа енергия от 
съществуващата фотоволтаична система (ФС).  

Като пример – на Фиг. 2 са представени данни за мощността и средната произ-
водителност на енергия по часове за конкретен ден, характеризиращ се със средна 
производителност на енергия.  

 

 
 

Фиг. 2. Изменение на мощността на фотоволтаичната система по часове 

 
Графиката представя и теоретично определената стойност на мощността, която 

би трябвало да се получи от фотоволтаичните панели, съгласно техническите им дан-
ни. Базата данни съхранява информацията за период от време в размер от няколко 
месеца.  

На Фиг. 3 са представени получените резултати от наблюдения на произведена-
та енергия за три характерни дни от месец август.  
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Фиг. 3. Изменение на коефициента на мощност 

 
Сравнението е направено на база коефициента на моментна мощност – процент-

ното съотношение на реалната и теоретична Wр – мощност.  
Видно е, че коефициентът не надвишава 60% стойност, дори при максимални 

стойности на произведената електроенергия.  
Резултатите от анализа показват, че техническите характеристики, определени 

от производителя на фотоволтаичните панели в стандартни условия не се постигат в 
реални – процентът на постигнатия капацитет на производство не надвишава 60%. 
По таблични данни произведената от панелите енергия би трябвалио да е около  
440 kW/h, а получената реална енергия и около 137 kW/h. 

 
Заключение 
 

На база на проведеното изследване се установи, че исталираните на покрива на 
БСУ фотоволтаични панели с обща инсталирана мощност 1428 Wp произвеждат за 
месец електрическа енергия със стойност значително по-ниска от очакваната на база 
на техническите параметри на панелите. 

От направения анализ и получените резултати се вижда, че е необходимо да бъ-
де увеличен броя на фотоволтаичните панели, за да се постигне желаната мощност, 
необходима за консуматорите. До сега системата е произвела общо 3427 kWh. Пред-
стои разширяване на фотоволтаичната система с дванадесет панела, при което се 
очаква производството да нарастне тройно. 
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Abstract: Vehicle safety is a complex characteristic to reduce the objective possibility for 
occurrence of the road accidents and for curbing the consequences of the accident. That 
property is subdivided into two groups of active and passive safety. Active safety of vehicles 
requires new solutions that decrease the accidents on the road and avoid the hazardous 
situations. It is a challenge for manufacturers and is becoming a necessity in terms of 
created a global auto mobilization. 
 
Key words: Vehicle safety, auto mobilization 
 
 

По данни на световната здравна организация всяка година в резултат на пътно-
транспортни произшествия ПТП загиват над 1.2 милиона души, а още 50 милиона 
получават различни по вид и тежест травми. Пътнотранспортният травматизъм е се-
риозен проблем и за нашата страна. За последните 10 години по пътищата на стра-
ната в резултат на ПТП са пострадали 100 542 души (9852 загинали и 90 690 ранени) [1]. 

 

Безопасността на пътното движение се определя от непрекъснатото взаимо-
действие и взаимното влияние на три основни фактора: 

•  човешки фактор – участниците в движението; 
•  технически фактор – пътните превозни средства; 
•  околната среда – пътната обстановка. 
 

Превозните средства и техните устройства за безопасност играят важна роля в 
безопасността на движението, тъй като те могат да упражняват трайно, устойчиво 
въздействие. Конструкцията на едно МПС влияе върху защитата на водача и пътни-
ците в случай на ПТП и върху вероятността за сериозни наранявания на незащитени, 
уязвими участници в движението. 

Изискванията по отношение на конструкцията на автомобила са поставени на 
международно (ЕИК на ООН) и европейско (ЕО) равнище. Съществува разминаване 
между минималните изисквания, поставени от тези международни органи и онова, 
което е потенциално възможно от гледна точка на безопасността. Оттук произтичат и 
значителни разлики в нивото на безопасност за различните автомобили. Информира-
нето на потребителите за нивото на безопасност на един автомобил води очевидно до 
две последици: 
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1. увеличава потребителското търсене на по-безопасни автомобили; 
2. насърчава производителите на автомобили да вземат предвид безопасността 

като търговска стратегия. 
 

Активната безопасност на автомобилите е комплекс от конструкторски и техно-
логични решения, чрез които се намалява произтичащата от автомобила възможност 
за възникване на ПТП. 

Активната безопасност зависи от габаритните и тегловни параметри, компанов-
ката, теглителните и спирачни качества, устойчивостта и управляемостта на автомо-
билите. 

Във всички съвременни автомобили производителят поставя различни системи 
за безопасност подпомагащи неговото движение и стабилност на пътя – всички те са 
елементи от активната безопасност на автомобила. Съществуват различни техничес-
ки решения и практики основните от които са: 

 

Системи предпазващи от удар: 
 ABS – Антиблокираща система;  
 ASD – Система за блокиране на диференциала; 
 TRC – Тракшън контрол – Контрол на въртящ момент; 
 ESP –  Електронна стабилизираща програма; 
 CBS – Контрол на спирачното усилие; 
 ACC – Автоматично регулиране на дистанцията. 
 

Системи в помощ на водача: 
 Check Control – Проверяваща електронна система; 
 DME – Електронно управление на двигателя; 
 Active suspention – Контрол на окачването; 
 Board Computer – Бордови компютър. 

 
Тези системи са насочени към намаляване вероятността за настъпване на удар 

при наличието на предпоставки за ПТП и опасна ситуация на пътя, както и да подпо-
могнат действията на водачите при управлението на автомобилите. Този списък не 
изчерпва всички съществуващи системи, но към тях се стремят производителите, 
считайки ги за най-важни.  

С развитието на технологиите използването на електронни устройства в автомо-
билите се използват масово за комфорт и безопасност. Електронните системи вграде-
ни в автомобилите на повечето автомобилни производители се стремят да осигурят 
устойчивост, лесно управление и гаранция за пътна безопасност и да намалят влия-
нието на човешкия фактор. 

Водачът не е предпазен от грешни действия поради субективни и обективни 
причини като: погрешно възприета информация или неправилни действия, както и 
висока скорост, състояние на пътя, внезапно настъпили откази. 

Въпреки усилията на производителите и нивото на развитие на технологиите 
могат да настъпят откази и в допълнителните устройства за повишаване на активната 
безопасност, които да доведат до ПТП.  

Целта на направеният анализ е да се проверят наличните системи за активна 
безопасност в среден клас масово разпространени автомобили, които са предпочита-
ни марки  за определен период от време.  
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Избрания период от 2000 до 2005 година не е случаен, защото тези системи при-
добиват популярност след 2000 година. Изследването няма претенциите за изчерпа-
телност, но може да се приеме за тенденция. 

 
Табл. 1. Системи за безопасност в автомобилите за периода 2000-2005 г.[2,3,4] 

 
Марка и 
модел 

ABS ASD TRC 
Check 
control 

DME 
Active 

suspension
ESP CBS

B. 
COMPUTER 

ACC 

Audi А4 1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 
Bmw 3 1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 
Ford 
focus 

1 2 3 4 5 0 0 0 9 0 

Mercede
s c-
klasse 

1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 

Opel 
astra 1 0 3 4 5 0 0 0 9 0 

Mazda 3 1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 

Vw golf 1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 
Skoda 
octavia 1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 

Reault 
megane 

1 2 0 4 5 0 0 8 9 0 

Honda 
civic 1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 

 

 
 

Фиг. 1. Визуализация на данните от таблица 1 
 

Много автомобилни производители включват тези системи в автомобилите 
предвид нарастващия брой автомобили в световен мащаб и множеството предпостав-
ки за настъпване на ПТП.(табл. 1). Някои от системите липсват в модели произведе-
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ни в определения период и са добавени в последствие поради динамичния пазар на 
автомобили и закона за търсене и предлагане.  

От таблица 1 се вижда, че разгледаните популярни марки от среден клас авто-
мобили имат пo-голямата част от системите за безопасност монтирани в тях. Това 
подсказва, че производителите на автомобили търсят начини за увеличаване за актив-
ната безопасност на автомобилите. Липсващите системи Активно окачване (0) е 
приоритет за по-високия клас автомобили, а другата система ACC – Автоматично ре-
гулиране на дистанцията (0) се добавя в автомобилите по-ново производство пока-
зано в табл. 2. 

 

Табл. 2. Системи за безопасност в автомобилите за периода 2010-2015 г. 

Марка и 
модел 

ABS ASD TRC 
Check 
control

DME
Active 
suspension

ESP CBS
BOARD 
COMPUTER 

ACC 

Audi A4 1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 

Bmw 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ford 
focus 1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 

Mercedes 
c-klasse 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Opel 
astra 

1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 

Mazda 3 1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 

Vw golf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Skoda 
octavia 1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 

Reault 
megane 1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 

Honda 
civic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Фиг. 2. Визуализация на данните от табл. 2 
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В данните от табл. 2 и се вижда, че в новото производство автомобили в 
периода 2010-2015 г. се добавят някои от системите отбелязани с (0) в табл. 1. 

Автомобилните производители не са единствените които се стремят към усъ-
вършенстване на активната безопасност на автомобилите. Те се съобразяват с потре-
бителското търсене и изисквания към автомобилите от гледна точка на безопасно и 
ефективно управление. Много организации се занимават с проучване на поведението 
на автомобилите, разглеждайки отделни елементи от автомобилите. Например, авто-
ритетната американска организация за изследвания и анализ на потреблението J.D. 
Powers and Associates, публикува ежегодното си подреждане за най-качествени нови 
автомобили предлагани на американския пазар [5] Тук присъстват и автомобили про-
извеждани в Европа. От данните се вижда, че водещите компании за производство на 
автомобили най-много залагат на надеждността на частите на купето и елементите на 
пасивната безопасност, следвани от трансмисия и елементи от активната безопас-
ност. 

От направения анализ става ясно че системите с активна безопасност ще се усъ-
вършенстват непрекъснато поради голямата обществена значимост на безопасността 
при управление на автомобилите. 

Факт е, че производителите на автомобили непрекъснато усъвършенстват и 
предлагат допълнителни устройства, за да отговорят на нарасналите нужди за опаз-
ване на човешкия живот. 

Автомобилният парк непрекъснато се обновява и разширява като предлага все 
повече иновативни решения и различен подход към потребителите, които търсят на 
фона на нарастващата автомобилизация, проблемите с паркирането, замърсяването 
на околната среда по-надеждни, по-безопасни и по-лесно управляеми автомобили. 
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Abstract: Successful management of investment portfolio containing financial assets is a 
process involving proper assessment of portfolio return and risk. Effective evaluation of 
these characteristics is an optimization problem with a high degree of difficulty due to the 
large number of variables, nonlinear target function and limitations. The aim in this work 
is to prove that genetic algorithms, being an optimization technique in the field of artificial 
intelligence, can be used as a tool for solving this problem with less computational 
resources. 
 

Key words: genetic algorithm, portfolio problem, portfolio return, portfolio risk, optimization 
 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Управлението на финансов инвестиционен портфейл е сложен процес, в който 

се разграничават няколко основни етапа, всеки от които е свързан с тежки изчисли-
телни процедури. Както при първоначалното конструиране, така и при оперативното 
управление на портфейла, многократно се налага да се прави избор на една от мно-
жество възможности за комбинация на различните финансови активи, като този из-
бор зависи от измененията на текущите цени на активите и от променящите се иконо-
мически условия. 

За конструиране на портфейл традиционно се използват различни линейни и не-
линейни оптимизационни алгоритми, при което възникват проблеми от различен ха-
рактер. Например, в някои ситуации необходимите начални условия или не са изпъл-
нени или не могат да бъдат проверени, поради непълнота на наличната информация. 
Някои от проблемите при управление на инвестиционен портфейл могат да бъдат 
преодолени, като се конструират всички възможни портфейли и от тях се избере 
този, който удовлетворява всички ограничителни условия и условията на инвестито-
ра. Но при изчерпването на всички възможности има две важни взаимосвързани ус-
ловия, за които трябва да се държи сметка: обемът на необходимите пресмятания 
нараства многократно и поради тази причина резултатът не може да бъде получен 
със стандартни изчислителни процедури и средства за разумно кратко време. [1], [8], 
[9], [10] 

Генетичните алгоритми са средство, с помощта на което могат да се получат оп-
тимални решения в следствие от претърсване на пространството от решения и подо-
бряване на получените решения.[2] 
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II. ПОРТФЕЙЛНА ЗАДАЧА  

Класическа във финансовото инвестиране е Портфейлната теория, предложена-
та от Хари Марковиц [6], като основната концепция е, че възвращаемостите на цен-
ните книжа са случайни величини и за тях могат да се пресметнат математическото 
очакване и средноквадратичното отклонение, като средноквадратичното отклонение 
е мярка за инвестиционния риск. Когато инвеститорът притежава повече от един фи-
нансов актив, то се приема, че е конструиран инвестиционен портфейл, като възвра-
щаемостта и риска на такъв портфейл се пресмятат по специален начин, показан по-
долу. 

 

В модела на Марковиц са наложени специфични изисквания за инвестиционна-
та среда. По важните от тях са:  

 при вземане на решения се използват само две характеристики на активите: 
математическото очакване на възвращаемостта и средноквадратичното от-
клонение на възвращаемостта; 

 очакваните възвращаемости на отделните ценни книжа имат нормално веро-
ятностно разпределение; 

 инвеститорът е несклонен към риск: за дадена очаквана възвращаемост 
предпочита минимум риск или за даден риск предпочита максимум очаквана 
възвращаемост;  

 не съществуват безрискови активи; 
 не се извършват къси продажби; 
 няма данъци; 
 инфлацията е взета предвид при определяне на очакваната възвръщаемост. 
 
Очакваната възвращаемост за портфейл от m  актива е: 
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очакваният риск на портфейла е: 
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където: 

)( PRE  е очаквана възвращаемост на портфейла; )( jrE  е очаквана възвращае-

мост на j -тия актив; 2
P  е дисперсия на възвращаемостта на портфейла; 2

j  е дис-

персия на възвращаемостта на j -тия актив; ))]())(([(),cov( ssiisi rErrErErr   е 

ковариация между възвращаемостите на i -тия и s -тия активи; jx - дял на j -тия 

актив, като 



m

j
jx

1

1 и 0jx . 

 

Според Портфейлната теория, задачата за избор на портфейл може да бъде 
формулирана като оптимизационна задача върху множеството на реалните числа, с 
квадратна целева функция и линейни ограничения [7], по следния начин: 
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при условия: 
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Решенията на така формулираната оптимизационна задача формират ефектив-
ната граница, като всеки портфейл върху нея се нарича ефективен портфейл (фиг. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 1. Ефективна граница 

 
През 1990 Хари Марковиц, съвместно с Мортън Милър и Уилям Шарп, е удо-

стоен с Нобелова награда за станалата изключително популярната теория за кон-
струиране на инвестиционен портфейл. 

 
III. ГЕНЕТИЧНИ АЛГОРИТМИ 
 

Генетичните алгоритми са част от еволюционното програмиране, което е бързо 
разрастващата се област на изкуствения интелект. Те могат да бъдат разглеждани 
като алгоритми за търсене, защото при тях се изследват елементите на дадено прост-
ранство, като се използват евристични подходи, вдъхновени от природата. Всяка 
оптимизационна задача се представя чрез хромозоми, които са кодирано представяне 
на реалните стойности на променливите. Генетичните алгоритми са алгоритми за 
търсене, в които наподобяването на процесите в естествената еволюция се реализира 
чрез имитиране на принципите на генетичните изменения в природата, като целта е 
намиране на оптимални решения в пространството от възможни решения. За различ-
ни приложения са разработени бинарен генетичен алгоритъм, непрекъснат генетичен 
алгоритъм, паралелен генетичен алгоритъм, симулирано закаляване, роене, колонии 
от мравки и други. [4], [5] 

 

Ефективна граница

p  

)( PRE  
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Основните понятия на генетичните алгоритми са: 
 

 популация – множество от възможни решения; 
 хромозома – индивиди, принадлежащи на популацията, като всеки индивид е 

възможно решение; 
 генерация – всяка популация, получена при следваща итерация; 
 функция на пригодност – целева функция, която има за аргументи парамет-

рите на хромозомата, като функционалните стойности са пропорционални на 
полезността или адаптивността на индивида; 

 операции на генетичния алгоритъм: 
o оценка на пригодността; 
o селекция на популация; 
o рекомбинация чрез кръстосване и мутация. 
 

 

 
Фигура 2. Генетичен алгоритъм 

 
 
 

Начало 

Създаване на начална популация 

ДА 

Оценка на пригодността на всеки 
индивид 

Изпълнени ли са критериите за 
оптималност? 

Селекция 

Рекомбинация 

Мутация 

Генериране на нова популация 

Отделяне на  
най-пригодните индивиди 

Резултат 

НЕ 
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При изпълнението на генетичен алгоритъм се спазва следната последователност 
(фиг. 2): 

НАЧАЛО   
1. Генериране на първоначална популация с обем   
2. Пресмятане на стойността на функцията на пригодност за всяка 

хромозома 
3. Създаване на нова популация 

3.1 Избор на родители чрез селекция 
3.2  Генериране на деца чрез кръстосване 
3.3  Промяна на децата чрез мутация 
3.4 Премахване на някои хромозоми от старата генерация и на децата, 

получени в 3.3 
4. Заместване на старата популация с новополучената  
5. Проверка на условие за КРАЙ 
6. Връщане в 2. 

КРАЙ 
 
 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ  

При използване на генетичен алгоритъм като оптимизационна техника, е необ-
ходимо да се дефинира целева функция със съответните ограничителни условия. В 
случая целта е да се намери такова разпределение на дяловете на активите в инвес-
тиционния портфейл, че да се максимизира печалбата при най-малък възможен риск. 
[1], [2], [9] 

Един възможен подход е да се конструира функция F  на m  променливи, равна 
на разликата на възвращаемостта и риска. Тогава при максимална възвращаемост и 
минимален риск, функцията F  ще достига максимума си. 

Така, при използване на исторически данни за цените на активите, целевата 
функция се дефинира по следния начин: 

,
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където: 

PR  е възвращаемостта на портфейла; jr  е възвращаемостта на j -тия актив; 

2
P  е дисперсия на възвращаемостта на портфейла; 2

j  е дисперсия на възвращае-

мостта на j -тия актив; ),cov( si rr  е ковариация между възвращаемостите на i -тия и 

s -тия активи; jx  - дял на j -тия актив. 
 

Оптимизационната задача, която се решава чрез генетичен алгоритъм, е 
следната: 

 

Да се намери  
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при ограничителни условия  





m

j
jx

1

1 ,       (2) 

11  jx  за mj ,,2,1       (3) 

Условие (3) предполага наличието на къси продажби на съответната фондова 
борса. 

 

За решаване на така дефинираната оптимизационна задача са използвани данни 
за индекси и активи, търгувани на NYSE в периода от 15 март 2016 до 9 септември 

2016: 1A =S&P 500, 2A =RUSSELL 2000 INDEX, 3A =Tesla, 4A =Apple Inc. (AAPL), 

5A =Microsoft Corporation (MSFT), 6A =Cisco Systems, Inc. (CSCO), 7A =iShares Silver 

Trust (SLV); 8A =Halfords Group plc (HFD.L), 9A =iShares MSCI Emerging Markets 

(EEM), 10A =SPDR S&P 500 ETF (SPY), 11A = iPath S&P 500 VIX ST Futures ETN 

(VXX). 
Софтуерната реализация е осъществена в средата за програмиране MatLab. 

Командата PORT=GeneticAlgorithm20 стартира изпълнението на генетичния алгоритъм 
(фиг. 3): 

function [Data, String_Population, Fitness] = GeneticAlgorithm20() 
с параметри: 

nGen = 10; nPop = 6; nVar = 11; nBits = 12; Pm = 0.1;  Pc = 0.75;  Elitism = 1; 
LBound = [-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1];  UBound = [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]. 

 

 
 

Фигура 3. Част от изходния сорс-код на GeneticAlgorithm20 
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Първото поколение се генерира в  
 

function iPopulation = InitPop(nPop, InitPop), 
пресмята се пригодността на всеки индивид: 
 

function Fitness = CalculateFitness(Reals_Population, nPop, nVar, PerformanceType) 
Fitness = zeros(nPop, 1); 
for ccount = 1:nPop 

Reals_Population(ccount, :)  
Fitness(ccount ,:)=PortUTI(Reals_Population(ccount, :), nVar, 10); 

end 
след което последователно се осъществяват селекция, рекомбинация и мутация: 
 

function [Crossed_Population] = CrossOver(Selected_Population, Pc); 
 function [Selected_Population,Selected_Fitness] = RSelection(Population, Fitness, nPop); 

function [Mutated_Population, M, Mcount] = Mutation(Population, Pm). 
 

Характеристиките на активите и на портфейла се пресмятат в: 
 

function [Fport] = PortUTI(x, nVars, A) 
[retur, sig, CoVa] = portREcov(); 

A=0;B=0;  nVar=11;  
 for j=1:nVar 

A=A+(sig(j))^2*(x(j))^2; 
end 
for j=1:nVar 

for i=1:nVar 
if i~=j 

B=B+CoVa(i,j)*x(i)*x(j); 
end 

end 
end 

Fport= retur*x'-A-B; 
и 

function  [return, sig, CoVa] = portREcov() 
Price = xlsread('data_all.xlsx'); 
[TT,N]=size(Price); P=Price;  

for j=1:N 
for i=1:TT 

P1(i,j)=P(TT-i+1,j); 
end 

end 
for j=1:N 

PriceP(1)=P1(1,j); 
for i=2:TT 

PriceP(i)=P1(i,j); 
rt(i)=PriceP(i)/PriceP(i-1); 
retALL(i,j)=rt(i); 

end 
end 

retur=sum(retALL)/(TT-1); 
for j=1:N 

for i=2:TT 
ah(i,j)=retALL(i,j)-retur(j); 
mejd(i,j)=(ah(i,j))^2; 

end 
end 

sig=sqrt(sum(mejd))/(TT-2); 
CoVa=cov(retALL). 
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V. РЕЗУЛТАТИ  
 

За тестване на програмата и проверяване на сходимостта на алгоритъма са из-
ползвани 3 различни стойности на параметъра nGen : 10, 100 и 1000. Получените 
портфейли са показани в таблица 2. 

 
Таблица 1. Портфейли, получени при съответни стойности на nGen 

 
  nGen =10 nGen =100 nGen =1000 

Актив Дял на актива Дял на актива Дял на актива 

1A  0,6476 0,8999 0,0945 

2A  -0,2874 -0,0729 -0,1888 

3A  0,9199 0,8557 0,7858 

4A  -0,5129 -0,4996 -0,3716 

5A  0,1283 0,2196 0,3934 

6A  -0,2955 -0,8339 -0,4634 

7A  0,6309 0,5209 0,7433 

8A  -0,4632 -0,3844 -0,1883 

9A  0,5225 0,6912 0,5365 

10A  -0,3797 -0,4794 -0,4202 

11A  0,0208 0 0,0435 

общо 0,9313 0,9171 0,9647 

 
 
 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Генетичните алгоритми са ефективно средство за решаване на оптимизационни 
задачи от различни сфери. Те търсят решения в сравнително голямо пространство от 
възможни решения, като получаването на решения на сложни задачи е относително 
бързо и надеждно.  

Направените тестове показват, че проектираният и реализиран генетичен алго-
ритъм намира решения на портфейлната задача. Предстои да се сравнят получените 
решения с инвестиционни портфейли, получени с други средства – например с пара-
лелен алгоритъм и с използване на размитата система FSSAM. 
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Aбстракт: Разгледана е схема на инвертор за нагряване на флуиди с комбинирана 
структура, подобряваща работата на инвертора, използващ преимуществата на 
инвертор по ток и напрежение. При доказана функционалност на изследваната схе-
ма в широк диапазон на изменение на изходната мощност с висок коефициент на полезно 
действие са разгледани загубите в изправителя и инвертора в номинален режим. 
 

Kлючови думи: Индукционно нагряване, PSPICE анализ, резонансен инвертор, 
загубна мощност 
 

Abstract: Consideredis a schematic of an inverter for heating  fluids with combined 
structure that improves the inverter using the advantages of inverter current and voltage. 
When proven functionality of the studiedscheme in a wide range of variation of output 
power with high efficiency are discussed losses in the rectifier and inverter in nominal 
mode. 
 

Key words: induction heating of fluids, PSPICE analysis, resonance inverter, power loss 
 

 
 
Индукционното нагряване на течности намира все по-широко приложение в 

бита и индустрията. При индукционните бойлери поради необходимост от голяма 
мощност се прилагат двутактните схеми[2,4], като основният преобразувател на 
енергия са  високочестотни мощни транзисторни инвертори с използване на мощни 
MOSFET или IGBT. 

 

На фиг.1 е показана блоковата схема на широко използваната система за индук-
ционно нагряване на флуиди. 
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Изправител
Магнитен 

преобразувател
Мрежа
230V

Инвертор 
Т
о
в
а
р

DC/AC
преобразувател

AC/DC
преобразувател

 
Фиг. 1. Блокова схема 

 
Основните два блока, от които е изградена тази система са: 
- Изправител – схема „Грец” (D1÷D4), преобразуващ променливото мрежово 

напрежение в постоянно. Включва в себе си и изглаждащия филтров кондензатор Cf, 
който може да бъде с малка стойност, поради спецификата на схемата; 

- Инвертор – преобразува постояннoтo нарежение след изправителя в промен-
ливо с повишени енергийни параметри. Той е изграден по схема-мостови резонансен 
инвертор, в чийто диагонал е свързан товара. 

За товар се използва индуктор, състоящ се от топлообменник и бобина в две 
секции, навита около него. Разделя се условно на 2 части: последователна индуктив-
ност (Lk1), паралелна индуктивност (Lk2) върху общ магнитопровод – тръба, нямащи 
магнитна връзка помежду си. Съпротивленията Rе1 и  Rе2 отразяват активните загуби 
от токовете на Фуко в магнитопровода. Заедно двете индуктивности Lk1 и Lk2 с пара-
лелния кондензатор (Ск) определят резонансната честота в товара на мостовия 
инвертор. 

Целта на настоящата разработка е да се изследват загубите в различните блоко-
ве на системата и се докаже, къде се получават основните загуби и намаляването им. 

 Принципната схема на система за индукционно нагряване на флуиди има вида 
фиг.2: 

T1

T4 D7

D6G1

G4

Lk2+Re2Lk1+Re1

Ck

T2

T3D8

D5

G2

G3

Vi

+

230V
Cf

+

D1 D2

D4 D3

50Hz

 
 

Фиг. 2. Пълна принципна схема на системата 
 

I. Разглеждане на общите загуби на цялата система 
 

Загубите не са еднакви, за това е целесъобразно да се разглеждат поотделно. 
Общият вид на загубите в цялата система има вида: 
 
                                 PzΣ  = PzD  + PzT + PzL   

                                                         (1) 
 
където:  PzΣ – пълните загуби в системата; 

  PzD – загуби в диодите на изправителя; 
  PzT – загуби в силовите ключове; 
  PzL – загуби в магнитния преобразувател- индуктор; 
Разглеждане на загубите в отделните блокове. 
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Фиг. 3. Блокова схема на формиране на загубите 

 

                                         
iP

P0    
                                                            (2) 

                                          TD  .                                                          (3) 

 
II. Изследване на токоизправителя 
 

В най-общия случай източникът на постоянно напрежение се захранва от мрежа 
230 V/50Hz с безтрансформаторен токоизправител и филтър.  

                                                  
8,0
0P

PG                                                               (4) 

                                                        Pi  = PG  + PzD                                                         (5) 
където: PG – мощността на изправителя; 

  Pi – входна мощност, консумирана от мрежата на входа на изправителя; 
  Pо – изходна мощност, отделена в товара; 
  PzD – загубната мощност в изправителните диоди. 
 

 
Фиг. 4. Pspice модел на изправителя 

 

Стойността на тока Io през инвертора е 55А[1]. Стойността на входното съпро-
тивление от инвертора RL, което е товар на изправителя и се изчислява: 

 

                1,2
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1. Изследване на изправителя при избрани диоди с промяна на захранващото 
напрежение (170,  200, 230V) 

Резисторът R1 характеризира активните загуби в силовата верига на съединител-
ните проводници и вътрешното съпротивление на източника на захранване.  

На фигура 5 са показани максималната стойност на загубната мощност PZmD и 
средната стойност на изменение на загубната мощност PZD в диод от изправителя. 
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Фиг. 5. Времедиаграми на максимална и средна стойност на изменение  

на загубната мощност в диод 
 

На фиг. 6 са показани диаграмите на максималната и средната стойност на 
загубната мощност в диод от изправителя в зависимост от изходния ток, а на фиг. 7 
коефициентът на полезно действие на работа на изправителя при три различни стой-
ности на захранващото напрежение. 

 

 
 

Фиг. 6. Диаграми на максималната и средната загубни мощности в диод 
 в зависимост от изходния ток 

 

 
 

Фиг. 7. Диаграмa на коефициента на полезно действие на изправителя  
в зависимост от изходния ток 

2. Изследване на загубите при различни по параметри диоди  
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В таблица 1 са показани основните параметри на диодите, участващи в изслед-
вания изправител. За да се направи сравнителния анализ се използват диоди с подоб-
ни параметри. 

Табл.1. 
 

VR IF(AV) IFRM VF RthJC rT

V A A V K/W m

1 DD104N 1200 104 250 0,7 0,19 2,5
2 60EPU02PbF 400 60 600 0,87 0,7 1,45
3 70HFR60 420 70 350 1,2 0,75 3,4

DIODE model

 
 

На фиг. 8 са показани диаграмите на максималната и средната стойност на 
загубната мощност в диод от изправителя в зависимост от изходния ток, а на фиг. 9 
коефициентът на полезно действие при работа на изправителя с използване на три 
различни по параметри изправителни диоди, изграждащи изправителя. 

 

 

Фиг. 8. Диаграми на максималната и средната загубни мощности в диод на изправителя  
зависимост от изходния ток 

 

 
 

Фиг. 9. Диаграма на коефициента на полезно действие на изправителя 
 в зависимост от изходния ток 

 

Могат да се направят следните заключения: 
1. В токоизправителя основните загуби са в диодите. 
2. Коефициентът на полезно действие при диодните токоизправители е в обхва-

та от 0,96 до 0,98, което се приема като висок коефициена на полезно действие при 
преобразувателите. 
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III. Анализ на (DC/AC) резонансния инвертор за индукционно нагряване на 
флуиди 

На фиг 10. е показан PSpice модел на изследвания (DC/AC преобразувател) 
инвертор за индукционно нагряване на флуиди [2]. Резонансният мостови инвертор 
се захранва с изправеното от мрежата напрежение Vi. Индукторът сe разделя условно 
на 2 части: последователна индуктивност (Lk1), паралелна индуктивност (Lk2). Те са 
върху общ магнитопровод – тръба, но нямат магнитна връзка помежду си. Съпротив-
ленията Rе1 и  Rе2 отразяват активните загуби от токовете на Фуко в магнитопровода. 
Заедно двете индуктивности Lk1 и Lk2 с паралеления кондензатор (Ск) определят резо-
нансната честота в товара на мостовия инвертор. Резисторът R1 характеризира актив-
ните загуби в силовата верига на съединителните проводници и вътрешното съпро-
тивление на източника на захранване. 
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Фиг. 10. Pspice модел на инвертора 

 
Нафиг.11 са показани времедиаграми на напрежението и токa в един от транзис-

торите, изграждащ моста на резонансния инвертор и средната стойност на загубната 
мощност в него при 100% натоварване при номинален режим на работа. 

 

 
 

Фиг. 11.  Времедиаграми на напреженията, токовете и средната стойност  
на загубната мощност в транзистор 
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Параметрите на инвертора при номинален режим за постигане на изходна 
мощност Ро=6kW са:V1=300V, R1=0.1Ω; Lk1=18μH; RL1=3,5Ω; Lk2=26μH; RL2=4Ω; 
Cк=0,67μF;  f=50kH   [1] 

В инверторите използвани в практиката за индукционно нагряване на флуиди се 
използват мощни силови ключове на базата на MOSFETs или IGBTs транзистори.  
При симулацията се изследва схемата с два различни типа силови ключове и от всеки 
вид се сравняват три с различни параметри. В таблица 2 са показани основните пара-
метри на IGBT транзистори, участващи в изследвания мостови резонансен инвертор. 

 

Табл. 2 
 

Vdss/ces Ic40 Vce(sat) trr/tri Ciss/Cies Coss/Coes Crss/Cres Qg

V A V μs nF pF pF nC
1 BUK856-400IZ 500 20 2.2 12 1.2 130 50 125
2 IXGH40N60 HIperFast 600 75 2.5 2 4.5 300 60 200
3 CM100DY-12E H seria 600 100 2.15 0.3 10 350 200 300

T IGBT

 
 

На фиг. 12 са показани максималната стойност на загубната мощност PZmT и 
средната стойност на изменение на загубната мощност PZT  в транзистора. 

 

 
Фиг. 12. Времедиаграми на максимална и средна стойност на загубната мощност 

 в транзистор 
 

На фиг.13 са показани диаграмите на максималната и средната стойност на 
измененение на загубната мощност в инвертора при три различни вида IGBT тран-
зистори, а на фиг.14 коефициентът на полезно действие при работа на мостовия резо-
нансен инвертор при използване на тези транзистори. 

 
 

Фиг. 13. Диаграми на максималната и средна загубни мощности в IGBT транзистора 
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Фиг. 14. Диаграма на коефициента на полезно действие на инвертора с IGBT в 
зависимост от изходния ток 

 
В таблица 3 са показани основните параметри на MOSFET транзистори, участ-

ващи в изследвания мостови резонансен инвертор. 
Табл. 3 

 

Vdss/ces Ic40 Rds(on) trr/tri Ciss/Cies Coss/Coes Crss/Cres Qg

V A mΩ ns nF pF pF nC
1 IRFP 460N FET 500 20 270 260 4,2 870 350 210
2 IXFN 64N60P FET-UF 600 65 96 200 12 1150 80 200
3 SCT30N120 FET-SiC 1200 45 90 20 1,7 130 25 105

MOSFETT

 
На фиг.15 са показани диаграмите на максималната и средната стойност на из-

менение на загубната мощност в инвертора при трите различни вида MOSFET тран-
зистори, а на фиг.16 коефициентът на полезно действие при работа на мостовия резо-
нансен инвертор при използване на тези транзистори. 

 

 
 

Фиг. 15. Диаграми на максималната и средната стойност на загубни мощност с MOSFET  
в зависимост от изходния ток 
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Фиг. 16. Диаграма на коефициента на полезно действиена инвертора с MOSFET  
в зависимост от изходния ток 

 
Могат да се направят следните заключения: 
 

1. В резонансния инвертор основните загуби са в транзисторите на мостовия 
инвертор. 

2. Коефициентът на полезно действие при транзисторния резонансен инвертор 
е в обхвата от 0,90 до 0,93. При двойното сравнение по отношение на транзисторите 
най-висок коефициент на полезно действие се получава с използването на MOSFET-
SiC, като разликата с другите видове е до около 5%. 

 
Общият коефициент на полезно действие на цялата система е изобразен на 

фиг.17. Получава се при умножение на коефициентите на полезно действие на изпра-
вителя с този на инвертора. Сравнени са изправител и инвертор с IGBT, които са с 
обикновени параметри, вариантна комбинация със средни параметри и комбинация с 
диоди и MOSFET-SiC с подобрени параметри. 

 

 
 

Фиг. 17. Диаграма на сумарния коефициент на полезно действиев системата 

 
Наблюдава се, че графиките на коефициентите на полезно действие се компен-

сират за изправител-инвертор и резултантната крива за всяка комбинация е почти ли-
нейна. Най-висок коефициент на полезно действие се получава при диоди и 
MOSFET-SiC транзистор с много добри параметри и е 5% по-висок от първия. 
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ИЗВОДИ 
 

1.  Поради различните характеристики на изменение на коефициентите на по-
лезно действие на изправителя и инвертора, общият коефициент на полезно действие 
слабо зависи от изменението на тока. 

2.  Благодарение на избраната безтрансформаторна силова схема, общият кое-
фициент на полезно действие е около 0,9. Това показва добра работа на системата за 
индукционно нагряване на флуиди, използваща комбинирания товар. 

 
 

Литература 
 

1. Mareva D.J., Yudov D.D.,Marev E. M. „Simulation research of Serial and LLC 
Resonant Inverters for Induction Heating of Fluids”– The XXІІ International conference 
„ELECTRONICS  ET’2013”, Sozopol  2013, Annual journal of  Electronics, 2013, 
volume 7, ISSN 1314-0078,p.148 

2. Mareva D.J., Yudov D.D., Marev E. M. „Simulation research of Serial and LLC 
Resonant Inverters for Induction Heating of Fluids” 
ANNUALJOURNALOFELECTRONICS-2013, SOZOPOL , 2013,  ISSN 1314-0078 

3. Mareva D.J., D.D. Yudov, E.M. Marev „Inverter for Induction Heating of Fluids” – The 
XIX International conference „ELECTRONICS  ET’2010”, Sozopol 2010,b1, p204 

4. Mareva D.J., Yudov D.D., Marev E. M. „Single-Ended Inverters For Induction Heating 
Of Fluids” - XVIII-th International Symposium on Electrical Apparatus and 
Technologies SIELA 2014,  29-31 May 2014, Bourgas, Bulgaria, p.69 

5. Georgiev A. Sl. ‘Bridge Systems and their Reliability Analysis’. International Scientific 
Journal „Acta Universitatis Pontica Euxinus” published by aegis of Tehnical University 
of Varna – Bulgaria and Ovidius University of Constanta – Romania, ISSN 1312-1669, 
Volume 1, Number 1, 2002 pp. 108-113 

6. V. C. Valchev, T. P. Todorova, P. V. Yankov and A. Van den Bossche, Design 
Considerations and Loss Analysis  of DC Chokes, IEEE SIELA2016, 29 May - 2 June, 
2016, Bourgas. 

 
 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 545

 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ  

В ОБЛАСТТА НА НЕВРОННИТЕ МРЕЖИ 
 

Акад.  Иван Попчев 
Александър Иванов, докторант 
Бургаски свободен университет  

 
RESEARCH ON PUBLISHING ACTIVITY IN THE FIELD  

OF NEURAL NETWORKS 
 

Аcad. Ivan Popchev 
Alexander Ivanov, doctoral student 

Burgas Free University 
 
Abstract: In this paper key phrases in the field of neural networks are examined in terms of 
usage in recent scientific publications. For the purpose of the research several on-line 
academic databases are explored: Science Direct, Scopus, Google Scholar, Springer Link 
and others. The examined period is from year 2000 to present with focus on last decade. 
The terms are examined in two main directions: used paradigms and aspects of neural 
computing. Calculations determining the change rate of the usage of concepts and also 
calculations concerning the changes in their respective share in the papers on the topic are 
made. The data is used to draw some conclusions about the state-of-the-art of the field. 
 

Key words: neural network, scientific publications 
 
 

I. Мотивация на изследването 
Изкуствените невронни мрежи са концепция, имитираща основните принципи 

на функционирането на биологичните невронни мрежи. Началото на изследванията 
върху изкуствени невронни мрежи е поставено през 1943 г. от Уорън МакКълок и 
Уолтър Питс [3]. През следващите десетилетия концепцията бележи забележително 
развитие, като днес при задачи като разпознаване на образи и разпознаване на реч ня-
кои имплементации на невронни модели постигат забележителни резултати. Динами-
ката на развитието на невронните мрежи е голяма в последните три десетилетия, за-
това нелеката задача за разпознаването на тенденции и систематизирането на дости-
жения в областта е крайно необходима за  всяко научно изследване. 

 
II. Цел и постановка на изследването 
Целта на настоящото изследване е да открие акцентите в научната продукция от 

последните години, което от своя страна може да послужи като основа за бъдещи по-
задълбочени и по-тясно специализирани анализи. Задачи на изследването са да се из-
бере количествена мярка за обособяване на тези акценти, оценка на публикациите 
според избраната мярка и анализ на получените резултати. Избраната мярка е брой 
публикации, съдържащи определени термини от областта на невронните мрежи. До-
пълнителна метрика е рейтинг на академични издания с насоченост невронни мрежи, 
използвани като филтриращ критерий при някои търсения с голям брой резултати. 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 546

Периодът на провеждане на изследването е 16.03.2016-31.05.2016г. За краткост, зана-
пред в публикацията термините „невронни мрежи” и „изкуствени невронни мрежи” 
са използвани еквивалентно. Тази практика е често използвана в публикациите, което 
е причина като контролна фраза да бъде използвана „neural network”, без уточнението 
„artificial”. Използваните фрази за търсене съдържат ключовата фраза, а изключе-
нията са посочени изрично. В таблиците изписването на контролната фраза е 
умишлено пропуснато за прегледност на резултатите. Ключовите фрази, използвани 
в търсенето, са подредени в 2 категории – термини, обозначаващи парадигми на 
невронни мрежи, и термини, описващи определени аспекти на анализа на невронни 
мрежи. Използваните фрази от първата категория са „quantum”, „fractional-order”, 
„Hopfield”, „multilayer perceptron”, „self-organizing”, „fuzzy”, „delay”, „radial basis 
function”, „cellular”, „stochastic”, „feedforward”, „echo state”, „recurrent”, „associative 
memory”, „chaotic”, „impulsive”, „spiking”, „instantaneously trained”, „deep”, „restricted 
Boltzman machine”. Фразите от втората група са „training”, „synchronization”, 
„stability”,  „regression”, „batch learning”, “online learning”, „reinforcement learning”, 
„competitive learning”, „overfitting”, „hidden markov model”, „gradient descent”, „delta 
rule”, „convergence”, „backpropagation”, „local minimum problem”, „cross-validation”. 
Като референтни данни са взети пред вид тези от базата данни Science Direct. В 
следващите таблици са систематизирани данните за период от 16 години (2000-2015) 
и данни от 2016, за допълнително потвърждаване на откритите тенденции.  Не 
всички получени данни са представени в публикацията поради големия им обем. 

 
III. Изследване 
В таблици 1-3 са систематизирани резултатите от търсенето на избраните тер-

мини,  обозначаващи парадигми на невронни мрежи, в базата данни Science Direct. 
 

Таблица 1.  
година Neural  network Quantum Fractional order Hopfield Delay Impulsive 

2016 8510 285 396 122 2480 279 

2015 19544 668 799 260 5427 550 

2014 16579 562 668 228 4680 423 

2012 14285 465 494 233 3907 332 

2010 11703 367 348 190 3298 264 

2008 11049 439 320 246 3251 254 

2006 9813 413 289 232 2671 168 

 
Таблица 2. 

година Chaotic MLP AM Recurrent Fuzzy Feedforward 

2016 361 350 386 829 1606 1148 

2015 784 803 951 1700 3416 2491 

2014 614 687 825 1522 2766 2040 

2012 534 570 722 1262 2380 1805 

2010 421 459 633 1005 1698 1401 

2008 433 428 662 1052 1627 1288 

2006 357 388 535 959 1413 1144 
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Таблица 3.  
година RBF Spiking Self-

organized 
Echo state Stochastic Deep RBM IT 

2016 914 684 1222 591 1148 2091 92 50 

2015 1999 1668 2774 1247 2638 3962 113 102 

2014 1576 1404 2140 1038 2141 3314 71 107 

2012 1310 1185 1930 888 1625 2614 16 75 

2010 1046 1041 1456 679 1312 2037 23 66 

2008 920 987 1451 510 1284 1803 29 56 

2006 723 820 1120 424 1153 1633 18 49 

 

Петте парадигми с най-голямо увеличение на броя споменавания публикации  
за периода 2000-2015 са „restricted Boltzman machine” (1614.3%), „echo state” 
(997.6%), „fractional-order” (719.8%), „radial basis function” (569.5%), „stochastic” 
(568.5%). Петте фрази с най-голям относителен дял от общия брой публикации по 
темата през 2015 са „quantum” (34.2%), „delay” (27.8%), „cellular” (24.1%), „deep” 
20.3%), „fuzzy” (17.5%). Сборът е по-голям от 100%, защото има припокриване на 
споменаванията в статиите. 

След анализ на получените от Science Direct резултати, се забелязва, че неврон-
ните мрежи са тема с непрекъснато растяща популярност през последните 16 години, 
като растежът на броя публикации, излизащи на година, е 402% за целия изследван 
период; най-голям ръст на публикациите се наблюдава при фразите restricted 
Boltzman machine, echo state, fractional-order, radial basis function, stochastic; най-голям 
относителен дял на парадигмите имат quantum, delay, cellular, deep, fuzzy; от 
разглежданите концепции единствено мрежите на Хопфийлд имат пик на споменава-
нето преди 2015 година (през 2009), макар че и при тази концепция се наблюдава въз-
раждане на интереса в последните години. От петте най-популярни концепции сред 
разглежданите, единствено при клетъчните невронни мрежи има спад на относител-
ния дял спрямо общия брой публикации, а най-голям ръст има при квантовите не-
вронни мрежи; при почти всички теми се наблюдава спад през 2010 г. спрямо 2009 г, 
при някой концепции спадът и възстановяването са изместени с година с изключение 
единствено на невронните мрежи от дробен ред, незабавно обучените и тези с ехо 
състояние; въпреки спада, се наблюдава възстановяване и растеж през следващите 
години при всички концепции. Наблюдаваните тенденции показват индикации за 
запазване през 2016 г.  

В таблица 4 са представени резултатите от търсенето на термини, свързани с 
някои аспекти на анализа на невронните мрежи. Търсенето е отново в Science Direct. 

Таблица 4. 
година   regression stability Fractional order synchronization training 

2016 2591 2330 1649 658 4178 

2015 5743 4654 3481 1397 9169 

2014 4822 3979 3027 1156 7582 

2012 3882 3144 2522 911 6367 

2010 2910 2459 2053 805 4980 

2008 2593 2473 1946 685 4798 

2006 2134 2170 1843 605 4037 
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Таблица 5. 
Regression  Online learning Synchronization  Stability  Training 

668.6%  594.1% 550%  470.6% 431.5% 

 

В таблица 6 са представени резултатите за споменаванията на софтуерни 
продукти за симулация на невронни мрежи в базата данни на Science Direct.  
 

Таблица 6. 

година MATLAB mathematica SNNS Neural Lab PDP++ PMLL 

2016 377 62 6 2365 47 18 

2015 1052 35 20 874 43 9 

2000 216 11 13 384 25 2 

 
Резултатите от справката в Science Direct индикират, че най-изследваната тема 

във връзка с невронните мрежи е обучението им („training”). Наблюдава се значите-
лен ръст в публикациите, където невронните мрежи се анализират като техники за 
регресия. При популярните софтуерни продукти за работа с невронни мрежи се забе-
лязва спад на интереса към MATLAB, за сметка на увеличение на интереса към 
Neural Lab. 

Следващото търсене е в Scopus, библиографска база данни, съдържаща цитати 
от статии. Покрива близо 22 000 от 5000 автора. Собственост на Elsevier. Изследване-
то е направено със същите ключови термини като това в Science Direct, но само ре-
зултати с двуцифрен брой споменавания са представени. Поради малкия брой публи-
кации, изследването в Scopus е частично и има само ориентировъчна цел. Резулта-
тите са посочени в таблица 7. 

Таблица 7. 

stochastic fuzzy quantum cellular fractional order delay 

35 46 20 52 125 31 
 

Най-много споменавания на невронни мрежи се наблюдават в области като 
компютърни науки, математика, невронауки и инженерство, а най-малко в психоло-
гия, икономика и бизнес. Най-много публикации има при фразите  fractional-order 
neural network, cellular neural network, fuzzy neural network,  stochastic neural network,  
delay neural network. 

За нуждите на следващото търсене е направена справка за научни издания с 
насоченост компютърни науки. За справката са използвани метриките impact factor и 
SJR. По-долу е посочен списък с издания на тема компютърни науки с висок impact 
factor (по-голям от 2) за 2014 г., подредени низходящо. 
 

IEEE Transactions on Fuzzy Systems 8.746 

IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence 5.781 

Proceeding of the IEEE 4.934 

Artificial Intelligence 3.371 

Neural Networks 2.708 

Evolutionary Computation 2.366 

Neurocomputing 2.083 



 
 
 
 
 
 

  Юбилейна научна конференция с международно участие - 2016 

 

 549

Следващият списък е на издания с висок SJR за 2014 г. 
 

Foundations and Trends in machine learning 9.855 

IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence 8.741 

Molecular Systems Biology 8.571 

ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology 5.452 

IEEE Transactions on neural networks and learning systems 3.323 
 

Изданията от тази справка са използвани при изследването чрез Google Scholar. 
Поради големия брой индексирани публикации от търсачката, приложен филтър по 
критерий издания дава по-надеждна информация. Резултатите от търсенето на тер-
мини са в таблици 8 -12. 

  

Таблица 8 – „Neurocomputing”  
година Neural network Fractional 

order 
Delay Deep Fuzzy Quantum 

2015 716 100 291 115 359 40 

2007 218 17 79 14 104 11 

 
Таблица 9 – „IEEE Transactions on neural networks and learning systems” 

година Neural network Fractional 
order 

Delay Deep Fuzzy Quantum 

2016 12 3 0 16 7 80 

2012 119 10 4 58 53 15 

 

Таблица 10 – „Artificial Intelligence”  
година Neural network Quantum Fuzzy Delay Fractional order 

2015 707 39 317 101 64 

2007 621 20 233 108 46 
 

Таблица 11 – „Neural Networks” 
година Neural network Quantum Fuzzy Delay Fractional order 

2015 819 53 247 261 105 

2007 1190 20 314 285 77 

 

Таблица 12 – Мултидисциплинарни издания 
издание 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Nature 188 426 289 261 245 193 185 281 197 174 169 

Science 1230 6560 7050 9290 11800 8520 7400 6970 6200 5410 4440 

  

При всички издания се наблюдава увеличение в броя публикации, излизащи на 
година. Най-популярният вид невронни мрежи според броят цитирания е размити нев-
ронни мрежи (в 4 издания), следвани от тези със закъснения (в 2 от изданията ) и  дъл-
боки невронни мрежи  (в 2 от изданията ). Наблюдава се тенденцията за временен спад 
в публикациите през 2010 спрямо 2009 година, с изключение на изданието Proceedings 
of IEEE. Въпреки че квантовите невронни мрежи представляват незначителен дял от 
общия брой публикации, се наблюдава ръст на интереса към тази концепция. Същото 
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важи и за невронните мрежи от дробен ред. При мултидисциплинарните издания се на-
блюдава ръст на публикациите по темата за последните 10 години, макар пикът по те-
мата да е в началото на настоящото десетилетие. Изданията с най-много споменавания 
на фразата са изданията Artificial Intelligence, Neurocomputing, Neural Networks. 

Mendeley е програма за споделяне и менажиране на научни материали, създаде-
на през август 2008 година. В следващите редове са поместени резултатите от търсе-
нето на термините, свързани с анализа на невронни мрежи, както и комбинирането на 
контролната фраза с фрази, свързани с приложните области на използване на неврон-
ни мрежи. Изследването на контролната фраза отчита общо 103130 налични публи-
кации, за 2015 - 4837, за 2006 – 5300. Останалите резултати са в таблици 13-15. 
 

Таблица 13 

character recognition image recognition ecology signal processing classification 

533 419 479 3922 17384 

19 45 13 135 887 

11 12 34 198 863 
 

Таблица 14  
agriculture medicine time series routing knowledge 

discovery 
artificial 

intelligence 

603 2675 3972 431 405 6896 

38 130 197 14 22 304 

28 174 191 17 30 393 
 

Таблица 15 
regression stability training synchronization stability 

9515 4337 20373 825 715 

549 217 1045 43 72 

464 255 941 26 25 

 
общо 
2015 
2000 

 

Наблюдава се намаление на броя статии по тема „невронни мрежи” в базата 
данни Mendeley за последните 10 години. Сред ключовите думи, свързани с прило-
женията на невронните мрежи, най-популярните са classification, artificial intelligence, 
time series, signal processing, medicine, decision making, agriculture, character recognition, 
ecology, image recognition. Най-популярните парадигми невронни мрежи, установени 
при предишните изследвания – със закъснения, размити, дълбоки – и тук имат голям 
брой споменавания, като изключение правят квантовите невронни мрежи. Увеличе-
ние на споменаванията се наблюдава при ключовите думи „classification”, „supervised 
learning”, „unsupervised learning”, „regression”, „stability”, „training”, „synchronization”, 
“fractional-order stability”. Контролираното обучение (supervised learning) е по-попу-
лярно от неконтролираното. 

arXiv е хранилище за научни материали с мултидисциплинарна насоченост, 
стартирало през 1991, с над 1 милион статии към 2014. Таблица 16 обобщава резул-
татите от търсенето в arXiv. 
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Таблица 16  
 

година 
Neural 

network 
delay  deep training regression stability supervised 

learning 
un- 

supervised 
 learning 

2015 1000 20 611 601 67 33 106 76 

2006 98 2 2 5 0 4 1 1 
 

Наблюдава се значителен ръст на публикациите по темата (над 10 пъти). 
Дълбоките невронни мрежи се открояват като доминираща фраза (споменавания в 
над 50% от общия брой публикации) и отбелязват най-голям ръст за последните 10 
години (над 300 пъти). Най-споменаваният аспект на невронните мрежи е обучението 
им. При всички ключови думи има ръст на споменаванията. Контролираното обуче-
ние и тук доминира. 

Интерфейсът на търсачката Springer Link позволява преглед на резултатите по 
тематични области и видове публикации, затова освен резултатите за парадигми на 
невронни мрежи (таблици 17-18), са приложени и резултати по теми и видове научни 
трудове (таблица 19). Публикациите, съдържащи контролната фраза са общо 174 840. 
 

Таблица 17 – общо публикации 
Hopfield Delay Impulsive Quantum AM Kohonen Fuzzy FO FF Stochastic Deep 

2194 1765 78 128 396 496 3718 23 6321 528 796 
 

Таблица 18 – публикации по приложни области и парадигми 
Hopfield Delay Impulsive Quantum AM Kohonen Fuzzy FO FF Stochastic Deep област 

1134 971 45 67 213 226 2 208 13 3 244 239 514 AI 

768 621 30 x 156 122 1 242 8 1 915 164 211 Computer 
Science 

632 594 29 x 113 115 933 7 1 594 125 397 Image 
processing 

351 256 x 23 61 111 802 6 1 418 77 344 Data bases 

391 270 x x 66 74 x x x x x Communicatio
ns 

 

Таблица 19 – общо публикации по теми 

статии журнали книги Компютърни науки Инженерство физика медицина биология 

80 706 3 359 96 314 47 492 35 708 19 926 18 893 
 

Петте теми, в които има най-голям интерес към невронните мрежи са компю-
търни науки, инженерство, физика, медицина, биология. Петте области, където се на-
блюдава засилен интерес към невронните мрежи са изкуствен интелект, теория на 
компютърните науки, обработка на изображения, бази данни и комуникации. При по-
вечето изследвани концепции има разминаване между реда на областите, в които са 
популярни, и реда  на областите, в които е популярна ключовата фраза т.е. различни-
те парадигми имат различен фокус на приложенията. При квантовите невронни мре-
жи има споменавания основно във връзка с бази данни и изкуствен интелект. Мрежи-
те на Хопфийлд са най-популярни в област комуникации. Дълбоките невронни мре-
жи, като понятие от практиката, не са концепция с голяма популярност сред теорети-
ците на компютърните науки. В изследването са обхванати и математически техники 
за анализ на невронни мрежи, както и техники за машинно обучение. Търсенето е в 
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Science Direct. Четирите най-популярни техники за машинно обучение са „Instance-
based learning” (6826), „k-means” (6576), „Support vector machine” (6495), „Neural 
network” (4554). Невронните мрежи са сред петте най-споменавани техники за ма-
шинно обучение от изследваните. При дълбокото обучение се наблюдава най-голям 
ръст (74 пъти) на споменаванията в сравнение с другите видове машинно обучение, 
като най-значим е скокът през 2014 г. При всички термини, свързани с невронни мре-
жи, се наблюдава стабилен ръст на споменаванията с пик през 2015 г.  

 

IV. Заключение 
В почти всички изследвани бази данни и издания се наблюдава ръст на публика-

циите на тема невронни мрежи. Наблюдава се спад в броя публикации по темата през 
периода 2009-2010, но в последните години е налице възстановяване. Сред най-попу-
лярните видове парадигми на невронни мрежи са тези със закъснения, размити и дъл-
боки. Други популярни видове са клетъчни и квантови. Сред изследваните видове не-
вронни мрежи квантовите и тези от дробен ред се радват на най-голям ръст. Най-раз-
глежданите аспекти на невронните мрежи са обучението им, синхронизацията, ста-
билността и употребата им като техники за регресия. Невронните мрежи имат широ-
ко приложение в области като изкуствен интелект, медицина, биология, инженерст-
во, физика, математика, компютърни науки. Често се използват като техники за обра-
ботка на сигнали, класифициране, разпознаване на образи и символи, регресия, 
работа с бази данни, комуникации. Контролираното обучение се споменава по-често 
от неконтролираното. Онлайн обучението е сред най-популярните техники. Издания 
с висок рейтинг, при които има силен интерес към невронните мрежи са Artificial 
Intelligence, Neurocomputing, Neural Networks. В мултидисциплинарни издания също 
има интерес към темата. Популярни инструменти за симулация на невронни мрежи 
са MATLAB и Neural Lab. 

Освен оценка чрез използваните метрики, в изследването беше направен и фраг-
ментарен преглед на публикации от последните години. При прегледа бяха забеляза-
ни иновативни идеи, които имат потенциал да се превърнат в бъдещи направления на 
интерес. Екип от учени от Google разработват невронна мрежа, способна на създава-
не на изображение на базата на придобито обучение. Демонстрираната способност е 
сходна с човешкото въображение за генериране на образи във въображението. Мо-
делът е имплементиран чрез уеб система под името DeepDream [1], която има демон-
страционна цел и може да се използва за създаване на дигитално графично изкуство. 
Друга иновативна идея е използването на еволюция в материали за адресиране на 
проблеми, типично адресирани от невронни мрежи. Група учени предлагат архитек-
тура за решаване на проблеми на класификацията, за пръв път използвайки еволюция 
в материали за подобен род проблеми [2]. В друга публикация от 2013 е предложена 
невронна мрежа с емоции [4]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИ СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА ЛЕНТОВ ФИЛТЪР 

С МОСТ НА ВИН – ЧАСТ 1 
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Милена Димитрова Ангелова 

 
MATHEMATICAL ANALYSIS AND SYNTHESIS OF A VIN 

BANDPASS FILTER – PART.1 
 

Plamen Angelov Angelov 
Milena Dimitrova Angelova 

 
 

Abstract: In many practical electronic research often requires the use of precision 
measuring generators and electronic filters. This type of devices is selected according to a 
few basic parameters: the stability of the output amplitude spectrum of the output signal. 
Presented scientific material aims to put the transfer function of the specialized Vin 
bandpass filter. 
 

Keywords: circuit optimization, transfer function. 
 

 
Увод  
Мост на Вин е познат като специализиран генератор на синусоидални сигнали. 

Този генератор е известен със своята прецизност на генерираният синусоидален сиг-
нал [1], [2], [3]. Статията представя един различен подход на проеобразуване на поз-
натата схема [4],[5] от генератор във филтър. За успешно завършване на анализа е не-
обходимо новата схема да бъде преобразувана в комплексен режим. 

 

1. Преобразуване на генератор с мост на Вин като филтър 
Принципна схема на фълтър изпълнен с мост на Вин е показана на фиг.1. Мос-

тът е образуван от елементите: R1, C1, R2, C2, R3, R4. За да реализираме филтъра в 
равносвестния диагонал на моста се включва операционен усилвател AR1. Допълни-
телно схемата отчита вътрешносто съпротивление на входния източник – Rin Захран-
ването за операционния усилвател е двуполярно означено на схемата с +Ucc и –Ucc. 

2

3
1

8
4

U1A

R2

R1

R4

R3

R5

C2

C1

V2

V1

GND

GND

GND

Uout

Vin
1V/1kHz

Rin

 
Фиг. 1. Принципна схема на филтър с мост на Вин 
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Параметрите на използваните компоненти и връзката между тях може да се ана-
лизира с извеждането на предавателна функция, която в общия си вид може да бъде 
представена с израза: 

(1)   
in

out

U

U
pK )(  

където: 

][VUout  – изходно напрежение за схемата; 

][VUin  – входно напрежение за схемата – за входно напрежение на генератора  се раз-

глежда напрежението на входа на операционния усилвател AR1. 
 

Моделното представяне на функцията ще ни даде яснота за как точно влияят 
стойностите на отделните компоненти. 

 
2. Преобразуване на схемата в комплексен режим  
За извеждането използваме комплексно представяне което в общият вид може 

да се даде с израза: 

(2)    ][.  XjRZ  

където: 
][R   – активна съставка на импеданса Z; 

][X – реактивна съставка на импеданса Z. 
 

Нека сега да запишем еквивалентните стойности в комплексен режим за всички 
участващи компоненти: 

][11  RZ  – активен характер на импеданса Z1; 

][
..

1

1
2 

Cwj
Z – капацитивен характер на импеданса Z2; 

][23  RZ – активен характер на импеданса Z3; 

][
..

1

2
4 

Cwj
Z – капацитивен характер на импеданса Z4; 

][ inin RZ – активен характер на импеданса Zin; 

където: 

1j – имагинерна единица; 

sec]/[..2 radfw  – кръгова честота; 

][Hzf – честота на входния сигнал; 
 

При по нататъшно разглеждане нека положим wjp .  тогава за комплексните 

стойности на параметрите се извеждат изразите: 

][11  RZ – активен характер на импеданса Z1; 

][
.

1

1
2 

Cp
Z – капацитивен характер на импеданса Z2; 
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][23  RZ – активен характер на импеданса Z3; 

][
.

1

2
4 

Cp
Z – капацитивен характер на импеданса Z4; 

][ inin RZ – активен характер на импеданса Zin. 

 
На база така получените стойности можем да представим общия вид на схемата 

в комплексен режим – фиг.2. Отчитайки, че напрежението на неинвертиращия вход 

(Ux извод 3 на ОУ) израз (1) може да бъде представен във вида: ][V
K

U
U

U

out
x   

2

3
1

8
4

U1A

Z1

Z6

Z5

Load

V2

V1

GND

GND

GND

Uout

Vin
1V/1kHz

Zin

Z2

Z3 Z4

I.1

I.2

 
 

Фиг. 2. Общ вид на схемата в комплексен режим 
 
Заключение 
Представения анализ в тази част показа начина за преобразуване на генератор с 

мост на Вин в лентов филтър. За комплексния анализ на филтъра беше направено 
преобразуване на схемата в комплексен режим. Всички компоненти на схемата бяха 
преобразувани с техните комплексни образи, като по този начин беше създаден общ 
вид на схемата в комплексен режим. 
 
 
Литература 
 

1. Wong J., „Single resistor controls Wien Bridge Oscilator Frequency” Analog Devices 
Application note, 2010 (AB112) 

2. TI Application report, Sine wave oscillator TI, SLOA060 – March 2001; 
3. Single Supply Op Amp Design Techniques, Application Note, Texas Instruments 

Literature, Number SLOA030 
4. Oscilators-module-03.pdf AF Sinewave oscillators, www.learnabout-electronics .org 
5. http://www.electronics-tutorials.ws/oscillator/wien_bridge.html 

 



 
 
 
 
 
 
               БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ                         ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - МОН 
 

 556

 
МАТЕМАТИЧЕСКИ СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА ЛЕНТОВ ФИЛТЪР 

С МОСТ НА ВИН – ЧАСТ 2 
 

Пламен Ангелов Ангелов 
Милена Димитрова Ангелова 

 
MATHEMATICAL ANALYSIS AND SYNTHESIS OF A VIN 

BANDPASS FILTER – PART.2 
 

Plamen Angelov Angelov 
Milena Dimitrova Angelova 

 
 

Abstract: Presented scientific material aims to put the transfer function of the specialized 
Vin bandpass filter. Presented scientific material continued development of part.1. It 
examines optimization scheme and output transfer function of the filter. 
 
Keywords: Precision generators, Bandpass filter, transfer function 
 
 

Увод  
В настоящата статия се продължава извеждането на предавателна функция на 

лентов филтър с мост на Вин. За да се изпълнят редица от условията за стабилност на 
изходната характеристика при тази схема трябва да се съблюдават някой особености 
като: 

- работа на филтъра при критични стойности на усилването на операционния 
усилвател; 

- спектъра на изходния сигнал при различен коефициент на усилване. 
Статията разглежда въпроса как може да се постигне максимална стабилност на 

изходните параметри при това схемно решение. За целта в представеният анализ се 
извежда модел на предавателната функция, като по този начин се анализират причин-
но следствените връзки за входно-изходните параметри на схемата. Тези параметрите 
ще бъдат обект на математическото изследване. 

 
3. Оптимизиране на схемата 

Комплексните импеданси Z1, Z2 са свързани паралелно и могат да бъдат пред-
ставени като еквивалентно съпротивление в следния вид: 

][
.

21

21
2,1 


 inZ

ZZ

ZZ
Z  

Комплексните импеданси Z3 и Z4 са свързани паралелно и могат да бъдат пред-
ставени като еквивалентно съпротивление в следния вид: 

][434,3  ZZZ  след направените преобразувания получаваме схемата по-

казана на фиг.1. 
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2

3
1

8
4

U1A
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Uout
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Z34

I.1

I.2

Uout/Ku

 
Фиг. 3. Обща схема за анализ 

 
4. Извеждане на предавателна функция на филтъра 

Според закон на Ом (за част от веригата) за големината на тока i1 можем да за-
пишем: 

(1)     ][
2,1

1 A
Z

UU
i xin   

където: 

][VUin   –  входно напрежение за схемата; 

][2,1 Z   – комплексен импеданс; 

 
Аналогично за големината на ток i2 можем да запишем: 

(2)   ][
4,3

2 A
Z

UU
i outx   

където: 

][VU x    – входно напрежение на извод 3 на ОУ; 

][VUout  – изходно напрежение за схемата; 

][4,3 Z  – комплексен импеданс. 

   
Според първи закон на Кирхов за т.1. от схемата можем да запишем: 

(3)     
4,32,1

21 Z

K

U
U

Z

UU
ii u

out
in

xin
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От израз (3) се прави следното параметрично преобразуване: 

(4)    )
11

.(
..

.

. 2,14,34,32,14,34,32,1 ZZ

K

ZK

U

ZK

U

ZK

KU

ZK

U

Z

U u

u

out

u

out

u

uout

u

outin   

 
От изрази (3) и (4) за големината на входното напрежение се получава: 

(5)    ][]
11

).1.[(.
2,14,3

2,1 V
ZZ

K
K

Z
UU u

u
outin   

От друга страна позовавайки се на равенството за коефициента на предаване се 
извежда израза: 

(6)  
]).1(1[

)(
]

11
).1.[(

1
)(

4,3

2,1

2,14,3

2,1

Z

Z
K

K
pK

ZZ
K

K

ZU

U
pK

u

u

u
u

in

out





  

Сега нека разгледаме само израза в знаменател получен от равенство (6): 

(7)  ][
..1

'

..1
.

1
.

1
.

11

1

11

1

1
1

1
1

212,1 









CRp

R
R

CRp

R
R

Cp
R

Cp
R

ZIIZZZ ininin  

където: ][)(' 11  inRRR  

Допуска се че входния импеданс на източника е чисто активен: 

(8)   ][
.

..1

.

1

2

22

2
2434,3 




Cp

CRp

Cp
RZZZ  

Тогава за отношението 4,32,1 / ZZ  можем да запишем: 

(9) 
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Замествайки така получената стойност в израз (6) ще получим: 

(10) 
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След като заместим стойността за R’1 и положим R=R1=R2; C=C1=C2. За кое-

фициента на предаване се получава израза: 

(11) 

]
1

)1()3.(.[..

1
..2...[

)(

1
)..

.
.(...

].
1

)
.

.(...[

)(

22

2

2
112

2

11
121

2

2
2

2

11
121

2

C
KRKRpCRp

C
RpCRpK

pK

C
RKRKRRR

C

CR
pCRRp

K
C

R
C

CR
pCRRp

pK

uinu

u

inuuin

u












 
Изхождайки от равенство (11) за израза на коефициента на предаване без отчи-

тане съпротивлението на източника се записва: 

(12) 
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5. Провеждане на числен експеримент 

Въз основа на така полученият израз на предавателната функция се провежда 
числен експеримент с помощта на програмен продукт MathCAD. 

Определяне на работната честота и извеждане на предавателната функция 
K1(p). Участващи параметри  kR 10  и nFC 100 . Резултата е показан на след-

ващата фигура: 
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Фиг. 4. Определяне на работната честота и амплитудното изменение  

на коефициента на предаване 
 

Изследване амплитудната стабилност на схемата с промяня на толеранса на чес-
тотно определящите компоненти  kR 101  и FnFC 110  . Резултата е по-

казан на следващата фигура. 

 
Фиг. 5. Определяне на работната честота и амплитудното изменение на 

коефициента на предаване 
 

Заключение 
За коефициента на усилване за схема от фиг.1. знаем, че:  Тук трябва да обър-

нем внимание на израз (12) в който ясно се вижда, че ако Ku=3 то част от знаменате-
ля ще се нулира. За да се избегне това избираме Ku>3. Забелязва се че това условие е 
идентично с приложението на „моста на Вин” като генератор [2]. Проведения числен 
екпсеримент показва честотното и амплитудното ограничения на схемата. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА АВАРИИ  
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STUDY OF POSSIBLE CAUSES OF FAILURE ASYNCHRONOUS 
MOTORS 
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Abstract: This article related issues often failure of asynchronous motors as part of the 
electrical locomotive considered. There have been studies of the regime parameters in 
conventional and real operating conditions. 
 

Key words: asynchronous motors, insulation. 
 
 

Въведение 
 

Мониторингът на техническото състояние на асинхронните двигатели (АД) с 
накъсо съединен ротор е един от важните показатели за надежна и ефективна работа 
на промишлените електрозадвижвания. Основните експлоатационни откази на АД се 
причиняват от два възела на двигателя: в намотката на статора и в лагерите. При това 
съотношението между тези откази зависи от типа, мощността и честотата на въртене 
на двигателя. Нарушаване на изолацията на намотките на статора, в частност къси 
съединения между навивките и фазите, много пъти водят до пълно излизане от строя. 

В изолационната конструкция са дефинирани местни и общи дефекти. Местните 
са съсредоточеи в неголям участък и се проявяват във вид на газови (въздушни кухи-
ни) и метални включвания, примеси, а също във вид на механични и технологични 
нарушения (микропукнатини, измествания на слоеве от лентите, вдлъбнатини и др.) 
[1]. 

Общите дефекти са най-разпространени – това са най-често проникваща влага в 
изолацията, по-рядко – развити газови включвания и проводими примеси. Разрушава-
нето на изолацията в началото на експлоатацията е бавно, а в края има скокообразен 
характер. 

 

Използването на ефективни средства и методи за оценка на състоянието на 
изолацията може в значителна степен да реши проблема на експлоатационната на-
деждност. Дори когато изолационните и импрегниращи материали са висококачест-
вени е необходимо да се извършва проверка на показателите на изолацията в хода на 
експлоатация на АД.  

Това е важно за предотвратяването на преждевременно излизане от строя, пора-
ди нарушения между намотките или по корпусната изолация. 
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Асинхронните електродвигатели (АД) с накъсо съединен ротор имат среден жи-
вот на работа от порядъка на 15÷20 години без капитален ремонт, при условия на 
правилна експлоатация. Под термина правилна експлоатация се разбира работа на 
двигателя в условия, съответстващи на номиналните параметри, указани в паспорт-
ните данни. На практика обаче много рядко режимите на експлоатация отговарят на 
предвидените от производителя. Причина за това може да бъде лошото качество на 
захранващото напрежение и нарушаването на правилата на техническата експлоата-
ция: претоварване, неблагоприятни условия на околната среда (повищена влажност, 
температура), намаляване на съпротивлението на изолацията, влошено охлаждане. 
Последствията от влиянието на тези фактори водят до поява на аварийни режими на 
работа на АД и повреди.  

Експлоатационните дефекти на изолацията на намотките са топлинни и в резул-
тата на умора. Дефектите, появили се в резултат на термично влияние са спичане, 
овъгляване и топлинно стареене. Причина за появата им е недопустимо повишаване 
на температурата на намотката.  

В практиката са известни методите на тестова (офлайн) и функционална 
(онлайн) диагностика на намотките на статора на АД.  

Методите на тестова диагностика са по-достъпни, основната им разлика в срав-
нение с функционалната диагностика е необходимостта от изключване на двигателя 
от мрежата. Основните методи за тестова диагностика на изолацията са импулсно из-
питване с повишено напрежение, тестиране на частични разряди, проверка на съпро-
тивлението на изолацията, определяне на коефициента на абсорбция. При импулсно-
то тестиране се изполват кратки импулси на напрежение към намотките на статора. 
Ако напрежението е твърде високо настъпва пробив в изолацията. Методът с доста-
тъчна точност определя повреди в изолацията между намотките на статора. Неблаго-
приятен елемент на изследването е възможността за влошаване на изолацията по 
време на теста [2÷6]. 

Тестовете с високи напрежения при променлив ток се регламентират от стан-
дартите на Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association 56 
(IEEE-SA 56) и Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association 432 
(IEEE-SA 432), в които са указани практическите възможности за използване на даде-
ната диагностика – при машини над 10 кVA. Този метод се ползва най-вече при опре-
деляне на нивото на стареене на изолацията. Той е по-подходящ за лабораторни из-
следвания пред вид необходимостта от скъп източник на високи напрежения.  

 

 

Фиг. 1. Пробиви на изолацията на намотките на статора на АД 
 

За двигателите с голям срок на експлоатация основно значение има диагности-
ката на повредите в резултат на стареене на изолацията между намотките.  
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Структурен признак за настъпването на фаза на критично износване и преход на 
АД в състояние на скрит отказ е образуването на пукнатини в изолацията. Дефекти 
като отслоения, екструзия практически не намаляват пробивното напрежение на изо-
лацията и нямат тенденция за бързо развитие.  

Двигатели с такива повреди могат да работят дълго време, макар че ако за диаг-
ностика се ползват методите за определяне на съпротивлението, коефициента на аб-
сорбция, тангенсът на диелектричните загуби, които са особено чувствителни относ-
но нееднородности в изолацията, ще покажат необходимост от ремонт. 

 

I. Експериментално изследване на преходни процеси на електрозадвижване 
на комресор на локомотив 

Много пъти при изследвания на преходни процеси се използват мрежови ана-
лизатори. Анализаторите дават възможност да се правят измервания и регистрации 
на показателите на  качество на електрическа енергия.  

С помощта им могат де си измерват пускови токове, сривове и промени в напре-
жението, да се измерва и записва потребяваната мощност.  

Извършва се мониторинг на пускови токове, изменения на напрежението, крат-
ковременни пренапрежения, нарушения в електроснабдяването.  

Може да се измерват и записват мощността и коефициента на мощност, актив-
на, реактивна и пълна мощност, натоварване, изменение на натоварването, сила на 
тока и напрежения. 

Във връзка с честото авариране и излизане от строя на АД, задвижващи компре-
сори като част от електрообзавеждането на електрически локомотив се наложи да се 
проведе изследване на преходните пускови процеси на двигателя.  

Това изследване има за цел откриване на възможните причини за честите ава-
рии. Изследването се проведе с помощта на мрежов анализатор HIOKI 3197.  

 

 
 

Фиг. 2. Схема на електрозадвижването 
 

Фиг. 3. Мрежов анализатор HIOKI 3197 
 

 

Предполагаемите причини за дефектирането на АД могат да бъдат: некачестве-
ни лакове и/или неспазване на технологията на нанасяне на лаковите покрития на 
намотките; пренапрежения в резултат на преобразуването на еднофазната захранва-
ща мрежа в трифазна такава; топлинно претоварване на машината; стареенето и умо-
ра на изолацията. 
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Обектът на изследване е АД с мощност 22 kW, задвижващ компресор, който 
нагнетява сгъстен въздух в ресивер за нуждите на спирачната система. Практиката 
показва честа поява на аварии в този тип двигатели, включително и на такива, наско-
ро пренавити.  

 
 

Фиг. 4. Експериментално изследване на пускови преходни процеси  
на електрозадвижване с помощта на мрежов анализатор  

в конвенционална електрическа мрежа 
 

 
Фиг. 5. Експериментално изследване на пускови преходни процеси 

 на електрозадвижване с помощта на мрежов анализатор в реални условия 
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При локомотивите има особености при създаване на трифазно напрежение. То 
се получава от еднофазна мрежа, захранваща автотрансформатор, и комбинация от 
включването на кондензатори и индуктивности за получаването на относително си-
метрично трифазно напрежение в установен режим на работа на компресорите. Тези 
особености обуславят получаването на пренапрежение в преходен пусков режим на 
електрозадвижването. 

За по-точно установяване на причината за авариите се проведе сравнително из-
следване. АД бе тестван в условия на конвенционална мрежа – 3х400 V, 50 Hz.  

С помощта на мрежов анализатор HIOKI 3197 бяха регистирани и записани 
стойностите на характерните величини на пусковите процеси. Анализът на данните 
показва, че липсват отклонения в режимните параметри на работа (Фиг. 4) 

Тестването в реални работни условия с допълнителното включване на конденза-
торите показа наличие на несиметрия в напрежението, като следствие – и в токовете, 
както и поява на пикови стойности на напреженията (Фиг. 5) 

 
Заключение 
Експерименталните резултати показват, че няма аномалии в пусковите процеси, 

сравнено със задвижване, захранвано от трифазна симетрична мрежа. 
Пиковете в напреженията са с големина около 1000 V и не са причина за проби-

вите в изолацията на намотките на машината.  
Използваните съвременни импрегниращи лакове са на водна основа и при не-

спазване на технологията – недостатъчно време за изпичане или по-продължително 
време за изпичане може да се създадат условия за интензивна амортизация на покри-
тието и компрометиране на изолацията.  

Това дава основание да се приеме, че именно неспазване на технологията на 
изпичане е причината за изгарянето на двигателя. 
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