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МЕДИЙНИТЕ ОБРАЗИ НА КНИГАТА 

 

проф. д.ф.н. Калина Лукова 
Бургаски свободен университет 

 
THE MEDIA IMAGES OF THE BOOK 

 

Prof. Kalina Lukova, DSn 
Burgas Free University 

 
 

Abstract: Studied are the metamorphoses of the post-Gutenberg book under the influence 
of the media and the multimedia technologies – from newsbook to booktrailers. The 
hybridizing of various semiotic systems (text, image, sound) are reviewed as a basic 
epistemological module in the contemporary humanitaristics.  
 
Key words: newsbooks, booktrailes, e- book, reading, metamorphoses.  
 

 
Изследването се занимава с метаморфозите на постгутенберговата книга, под 

влияние на медийните и мултимедийните технологии.  
В съвременното хуманитарно пространство доминиращи алтернативни двойки 

са: печатна книга-електронна книга; печатен текст-хипертекст; традиционен читател-
пърформър; библиотека-Интернет; слово-визия, мотивирани от господството на мул-
тимедийната моделност. 

Фундаменталните промени в четенето се илюстрират чрез смисловите и 
функционални трансформации на енциклопедията в електронния хипертекст. Енцик-
лопедията е класическата просвещенска емблема на хуманитарното знание. В значе-
нието си „вътре в кръга“ на знанието „тя предполага кръг, общност на света, на която 
съответства общност на знанието. Като парадигматичен образ на хуманитаристика 
„Енциклопедията“ е създадена в периода 1750-1774 г. под редакцията на Дидро и 
представлява изключително постижение на интелектуалната мисъл.  

Френската енциклопедия излиза в 35 тома и достига значителния за времето 
тираж от 4250 екземпляра. Енциклопедизмът символизира модерността на Просвеще-
нието в способността за авторефлексия, изразена в крилатата фраза на Кант: „Дръз-
вай да знаеш“. Позовавайки се на статията на Кант „Що е просвещение“ (1784), 
Мишел Фуко в двете си лекции „Що е критика“ (1978) и „Що е Просвещение“ (1983) 
прави аналогия между Просвещението и постмодернизма. В тази връзка и С. Хаджи-
косев отбелязва: „Енциклопедията е била онова, което в днешната постмодерна епоха 
е глобалната мрежа Интернет – символ на безграничните човешки възможности да 
разширява сферата на познанието и да го довежда по най-краткия начин до всеки гра-
мотен и любознателен човек. [1] 

 

Интересни връзки във времето между хипертекста като електронна технология 
за съхраняване и свръзка на информация и класическата енциклопедия, извежда 
Мария Бабу. Нейното изследване „Промените, причинени от дигиталните техноло-
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гии, в литературната институция“ е положено в съвременния хуманитарен контекст 
на традиционната и електронна текстовост, свързан с понятието отворена творба на 
У. Еко. „Преживяването на пределите“ в практиките на дигиталното писане, т.е. 
хибридизирането на различни семиотични системи (текст, образ, звук), е основен 
епистемологичен модул в съвременната хуманитаристика. 

Според М. Бабу хипертекстът обслужва актуалната нужда от автоматично тър-
сене и обмен на информация, която е аналогична на специфичната конфигурация на 
печатната книга – енциклопедията.  

Хипертекстуалният механизъм има енциклопедична същност, защото установя-
ва връзки (текстови нишки), но е скоростен и осигурява едновременен достъп до ин-
формация. Енциклопедичната насоченост на повествователната машина се проявява 
в самото пренареждане на книгата (текста), но надхвърляйки нейната репродуктивна 
функция: „повествованията на новите интерактивни медии пренасят читателя вътре в 
действието, като го трансформират в пърформър (по названието на Флейшман). Но 
този пърформър ще трябва да се интегрира в един вече повествователен сюжет, т.е. 
читател и играч се объркват в една и съща цялост. [2] 

Интерактивната фикция включва два елемента, характерни за електронното 
писане: епизоди (теми) и решения (линкове) между епизодите. Според актуалния 
анализ на Болтер, хиперфикцията разнообразява играта разказвач/персонаж: „При 
електронната структура авторът може да фрагментира реалността в серия от перс-
пективи, без да нарушава ритъма или разбирането на текста. На читателите не им е 
нужно едновременно да противопоставят всички страни на събитията; вместо това 
последователността, в която ги анализират, определя всяко преживяване на текста“ 
(Болтер, цитиран от Мария Бабу в посоченото изследване.). Според Болтер, тъй като 
читателят има свободата да избира, преживяването на текста е различно от читател 
на читател, от прочит на прочит, което води до „упражнение по гледни точки“ във 
виртуалната среда. 

За разлика от класическото повествование, интерактивната повествователна 
среда е архитектурен план на всички възможни комбинаторики и свързаности между 
фрагментите ѝ, при което читателят взема решения. Той актуализира възможни асо-
циации, той е строител на повествования, но избира сред възможни предопределе-
ности. Програмирането, което поддържа хипертекста, е едно текстово предвиждане – 
тук бъдещето настъпва преждевременно в настоящето, според Лиотар. 

Книгата изисква време за четене, но вътре в него читателят управлява изцяло 
времето си, защото може да спре, да забави или да ускори прочита. Книгата се вписва 
в „културата на складирането”, за разлика от „изливащата се култура“, свързана с 
телевизията и радиото. При тези медии времето не е подвластно на зрителя/ слушателя. 

В тази ситуация печатното слово брани свободата на читателя спрямо времето. 
Глобалната медия Интернет комбинира „културата на складирането“ и „изливащата 
се култура“, защото виртуалната библиотека е и латентно време, което се овеществя-
ва по волята на потребителя. Електронният текст не е обективиран като текста на 
книгата и след използването му отново се връща в подвижното виртуално простран-
ство. То има предимството, че е във висока степен безплатно. 

Изследването се свързва с важния проблем за еволюцията на книгата и четенето 
в Постгутенберговата епоха. В историята на книгата тя променя формата си, като 
материалната ѝ реализация се минимизира и напуска класическото определение за 
две корици и книжно тяло. В движението печатна книга – аудио и аудиовизуална 
книга – дигитална книга, електронната книга е „вододел“, според Дик Брас от 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                 том XXXVI, 2017 
 

7 

Microsoft. Електронните книги променят традиционното четене като телесна функция 
и налагат четенето „hands free“ (свободни ръце).  

Същевременно, „съвременните мултимедийни книги са доказателство за из-
вършващия се сега обратен процес на синкретизъм, на сливането на всички медийни 
канали и технологии в една среда, отново наричана книга“. [3] 

 
Имената на книгата - хроники 

І. Newsbooks 
Многозначителен факт е, че първият английски седмичник, основан от Натанаил 

Бътър и Никлъс Бърч през 1622 г., който поставя началото на английския печат, се 
нарича „Weekly news“ или „Newsbooks“ – „Книги с новини“. Литературната книга 
сраства с новината, с медията.  

The Oxford English Dictionary ги описва като „Малък вестник. В общо ползване 
са  от около 1650-1700“. Newsbooks  се приемат за  предци на вестника, отпечатват се 
във фолио формат до 250 копия. Състоят се от един отпечатан лист (осем страници), 
а по-късно от два печатни листа (шестнадесет страници). Представят официални 
изявления за публични събития, като The encountre Trewe, отпечатан след битката 
при Flodden през 1513 г.  

Newsbooks се разглеждат като ранна форма на вестник, но те са и медийна 
трансформация на книгата в генеалогията на печата. Интересна еволюционна анало-
гия може да се направи между книгите новини и месечното списание препечатка 
„Рийдърс дайджест“ в джобен формат, наподобяващо книга (1922 г., издател Де Уит 
Уолъс). В него се  препечатват най-интересните публикации от американската преса, 
както и литературни творби чрез съкращаване, редактиране и преразказ на оригинал-
ните текстове. Списанието точно се вмества в междинна литературно-журналисти-
ческа форма.  

Съвременните Newsbooks са модерни сайтове, в които се събират новини от раз-
лични информационни източници. 

  
ІІ. „Мускулестата  проза“ на Хемингуей 
Тя е близка до филмовия сценарий, под  силното влияние на визуалните посла-

ния на ХХ век – фотография, кино, телевизия. [4]  Според М. Петров, уникалният 
журналистически стил на Хемингуей влияе върху писателския му стил, защото се-
тивността, пластичността и изразителността преодоляват тенденциозността на поли-
тическия колумнист и динамиката на оперативната журналистика. Така неговите ко-
респонденции, репортажи и статии се превръщат в големи документални фрески на 
времето между двете световни войни.  

Подобни са наблюденията на Т. Абазов, който отбелязва следните елементи, 
характерни за литературно-журналистическото писане на Хемингуей: „стремеж към 
максимална достоверност на преживяванията и обстановката, пластичен релеф на 
изложението, предимство на картината пред рефлексията в него, сблъсък на харак-
тери и идеи като мотор на действието, усещане за многослойност (прочутият негов 
„айсберг“). [5] 

Предпочитаният лаконичен стил от Хемингуей, с айсберговия му сюжетен пох-
ват на привидна маловажност на действието, се определя от собственото му   призна-
ние: „Хубавата проза е подобна на айсберг, седем осми от който е скрит под водата“. 
Уникалният стил на Хемингуей метонимизира визуалните метаморфози на книгата 
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от 20-те и 30-години на ХХ век. В жанрово отношение текстовете се разглеждат най-
често като репортажи, но всъщност са междинна жанрова форма между репортаж и 
фийчър (в значението му на фактологичен разказ). Краткото, изпълнено със сетивни 
детайли описание, не се коментира, но излъчва силни подтекстови послания, според 
„теорията на айсберга“.   

Чрез тази теория и неговите култови романи също могат да се четат  като репор-
тажи от мястото на събитието. Книгите на Хемингуей се припознават и като матрица  
за модерното PR писане. 

В статията си „Овладяване на повествование и стил на писане за PR специалис-
ти или какво можем да научим за писането от Ърнест Хемингуей“ Анна Крантова 
актуализира Хемингуей в контекста на PR писането по отношение на важна особе-
ност: „елиминиране на хиперболизираните прилагателни имена. Много често PR 
практиците смятат, че използвайки превъзходната степен, текстът става по-интере-
сен, привличайки повече внимание. Истината обаче се оказва съвсем различна. Ре-
портери, редактори и PR практици благоговеят пред кристално-чистия стил на пи-
сане на журналиста и романист – Ърнест Хемингуей. Носител на Нобелова награда за 
литература от 1954 за „майсторство в изкуството на повествованието“ и „влиянието, 
което оказва върху съвременния стил“, Хемингуей може да бъде изключително по-
лезен в овладяването на блестящ стил на писане за всеки PR специалист.“ [6]. 

По-нататък авторката цитира 25 имена и конструкции, които трябва да се избяг-
ват според Хемингуей: „достоверен; най-доброто от марката; най-доброто от катего-
рията; успех, постижение; авангарден; разтърсващ; от край до край; фантастичен; ви-
сока производителност; копка; оригинален; най-важен; водещи; следващо поколение; 
един от; препятствие; революционен; безпроблемно; продиктуван от решение; поло-
жение; ненадминат; уникален; нямащ равен на себе си; световноизвестен; от световна 
класа.“ 

Сетивното, „мъжко“ писане на Хемингуей е преход към нов тип култура – 
„цивилизацията на образите“. Нейни емблеми са новите имена на книгата:  медийна 
проза, репортерски разказ, литературно новинарство, блог разказ, online изповед, tv 
сериал и мелодрама, риалити формати, инфотейнмънт. Тези процеси мотивират и мо-
дерните полемики за „смъртта на автора“ и „журналистика без журналисти“, докол-
кото класическите образи на писателя и журналиста също се трансформират в съвре-
менни виртуални образи – блог писатели и журналисти. 

„Риалити форматите са нов вид tv разказвачи на т.нар. човешки истории. Те за-
имстват литературното разказване – влизат в ролята на tv разказвач чрез tv способи. 
Новата tv журналистика разширява функциите на екранен разказ, като се превръща в 
разказвач, а не в анализатор на процеси и явления“. Извършва се „трансформация 
между литературен разказ и класическа tv журналистика“ [7]. 

В този аспект на интегриране е много продуктивно да се изследва модерният 
медиен драматургичен жанр инфотейнмънт, който навлиза в телевизионното прост-
ранство през първото десетилетие на ХХІ век: „Постмодернистичният медиатекст не 
толкова отразява действителността, колкото я моделира – в пълния смисъл на думата 
създава нова реалност, при това без заплаха от санкция. Акцентът при програмиране-
то на предаванията е интертекстуалността, виртуалните декори и всевъзможните ви-
дове визуални и лексикални игри“ [8]. 

Интересуващата ни жанрова специфика на инфотейнмънт е, че при него инфор-
мацията се замества от човешката история, а основна роля изпълнява журналистът 
разказвач, който се превръща в медийна звезда. 
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ІІІ. Блог литература. Блогороман 
Интересна и убедителна е версията, че блогът е дигитална трансформация на 

класическия литературен дневник. Според Е. Борисова дописването на блога дневник 
от други блогери е „рецептивно-креативна комуникативна ситуация, която ...напомня 
на „салонната“ култура на ХVІІІ и ХІХ век, „клубна“ я нарича ХХ и ХХІ век. Във 
виртуалния „салон“ обаче са „поканени“ не само „посветените“, а буквално всички“ [9]. 

Етимологията на думата блог, съкратено от weblog, илюстрира неговата хетеро-
генна жанровост: web (мрежа, Интернет) и log (дневник). Блогът е уебсайт във фор-
мата на традиционния дневник: първоличностно повествование – изповед или анализ, 
коментар, бележки, разказ, импресии, фотографии, препратки към други текстове. 
Блоговете са по-публични от класическите дневници. Според тематологията те се 
разделят на: лични, тематични (възприемани като „любителски вестници”), комен-
тарни (анализират и коментират актуални политически и обществени събития). 

Личният уебдневник се идентифицира чрез автор (блогър) и съавтори, които го 
допълват и дописват. Той може да се приеме като мултиплицирана дигитална форма 
на познатия лирически „дневник на чувствата“, на романа дневник, на публицистич-
ния, философски, културологичен, исторически, епистоларен дневник и т.н. В евро-
пейската (включително в българската) културна и литературна история дневникът е 
предпочитан жанр. Ще цитирам произволно някои класически и съвременни заглавия 
на дневникови творби: „Дневник на чумавата година” (Дефо), „Философско-истори-
чески дневник“ на Яворов (с фиксирано начало и фрагментарно-асоциативна струк-
тура), „Дневникът на самотния 1904-1913 г.“; „Мисли, импресии, бележки“ на Ем. 
Попдимитров; „Дневникът на един баща“ на Хр. Бръзицов; „Частен културен днев-
ник” на Д. Камбуров; „Дневник на скръбта. 26.Х.1977-15.ІХ.1979“ на Ролан Барт. 
(интересен факт е, че Барт признава нетърпимостта си към медиите, например към 
вестник „Монд“, който е прекалено информиран за личния му живот). 

Интересни наблюдения по интересуващата ни тема прави Ренета Божанкова в 
статията си „Литературни проекции на онлайн съществуването“. В двупосочността 
на трансформативното движение литература – Интернет се отбелязва, че през 90-те 
години на ХХ век се наблюдава преходът от литературата към киберпространството 
и се водят спорове за интерактивните практики, а в началото на ХХІ век се появява 
обратният процес: „въвеждане“ на мрежата в литературата [10]. 

Р. Божанкова цитира творби на български и чужди автори, написани след 2000 г., в 
които се тематизира Интернет и киберкултурата: „log“ на Райна Маркова, „Лаканиан-
ски мрежи. Блогороман“ на Златомир Златанов, „Авантюра, за да мине времето“ на 
Албена Стамболова, „4ат или сбогуване с Аркадия“ на Петър Краевски, „Самота в 
мрежата“ на Януш Леон Вишневски, „Шлемът на ужаса“ на Виктор Пелевин, „Media 
Sapiens-2. Дневник на информационния терорист“ на С. Минаев. 

В посочените текстове „книгата имитира електронната среда, реквизитите на 
електронната поща”. Р. Божанкова илюстрира този процес чрез книгата „Log“ на Р. 
Маркова – активен блогър и печатен писател, отразяващ свръхмодерното си двойст-
вено битие: онлайн и офлайн. Книгата „Log“ побира в себе си дневникови бележки 
(2001-2004 г.), както и есета на авторката, посветени на по-строга, подредена и дис-
танцирана рефлексия за Интернет културата. Дневниковият характер, движението 
стъпка по стъпка след изтичащото време отличава книгата като цяло, наречено не 
иначе, а „log“, едно от значенията, на което е именно дневник, но отпратката по-ско-
ро е към „мрежовия дневник“, уеблога [12]. Структурата на книгата е фрагментирана, 
защото в дневниковата форма се вграждат записи на онлайн чат разговори, като се 
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разчита на асоциативната намеса на читателя, за да възстанови хронологията. Нару-
шена е класическата дистанция автор-читател. 

Друго важно разграничение между книгата дневник и онлайн дневника е степен-
та на емоционално присъствие. При сравняването на книгата, издадена през 2006 г., и 
блога на авторката е осезаема емоционалната липса в онлайн дневника, както и  ос-
новните различия спрямо книжния „log“ : хипертекстовата безкрайност и преградите 
на книжното тяло. 

„Преливането между книгата и мрежата“ се свързва и с жанра „виртуален ро-
ман“ в книгата на П. Краевски „Чат или сбогуване с Аркадия“ (2009). В него последо-
вателно се редуват прозаичен текст с чат разговор като онлайн текст. Така литератур-
ното повествование поема хипертекстови структури. 

Р. Божанкова отбелязва „транспозиционирането на онлайн писмовни практики 
и онлайн общуване в традиционната линейна и книжна форма“, „при която се дости-
га до рекомбинация на жанровите модели в новите постелектронни епистола, днев-
ник, драма“ [13]. 

В подобна изследователска парадигма може да се анализира и трансформатив-
ността на романа дневник като литературен модел в блогоромана („Лаканиански 
мрежи. Блогороман“ на Зл. Златанов). 

Хипермодерното битие на човека с присъщата му двойственост (в Мрежата и 
извън нея) мотивира и обяснява и двойственото битие на книгата –  онлайн и офлайн. 
С виртуалния й живот се свързва и едно от последните й имена: booktraler. 

 
ІV. Booktrailers 
Ще представя този жанр според наблюденията на Д. Иванова, една от малкото 

му изследователи в българския контекст. [14]. Тя определя буктрейлъра като кратко 
(2-3-минутно) самостоятелно мултимедийно произведение върху книга, което обик-
новено се създава с рекламно-търговска цел и в което внимателно и целенасочено са 
подбрани отделни акценти от книгата, „облечени“ във вербална, визуална (кине-
матографска, фотографска и пр.) и/или музикална форма, които динамично са обеди-
нени в единна структура, създаваща ефекта на зрелището, атракцията, забавлението. 
Появил се в САЩ още през 2002 г., буктрейлърът, който първоначално е свързан с 
идеята да бъде успешно и адекватно на съвременните търсения промоционално 
средство, днес е определян като нова, независима форма на изкуството. Тази нова, 
съвременна тенденция към трейлърмейкърство върху книги може да се обясни и 
логично да се обвърже с влиянието на стремително развиващата се визуална култура, 
чиито различни формати предлагат различни зрителни и сюжетни интерпретации. 

Д. Иванова проблематизира и композицията на буктрейлъра: отворена – в нея се 
включват различни елементи. Един буктрейлър може да бъде концентриран само 
върху определена сцена или сюжетна нишка от книгата, може да бъде и комбинация 
от няколко акцента, които да представят различни драматични ситуации или опреде-
лени персонажи. Съществуват и такива видеопродукти, които изцяло са съставени са-
мо от блърбове към книгата или от интервю с автора и т.н.. Като задължителни еле-
менти присъстват: заглавието  на книгата, името на автора, къде може да бъде закупе-
на и къде може да се получи информация за нея и автора й. 

Ще се позовем и на някои цитирани от Д. Иванова чужди автори. Интересна е 
тезата на Ю. Щербинина, че в буктрейлъра „художественият текст е презентиран не 
като метафора, а като метонимия – вместо целия образ са дадени частни детайли, 
разпръснати елементи“ [15].  
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Буктрейлърът може да се определи като модерен канал, чрез който книгата се 
влива във виртуалното пространство, „ние сме на ръба на това, при което почти всич-
ко се мести във виртуалното пространство. Ако си там – тогава съществуваш, а ако 
съществуваш само по страниците на вестниците, означава, че съществуваш само на-
половина“[16]  

Според Д. Иванова, заради това „преместване“ във виртуалното пространство 
текстът от книгата, претворен със средствата на различни изкуства, които се 
включват в създаването на буктрейлъри (музика, кино, фотография, анимация и пр.), 
във видеоформат вече се трансформира в текст с много кодове, чиито съставки са 
комбинация от словесни, зрителни и/или музикални елементи. Тя акцентира върху 
синкретичността като характеристика, която сближава буктрейлърите с видеорекла-
мите, и прилага следната класификация на буктрейлърите, според техническото им 
изработване: чрез поредица от слайдове с подбрани за целта фотоси, т.е. чрез статич-
ни изображения; чрез анимация; чрез видеооткъси, които представят отделни части 
от книгата с актьорско участие без сюжетна последователност (клипове); чрез видео-
сюжет с актьорско участие и режисьорска намеса(филмови). 

От всички интересни буктрейлъри, които анализира Д. Иванова в статията си 
„Четенето и книгите през призмата на буктрейлъра“, ще цитираме коментара й за 
слайдовия буктрейлър към книгата на Милан Кундера Валс на раздяла (YouTube / 
25.08.2014): „Акцентът е върху повествованието, т.е. буктрейлърът разказва важни 
фабулни моменти от книгата. Текстът, който се разгръща последователно в пореди-
цата от слайдове, напомня на анотациите върху кориците на книгите – въведени са 
главните двигатели на действието, очертани са най-общите нишки, които образуват 
сюжета. Разбира се, акцентите са загадъчни, вратата към книгата е само открехната. 
Подобно на повечето рекламни анотации и текстът от буктрейлъра завършва с опре-
деление на книгата – това е „удивителна книга за любовта и смъртта“. [17] 

Д. Иванова отбелязва важна особеност на буктрейлъра – неговата съотносимост 
към характерното за  съвременното информационно общество „клипово“ съзнание и 
"клипово" възприемане на реалността. Тази нова сетивност е нелинейна, пулсираща, 
мозаечна. Така буктрейлърът се превръща в „средство за генериране на ентусиазъм 
около книгата, без тя да бъде узурпирана“, според Кнечке, т.е той реабилитира 
книгата и четенето. Неслучайно, все повече буктрейлъри се създават към класически 
и забравени от днешните читателски публики книги. 

Променят се имената, форматите на книгата, техниките на четенето, но в или 
извън своето тяло книгата винаги присъства – като матрица, модел, медиатор, вдъх-
новение за творчество в реалния и във виртуалния свят. 
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БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАД ГРАНИЦА 
АКТУАЛНИ ПОЛИТИКО-ПРАВНИ АСПЕКТИ 

 

проф. Веселин Христов Цанков, д.ик.н. 
Бургаски свободен университет 

 
 

„Всеки човек си има корен – не можеш да преместиш една палма в Камчатка и 
да очакваш да оцелее.... 

Вероятно културите ще се изравнят по някакъв начин. И сигурно цената ще 
бъде смъртта на някои редки цветя – на еделвайси, на кокичета, на лалета. А също 
сигурно е, че някои безименни птичета с весели цветове ще изчезнат в глобалните 
стърнища...” 

 

      Рангел Вълчанов 
В сп. „Тема“, бр. 33, 2007 г., стр. 32-33 

 

 
Съдбата на националната държава и нейното бъдеще в човешкото развитие е 

един от актуалните въпроси, на дневен ред в Европа. Този значим проблем е изцяло 
под въздействието на глобализацията и на интеграцията на Република България в 
евроатлантическите структури. Естествено се поставя и въпроса за съществуването, 
за политическата и социокултурната идентичност на големи групи от хора, които 
живеят продължително или постоянно извън родината си или извън държавата си на 
произход. Интерес представлява както ролята на държавата им на произход за тяхно-
то оцеляване и бъдеще, така и тяхната роля за развитието на политическите, общест-
вено-икономическите отношения в държавите, в които пребивават и държавите, с 
които са тясно свързани по етнокултурни, религиозни, семейни и други причини. 

Един от големите поддръжници на българската национална идея, обществени-
кът и публицист Стефан Попов пише: „една нация се изправя в пълния си духовен 
ръст само ако е интегрирала държавно всички сили на своя народ“1. 

Идеята за единна Европа е израз на един обективен процес. Голяма част от на-
родите на Стария континент виждат в нея шанс за оцеляване чрез дълбоко вътрешно 
обновление, чрез преход в ново качествено състояние на всички измерения и аспекти 
на историческото си и настоящо битие. Според някои автори „националната държава, 
неизбежна през изминалото столетие, като база за възникващото индустриално об-
щество чрез своите конституции и демократични институции, вече не може да задо-
воли в пълен аспект съвременните потребности, а според други – тя е неизбежно не-
обходима”2. Редица философи, политици, юристи приемат, че „са необходими други 
форми за обединение и за съвместна изява”, необходима е цялостно нова, по-широко 
мащабна концепция за ролята на националната държава в условията на глобализа-
цията в световен аспект3. 

                                                            
1 Попов, Ст. Българската идея, С., 1994, с. 13. 
2 Вж. Белов, М., Евг. Танчев. Сравнително конституционно право, С. 2009. С. 352-375; 
Близнашки, Г. Еволюция на конституционализма, С., 2017, с. 183-201; Белов, М. Българската 
конституционна идентичност, С., 2017. раздел трети. 
3 Белов, М. Българската конституционна идентичност, С., 2017.  по-подробно в раздел трети 
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В епохата на повсеместната глобализация от една страна е налице криза на 
националната идентичност и държавност, а от друга – засилващи се националистич-
ни нотки (типични примери в това отношение са Косово, Белгия – трите относително 
независими общности, Испания – баските и каталунците, Франция – остров Корсика), 
създаване на наднационални общности по определени национални, етнически, рели-
гиозни и други признаци.  

Освен възгледите за националните държави периодично се възраждат и идеите 
за ролята на нациите и стремежите за тяхното възраждане, за обединение с национал-
ните малцинства и намиране на достойно място в новия европейски ред. Европей-
ските нации са живи политически, икономически, но същевременно културни и ду-
ховни общности. Европейското обединение е възможно само на база съществуващите 
нации и тяхното легитимно многообразие. Тезата за „единност и неделимост на на-
цията“ постепенно отстъпва пред идеята, че всички нации се състоят от повече или 
по-малко разнообразни етнически, езикови, религиозни, регионални и други общнос-
ти4. В този смисъл интерес представлява систематичното място и роля на общностите 
зад граница в тези процеси. Този въпрос е особено значим за държавите от Централна 
и Източна Европа и по-конкретно за Република България, която поради исторически 
обстоятелства, а днес предимно по икономически причини, има значителен брой съ-
народници зад граница. 

 
Общностите зад граница и миграционните процеси  –  кратък преглед 
Миграцията е съпътствала човечеството още от създаването му. За по-голяма 

част от човешката история движението (миграцията) е било нормата. Изразявало се е 
в безкрайно търсене на нови пасища, на ловни полета, на нови източници на стоки, 
на нови възможности за работа. Изграждането на модерната държава е потвърдило и 
същевременно променило тази теза на проф. Харис, като днешните глобализационни 
процеси внасят поредните промени в миграционните движения и в тяхната роля за 
развитието на обществата. Свободата на предвижване от една държава в друга в 
древността е било възможно понякога свободно, а друг път при спазване на опреде-
лени условия. Визата, като разрешение за влизане, пребиваване и напускане възниква 
през 20-те години на ХХ век и някои автори я определят като „проклятието на  
ХХ век“. Днес, особено след атентатите в САЩ през 2001 г. и терористичните актове 
в редица европейски държави през последните години, държавите се възползват из-
ключително от принципа на националния суверенитет за да въвеждат редица ограни-
чения и забрани за влизане и пребиваване. Въпреки солидната международноправна 
уредба, тези въпроси все още са в изключителната компетентност на отделните дър-
жави, разбира се, като се имат предвид за Европа Общата политика на ЕС по въпро-
сите на визи, миграция, убежище, бежанци и съответните договори и актове на 
Правото на ЕС. 

Съвременната глобализация води от една страна до високо ниво на интегрира-
ност на пазари на стоки, капитали и услуги, а от друга до сравнително по-ограничено 
трансгранично движение на хора и по-конкретно на работна ръка (работници-имиг-
ранти). Редица научни изследвания сочат, че липсата на възможности за легална миг-
рация водят до незаконна миграция, трафик на хора, при които се наблюдават 
сериозни нарушения на правата на човека. Съществува мит, че се търсят предимно 

                                                            
4 Шулце, Х., Държава и нация в европейската история, С., 2002, с. 113-19; 319-340; Бройер, Щ., 
Държавата – създаване, типове и организационни стадии., С., 2004, с. 247-265. 
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висококвалифицирани работници. Така ли е наистина в застаряваща Европа. Дори в 
Плана за законна миграция в ЕС се пренебрегва въпроса за търсене на нискоквалифи-
циран труд. Признава се широкият обхват на недостигаща работна ръка – от ниско-
квалифицирани кадри до учители и научни работници. Така политиката на затворени 
врати принуждава значителна част от нискоквалифицираните имигранти да влязат в 
неформалната икономика с всички произтичащи от това последици. По такъв начин 
временните работници-имигранти са с редица нарушени права – заетост при най-ло-
ши условия, прекомерна продължителност на работния ден, ниско заплащане, дис-
криминация по полов признак, експлоатация на детски труд и т.н. По този начин 
много често се нарушават основни човешки права, независимо че са прокламирани в 
редица международноправни актове за защита правата на човека, които са ратифици-
рани от почти всички държави. 

При проучване на проблемите на общностите зад граница се открива известна 
противоречивост в прилагането на международно право, на Право на ЕС и на вът-
решния правен ред на държавите-членки. Някои от областите, като правна защита на 
бежанци и търсещи убежище лица са по-подробно регламентирани, докато в други, 
като икономическа миграция, събиране на разделени семейства, интеграция и натура-
лизация в приемащите държави, като и повторна интеграция в държавите на произ-
ход е постигнат значително по-скромен консенсус. 

 
Общностите зад граница и защитата на правата на човека, в частност на 

малцинствата 
Едно от големите достойнства на отминалия ХХ век е осмислянето и правното 

регламентиране на защитата на правата на човека и особено на малцинствата, на раз-
личните от мнозинството. Началото е поставено от Обществото народите след прик-
лючване на Първата световна война (периода 1919-1939 г., като система за закрила на 
националните малцинства). Следващият етап е след Втората световна война, когато 
се изгражда цялостна система за защита на правата на човека. И най-новият етап е 
свързан с политическите преходи в края на 80-те години на ХХ век и началото на 
ХХІ век. Втората половина на ХХ век е благодатна среда, в която идеите за свобод-
ния гражданин се формират и възприемат като международноправни принципи и 
норми. Постепенно се възстановява идеята за запазване на специфичните права на 
личността, основаващи се на разнообразието в етническата, езиковата, религиозната 
сфери. 

Сложното преплитане на въпросите за спазването на основните, международно 
признати права и свободи на гражданина и на специфичните му права, когато той 
проявява своята идентичност, различна от тази на мнозинството в съответната държа-
ва, е голямо предизвикателство за историци, философи, политици, юристи и за други 
категории общественици. От една страна, то е свързано със субективните права на 
индивида, а от друга с такива чувствителни въпроси като етнокултурна идентичност 
на нацията, държавен суверенитет, национална сигурност и т.н. 

При анализа на историческите етапи в развитието на доктрината за защита на 
правата на малцинствата изходен пункт е положението, че правата на малцинствата 
не трябва да бъдат разглеждани извън общите принципи и норми за защита на права-
та на човека и на гражданина. Преди правата и задълженията на малцинствените 
общности да бъдат специфичен обект на регламентиране, проучване и анализиране, 
трябва да се има предвид обстоятелството, че тези лица са на първо място граждани 
на съответна държава или на друга държава, включително лица без гражданство, 
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които имат съответен правен статут или лица с неустановено правно положение. 
Като такива те са задължени да спазват съответните вътрешноправни и международ-
ноправни норми, както всички останали членове на съответната държава, в която 
фактически пребивават. 

 
Българските общности зад граница 
Със своята комплексност темата за българските общности зад граница попада 

във фокуса на вниманието и е обект на научни изследвания и анализи на изследовате-
ли в областта на хуманитарните, обществените и други науки. Процесите на овладя-
ване на проблемните ситуации в съвременния динамичен свят, предизвикани от 
„различните от мнозинството“ са обект на философски, политологически, социологи-
чески и по-рядко на правни изследвания. Във всички изследвания обаче авторите 
ползват и се позовават на правно-исторически документи и фактология5. 

Настоящата публикация е резултат от продължителни изследвания по въпроси-
те на гражданство, миграция, убежище, бежанци, със засилен акцент защитата на 
правата на човека, на различния от мнозинството. Създаването, развитието и практи-
ческото реализиране на идеята за подпомагане на българските общности зад граница, 
за приобщаването им към Родината в различните му аспекти (духовно, икономическо, 
физическо присъствие и т.н.), е особено актуално за днешната ситуация в България. 
Процесите на демократизация и на приобщаване към европейските ценности в об-
ластта на защитата на правата на човека оказват сериозно влияние върху политиката 
и практиката по отношение на общностите зад граница. 

Актуалността на публикацията се определя от необходимостта да се анализира 
коректно, да се осмисли по нов начин и официално да се заяви държавната политика 
за съхранение и за подпомагане на българските общности зад граница. При новите 
променени условия се цели съхраняване на българското самосъзнание и чувството за 
национална принадлежност. Отчита се необходимостта от развитие и поддържане на 
адекватни на настоящите проблеми правни уредба и практики, които периодично да 
се актуализират, както в унисон с естествените обективни промени в развитието на 
обществените отношения, така и с модерните практики на страните с опит по тези 
въпроси. 

Целта на настоящата публикация са актуалните политико-правни аспекти на 
съвременните възгледи за променящата се роля на държавата-нация в глобализира-
щия се свят и на възникването на нови регионални общности, в частност ролята на 
националната държава и на общностите зад граница. Специфичен акцент е проучва-
нето на понятийния апарат в правната уредба по въпросите на българските общности 
зад граница в аспект на естественото обективно развитие в международноправната и 
вътрешноправна уредба. 

Нормативните решения De lege ferenda свързани с разрешаване на конкретни 
проблеми на българските задгранични общности срещат трудности от различен ха-
рактер. Налице са други приоритети, не познаване и не разбиране на същността на 
въпросите на българските общности зад граница, пасивност, а понякога дори открито 
нежелание за разрешаване на подобни проблеми, продиктувани най-често от страх да 

                                                            
5 Грекова, М., Малцинство: социално конструиране и преживяване, С., 2001; Т. Дронзина, 
Етнически конфликти и идентичности. Предизвикателства на Балканите към обединена 
Европа, С., 2004; А. Кръстева, Идентичности, дискурс, власт., С., 1999; Първанов, А., Аспекти 
на сигурността в Югоизточна Европа и етномалцинствените проблеми в региона – В: Сб. 
„Етническо многообразие и обединяваща се Европа“, С., 2005, с. 232- 241. 
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не се сгреши, когато въобще се работи нещо. Считам, че тези пречки трябва да бъдат 
преодолени, като вярвам, че тази публикация би помогнала поне малко, като част от 
общите усилия в тази насока. 

Българските общности зад граница са историческа даденост, фактическо 
създало се положение, което след 1989 г. се допълва и от новите емиграционни 
потоци към съседна Гърция (над 90 000), Италия (над 70 000), Испания (над 220 000), 
Португалия (над 10 000), Великобритания (над 100 000), Германия (над 100 000/, 
САЩ (над 350 000) и др., формирани предимно по икономически причини6. Според 
редица научни публикации физическите лица, съставляващи българските общности 
зад граница са над 2 милиона. Социално икономическите проблеми на Република 
България са основна причина за тези потоци. Демографският срив, намаляването на 
българската нация без война е сериозен проблем (според прогнози на ООН при 
запазване на настоящите тенденции към 2050 г. в Република България ще живеят 
около 4 500 000 български граждани)7. Необходимостта от ясно формулирана и при-
лагана миграционна политика, особено по отношение на нашите сънародници зад 
граница е предмет на настоящото изследване. Въпросите за приобщаване на българ-
ските общности към Родината трябва да се поставят, проучват и анализират незави-
симо от сложността, която произтича от разностранните им аспекти – политически, 
социологически, философски, демографски, правни и други. Това не са само вътреш-
ноправни въпроси. В редица случаи те са двустранни, регионални и дори влияещи на 
общите глобализационни процеси. 

Разработвайки проблемите на българските общности зад граница трябва да бъде 
анализирано съвременното понятие за държавата-нация, настоящото състояние на 
българската нация и по конкретно какво се случва през годините на различни изпита-
ния. Никога досега в мирно време – без война и чуждо подтисничество, българската 
нация не е била застрашена от постепенно обезличаване и изчезване, както към 
настоящия момент. Факт е отрицание на редица етапи от миналото и нихилистично 
отношение към нормите и моралните ценности в обществото. Съществена характе-
ристика на нашето общество е обща дълбока криза на ценностната система, липса на 
вяра в собствените сили и възможности, на увереност за доброто бъдеще на държава-
та ни.  Редица наблюдатели и анализатори отчитат като тенденция стремежът за оце-
ляване поединично, а не като общност, като народ и държава. Ще намери ли себе си 
българина и българският народ? Ще има ли брод за България в глобализиращия се 
свят? 

Проблемите на защитата на правата на българските общности зад граница не 
могат да бъдат анализирани и изяснени отделно от развитието на теориите и практи-
ките по изработването на доктрините за защитата на правата и свободите на човека, 
на личността и на гражданина. В публикацията е заявен научен интерес към тази 
проблематика. Тя е насочена към поставяне на тези значими въпроси и доразвитие в 
други следващи публикации във времето на проблемни теми свързани с: 

                                                            
6 Вж. Данни на Министерство на външните работи към 07.02.2005 г., публикувани във в. Труд, 
5.12.2005; Минчев, В., В. Бошнаков, Й. Калчев, В. Гоев, Българската емиграция в началото на 
ХХІ век: оценка на нагласите и профила на потенциалните имигранти, в сп. Икономическа 
мисъл, БАН – Икономически институт, кн. 5, 2004, с. 3-31. 
7 Вж. Коцева, Т., Изправени сме пред ръба на невиждана демографска криза. През 2050 ста-
ваме 4,5 милиона, в. Труд, 8 декември 2005 г. /авторът е директор на Центъра за изследване на 
населението на БАН и член на експертната група по подготовка на Стратегия за населението 
на Република България/. 
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- различни аспекти на съвременните възгледи за променящата се роля на 
държавата-нация в глобализиращия се свят и на възникването на нови регионални 
общности, на ролята на националната държава и на общностите зад граница, 

- представяне на теоретичните аспекти на изграждането и на еволюцията в 
развитието на международноправната система за закрилата на човешките права с 
акцент закрила на лицата, различни от мнозинството (имигранти, малцинства, бежан-
ци, лица с неустановено правно положение); 

- актуалността и значимостта на политиките и на практиките по отношение на 
българските общности зад граница в аспект приобщаване към Родината; 

- преглед и прецизиране на понятийния апарат „българи в чужбина“ и въвежда-
не на научно обоснованото от автора понятие „български общности зад граница“, 
както с оглед на научна коректност, обективност и пълнота, така също и във връзка с 
обхвата и насочеността на правната уредба. 

Ситуацията в България е на пръв поглед обичайна, но същевременно особена, 
специфична и противоречива. Факт е наличието на демографски срив и на бум в раж-
даемостта на ромите, значителна част от които не работят. От една страна все по-
голям брой висококвалифицирани млади хора емигрират, главно по икономически 
причини в търсене на по-добри условия за работа и живот. От друга страна, работо-
дателите призовават за либерализиране на пазара на труда и по-конкретно за допус-
кане на чужди граждани до българския пазар на труда. Като основна причина се сочи 
невъзможността да бъдат намерени хора, които да работят добре и качествено. От 
трета страна, ЕС налага редица общи ограничения и рестрикции, с които Република 
България е задължена да се съобразява като държава-членка на Общността. 

Темата за българските общности зад граница е особено актуална днес, защото 
демографския срив, външните миграции (над 1 200 000 от 1989 г. до края на 2016 г.) с 
цел по-добри условия на живот, въобще цялостната реална ситуация и комплексни 
прогнози за бъдещето поставят българската нация на сериозни изпитания. Появиха се 
множество различни теоретични, исторически и правно-исторически трудове. Факт е, 
че през последните години българската историографска наука отделя специално вни-
мание на систематизирането и на поднасянето на  автентична документация за въз-
никването на български общности зад граница и за положението на българско насе-
ление, останало извън пределите на Родината поради различни фактори и обстоятел-
ства. 

При прецизиране на обекта на по-продължителни и задълбочени изследвания в 
тази област се  налага уточняване на понятийния апарат с който  се борави в общест-
веното пространство. В европейската и в световна научна литература обхвата на тер-
мини, с които се обозначават общностите зад граница е необятен. Най-общо се стига 
до обобщените понятия като „емигранти“, „имигранти“, „изгнаници“, „други, различ-
ни от основния етноси“, „малцинства“, „национални малцинства“, „различни от 
мнозинството“, „поканени работници“, „отвъдморски работници“, „другоземци“ 
„другородци“, „пришълци“. Различните автори подхождат от различни научни 
позиции и изходни точки. Всеки един от тях въвежда определена философия в 
обосноваването и разбирането на съответното понятие. Достатъчно е да посочим, че 
при анализа на „различните от мнозинството“ се използват понятия като „етнически 
общности“, „етнополитически общности“ и други8. В тази връзка една от основните 

                                                            
8 Вж. Робърт-Гър, Тед, Народи срещу държави. Рискови малцинства през новия век., С., 2002., 
с. 27-28. 
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цели е представяне на една сравнително обобщаваща картина на съвременните науч-
ни изследвания и достижения по въпросите на пребиваващите зад граница и в част-
ност на българските общности зад граница. 

В настоящата публикация нито е необходимо, нито е възможно да се представят 
всички автори, които са се занимавали и продължават да се занимават с тази широка 
проблематика – общности зад граница, както и неразривно свързаните с нея понятия, 
като етнос, народност, национална държава, национални малцинства, гражданство, 
лица без гражданство, лица без установен правен статус, гражданин на Европейския 
съюз и т.н. Стремежът е да се представят основни научни тези и да се даде възмож-
ност на интересуващите се по тези въпроси по-лесно да се ориентират в множеството 
публикации и научни коментари. 

Друга основна цел е да се доразвие научно обоснованата теоретична теза и да се 
формулира по-прецизно понятието „български общности зад граница“ и неговия 
обхват, като се наблегне не само на етнообразуващите, но и на националнооб-
разуващите фактори. Те са основа за появата на индивидуално и групово съзнание за 
съпринадлежност и за национална идентичност. Прави се опит да бъдат разчупени 
предразсъдъците, ограничителните рамки и клопките на догмите и схематизма. В 
този смисъл определено считам, че понятието „български общности зад граница“ е 
много по-широко по обхват и по съдържание от понятието „българите в чужбина“, 
което е използвано в действащия към момента Закон за българите в чужбина. То е 
по-прецизно и по-коректно с оглед съвременните тенденции в защитата на правата на 
човека и на международноправните актове, по които Република България е страна. В 
този смисъл приемам, че понятието „Български общности зад граница“ би трябвало 
да включва: 

- исторически създалите се български общности на териториите на по-близки и 
по-далечни държави, включващи предимно „българи“, „българи по етнокултурен 
произход“ и техните възходящи; 

- лица, които са или били български граждани от български етнокултурен про-
изход и техните възходящи; 

- лица, които са или са били български граждани (но имат различен от българ-
ския етнокултурен произход – турци, арменци, евреи и т.н.) и техните възходящи. 

Очевидно при тези нови условия и реалности е необходима промяна на полити-
ката по тези въпроси, а също така и на законовата уредба и най-вече на практиката по 
закрилата на българските общности зад граница. 

 
Кратък историко-правен и настоящ преглед на работата с българските 

общности зад граница и на дейността на някои техни представители 
За развитието на обществените отношения в тази насока се е работило и преди, 

като Комитетът за българите в чужбина е развивал различни дейности, но те са били 
силно политизирани и в известна степен ограничени по обхват. Значителна част от 
българските общности зад граница до 1989 г., които не са споделяли политиката на 
управляващата тогава БКП, са били игнорирани и поставяни в неблагоприятно 
положение. 

В резултат на обществено-политическите промени след 1989 г. политиката към 
нашите сънародници, които живеят извън границите на Република България се про-
мени. Поставени са нови приоритети. С присъединяването на Република България 
към международноправни актове свързани със защитата на правата на човека и по-
конкретно на малцинствата, на търсещите убежище, на лицата без гражданство, а съ-
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що и към авторитетни международни организации и наднационални структури като 
Съвета на Европа, Съвета за сигурност и сътрудничество в Европа, НАТО, Европей-
ския съюз и други, настъпи съществена промяна. Тя бе изразена в новите политичес-
ки решения, правна уредба и практика по въпросите на защитата на правата на чове-
ка, както по отношение на всички лица на територията на Република България, така и 
към многобройните и разнородни, както по-стари, така и появяващи се в по-ново 
време български общности зад граница. 

Появиха се научни изследвания, журналистически публикации и позиции на 
общественици, в които от различни аспекти – политически, исторически, психологи-
чески, социологически, демографски, етнографски и по-рядко – правни се проучваха, 
анализираха различни проблеми на българските общности зад граница. Правителст-
вените и неправителствени организации определено активизираха дейността си в та-
зи насока. В началото на 2006 г. Консултативният съвет по национална сигурност 
при Президента на Република България заседава по демографските въпроси, като 
част от дискусиите са посветени на перспективите пред българските общности зад 
граница. Появиха се множество спонтанно създадени организации на българите в 
чужбина. Интерес представлява обстоятелството, че те са не само за взаимна инфор-
мираност и за взаимна помощ. Някои от тях вече публично афишират дейността си и 
в България, като заявяват намерения за участие във вътрешнополитическия живот на 
Република България. Те излизат от виртуалното пространство и се подготвят за ре-
ално участие в политическия живот. Целта им е парламентарно представителство по 
примера на Франция и на други държави. Фактът, че в тези партии наред с българите 
живеещи предимно в чужбина, участват и български граждани с „обичайно факти-
ческо пребиваване“ в Република България е показателен за значимостта им9. Първо-
началните целите и на двете относително по-популярни партии, които са обявили по-
зициите си в публичното пространство се свеждат до радикална промяна на полити-
ческия живот в България. Същевременно те имат и съществени различия в полити-
ческите платформи. Едната от тези формации се нарича „Реформа“. Тя се самоопре-
деля като дясноцентристка, с определена евроатлантическа ориентация. Предпочита 
американския модел със силно влияние на едрия бизнес. Една от ценните идеи е 
всеобща компютъризация на държавната администрация. В програмата на „Реформа“ 
е записано: „Преобладаваща част от държавните функции са технически. Те не пред-
полагат вземане на решения, а са свързани със стандартни, административно-техни-
чески производства. Когато това се извършва от хора, има склонност за промяна на 
този приоритет и в превръщането им в зависими от нечия воля решения. Това е с цел 
съответния чиновник да получи изгода“10. Другата формация се нарича „Идея за 
България“. Тя се определя като повече с европейска и центристка насоченост. По 
проектите в някои области е по-близо до ляво-центристка организация. Тази форма-
ция е за по-голяма близост с Европа и по-конкретно с Общоевропейската отбранител-
на система, която се гради от началото на 2004 г. по идея на три държави – Франция, 
Германия, Белгия. Формацията „Идея за България“ заявява подкрепа за малкия и сре-

                                                            
9 Терминът „обичайно фактическо пребиваване“ се въведе в законодателството и в практиката 
на европейските страни чрез Обяснителният доклад към Европейската конвенция за 
гражданството, приета 1997 г. от Съвета на Европа. Тази конвенция е подписана от Република 
България на 15 януари 1998 г. и е ратифицирана от Народното събрание на 9 декември 2005 г., 
обн. ДВ бр.  
10 Вж. Идеи за реформа, в сп. Тема, бр. 39 /207/, 03.10.2005, с. 30-32. 
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ден бизнес и се обявява за реални демократични промени във всички сфери на 
обществено-политическия и икономически живот в Република България. 

В началото на 2006 г. е учредена формация „Целокупна България“ с председа-
тел проф. Григор Велев, която се самоопределя, като формация на модерния, кон-
структивен национализъм през ХХІ в. Първоначално тя обединява над 650 български 
граждани от 50 селища в 25 области. Целите на тази формация са формиране на пар-
ламентарна подкрепа и спечелване на президентските избори, като Република 
България се развива според европейския социално-либерален модел. В основата на 
нейната идеология са залегнали следните принципни положения: 

- патриотизъм и родолюбие, но не агресивен национализъм; 
- възстановяване баланса между етносите, който е нарушен в следствие от дъл-

боки социални проблеми като безработица, безпаричие, не участие в раздържавяване-
то, липса на вяра и на мотивация за пълноценно развитие в България; 

- Родината – опора на сънародниците ни по света. 
Съществуват и множество други организации, реални и във виртуалното прост-

ранство целящи представителство на българските общности зад граница в политичес-
кия живот в България. 

В края на ХХ и в началото на ХХI век настъпиха значителни промени в броя на 
българското население и в етно-културния му състав, както и в имигрантските и 
бежански потоци към България и от България. В резултат на отрицателния естествен 
и миграционен прираст населението непрекъснато намалява. От 8 987 000 души в 
края на 1988 г. на 7 929 000 към 1 март 2001 г., на 7 801 000 в края на 2003 г., на 
7 375 650 към 2011 г. Тоест за един относително кратък период от около 23 години, 
населението на България е намаляло приблизително с 1 200 000 души11. Тези данни 
сочат ясно изразена демографска криза. На вече посоченото заседание на Консулта-
тивния съвет по Национална сигурност при Президента на Република България  
(9 януари 2006 г.) на което са обсъдени демографските аспекти на националната 
сигурност. Държавният глава заявява: „Съзнаваме, че става дума за демографска кри-
за. Всяко друго понятие би означавало, че не искаме да видим дълбочината и дълго-
срочността на тези процеси….. Кризисните процеси, които години наред характери-
зират демографската ситуация в страната, вече са проблем на националната сигур-
ност на България“12. 

В този смисъл са и разсъжденията на Джоузеф Стиглиц. В „Цената на неравен-
ството“ Джоузеф Стиглиц, един от най-знаменитите икономисти, разкрива влиянието 
на неравенството върху демокрацията и правната система на САЩ, като изследва как 
паричната и фискалната политика, както и глобализацята, водят до драстичен ръст на 
неравенството13. Той приема, че „днешното силно разделено общество подкопава бъ-
дещето”, а в гл. VІІ пространно защитава тезата си, че „неравенството подкопава вър-
ховенството на закона и че е възможно да доведе до социални трусове”. Според него 
неравенството е неизбежно. Но през последните години свръхбогатите успяват да 
наложат своите интереси и тяхното състояние достигна мащаби, които е трудно да си 

                                                            
11 По-подробно вж. Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси, 
БАН, Национален статистически институт, Фонд на ООН за население, Демографско развитие 
на България, С., 2005, с. 7, 11; Б. Василева, Миграционните процеси в България след Втората 
световна война, С., 1991, с. 132-158. 
12  Вж. Слатински, Н., Националната сигурност и демографските проблеми на България,  
сп. Международни отношения, кн. 1, 2006, стр. 29. 
13 Вж. Стиглиц, Дж. Цената на неравенството, глава VІІ, изд. Изток-Запад, 2014. 
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представим. Неимоверният ръст на тяхното богатство обаче се получи за сметка на 
потискането на истинския динамичен капитализъм. Свъхбогатите са направили САЩ 
като държава със силно изразеното неравенство, много по-значително от всички дру-
ги напреднали индустриални страни. Той приема, че „те са изопачили политическия 
дебат и са създали едно критично разделено общество“14. 

Демографската криза има сериозни психологически, социални, правни и други 
последствия. Тя е криза на културната и европейска идентичност на нашия народ. По 
същество това е намаляване не само на количеството на населението, а нещо още по-
тревожно – тревожен спад в неговия качествен състав. Това явление засяга дори 
устоите на държавността, чувствителното усещане за национална принадлежност, 
което е важно в условията на глобализиращия се свят. В тази връзка е необходима 
нова политика, правна уредба и практика по въпросите на българите и на българските 
граждани (настоящи или бивши), с различен от българския етно-културен произход, 
живеещи както на територията на Република България, така и извън нея. Необходима 
е Национална стратегия за приобщаване на тези хора към България във физически, 
духовен, икономически, политически аспект, която да бъде приета от Народното съб-
рание. Държавата вече не е само територия, материално пространство, тя е култура, 
духовно пространство, усещане за идентичност в света на глобализация. 

Реалностите и прогнозите дават основание за научни изследвания по въпросите 
на българските общности зад граница, за поставяне на тези въпроси на широк публи-
чен дебат и най-вече за адекватни политически, законодателни, финансови, организа-
ционни и непосредствени реални практически мерки. Една от основните цели на това 
и на бъдещи изследвания в тази насока е да се проучат възможностите българските 
общности зад граница да способстват за преодоляване на демографската криза и за 
съхранение на националната идентичност. 

Акцентът на бъдещите ми проучвания в тази област ще бъде поставен върху 
изясняване на систематичното място на въпросите за връзката между българските 
общности зад граница и Родината в аспект на: 

- правни аспекти на съвременното разбиране за държавата-нация; 
- ролята на националната държава в ЕС; 
- предложения за подобряване на стратегии, програми, законодателство и прак-

тика по тези въпроси. 
При проучване опита на отделните държави се откроиха общите и специфични 

за отделните държави правни разрешения и практически подходи при подпомагане 
на съответните общности зад граница. Очевидно различните подходи се обуславят от 
различните исторически, социално-икономически и политически причини, довели до 
формиране на съответната общност в чужбина, а също и от конкретната настояща 
ситуация в съответните държави15. 

Общата констатация при запознаване с правната уредба на отделни държави е 
липсата на ясно изразена специална правна уредба за решаване на разнообразните 
въпроси на общностите зад граница. Съществуват разпоредби в множество и раз-
лични по вид и по степен на задължителност нормативни актове, регламентиращи от-
делни видове обществени отношения. 

                                                            
14 пак там. 
15   Simmons, Alan, Victor Riche, Teaching Migration and Globalisation, p. 109-133; Peter J. Van 
Krieken, Tne Migration Acquis Handbook, 2001. 
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Нормативната уредба на правния статут на българските общности зад граница 
трябва да се доразвива и усъвършенства. В някои от развитите държави съществува 
самостоятелен правен отрасъл за уредба на статута на живеещите в чужбина 
съответни общности. За първи път цялостно, научнообосновано правно изследване и 
аргументирани предложения De lege ferenda в тази насока прави ст.н.с. Емил Алек-
сандров в труда си „Право на задграничните българи”16. В този смисъл настоящата 
публикация е своеобразно продължение и доразвитие на усилията на много хора в 
тази насока17, като се имат предвид научните интереси на автора и опита му като 
практикуващ юрист в сферата на българското гражданство, чужденците, бежанците и 
дългогодишната му консултантска дейност на служителите от ЕСГРАОН и граждан-
ско състояние в общините, както и на неправителствени организации, работещи по 
защитата на правата на човека. 

 

Заключителни бележки 
Въз основа на направените проучвания и изследвания в бъдещи публикации ще 

бъдат формулирани предложения De lege ferenda, отнасящи се до подобряване на 
правната уредба в насоки, както свързани с формулиране на  обекта на правно 
въздействие, така и с редица конкретни аспекти на правния статут на българските 
общности зад граница. 

Като предварителна бележка и препоръка би могло да се посочи необходи-
мостта от по-специално внимание и усилия по въпросите на институционалното до-
изграждане на необходимия капацитет. От съществено значение е взаимодействието 
с различните структури на гражданското общество както в България, така и в другите 
държави, където има български общности. 

Трябва да се помага на тези българи, които са се разпръснали по света („не ми-
ли, не драги” по Иван Вазов), защото те са част от България. Необходими са значи-
телни усилия за да превърнем добрите начинания в системни политики, правни уред-
би и практики. 

 

Веселин Христов Цанков е автор на настоящата публикация. Той е доктор на 
науките и професор по Конституционно право в БСУ. 

Работил е в различни ведомства като практикуващ юрист по въпросите на 
българското гражданство, чужденците, бежанците, гражданската регистрация. През 
последните години насочва усилията си предимно върху научноизследователска, 
преподавателска и консултантска дейности. Като преподавател в ЦЮН на БСУ води 
курсове по Конституционно право и по Миграционно и Бежанско право. 

Специализирал е в Русия, Швейцария, Англия, Испания по въпросите на мигра-
ция, убежище, гражданство, хуманитарно право. 

Веселин Цанков е ръководител е на Междуведомствената работна група пред-
ставила през м. декември 2008 г. Законопроект за българските общности зад граница, 
мотиви към законопроекта и финансова обосновка. 
                                                            
16 Вж. Александров, Ем., Право на задграничните българи, С., 1995, с. 6-9. 
17  Вж. Кръстева, А. Етничност, национална идентичност, гражданство. – В: Идентичности, 
София. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия., 
1995, с. 115-119; Кръстева, А. Етничност. – В: Общности и идентичности в България., С., 1998, 
с. 15-16; Миланов, Ем. Забравените българи. 1997. сп. Хемус бр. 1., Будапеща; Миланов, Ем. 
Да не угасват българските огнища извън граница.С., 2016; Нягулов, Б. Българските задгранични 
общности и България (съвременни аспекти в исторически контекст). 1997. сп. Родина кн.1-2,  
с. 292-325. 
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Abstract: We are considering new options for places to install wind generators and thermo 
pumps. As the main areas, we are considering the unused mines and those parts of the 
operating mines that are no longer being used, the tunnels of the metro and the railway 
tunnels. 
The effect of using non-standard solutions can be enormous with the right application. 
Given that the whole effect is achieved through the correct use of natural processes, their 
redirection in the right direction, this can be considered the best use of what has already 
been created. 
 
Key words: wind generator, alternative usement, heat pump. 
 
 

Къде ще намерим още движеща сила за цивилизацията ни? Ако вярваме на 
природозащитниците, има причина да се притесняваме: тенденцията е скоро да има-
ме силна нужда от тях – алтернативни, възстановяеми, екологично чисти енергийни 
източници. Явно консумираме последните капки запаси? Къде е спасението ни? 

Всеки е чувал за вятърна и слънчева енергия, биогорива, водноелектроцентрали, 
енергия от приливите. Но ако се вгледаме в природата ще открием още безкраен брой 
алтернативни енергийни източници. Енергията е навсякъде около нас, само трябва да 
се сетим как да я уловим и запазим за по-нататъшна употреба. 

Ще има ли достатъчно резервно енергийно захранване за световната икономи-
ка? На фона на ръста на населението и производствените мощности, все повече 
експерти споделят мрачната прогноза, че в следващите десетилетия планетата ще се 
сблъска с недостиг на електрическа енергия. Алтернативи се търсят отдавна, даже ня-
кои от тях вече са въведени на „въоръжение“, но вятърните паркове и слънчевите 
панели засега осигуряват скромна квота от консумирания ток. 

Цел на изследването  са алтернативни места за добив на електрическа енергия с 
помощта на възобновяеми енергийни източници. 

Какви други технологии биха могли да намалят зависимостта на човечеството 
от традиционните източници на енергия? 

 
1. Приливите и вълните 
И двата източника са потенциален ресурс чрез използване на два различни вида 

електростанции. В основата им лежи технология, използваща енергия, която се обра-
зува от движението на морската вода, фиг.1. Големият въпрос е как процесът на про-
изводство да стане рентабилен.  
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Фиг.1. Станция за добив на енергия от температурните разлики на повърхността  
и в дълбочина на морска вода 

 
Американската компания Ocean Power Technologies дори получи солиден грант 

за строителство на такъв обект по крайбрежието на щата Орегон, но впоследствие се 
отказа от идеята заради прекалено високата стойност на бъдещо производство.В съ-
щото време най-големият световен производител на военна техника Lockheed Martin 
залага надежди на още една „морска“ технология – за получаване на електричество 
от разликата в температурите на повърхността на водата и в дълбочина – разположе-
ните до повърхността слоеве се нагряват от слънчевите лъчи, докато тези по-дълбоко 
остават доста по-студени. Специални инсталации използват затоплената по повърх-
ността вода, с която загряват амоняк. Той се изпарява при ниска температура, а отде-
лените газове задвижват турбини и произвеждат електричество. След това с помощта 
на студената вода от дълбините на океана газът се охлажда, и получената течност се 
връща в цикъла за производство на енергия. Единствената пречка за момента е в зна-
чителни капиталовложения, които тази технология изисква. Преобразуването на топ-
линната енергия на океана е хидроенергийна система, която използва температурната 
разлика между дъното и повърхностните води за производство на топлинна енергия- 
фиг.2. 

 
 

Фиг. 2. Преобразуване на топлинната енергия на океана 
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2. Ветровете на голяма височина 
Вятърните паркове вече са обичайна гледка на много места по света. Недостатъ-

кът на този алтернативен източник е, че не може да се разчита на постоянното му 
присъствие и необходимата за производство скорост. Революционната нова идея е ге-
нераторите да се издигнат на височина, където ветровете духат силно и постоянно. 
Повече от 20 компании по света вече тестват прототипи на подобни системи, но за ма-
сово внедряване още не се мисли. Проблемът и тук е високата стойност на производство. 

 
3. Слънчеви пътища 
Американско семейство от Айдахо разработи проект, в който предлага всички 

пътища в САЩ  – общо 28 хил. мили, да бъдат облицовани със слънчеви панели. 
Такава система би произвеждала три пъти повече енергия, отколкото ползва страна-
та, твърдят авторите на проекта, които вече са успели да създадат и достатъчно здра-
ви панели за покритието на пътните настилки. Идеята им набра популярност чрез ви-
део, в което я презентират. 

 
4. Слънчева енергия в космоса 
Идеята за слънчевите пътища е добра, но не решава фундаменталния проблем с 

естествената цикличност на източника. Все пак, слънцето всеки ден залязва и настъп-
ва нощ. Но и за това обаче има решение, ако бъдат изградени слънчеви станции в 
космоса. Енергията от тях ще се доставя на земята посредством лазери или микровъл-
ни. Звучи яко, но засега не достига технологична база за реализацията. Слънцето из-
лъчва енергията си в космоса денонощно, независимо от атмосферното или астроно-
мичното време. Има предложения за поставяне на слънчеви панели в орбита и изпра-
щането на добитата енергия Тъй като слънчевата енергия се влияе от пространството 
от 24-часов цикъл на ден и нощ, от климатчните промени, сезоните, и от филтрира-
щия ефект на атмосферните газове на Земята, има предложения да се поставят слън-
чеви панели в орбита и чрез лъч енергията да бъде доставяна за използване на Земята – 
фиг. 3. Технологичният пробив тук включва безжично предаване на енергия, който 
може да се осъществи с помощта на микровълнови лъчи. 

 

 

Фиг. 3. Безжично предаване на енергия с микровълново излъчване надолу към Земята 
 
5. Енергия от отпадъци 
Ето нещо, което вече е навлязло в реалния живот. По света има редица електро-

станции, които преработват боклука и го превръщат в метан. Впоследствие, той може 
да се преобразува в електричество и на много места вече са стартирани тестови 
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технологии за такъв тип производство на енергия. Това е и най-осъществимата в 
близко бъдеще алтернатива за масово производство на електроенергия. Все още оба-
че коефициентът на полезно действие на станциите, работещи с отпадъци не е на 
нужната висота.  

 
6. Електрически автомобили 
Електроавтомобилите са близо 4 пъти по-ефективни от бензиновите и два пъти 

по-ефикасни от хибридните коли. На практика електрическите автомобили не отде-
лят никакви газове и са евтини. Но проблемът с батериите все още стои на дневен 
ред. Задача номер едно в тази област е да се намали цената и да се увеличи животът 
на батериите, за да се гарантира безопасността при всякакви условия. Като за начало 
трябва да се провери ефективната им работа при минусови температури, както и да се 
предотврати възпламеняването им при евентуално прегряване. 

 
7. Водородно гориво 
Във водородните горивни клетки водородът взаимодейства с кислорода до 

получаване на електричество, което може да задвижи електромотор. Единственото 
отпадъчно средство е водата, а водородните автомобили са почти два пъти по-
ефективни от бензиновите. Тесла отново са напред! Създаден е нов автомобил модел 
S 100D, спробег от 539 км. Това е модел с горивни клетки. Пакетът батерии е премах-
нат и заменен от резервоар за водород и водороден генератор. Разработен е от хо-
ландската компания Holthausen Grup. Всичко е прекрасно, но при настоящите методи 
водород най-често се извлича от метан – процес, при който се отделят значителни ко-
личества... въглероден диоксид. Което ни връща там, откъдето се мъчим да се измък-
нем. Явно има още какво да се поработи по този метод. 

 
8. Силата на течащата вода 
Хидрокинетичните устройства наподобяват подводни вятърни мелници. Те ула-

вят течащата вода в реките, океанските течения, приливите и отливите и изкуствено 
създадените водни течения в каналите, с която задвижат роторите на турбините и 
произвеждат електричество. Също както вятърът задвижва вятърните мелници. Енер-
гията от водата е лесновъзстановима и при производството ѝ не се отделят газове и 
други замърсители. За съжаление технологиите за производство тук изостават с цели 
15 години от тези на слънчевата и вятърната енергия. А и последиците за околната 
среда при едно преграждане на естествените водни пътища са доста непредсказуеми. 

 
9. Геотермалната енергия 
 

Под земната повърхност се крият изключителни количества топлина – фиг.4, 
доказателство, за които са мощните вулканични изригвания. Подземната топлина се 
използва за производството на енергия за отоплението на сгради и пътища, като до-
бивът ѝ в световен мащаб е приблизително 8000 мегавата. При това земната енергия 
е чиста, винаги в изобилие и достъпна 24 часа в денонощието, но колкото и оптимис-
тично да звучи, за да се започне реално процесът на производство, се изискват много 
капиталовложения. Пример за това е град Сапарева баня. С мощен проект отопление-
то на домакинствата в курортния град  се извършва с наличната геотермални източ-
ници. 
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Фиг. 4. Геотермални източници 

 
10. Силата на вятъра 
Изяснявайки важните условия за работа на ветрогенераторите, като: скорост на 

вятъра, посока, колко е постоянен вятърът, влажност, плътност, температура на въз-
душния поток, се направиха изводи че, те могат да се исползват на места близки до 
активността  на човек. Такива места са: пътища и магистрали (до самите платна), ту-
нели на жп прелези, тунели на метро, комини, мини които се исползват и които не 
функционират. При тях параметрите на въздушния поток са постоянни или перио-
дично се повтарят и имат голяма кинетична енергия, което дава голям потенциал за 
работа на ветрогенератора. 

В момента САЩ е най-големият производител на вятърна енергия с близо 18 хил. 
мегавата, достатъчни да захранят до 5,4 милиона средностатистически домакинства. 
Според прогнозите до 2030 г. една пета от енергията в страната може да бъде произ-
веждана от вятъра. Технологията обаче се използва и на други места. Дания напри-
мер вече осигурява 20% от електричеството си от вятъра. И макар турбините да са 
чист и неизчерпаем източник, те убиват птици и прилепи, а това може да наруши със-
тоянието на екосистемите в районите с производство на вятърна енергия. 

До извънградски пътища — потокът на коли поражда странични потоци от въз-
дух, който може да се оползотворява – фиг. 5. 

 

 
 

Фиг. 5. Извънградски пътища 
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В тунели на метро, минаващите влакове създават мощен поток на въздушните 
маси, който работи на принципа на буталото. В ролята на бутало е влакът задвижващ 
въздушната маса. Същият принцип може да се използва в тунели на жп транспорта – 
фиг. 6. 

 

 
 

Фиг. 6. Тунел на метро 
 

Всеки, който е използвал метрото знае, че температурата под земята достига 
такива нива, че дори през зимата може да се изпотите сериозно. За да не се губи ця-
лата тази топлина, са намерени начини да се улови и да се превърне в електричество. 
Всъщност подобна технология се използва от доста време в скандинавските страни, 
но отскоро и в Лондон. 

В мините – фиг.7, се използва ефекта както при комините, където ще има раз-
лика от температура вътре и извън нея, което пък ще доведе до появяването на 
течение на въздушните маси. 

 

 
 

Фиг. 7. Схема на мина 
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За действащите мини се предлага да се използва енергията на горещия въздух, 
което от една страна ще доведе до намаляне на температурата в мината и създаване 
на по-хуманни условия за работа там, както и получаване на енергия от отведената 
топлина. 

Мините са много подходящи за използване като термопомпи. За действащите 
мини се предлага да се използва енергията на горещия въздух, което ще доведе до 
намаляне на температурата в мината и към по-хуманни условия за работа там и да се 
получава енергия от отведената топлина. 

За мини, които са консервирани, идеята се състои в това, да се сондира водата в 
мината, която се подгрява от земната топлина и е с постоянна температура през цяла-
та година. Ако е необходимо, тази водна маса може да се подгрява или охлажда до 
необходима температура и да се използва за битово отопление, или охлаждане на до-
мове или индустриални предприятияили да се превръща в електрическа енергия. 

 
11. Слънчеви електроцентрали 
Слънчево-термалните електроцентрали събират светлината чрез огледала, под-

гряват намиращата се под тях вода, а образувалата се пара задвижва електрическите 
турбини. Енергията на слънцето е чиста и лесно възобновима. Но то не винаги е на 
разположение – нощем и при облачно време производството е невъзможно. 

 
12. Ядрена енергия 
Колкото и малко да е ядрото на атома, енергията му е изключително голяма. За 

жалост не е от най-безопасните. Това не пречи на човечеството да си играе с огъня, 
макар веднъж вече да се опари. Атомните електроцентрали наистина могат да произ-
веждат огромно количество енергия, без да замърсяват въздуха, но не и без да замър-
сяват изобщо. Радиоактивните отпадъци от производството на този вид енергия оста-
ват твърде опасни за стотици хиляди години напред. 

 
12. Енергия на солената вода 
Наричат я енергия на солената вода, осмотична или синя енергия. Това е един 

от най-обещаващите нови източници на възобновяема, все още не напълно овладени. 
За обезсоляване на водата се изисква огромна енергия. Обаче при обратния процес, 
когато солена вода се добавя към прясна се генерира енергия. С помощта на процес, 
наречен „обратна електродиализа“ електростанции на солена вода биха могли да съ-
бират енергия на места, където става смесване на солена и прясна вода – в устията на 
реките. Тази енергия е наречена енергия от солена вода, осмотична енергия или синя 
енергия. Тя е един от най-обещаващите нови източници на възобновяема енергия, 
която все още не е изцяло усъвършенствана. Точно както се отнемат огромни коли-
чества енергия за обезсоляване на солена вода, големи количества енергия се генери-
рат, когато се случва обратното и солена вода се влива в сладка. Чрез процес, наречен 
обратна електродиализа, eлектроцентрали за синя енергия могат да извличат електри-
чество от нея, тъй като тя се освобождава по естествен път в устията на реките по це-
лия свят. 

 
13. Хелиокултура 
Това е революционен процес, наречен „хелиокултура“ е разработен от „Joule 

Biotechnologies“ – фиг.8. и произвежда въглеводородно гориво чрез комбиниране на 
солена вода, хранителни вещества, фотосинтезиращи организми, въглероден диоксид 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                 том XXXVI, 2017 
 

31 

и слънчева светлина. За разлика от другите продукти, получени от водорасли, при хе-
лиокултурата се произвежда гориво директно под формата на етанол или въглеводо-
роди, което не изисква пречистване. Всъщност, методът използва естествения процес 
на фотосинтезата като по този начин се получава гориво. 

 

 
Фиг. 8. Технология за производство на въглеводородно гориво 

 
14. Пиезоелектричество 
Населението на планетата става все повече и на някои вече им хрумна, че кине-

тичната енергия на движението на хората може да се използва. Пиезоелектричест-
вото е способността на някои материали да генерират електрическо поле в отговор на 
механично действие. Като се поставят плочки от пиезоелектричен материал по ожи-
вени улици или дори на подметките на обувките, може да се генерира електричество. 
Хората могат да генерират енергия и сами, ходейки по тротоари-генератори, които 
произвеждат електричество или докато танцуват в дискотеки и барове. Пиезоелек-
тричество е способността на някои материали да генерират електрическо поле в отго-
вор на механични движения и побутвания. Чрез поставяне на плочки, изработени от 
пиезоелектричен материал по използваните пешеходни пътеки или дори в подмет-
ките на обувките ни, електричество може да бъде генерирано с всяка стъпка, превръ-
щайки хората в ходещи електроцентрали. 

 
15. Човешки екскременти 
Даже „това, което оставяме след себе си“ може да се използва за генериране на 

електрическа енергия или гориво. В Англия са приложили проект за обществени 
автобуси, задвижвани с такава енергия. 

Електроенергия може да бъде получена и от канализацията, използвайки мик-
робни горивни клетки. Те използват био-електрохимична система, която генерира 
електрически ток, като имитира естественото взаимодействие на бактериите. Разбира 
се, тези отпадъци може да се използват и като органичен тор. 

 
16. Енергия от сухи горещи скали 
Енергията на горещите и сухи скали е нов вид геотермална енергия, която рабо-

ти в резултат на инжектирането на студена солена вода в скали, нагрети от топлината 
на земната мантия и разпада на радиоактивните елементи в земната кора – фиг. 9. 
Когато водата се загрява, генерираната енергия може да бъде превърната в електри-
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чество в парна турбина. Предимства на този вид добив на енергия са, че може лесно 
да се контролира и гарантира непрекъснатост. 

 

 
 

Фиг. 9. Нагряване на водата от топлината на земната мантия 
 

17. Енергия от Луната 
Хелий-3 е лек, нерадиоактивен изотоп, с огромен потенциал да генерира срав-

нително чиста енергия в термоядрен синтез. Но има един проблем – той не е доста-
тъчно на Земята, но в изобилие на Луната. В момента има много проекти за разработ-
ка на нашия спътник за добив на този ресурс. 

Земята е в беда и това определено е по наша вина. Традиционните методи за 
производство на електроенергия са неустойчиви и човечеството трябва да намери 
нови източници на енергия и начини за получаването ѝ, които да не замърсяват окол-
ната среда. 

В заключение, може да се каже, че има голям потенциал от енергия около нас, 
която не се използва. Енергийната криза ще се увеличава. Цената на електроенергия-
та ще скача нагоре и човекът е този който трябва да открие тези алтернативи за 
производство на електроенергия.  
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Abstract: Since the advent of the classroom-school system, the lesson has been defined as 
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От появата на класно-урочната система и до днес урокът се определя като ос-
новна организационна форма на обучение в българското училище. Урокът е компо-
нент на системата на обучение, чрез която се осигурява ръководството и управление-
то на педагогическата дейност, педагогическото взаимодействие и педагогическия 
процес в съответствие с определени педагогически намерения. 

През 18 век педагогът Ян Амос Коменски разработва класно-урочната система 
на обучение. С въвеждането й се налагат нова организация на работа с учениците, 
нови принципи и методи на учебно-възпитателна дейност, а учителят се утвърждава 
като личност. Класно-урочната система е и базата, върху която се разработват по-
късно частните методики. Всички те се подчиняват на практическия опит, който се 
извежда в теоретично обосновани принципи за обучението. Във връзка със специ-
фичните аспекти, разглеждани в отделните методики се обосновават и психичните 
прояви в процеса на обучение, поставя се въпросът за връзката между учебните пред-
мети и пр.  

В съвременната образователна реалност се наблюдава сблъсък на тълкуванията 
и позициите по отношение на мястото и ролята на урока като организационна форма 
на педагогическите взаимодействия в училище. Е. Василева [6] перифразира две 
крайни тези на противоборство. 

Според първата теза „Урокът е остаряла форма за организиране на обучението 
и затова се налага неговото преодоляване. Той не може да синхронизира форма-
лизираното взаимодействие, произтичащо то логиката на организационната 
структура с потребността от свобода и изборност в „конфигурирането“ на позна-
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вателната ситуация, защото в процеса на личностното детско разгръщане, спон-
танно възникват различни посоки на вътрешна мотивираност, значимост на дейст-
вията и удовлетвореност от собствена изява. Налагат се отстъпления от тра-
диционното ограничаващо поле на урочната структура, която не позволява 
безкомпромисно модифициране на отношението: преподаване-учене“ [6, с.12]. Тази 
теза отхвърля урока като форма на организация в училищната реалност, но в същото 
време липсват предложения за приемливи и логически издържани алтернативи за 
работа с малките ученици.  

Втората теза, перифразирана от авторката гласи, че „Урокът е традиционно 
определена и непреодолима структура за регулиране на процеса на обучение. Чрез 
него се създават задължителни условия на преднамереност при осъществяване на 
преподаването и ученето. Предварителното позициониране на познавателните цели 
и потребността от тяхното постигане предполага ограничаване на свободата и 
конфигурирането на познавателните отношения и взаимодействия. Ученето е 
сериозна дейност, която изисква сериозни усилия от учениците и не може да бъде 
подменена със забавления и игри, нито пък да следва движенията на детските 
потребности и интереси, които са твърде ситуативни и подвеждащи“ [6, с.13]. 
Според привържениците на тази теза, чрез урока се постигат образователните цели 
по отношение на познавателни взаимодействия и качество на обучение, но дали тя 
осигурява на практика възможността за разгръщане на детската личност и активна 
позиция на ученика в хода на педагогическото взаимодействие? По-скоро не, защото 
ученето, заради самото учене е самоцелно и лишава детето от преживявания, позна-
вателна изява, стремеж към самоусъвършенстване. И урокът е само малка част от жи-
вота на детето в училище и неговото планиране и реализация трябва да се разглеждат 
в контекста на цялата мозайка, която изгражда живота на детето – социалната дейст-
вителност, с нейните особености, които рефлектират върху образователната реалност. 

 
Как може да бъде описан/характеризиран урокът в традиционна класна стая? 
Учителят разказва урока, децата слушат (една част от тях разбират разказа на 

учителя, друга част може и да имат затруднения и да не разберат, това което учителят 
обяснява). След приключване на учебния ден (всеки ден малките ученици имат по  
4-5 учебни часа, т.е. слушали са съответния брой уроци) децата се прибират вкъщи и 
очакват родителите да им разкажат и дообяснят представеното от учителя учебно 
съдържание в урока по … отново, защото трябва да напишат домашната работа. 
Проблемът – родителите нямат време или не си спомнят добре това, което трябва са 
обяснят, защото са го учили преди 20 години (поне) или децата се отглеждат от 
прародители, а за тях съвременното учебно съдържание е още по-непознато. Практи-
ката, която се налага в някои училища, е учениците да четат урока предварително 
вкъщи, а в класната стая учителят да обясни отново и да насърчи дискусия. Така де-
цата се чувстват значими, защото в началното училище у тях се наблюдава стремеж 
към изява и желание за изразяване на мнението, а не само да бъдат изпитани като 
просто разкажат урока (който вероятно са научили наизуст и ще забравят след ден).  

Традиционният учебен час има своите положителни страни, свързани с обу-
чението и възпитанието, но в съвременните условия на ситуиране на детето в начал-
ното училище, той трябва да създава условия за активно учене, да стимулира учени-
ците към активно участие и реализация на потребността им от изява и включеност в 
образователния процес. Самореализацията на ученика в образователния процес се 
постига посредством развитието и обогатяването на неговото „естествено състояние” – 
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активността, чрез която той се превръща в субект, действащ осъзнато и отговорно в 
новия за него образователен контекст. Активността на ученика се мотивира от умело 
регулиране и удовлетворяване на потребността от общуване, самоизява и нови впе-
чатления. Когато планира урок, учителят трябва да предвиди ситуации, в които уче-
ниците имат възможност да разказват за преживяванията си, да бъдат стимулирани 
да изслушват с търпение другите, да задават въпросите си, да отстояват позицията си, 
да съотнасят собствените си представи към други, различни от техните, да правят 
оценка на постиженията на връстниците и самооценка на собствените, да бъдат 
включвани в дейности, които разкриват силните им страни и резултатът ще предиз-
вика одобрението на околните. Не бива да забравяме и игрите, защото те развиват 
креативността, аналитичното мислене, както и уменията за работа в екип. 

 
1. Структурни компоненти на урока в началното училище 
Урокът в началното училище е водеща форма на организация и управление на 

познавателния опит на малките ученици, „стълба“, по чиито стъпала началният учи-
тел „води“ учениците си към развитие и усвояване на знания, умения, компетенции и 
отношения. Нещо повече той е и основна форма, в хода на която се реализират педа-
гогическите взаимодействия (в контекста на обучението и възпитанието) на началния 
учител с малките ученици. 

Основна задача на всеки урок е на основата на задължителното учебно съдържа-
ние, принципи, методи, подходи и средства на обучение да мотивира и „разпалва“ 
познавателната активност и познавателните интереси на малките ученици, са укрепва 
вярата в собствените им сили, да предизвиква радост от общуването с учителя и 
съучениците от класа. 

Доколко детето ученик ще се включи активно в този процес на взаимодействие 
зависи от две основни условия: 

Първо условие: Началният учител да формира умение за възприемане на малкия 
ученик такъв, какъвто е – с живота, който живее. На тази основа да изгради взаимо-
действията си с всяко отделно дете от класната общност. Действайки от тази пози-
ция, учителят ще има възможност да опознае индивидуалността на децата, да види 
света през техните очи и с помощта на педагогическото си майсторство да организи-
ра и ръководи ученето и възпитанието на всеки малък ученик. 

Второ условие: Наситеност на урока с обогатяващи малките ученици теми. 
Учебно-познавателната активност на ученика се стимулира не само посредством 
интересен учебен материал и разнообразни методи за неговото преподаване, но и с 
взаимодействията, които учителят организира и ръководи. Ако тези взаимодействия 
се реализират в позитивно организирана среда на доверие, доброжелателност, съпре-
живяване и уважение, малките ученици отвръщат на учителя със същото и изпълня-
ват с удоволствие поставените им учебно-познавателни задачи. Това е така, защото 
виждат, че техния учител цени достойнството им, самостоятелната им мисъл, твор-
ческите търсения, помага и поощрява усилията им да се справят с възникналите труд-
ности. Дори започват да се стремят към по-сложни познавателни задачи. 

Урокът в началното училище „носи“ специфични особености, които до голяма 
степен характеризират урока в общодидактически аспект. 

Условно урокът може да се раздели на две основни структурни нива (Схема 1). 

Макроструктурата на урока се конструира въз основа на дидактически зада-
чи, които се решават постоянно в даден вид урок. Уроците от даден вид (урок за нови 
знания, за затвърдяване и разширяване на знанията, за обобщаване и система-
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тизиране на знания, урок за развитие на уменията и навиците, урок за приложение 
на знанията, урок за проверка и оценка на знанията и уменията, комбиниран урок) 
[3] имат еднакви макроелементи, т.е. еднаква макроструктура. 

В началното училище урокът следва логиката на човешкото познание: от лесно 
към трудно, от известно към неизвестно, от единично към общо и т. н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 1. Основни структурни нива на урока в началното училище 

  
Той има три задължителни компонента или етапа: 
- Подготвителен етап; 
- Операционно-съдържателен етап; 
- Оценъчно-затвърдяващ етап [6]. 

Подготвителният етап се характеризира с цялостна подготовка на детето за 
познавателна дейност. Този етап обединява в себе си няколко подетапа, които услов-
но са разделени помежду си. 

- Създаване на емоционална нагласа у детето. Тя е необходима, защото мал-
ките ученици имат нужда от силни преживявания, от провокации, които спомагат за 
съсредоточаване на вниманието им върху конкретното учебно съдържание и в също-
то време ги освобождава от натрупаното напрежение; 

- Актуализиране на опита и старите знания на учениците. Този момент 
от урока има за цел да актуализира онези знания на малките ученици, които те вече 
са формирали и усвоили като социални и интелектуални умения. Важно през този 
подетап е изискването към въпросите, които учителят задава. Те трябва да са кратки 
и конкретни, без излишна терминология (Например: математическа диктовка, ребус, 
кръстословица, подреждане на пъзел, учебно-познавателни задачи за екипна работа и др.); 

- Мотивиране за предстоящата дейност. Мотивираността е многопластово 
и разнокачествено състояние на личността, което се определя от много фактори и мо-
же да се регулира и управлява с много професионализъм и индивидуално насочени 
техники и стратегии. Не трябва да се забравя и факта, че никога не се извършва дей-
ност, заради самата дейност. Учителят е необходимо да има готовност да предлага 
дейности, които са добре обмислени и децата са осъзнали значението от извършва-
нето им; 

- Поставяне на темата. Този подетап е изключително важен и никога не 
трябва да се пропуска. 

Подготвителният етап има също психологически и дидактически акценти. Пър-
вите са свързани с подготовката на детето за предстоящата учебна дейност, с нагласа-
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та на съзнанието му, а вторите най-общо очертават параметрите на тази дейност в 
дидактически план. 

Като подготвителна част на уроците през деня може да се използва и педаго-
гическата практика Утринна среща с нейните задължителни компоненти, съотнесени 
към подетапите на подготвителната част имат допирни точки. При използване на 
Утринната среща обаче, се постига по-голяма емоционална наситеност и има въз-
можност за формиране на повече социални 
умения. 

Утринната среща е свързана със събирането 
на класа и създава позитивна нагласа за учебния 
ден [5]. 

Традиционно утринната среща се състои от 
четири основни компонента: 

Поздрав  
Първият компонент е приветствие към 

всички присъстващи в стаята. Децата ученици се 
събират в кръг със своя учител. Всички се об-
ръщат един към друг по име, което помага за 
установяване на приятелски и приобщаващ дух.  

Поздравът допринася за установяване на 
спокоен и вежлив тон и е важна част от започ-
ването на деня. Учителят или определенен от 
него ученик, родител, гост да поздрави започва 
със специално приветствие, като например: 
‚Добро утро, Теди, радвам се, че си тук!”. Поздравът се предава по кръга, катов секи 

участник се приветства отделно по име. 
Когато поздравът се предава от ученик на 
ученик, децата повтарят поведението моде-
лирано от учители или този, който е опре-
делен за него. 

Споделяне. По време на споделянето 
детето разказва за свои вълнуващи позитивни 
преживявания. Позитивното споделяне е въз-
можност за изграждане на умения, които поз-
воляват на участниците да станат уверени го-
ворители и слушатели. Слушателите използ-
ват отворени въпроси, за да получат по-пълна 
информация.  

Групова дейност. Тя има за цел да по-
могне за сплотяването на групата чрез песни, 
игри и дейности, които са кратки и приятни. 
Несъстезателните игри и дейности имат 
кооперативен (съвместен) характер и зачитат 
индивидуалните нива на умения и компе-
тентности на всеки участник. Тази групова 
дейност обикновено е свързана с учебната 
дейност или с текуща тема, върху която се 
работи в клас. 
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Класните новини са писмено пос-
лание. То създава очаквания за ученето през 
деня и дава възможност за разсъжде- 
ния върху него и това, което ще се случва 
през следващите дни. Тази част на 
Утринната среща помага на децата да 
упражняват формираните до този момент 
умения и компетентности. Класните нови-
ни осигуряват въвеждане на индиви-
дуалната или груповата работа [5, с.14]. 

 
Операционно-съдържателен етап 
Този етап е свързан с формиране, развитие и обогатяване, надграждане на ос-

новните учебни умения: наблюдателност; интелектуални умения; специални умения. 
Той се характеризира с това, че малките ученици извършват съдържателна и познава-
телна дейност, насочена към възприемане и осмисляне на основното учебно съдър-
жание. 

В този етап делът на самостоятелната работа е подчертано по-голям. Учениците 
извършват различни познавателни действия насочени към развитие на мисловните 
операции – анализ, синтез, сравнение, съпоставяне. С помощта на учителя, те извеж-
дат основните характеристики на изучаваните проблеми, явления, езикови понятия 
или аритметични действия, технологични операции. Много полезни и активизиращи 
познавателната активност на децата през този етап са проблемните ситуации. Те про-
вокират и събуждат познавателните им интереси и поддържат вниманието.  

Компонентите за организиране на учебната дейност са: фронтална работа, гру-
пова работа, самостоятелна работа, работа в екип, кооперативно учене, тематично 
учене ... 

Фронталната работа се изразява в това, че учителят работи едновременно с 
цялата общност на класа (чрез методите: беседа, лекция, дискусия и др.). Груповата 
работа дава възможност на учениците да решават една обща за групата познавателна 
задача, чието решение е подчинено на обща за групата цел (групата на малките 
ученици не трябва да бъде по-голяма от 5-7 човека). Друг вид групова организация на 
работа е, когато на всяка група се дават за решаване различни познавателни задачи 
или части от една задача. Полученият резултат в този случай се съединява и се 
получава цялостният краен резултат. Груповата организация има и други измерения [4]. 

Самостоятелната работа също може да се диференцира в зависимост от цели-
те, които учителят си поставя. 

В етапа на съдържателна и активна познавателна дейност е добре да се използ-
ват разновидности на т.нар. „активно учене“. 

Кооперативното учене се прилага, когато организацията на средата за учене е 
организирана и ориентирана към личността на детето ученик. Чрез тази педагогичес-
ка практика/похват учителите имат възможност да помагат на децата да придобият 
чувство за идентичност и собствена стойност, да се научат на общи културни ценнос-
ти и да станат част от общество на учащи се. Тези цели се постигат чрез събиране на 
децата в големи и малки групи, за да се дадат възможности да се работи върху общи 
проекти за постигане на една обща цел. Този вид учебен опит помага на учениците да 
се сближат с техните връстници, да се научат да си сътрудничат, да се научат да из-
бягват да самоцелните критики, както и да се уважават взаимно като индивиди. 
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Един положителен климат в класна стая се поражда от: 
- Атмосфера на доверие; 
- Чувство на принадлежност към общността; 
- Участие при вземане на решения; 
- Любезност и толерантност; 
- Искреност и неосъждащо отношение на учителя; 
- Ясни очаквания за резултатите от ученето; 
- Честност и безпристрастност [9, с.7]. 
Положителен климат се създава чрез включване, споделяне и заинтересованост, 

насърчаване, участие и високи очаквания за всеки ученик. С други думи, той се съз-
дава чрез изграждане на чувство за принадлежност към определена общност. 

Формирането на общност от учащи се засилва, когато учителят се премести от 
положение на „всезнаещ“ при обучението на целия клас, към положение на „помощ-
ник” в една интерактивна среда. След като веднъж учителят промени ролята си в та-
кава на помощник, т.е. този, който помага нещата да се случват, класната стая 
„оживява“. Образът и се променя от строгия, студен  вид, при който децата седят 
„мирно” в подредени редове от чинове, в нещо по-неофициално, свободно е естестве-
но. Маси могат да заместят чиновете, където четири, пет ученици могат да седят лице 
в лице един срещу друг и да работят заедно. Когато голяма част от управлението на 
класната стая се прехвърли на учениците, учителят има време да насърчи инициати-
вата, да осъществи обратна връзка, да подпомогне общуването между тях, да ги под-
крепи, да ги поощри и стимулира по подходящ начин. Ученето може да се подпомог-
не и чрез използването на „място за допълнителна информация“. Там децата/ учени-
ците могат да получат допълнителни разяснения/указания за конкретни задачи, които 
не са разбрали.   

Кооперативното  учене  замества егоцентризма  и самотната работа по чиновете 
и се превръща в сътрудничество  на учениците. Така те могат  да бъдат насърчавани 
да говорят за своята работа, да изразяват мнението си и да се радват взаимно на ус-
пеха си. 

Компоненти на кооперативното учене: 
1. Позитивна взаимна зависимост. Всички са отговорни за своето учене.  
2. Взаимодействие лице в лице. Организацията да предполага разположение на 

участниците така, че всеки да вижда всеки. 
3. Индивидуална отговорност. Да се изгради индивидуална отговорност у вся-

ко дете, както и разбиране, че всеки отговаря за ученето на другия при позитивна 
взаимовръзка. 

4. Умения за работа в група. 
5. Групов анализ. Това е особено важен компонент при кооперативното учене. 

Добре е учениците  да споделят как са работили в групата. Има ли човек, който доми-
нира, да осъзнаят сами, че ако работят позитивно, дейността ще е добра, да помислят 
и да споделя какво може да се направи, за да се подобри работата на групата [10, 
с.27]. 

Кооперативното учене дава възможност на учениците да поемат отговорности 
за собственото си учене. Отговорност, означава да си отговорен за нещо, което е под 
твой контрол. Един от най-големите дарове, които учителите могат да дадат на свои-
те ученици, е да им помогнат да се научат на отговорност в собствения си живот и 
обществото. 
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При кооперативното учене еднакво важни са качеството на крайния резултат и 
качеството на работата вътре в групата. За това е необходимо да се спазват следните 
правила: 

- Позволяваме на всеки да говори; 
- Не прекъсваме разговора; 
- Помагаме; 
- Не се подиграваме; 
- Имаме право да се въздържим; 
- Имаме право да грешим; 
- Първо питаме другите от групата, а после учителя; 
- Отношенията, които възникват при кооперативното учене са: 
- Между вътрешния свят на детето и външния свят; 
- Между когнитивната, емоционалната, социалната и физическата част на 

индивида; 
- Между новите и старите знания и способности; 
- Между различните учебни предмети; 
- Между учебното съдържание и реалния свят; 
- Между децата/учениците; 
- Между различните начини на опознаване на света [10, с.29]. 
За по-лесно управление и ефективна работа на малката група учениците изпъл-

няват различни роли. Понякога едно дете може да има две роли (ако групата е по- 
мака). Учителят подпомага децата/учениците при избора на роля, съобразявайки се с 
техните индивидуални възможности и потребности, както и със социалните им умения.  

При кооперативното учене е възможно да се използват следните роли на децата 
/учениците в малката група: 

Умна глава – това е генератор на идеи, знае кое къде може да намери, прочете и т.н. 
Свързочник – другите не са ни съперници, а помощници. Първо търси помощ 

от тях, а след това от учителя. 
Измерващ времето – следи за скоростта на работа и напомня на групата колко 

време остава. 
Показващ посоката – показва стъпките, технологията на изпълнението: започ-

ваме от..., правим..., завършваме с ... . 
Осигуряващ материалите – подбира, разпределя, събира, предава и прибира 

материалите. Отговаря за тях в групата по време на работа. 
Говорител – следи развитието на процеса, правилността на действията и док-

ладва за цялостното изпълнение на задачата. Говори от името на групата, не изказва 
лично мнение [10, с.29-30]. 

Въвеждането на ролите може да се извършва постепенно в зависимост от въз-
растовите  и индивидуални особености на децата/учениците и тяхната готовност за 
групова/екипна работа. 

Ефективността на работата и управлението на групите могат да се подпомогнат 
от използването на „КУБЧЕ“. Всяко дете има дървено кубче със страни, носещи раз-
лична информация:  

- Имам въпрос; 
- Работя, не ме безпокойте; 
- Готов съм, мога да помогна; 
- Искам да споделя; 
Различните страни имат различен цвят.  
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„Учене чрез опита“ е  активен подход, който се основава на дейности за реша-
ване на проблеми в група и рефлектирането на тези дейности върху развитието на 
личността на детето и ученика и способността му да се справя в различни житейски 
ситуации.  Той има следните характеристики: 

- поставяне на децата или учениците в проблемна ситуация, която изисква раз-
решаване; 

- децата или учениците е необходимо да обсъждат, спорят, преговарят и да 
постигнат съгласие; 

- поставените проблеми са отворени, т. е. имат повече от едно разрешение; 
- участниците много често имат възможност да влязат в някоя роля [2]. 
Посредством опита и дейността децата и малките ученици усвояват и редица 

социални умения като способността да се изслушват събеседниците, да се изчакват 
един друг, да се уважават различните гледни точки, да дискутират, да общуват, да си 
помагат и да поемат отговорност за собствените си постъпки и поведение. Така, дори 
без да осъзнават, децата подобряват и академичните си постижения. Задачата на учи-
теля, използвайки този метод е да улесни ученето по един от следните начини: 

- Да изясни учебните цели, свързани с дейността; 
- Да подготви децата за тях; 
- Да даде възможност дейността да се реализира; 
- Да обсъди направеното с децата (дебрифинг – процес на извличане на сми-

съл от опита). Първо, какво се е случило по време на дейността, и второ, да се кон-
цептуализира опитът; 

- Да създаде увереност у участниците, че са субект на оценяване на процеса; 
- Да окуражи децата да експериментират в зависимост от техният собствен 

житейски и социален опит [2]. 
По този начин учителят подпомага и поддържа учениците през етапите на осно-

вания на опита учебен цикъл. 
Дебрифингът задължително преминава през четири етапа: 
1. Освобождаване от чувства. 
2. Размишление върху това, какво се е случило – на ниво факти. 
3. Обяснение на това, което се е случило – на теоретично ниво. 
4. Проекция от опита върху бъдещото поведение в дадена ситуация (в случаите, 

когато се работи с деца от предучилищна възраст, обобщенията и проекциите се 
правят от учителя; за малките ученици от начална училищна възраст обобщението се 
прави съвместно с учителя, а част от проекциите върху бъдещото поведение могат да 
се предложат от самите деца) [2]. 

За да подпомогне този процес, учителят е необходимо да преведе всички участ-
ници внимателно през отделните етапи. 

Представените форми за организиране на педагогическите взаимодействия по 
време на този етап от урока са само част от познатите и използвани педагогически 
практики в началното училище. 

Дидактическите цели и задачи на този етап от урока се решават с помощта на 
различни видове упражнения и задачи. 

 
Оценъчно – затвърждаващ етап 
Свързан е с крайното систематизиране и обобщаване на възприетите знания и 

впечатления от всяко дете. Типично е и оформянето на обща оценка, както за работа-
та на цялата ученическа общност, така и за работата на отделни ученици от нея. 
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Домашната работа предхожда общата оценка на учителя. За нея е необходимо учите-
лят да планира достатъчно време, за да даде напътствия за реализирането и. Тя тряб-
ва да бъде точно поставена и разбрана от децата. Най-добре е винаги да се записва на 
дъската, а учениците да я записват в тетрадките си, а не да отбелязват в учебника, 
учебните тетрадки или помагала. На учениците от първи клас не е желателно да се 
задава домашна работа, но тъй като това изискване не се спазва, желателно е времето 
за изпълнението и да не отнема повече от 30 минути. Във втори клас – 45 минути; 
трети клас – 1 час; четвърти клас – 1, 5 часа. Домашната работа задължително се про-
верява от учителя, като в първи клас и първата половина на втори клас това е задъл-
жително. В следващите класове могат да се прилагат най-различни форми за провер-
ка на домашната работа. Не трябва да се забравя, че в повечето случаи в домашната 
работа е необходимо да има елементи на творчество. 

Микроструктурата се определя от методите, средствата, условията, личност-
ният подход на учителя, с чиято помощ се задават отделните дидактически задачи на 
всеки етап от урока. Точната разработка на микроструктурата дава възможност за 
гъвкаво използване на цялостната структура на урока и осигурява високо качество на 
познавателната активност от страна на учениците. Ученикът в рамките на урока е 
както обект, който слуша и възприема, така и субест, който изразява собствено мне-
ние, защитава позиции по определени проблеми, дава оценка на изувани процеси и 
явления. Основни ръководни принципи на учителя по време на урока трябва да бъ-
дат: проблемност, действеност, комуникативност, емоционалност [6]. 

За да бъде урокът в началното училище ориентиран към сътрудничество с уче-
ниците, е необходимо водещи да станат тактиките, в които децата са в активна пози-
ция, т.е. проявяват инициатива, обсъждат, решават познавателни и проблемни задачи, 
осъзнават правата и произтичащите от тях отговорности, съветват се с учителя и тър-
сят неговата помощ. 

 

2. Урокът в интерактивна среда за учене 
Планирането, организирането и провеждането на обучение в интерактивна об-

разователна среда е необходим избор, който до голяма степен гарантира ефектив-
ността на образователния процес. Без да се отричат предимствата на традиционния 
педагогически подход, при който учителите изцяло поемат отговорността по органи-
зацията и протичането на учебния процес, е необходимо да се даде възможност и сво-
бода на ученика да поеме своята част от отговорността, да бъде активен и да взаимо-
действа с възрастните, да търси и предлага решения, да твори. Така обучаваният  има 
възможност да заеме равноправното си място в организацията и провеждането на 
познавателния процес, в който ще бъде активен субект на педагогическото взаимо-
действие. 

Интерактивната образователна среда се утвърждава в образователното прост-
ранство в съответствие с актуалните образователни тенденции за: 

- прерастване на въздействието върху личността на субект-обектна основа 
и взаимоотношения на субординация във взаимодействие на субект-субектна основа 
и взаимоотношения на интердепенденция; 

- изместване центъра на тежестта от даването на знания в готов вид към 
тяхното самостоятелно овладяване чрез ново познание, нова дейност, ново общу-
ване (до степен на емпатия); 

- нова култура на учене чрез нова теория за субекта на основата на много-
аспектни контакти със средата и включване в единство на продуктите и меха-
низмите на мислене и дейност [11]. 
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Интерактивната образователна среда като алтернатива на традиционното обуче-
ние изисква и нова организация на пространството – от подредбата на мебелите, 
използвани от малките ученици за целите на индивидуалната и груповата работа, до 
възможността за излагане на детско творчество, табла и тематични листове за отра-
зяване на позиции и мнения, постери и обобщения от колективни дейности. Съвре-
менната организация на средата и пространството предполага възможности за съхра-
няване на детската индивидуалност и разгръщане на детската инициативност и въоб-
ражение. Интерактивните методи налагат партньорски взаимоотношения и диалогов 
вид комуникация между децата в малката група и между всички участници в дей-
ността. 

Едно от иновативните технологични решения е използването на цифровата 
класна дъска. Тя подпомага интерактивността в образователния процес и е част от 
обучението във все повече училища. За функционирането й се използват компютър, 
проектор, дъска и дистанционно устройство, което прави цялата система интерак-
тивна. С помощта на това технологично нововъдение класната дъска се превръща в 
орган за управление, като компютърът може да се управлява чрез дъската по същия 
начин, както и чрез мишка. Предимството на цифровите класни дъски е, че учени-
ците могат да усвояват учебно съдържание интерактивно и по забавен начин, което 
повишава тяхната познавателна активност подобрява академичната успеваемост. 

Все по-широко и масово в училищните практики навлизат и лаптопи, и таблети 
като важно и ефективно образователно средство.  

Двата основни елемента на образованието са преподаването и ученето. При 
„традиционния“ (условно наречен) учебен процес ударението пада на преподаването 
като учителят е застанал пред класа и изнася лекция. По този начин учителят играе 
ролята на основно информационно средство, което подава необходимия (според 
него) обем информация на учениците. За разлика от този процес при използване на 
интерактивни методи и средства (информационни и комуникационни технологии) 
учениците за в бъдеще ще имат възможност да учат по всяко време и навсякъде, спо-
ред интереса си към предлаганото учебно съдържание, с удобна и приемлива за тях 
скорост, без да се нуждаят от „сдъвканата“ информация на учителя. Промяната у уче-
ниците следва да доведе и до промяна в ролята на учителя. Неговата значимост и 
експертност ще продължават да бъдат важни за развитието на малките ученици, но 
вече с други роли и проекции във взаимодействията. В недалечно бъдеще ще продъл-
жава да нараства броя на „отворените учебни материали“ (това са компютърни прог-
рами, съдържащи текст, изображения, звук, видеоклипове, както и интерактивни 
симулации и игри, които да правят процеса на усвояване на знания по-вълнуващ). 
Учителят, като създател на е-учебни материали ще влиза и в ролята виртуален по-
мощник, а на „живо“ ще участва в учебния процес като експерт и инструктор. 

Като предпоставка за всичко описано на първо място аргументацията е свързана 
с бързото развитие на информационните технологии, които осигуряват многообразие 
от канали за достъп до информация. Днес компютърът е необходимост и част от 
предметите във всеки дом, самите деца се ориентират изключително добре при рабо-
тата с компютър, таблет или мобилни устройства. Според последни данни децата на 
7-годишна възраст използват интернет, за последните 5 години времето, което децата 
прекарват в интернет е нараснало 2 пъти (за пример: над 6 от всеки 10 деца във Вели-
кобритания притежават собствен таблет). Макар да няма официална статистика, дан-
ните за България не са много по-различни. Децата по природа са любопитни и се 
опитват да научат, колкото се може повече информация за средата, в която живеят. 
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Възможностите за свободен достъп до огромни количества информация, новите фор-
ми за общуване и за обмен неминуемо дават нови възможности за личностно раз-
витие, за нови образователни шансове, но в същото време се заличават традицион-
ните форми на комуникация, което води до ограничаване на възможностите за кон-
такт „лице в лице“ и дълбочината на общуване на живо. Все повече се увеличава по-
пулярността на социалните мрежи като средство за общуване. През последните 13 го-
дини социалните мрежи набраха популярност и се превърнаха от он-лайн сайт за спо-
деляне на информация с приятели до начин на живот и основен канал за комуника-
ция между хората. Според проучване на Ipsos Open Thinking Exchange (OTX) от 
началото на 2013 година близо 60% от хората, които имат достъп до интернет в света, 
имат профил в поне една социална мрежа и прекарват повече от 3 часа на ден в 
мрежите. Това са близо 13% от денонощието. Прехвърлянето на живота във виртуал-
ното пространство логично води след себе си до цялостна промяна на начина на об-
щуване, насочено към улесняване на виртуалната комуникация и увеличаване на 
изпращания поток информация и разширяване на неговата аудитория.  

В ХХІ век информацията е главна действаща сила в обществото, а едни от най-
драматичните промени в информационното общество засягат образователната сис-
тема. Затова училището трябва да подготви хора с високоразвита способност за адап-
тиране, които са в състояние бързо да обновяват и разширяват професионалната си 
компетентност [8].  

В този контекст за образованието е необходимо отваряне към новите прост-
ранства, преосмисляне на съществуващите реалности и практики, търсене на възмож-
ности за включване на учениците в процеса на използване на информация и кон-
струиране и презентиране на собствени информационни проекти, а за целта са необ-
ходими активни методи и техники за работа.  

На второ място стоят кризата и нестабилността в образователното прост-
ранство, които рефлектират пряко върху ученика – върху неговото поведение, общу-
ване, самосъзнание, учебни постижения, психическо и физическо здраве. Всичко то-
ва създава бариери пред учениците и пречи за успешно „вписване“ в социокул-
турната среда, а бариерите в общуването са несъзнателно допускани грешки, които 
влошават комуникацията и общуването. Някои от бариерите, които пречат на уче-
ниците  да се чувстват комфортно в общността, в която се реализират са [3]:  

Предполагане – Често човек си мисли, че знае какво мислят и чувстват другите 
и че те са наясно, какво се очаква от тях в определени ситуации. Личните предполо-
жения се приемат за верни и правилни и съответно не се правят усилия за обсъждане 
или дискутиране. Това води до действия и субективни очаквания. Понякога учители-
те допускат, че знаят: какво мисли и чувства ученикът, без да го попитат дали  това  е 
така; предполагат, как биха могли да реагират учениците, или какво могат или не 
могат да направят в съответната ситуация. 

„Спасяване, Помагане“/Обяснения 
Човек „помага” на другия, като му обяснява, какво и как се е случило, защо е 

станало и какво трябва да направи в конкретна ситуация. Възрастните мислят, че 
проявяват загриженост към децата и им помагат, като правят някои неща вместо тях 
или им обясняват подробно ситуацията, без да им предоставят възможност  сами да 
проучат причината за проблема и да се поучат от грешката си. 

Учителите/Родителите „помагат“ на учениците/децата си,  като им обясняват, 
какво и защо е станало, как трябва да се чувстват в конкретна ситуация и какво 
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трябва да направят. Говорят за отговорностите на учениците/децата без да се задават 
въпроса дали те са чули всичко изговорено от възрастните.  

Когато на ученик/дете се даде възможност  да анализира ситуацията и да стигне 
до правилния избор в 90 % от други, подобни ситуации той ще реагира и постъпва 
правилно. Когато един очакван модел на поведение е „натрапен” на едно дете чрез 
наставления, без активно негово участие  в 70 % от случаите то няма да изпълни това, 
което се иска от него. 

Наставление 
Наставленията правят малките ученици зависими. Дори когато са изпълнени 

безпроблемно наставленията не дават възможност на ученика да поеме инициатива. 
Те не го стимулират за действие, а предизвикват: 

 пасивно-агресивна реакция /вършене на изискваното, но по начин, които 
„отбива номера”/ 

 протест – може да бъде агресивен с явно изразено недоволство, спор или 
хленчене /Защо все аз?.../ или пасивен / не правене на изискването/. 

Очаквания 
Прекалено ниските очаквания водят до намаляване на влаганите усилия и до 

формиране на нереалистично висока самооценката. Обратно, високите нереалистич-
ни очаквания обезсърчават ученика, демотивират го и могат да формират неувере-
ност и ниска самооценка. 

Всеки учител трябва да е наясно, какви очаквания да има към учениците си и да 
ги съобрази с техните възможности и способности. Добре е да вярва в потенциала на 
всеки ученик и да има по-високи, но реалистични очаквания към него. 

Липса на доверие 
Децата не са възрастни и не бива да се очаква да мислят и да се държат като 

такива. Почти всички изречения, които започват с думите „трябва“ и „Ти си…“ 
включват на подсъзнателно ниво защитни механизми. Например: „Как можеш никога 
да не…“, „Не можеш ли поне веднъж …“ , „Не разбираш ли, че…“, „Колко пъти ще 
ти повтарям…“, „Не мога да повярвам, че си направил…“, „Трябваше да си по …“, 
„Трябва да полагаш повече усилия за…“ 

Уважението и насърчаването са две от основните качества, които олицетворяват 
загрижеността. Когато учениците чувстват, че учителят се интересува и е загрижен за 
тях, а не само от преподаването и усвояването на учебното съдържание, са по-
склонни сами да коригират неприемливото си поведение и отношение. 

Ако един учител насърчи учениците си да използват допуснатите от тях грешки, 
като възможност за извличане на поука и им докаже, че вярва в тях и в техните въз-
можности за справяне, работата в рамките на урочната единица ще бъде по-ползот-
ворна и успешна. 

На трето място стои необходимостта училището да подкрепя културата на 
образование, която високо цени педагогическото майсторство. Съвременното 
училищно образование трябва да формира не само знаещи и можещи, но и личности 
с добродетели, ценности, с мотивация за успеха на обществото като цяло. Ключът 
към всичко това е училището да формира масово съзнание в обществото, като из-
гражда хуманистични критерии у младите за живота и за професията; като помага на 
човек да навлезе с определени компетенции в реалността, правилно ориентирайки се 
при изборите си в действителността. В „обществото на знанието“ училището все 
повече трябва да осъществява като свой приоритет възпитанието, вграждайки го във 
всеки от компонентите на урока [3]. 
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Професионалното развитие и желанието на учителя да стане добър в профе-
сията е свързано със знанието за организиране на средата за учене в класната стая и 
подобряване на начина на преподаване. За тази цел няма нужда от много ресурси, а 
от различен подход към работата. Традиционно, учителят среща учениците в клас-
ната стая. За обучението се използват учебници, а допълните учебни тетрадки позво-
ляват на учениците да се упражняват чрез решаване на различни видове и степени на 
трудност задачи. Как обаче да се случи постепенното съчетаване на традиционната 
класно-урочна система с непрекъснато навлизане на нови технологии? 

  
3. Урокът в началното училище и предизвикателствата на информацион-

ните и комуникационните технологии 
Прилагането на информационни и комуникационни технологии в образова-

нието предполага промени, които рефлектират и върху процеса на учене и препода-
ване, създавайки подходящи условия за появата на нови подходи към преподаването. 
Тъй като скоростта на промените се увеличава постоянно, ученето през целия живот 
вече е задължително условие за преподаване, а професионалното развитие трябва да 
бъде част от ежедневието на всеки учител. Учителите винаги страдат от липса на вре-
ме, което да посветят на професионалното си развитие и често нямат време да проче-
тат най-новите статии или изследвания. Благодарение на новите канали за комуни-
кация и споделяне на информация чрез интернет обаче, ученето на учениците и 
професионалното развитие на учителите могат да бъдат подкрепени по нови начини.  

Има термин, отнасящ се за децата на 21 век – и той е digitalnatives. Той се отна-
ся за децата, родени и отраснали в дигитална епоха, обградени от дигитални уст-
ройства и понякога разбиращи от тях едва ли не от люлката. Достъпът им до техноло-
гиите е постоянен и е навсякъде, а децата го приемат като нещо, което им се полага, 
което харесват, и което обикновено им се удава лесно. И работата на учителите, и в 
по-висока степен на родителите, е да не лишават децата от него, а да им помогнат да 
контролират времето и начина, по който го оползотворяват. 

Според разбирането информационно-образователната среда на образователните 
институции трябва да включва набор от:   

- информационни ресурси, включително цифрови образователни ресурси;  
- технически средства за информационни и комуникационни технологии;  
- система от съвременни образователни технологии; 
- предоставяне на обучение в модерна информационна образователна среда. 
Организацията на учебния процес в условията на информационно-образовател-

на среда, базирана на използването на ИКТ, в сравнение с традиционния учебен про-
цес позволява: 

- повишаване избора на средства, форми и темпове на изучаване на образова-
телни области; 

- осигуряване на достъп до разнообразна информация от различни информа-
ционни източници; 

- повишаване интереса на учениците към темата от гледна точка на по-голяма 
яснота, учене чрез игра, интерактивна презентация на учебен материал, осигуряване 
на междупредметни  връзки; 

- повишаване  мотивацията на самостоятелно обучение, влияе за развитие на 
критично мислене; 

- активно използване на методите на взаимното обучение (обсъждане на реше-
ния на задачи чрез  форумите, чат стаи, своевременно получават съвети) [10]. 
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От общото разбиране за информационно-образователна среда на образовател-
ните институции, ние разграничаваме концепцията за информационно-образователна 
среда на урока. Тя, според нас, има следните характеристики, които постигат плани-
раните образователни резултати: 

- гъвкавост на организационната структура  на урока; 
- откритост;  
- многофункционалност; 
- възможност за внасяне на промени;  
- визуализация; 
- интерактивност.  
Технологизирането на образователния процес е свързано с приемане и осъщест-

вяване на някои от дейностите в урока като своеобразни образователни технологии, 
„които могат да присъстват в няколко варианта: като последователно изпълнение на 
взаимообуславящи се процедури, които постъпково водят до постигане на целите... 
[7, с. 15-16]. 

Структурата на учебния процес в информационно-образователна среда се със-
тои от пет модула: 

Целеполагащ – представя съвкупността от цели и задачи на учебно-възпитател-
ния процес в информационна-образователна среда; 

Програмно-методически – съдържа подробна информация за възможните стра-
тегии, форми на работа, програми и технологии; 

Информационен – информация, свързана със съдържанието на учебните дей-
ности в рамките на учебна единица; 

Комуникационен – пояснява формите на взаимодействие между участниците в 
образователния процес; 

Технологичен – включва средства за обучение, учебни пособия, които ще се из-
ползват в условията на ИОС (информационна образователна среда) [1]. 

Не трябва да се забравя, че учебникът продължава да бъде важен елемент от 
урока в ИОС. Единствената разлика е, че „традиционният“ учебник е заменен от 
учебно-методически комплект. 

Комплектът включва: 
- набор от електронни приложения за разработване и използване на задачи, 

включени в урочната единица (Удобни, лесни за употреба и подходящи за малките 
ученици са приложения като: Hot Potatoes („Горещи картофи“) – това е безплатен 
пакет от пет програми за създаване на интерактивни образователни упражнения за 
ползване в Интернет. Създадена е за учители и с нея се разработват учебни модули за 
работа с учениците в информационна образователна среда. 

Learning Apps е Web 2.0 приложение, подкрепящо учебния процес с помощта 
на интерактивни модули. Те могат да бъдат използвани за обучение във вида, в който 
са създадени, а също така да се променят лесно и бързо в оперативен режим. Целта е 
събраните интерактивни блокове да бъдат обществено достъпни. Тези блокове  
(т. нар. приложения или упражнения) не са включени в конкретни програми или сце-
нарии, но могат да бъдат използвани по подходящ начин в учебния процес. Те са осо-
бено ценни със своята интерактивности и са подходящи за използване в начален етап 
на обучение). 

- методически указания за изпълнение на учебните задачи; 
- форми и методи за оценка по постигнатите резултати. 
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Учителят е важно да се научи да определя какъв набор от учебни пособия е пе-
дагогически обоснован; какви ресурси ще включи в учебно-методическия комплект и 
кои от тях са приложими за отделните етапи на урока, за да обезпечи учебно-позвна-
вателния процес в информационно образователна среда. 

Етапи на планиране/проектиране на урок в ИОС 
Педагогическата дейност в ИОС включва:  
- проучване и анализ на капацитета на учителя за работа с ИКТ;  
- методи, средства и форми на преподаване, характерни за електронна среда за 

учене, както и учебни дейности за учениците, съобразени с техните възрастови и 
познавателни особености, стилове на учене и темп на учене;  

- проектиране на резултати от обучението по съответната учебна дисциплина.  
В този контекст, основополагащ сред компетентностите, определящи профе-

сионалната компетентност на учителя в начален етап на обучение, е умението да се 
проектира и планира ефективен образователен процес, свързан с планиране на целите 
и задачите за всяка урочна единица от учебното съдържание, анализ на планираните 
резултати от обучението, изграждане на смислени връзки между отделните съдържа-
телни цялости от изучаваната учебна дисциплина, разработване на педагогически 
сценарий на урока, планиране на нови учебни дейности в контекста на ИОС, подбор 
на подходящи методи и форми на работа, разработване на учебни задачи в зависи-
мост от познавателните възможности и потребности на учениците (включително чрез 
използваане на ИКТ).  

Проектирането на образователния процес в информационно образователна сре-
да е свързано с изпълнението на определена последователност от стъпки: 

1. Планиране и анализ на нови образователни резултати (предметни, между-
предметни и личностни); 

2. Избор на учебни дейности, гарантиращи постигането на нови образователни 
резултати; 

3. Избор на учебни помагала, включително средства за информационни и кому-
никационни технологии, осигуряване на изпълнението на учебни дейности за пости-
гане на нови образователни резултати [1]. 

Учителите преследват една перманентна и непреходна цел. Тази цел е свързана 
с научаването и в този смисъл обучаващите са  длъжни да приобщават, да изкушават, 
да мотивират, да бъдат разбрани, да отключат идеите ... И може би преди да бъдат 
изтъкнати предимствата на технологиите в контекста на улесняване на преподаване-
то,  да обърнем внимание на една мисъл на Roger Schank: „Ученето и технологията 
могат да бъдат свързани само тогава, когато технологията дава възможност да 
се научи нещо, което не може да бъде научено по друг начин. Нека да се замислим 
повече за ученето и по-малко за технологиите“ [15]. 

Какво всъщност вдъхновява и мотивира съвременния ученик? Къде прекарва 
той почти цялото си свободно време?  И отговорът е: в Мрежата. Факт е, че тя се пре-
върна в хранилище на ресурси в пространство, където потребителите формират вир-
туални общности, споделят ресурси, мнения и идеи, създават съдържание, комен-
тират проблеми, предлагат решения, забавляват се – всичко онова, което вършат в 
реалния живот при осъществяване на социалните си контакти. Мрежата е примамли-
во място, където младите хора стопроцентово ангажирани, ентусиазирани и креатив-
ни, поглъщат огромни количества информация, активно участват в различни форми 
на комуникация и изразяват възгледите и мнението си с далеч по-голямо желание, от-
колкото в ученическите задания. Ако трябва да се опише всичко казано с една дума, 
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най-подходящата би била: взаимодействие. А дали учителите успяват да го постигнат 
в класната стая? 

Промени се парадигмата на ученето в Мрежата. Stephen Downes споделя: 
„Доколкото съществува съдържание – то е повече използвано, отколкото усвоявано 
и е по-вероятно да е създадено от обучавани, отколкото от автори на курс“ [13]. За 
последното красноречиво свидетелства грандиозният успех на неформалните „борси“ 
за учебни ресурси pomagalo.com (223128 ресурса, отчетени на 17.11.2015) и 
referati.org, kaminata.net, znanieto.net и др. 

Социалните мрежи и блог-пространството са любими виртуални места на диги-
талното поколение и ако учителят иска да бъде чут и забелязан от своите ученици, 
той трябва да ги открие именно там, където са най-активни и мотивирани и да ги 
предизвика да създават съдържание не само за развлечение, но и като форма на учене. 

Учителят, макар и използвайки активно ИКТ, трябва да застава пред учениците 
си с ясното съзнание, че не технологиите, а той самият – със своето присъствие, 
поведение, отношение и дори репутация, ще направи часа атрактивен и интересен  за 
обучаваните. И за да постигне това, не е достатъчно да бъде само добър оратор, но и 
добър режисьор на учебния час, а задачата му е първо да заинтригува аудиторията си, 
да задържи вниманието  й, после да  убеди слушателите си, че нещата, които им 
представя са важни за тях и накрая – да остави усещането, че тези 45 минути не са 
поредното безмислено пропиляно време. 

Според една мисъл на Maya Angelou „Хората ще забравят какво сте казали, 
хората ще забравят какво сте направили, но никога няма да забравят как сте  ги 
накарали да се почувстват“ [14]. В този смисъл, ролята на учителя трябва да остане 
първостепенна за провеждането на учебния процес, дори и в един Дигитален свят. 

Когато се използват ИКТ в учебния процес, трябва от самото начало учителят 
да е наясно с ролята им, а тя е – да бъдат декора и специалните ефекти, на фона на 
които се развива действието на един учебен час. Главното действащо лице е Учи-
телят, а защо да не поканим на сцената и самите ученици? 

През миналия век са правени редица опити за внедряване на технологиии в обу-
чението и за съжаление, много от тях са претърпели провал, защото и най-добрата 
технология, използвана неправилно, води до нежелани резултати. На последното 
ставаме свидетели ежедневно, наблюдавайки как децата пилеят времето си в Интер-
нет. Неуспехът на технологиите в обучението обикновено се развива по следния 
сценарий [12]: 

- залагат се високи очаквания за подобряване – както на преподаването, така и 
на ученето; 

- отделя се много време за обучение на педагогическия състав, придобиват се 
много умения за работа с новата технология; 

- вследствие на лоша организация, внедрените технологии се използват разпо-
късано и не толкова масово, колкото се е очаквало; 

- оказва се, че полза от технологията няма, обвиняват се учителите, отправя се 
призив за повече обучение на педагогическия състав; 

- междувременно навлизат нови технологии.  
Трябва да се има предвид, че бъдещото поколение ученици ще се адаптират към 

новите технологии много по-бързо от своите учители и една от пречките за успеха на 
ИКТ може да се окаже недостатъчната технологична грамотност на педагозите. Кога-
то застане пред обучаваните, учителят трябва да бъде абсолютно уверен и фами-
лиарен с ИКТ, които ще ползва в класната стая. Дори и най-малката проява на 
неувереност и некомпетентност ще предизвикат негативно отношение и скептицизъм. 
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Функциите на урока определят и неговите системни свойства. Технологичният 
модел на урока може да се обсъжда, изучава и конструира на три основни равнища: 
концептуално, процесуално и функционално. Те отразяват  различни структури на 
урока, но са и йерархични равнища, на които урокът следва да се планира, осмисли и 
създаде, като се тръгне от най-високото – равнището на теоретичната представа за 
системата на обучение /концептуално-съдържателно/, премине се през равнището на 
проекта за педагогическата действителност, на което се разграничават и избират  
макроструктурните модели на типовете уроци /процесуално/ и се достигне до равни-
щето на микроструктурата на конкретния  урок /функционално/. 

Съдържателната структура на урока се задава от основанията и спецификата на 
възприетата концепция за обучение: водещи идеи, подходи, предписания и ограниче-
ния. Те определят изискванията към съвременния профил на урока, в който трябва да се 
проектират новите ориентации в осмислянето на всички елементите на системата на 
обучение: цели, учебно съдържание, методи и организационни форми на обучението.   
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Abstract: Разглеждат се основните понятия и характеристики на релационните 
бази от данни като набор от обекти (таблици, ограничения, индекси, изгледи, съх-
ранени процедури, дефинирани от потребителя функции, тригери и други), които 
представляват логически компоненти, видими за потребителите. Представени са 
алтернативни подходи и особености на нерелационните бази от данни, примерни 
справки и съответните заявки. Засяга се парадигмата Big Data с нейни основни  
характеристики и предизвикателства. 
 

Key words: Databases, NoSQL, Big Data, Education Space, Data Science. 
 

 
Днес почти всяко бизнес приложение поддържа своя база от данни.  Тяхното 

изучаване е важно не само за информатици, именно защото знанията за базите от 
данни станаха неразделна част от компютърната грамотност в съвременния свят. 

 

1. Релационен модел на данните 
Голяма част от съвременните системи за управление на бази от данни (СУБД) 

съхраняват и обработват информацията, използвайки релационен модел за управле-
ние на бази от данни, доказал своите предимства. Неслучайно списание Forbes през 
2002 година посочи релационния модел на данни, разработен от Едгар Код, за една от 
най-важните иновации от последните 85 години. 

В системите за управление на релационни бази от данни (Relational Database 
Management Systems – RDBMS) системата управлява всички данни в таблици (релации). 
Теорията на релационното проектиране се състои от следните основни понятия: релации 
(представяни чрез таблици), уникалност, външни ключове и домейни, релационни 
връзки, нормализация на данните, правила за запазване на целостността на данните. 

В основата на релационния модел стои математическото понятие n-членна 
релация. Всяка релация е множество от елементи, които се състоят от n-компонента и 
се наричат n-токи.  

Дефиниция 1: Нека D1, D2,…Dn са n≥1, именувани множества от допустими 
стойности на съответни величини, (не непременно различни). Релация (отношение) 
се нарича произволно подмножество на декартовото произведение на тези множества:  

D1 x D2 x …x Dn= {<d1, d2, …,dn>| di  Di, i=1,2,…n} 
Чрез една релация се моделира даден клас от обекти, а всяка n-торка от рела-

цията представя конкретен обект от този клас. Съществено предимство на релацион-
ния модел пред другите модели е еднотипното представяне на класовете от обекти и 
връзките между тях чрез релации. Така релационният модел представя данните в 
базата като множество от релации или отношения. 
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Като се използва самият начин на дефиниране на понятието релация тя може да 
се представи чрез структурата таблица. Таблицата е структура за съхраняване на дан-
ни, изградена от редове, които тук са n-торките: <d1, d2, …,dn>| di ϵ Di, i=1,2,…n и 
стълбове, които съдържат елементи само от една и съща област. Тук се изисква спаз-
ване на наредбата на стълбовете в таблицата. Всеки именуван стълб при това пред-
ставяне на релацията се нарича атрибут, а всеки ред – запис или кортеж (typle). На 
всяко име на атрибут Aij отговаря множество D(Aij), (област от допустими стойнос-
ти) на атрибута Aij, което съдържа неделими (атомарни, неразложими) стойности. 
Техните елементи образуват най-малката значима единица от данни. Множеството от 
стойности, към което принадлежи даден атрибут се нарича домейн. 

Дефиниция 2: Домейн е произволно множество от неделими (атомарни, нераз-
ложими) стойности. Домейнът може да се представи като произволен тип на данните. 
Математическото множеството, от което е съставен е непразно, крайно и елементите, 
над които е дефинирано са произволни. 

Дефиниция 3: Запис  t се нарича наредена n-торка от стойности <d1, d2, …,dn>. 
Дефиниция 4: Броят m на записите се нарича мощност на релацията r. 
Дефиниция 5: Борят на атрибутите n се нарича степен на релацията r. 
Така всеки ред в таблицата представлява съвкупност от свързани помежду си 

данни, които описват свойствата на някакъв обект или връзка. За да могат отделните 
стойности да се различават по-лесно, колоните както и самата таблица са именувани. 
Така таблицата може да се приеме като множество от редове (записи) и колони. 
Редът е съвкупност от факти относно обект и в терминологията на релационните бази 
от данни се нарича запис или кортеж. Колоната в таблица се нарича атрибут и 
представя някое от свойствата към обектите. Броят на всички атрибути представлява 
степента, а броя на кортежите мощността на таблицата, както е показано на фиг.1 [9]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 1. Основни понятия в релационния модел 

 

Понеже информационното съдържание на релацията не зависи от наредбата на 
атрибутите й, естествено е да се търси алтернативен начин на представяне на рела-
цията, различен от таблица. Използвайки, че стълбовете са именувани, спазването на 
наредбата им не е необходимо. Така всяка релация може да бъде представена като 
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множество от функции, дефинирани върху атрибутите, като всяка функция определя 
някаква n-торка (елемент) на релацията. Например, ако R е релация, с атрибути 
A={Име, Оценка},  тя може да се определи с функции: f1, f2, …, от вида:  

f: A  Di, за i=1, 2. 

Не е трудно да се установи, че всъщност двата начина на представяне са еквива-
лентни и това ни позволява да използваме, който и да е от тях. 

 

1.1. Релационна схема 
Релациите са динамични, променливи във времето структури от данни. Във все-

ки момент те представят текущото състояние на класа от обекти. Съществено е, че 
през цялото време на съществуването си, релациите запазват своята структура. 
Структурата на всяка релация се нарича още тип на релацията и се задава с нейната 
релационна схема. 

Дефиниция 6: Релационна схема на релация R с атрибути A1, A2, …An се задава 
чрез името на релацията и нареден списък от съответните й атрибути R (A1, A2, 
…An). Всеки един от атрибутите може да получава стойност само в определен 
домейн, затова може да се използва записът:  R (A1:D1, A2:D2 …An : Dn). 

Нека R (A1, A2, …An) е релационна схема, а r е релация над тази релационна 
схема. Този факт се означава със записа  r : R  или  r  : R(A1, A2, …An). 

Дефиниция 7: Нека R1 , R2 ,..., Rn  са релационни схеми, а IC е множество от ог-
раничения за цялостност на данните. Тогава множеството {R1, R2 ,..., Rn} от релаци-
онни схеми, заедно със множеството от ограничения за цялостност IC се наричат 
схема на релационната база от данни.  

Нека ri за i=1, 2,...,n са релации (отношения) дефинирани върху схемата на рела-
ционната база от данни S, които удовлетворяват ограниченията за цялостност зададе-
ни в IC. Тогава множеството S = { r1 , r2 ,...rn} от релации се нарича състояние на 
релационната база от данни със схема S. Понеже на всеки атрибут Ai, съответства 
домен Di за i = 1,2,…n, този факт може да се отбележи по следния начин: Di=dom 
(Ai),  i = 1,2,…n. 

 

1.2. Ключове 
Тъй като в релационния модел не се допуска наличието на два абсолютно ед-

накви записа, налага се въвеждането на логическите понятия ключ и суперключ. 
Дефиниция 8: Суперключ SK на релационната схема R (A1, A2, …An) се нарича 

произволно подмножество {B1, B2, …Bm} на множеството от атрибути {A1, A2, 
…An}, такова, че за всяка двойка различни записи ti ≠ tj от отношението r : R (A1, A2, 
…An), стойностите на атрибутите от множеството SK са различни. 

Дефиниция 9: Минималният суперключ на релационната схема  R (A1, A2, …An) 
се нарича ключ. 

Една релационна схема може да има няколко възможни ключа, но един от тях се 
избира за ключ на релацията и се нарича първичен (главен) ключ на релацията, а 
останалите са вторични (възможни, алтернативни) ключове. Така първичният ключ 
се състои от един или повече атрибути, които еднозначно идентифицират записите. 
Този ключ трябва да бъде уникален и не може да съдържа null стойности. Една ре-
лация има само един първичен ключ. 

Дефиниция 10: Външен ключ K* на релационната схема  R (A1, A2, …An) се 
нарича произволно подмножество {B1, B2, …Bm} на множеството от атрибути {A1, 
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A2, …An}, който не е първичен ключ за тази релационна схема, но съществува друга 
релационна схема, за която K* е първичен ключ. 

Първичните (главните) и външните ключове са основно средство за установява-
не на връзките между елементите на релациите. Първичният и външният ключ могат 
да се състоят от единствен атрибут (прост ключ) или от повече от един атрибути – 
нарича се съставен ключ. 

Релационна връзка (relationship) се нарича връзка между таблици, която е базирана 
на първичен ключ от едната таблица и външен ключ от другата таблица. Съществуват 
три типа релационни връзки между таблиците: релационни връзки „едно към едно”; 
релационни връзки „едно към много“; релационни връзки „много към много”. 

 Релационни връзки „едно към едно”. Две таблици A и B са свързани с рела-
ционна връзка „едно към едно“, ако за всеки ред от таблицата A има най-много един 
съответстващ ред от таблицата B, но всеки ред от таблицата B може да има точно 
един съответстващ ред от таблица A. Релационна връзка „едно към едно“ се създава, 
ако и двете свързани колони са първични ключове или имат ограничения за уникал-
ност. Този тип релационна връзка е най-рядко срещан, тъй като информация, свърза-
на по този начин, обикновено се намира в една таблица. От съображения за сигур-
ност или удобство при обновяване на данните информацията може да се раздели в 
две таблици.  

 Релационни връзки „едно към много“.  Две таблици A и B са свързани с рела-
ционна връзка „едно към много“, ако за всеки ред от таблицата A има нула или пове-
че съответстващи редове от таблицата B, но всеки ред от таблицата B може да има 
точно един съответстващ ред от таблицата A. Този тип релационна връзка е най-
често срещан и може да се създаде, ако само една от свързаните колони е първичен 
ключ или има ограничение за уникалност. 

 Релационни връзки „много към много“. Две таблици A и B са свързани с ре-
лационна връзка „много към много“, ако за всеки ред от таблица A има много съот-
ветстващи редове от таблицата B и обратно. Този тип релационна връзка се създава, 
като се дефинира трета таблица, наречена свързваща таблица (junction table), която 
съдържа първичните ключове от двете таблици като външни ключове; първичният 
ключ в свързващата таблица е съставен от двата външни ключа. Следователно една 
релационна връзка „много към много“ се представя чрез две релационни връзки 
„едно към много“  (фиг.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2. Представяне на връзка от тип M:N в релационен модел 
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1.3. Ограничения за цялостност на данните 
Ограниченията за цялостност на данните са логически условия, отнасящи се до 

стойностите на различните атрибути, дефинирани в схемата на базата от данни. 
Съществуват няколко вида ограничения върху данните, които могат да се дефинират 
върху релационната схема и са валидни за всяка релация над тази релационна схема.  

- Ограничение за цялостност на обекта. Могат да се дефинират ограничения 
върху атрибутите, които не трябва да приемат null стойности. Такива стойности не се 
допускат за главните ключове, т.к. ако два различни записа могат да имат null стой-
ности за главния ключ, то те могат да се укажат неразличими.  

- Ограниченията върху домейните – налагат неделимост на техните стойности.  
- Ограниченията за цялост на връзките представляват система от правила, 

която осигурява връзките между записите в свързаните релации да са винаги валидни 
и да не се позволява случайно изтриване или промяна на свързани данни. Разделяме 
ги на структурни и поведенчески логически ограничения. Референтен интегритет е 
процесът, чрез който връзките се поддържат валидни в данните. Референтният 
интегритет предотвратява съществуването на запис от подчинена таблица (насле-
ден запис) без съответен запис от главната таблица (родителски запис). Освен тези 
ограничения на всяко приложение са присъщи и собствени ограничения, произти-
чащи от семантиката на атрибутите. 

  

1.4. Нормализация на данните  
Оптимизацията на проекта на базата от данни включва процеса на нормализа-

ция. Решенията, взети за структурата на таблиците, могат да повлияят по-късно 
върху производителността и върху написването на програмите по време на процеса 
на разработване. Нормализацията на данните осигурява организиране на данните по 
такъв начин, че: 

- освобождава от излишество като осигурява данните да се въвеждат и съхра-
няват само веднъж; 

- осигурява непротиворечивост на данните – данните в базата да не съдържат 
противоречива информация, което води до аномалии. 

Целта на нормализацията е да се декомпозират таблиците в по-малки таблици, 
дефинирани така, че да се избегне излишно дублиране на данни. След разделянето на 
данните в отделни по-малки и добре структурирани таблици, се дефинират рела-
ционни връзки между тях. За да се получи нормализация на данните, първо се дости-
га до първа нормална форма (First Normal Form – 1NF), след това до втора нормална 
форма (Second Normal Form – 2NF) и накрая до трета нормална форма (Third Normal 
Form – 3NF). Без да навлизаме в теорията на релационната алгебра и функцуоналните 
зависимости при релационния модел, можем кратко и неформално да определим 
смисъла на тези три нормални форми, които са практически важни при проектиране 
на една релационна база. По същество нормалните форми определят правила, които 
отделните таблици трябва да притежават. 

Първа нормална форма. Една таблица е в първа нормална форма, ако всяка 
колона има точно една стойност за всеки ред, а не списък или множество от стой-
ности. Първата нормална форма изисква всички стойности на данните да бъдат ато-
марни (принцип за неделимост). 

Втора нормална форма Една таблица е във втора нормална форма, ако тя е в 
първа нормална форма и всяка колона, която не е част от ключа, зависи от първичния 
ключ, (който може да е съставен) и не зависи от някое подмножество на първичния 
ключ. 
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Трета нормална форма. Една таблица е в трета нормална форма, ако тя е във 
втора нормална форма и всяка колона, която не е част от ключа, не зависи от нищо 
друго, а само от ключа. Така се елиминират зависимости между колоните, които не 
са част от първичния ключ. 

Допълнителните нормални форми Boyce/Codd и четвърта нормална форма се 
прилагат в специални и рядко срещани случаи. 

Основните предимства от нормализацията на данните са: 
- данните заемат по-малко място за съхраняване; 
- по-бързо се изпълняват актуализациите на данните; 
- по-лесно се въвеждат нови данни; 
- намалява се наличието на несъгласуваност и противоречивост на данните; 
- ясно се дефинират релационните връзки между данните в таблиците. 
При работа със системите за управление на бази от данни отделните потреби-

тели работят с базата по едно и също време. Ако действията им са неконтролируеми, 
една операция за достъп може да влияе върху останалите, като в резултат базата от 
данни може да стане противоречива. Системите реализират методи за регулиране на 
едновременния достъп и възстановяването на базата от данни при неуспешно прик-
лючване на транзакция. 

Транзакцията е логически неделима единица за обработка на базата от данни, 
която включва една или повече операции за достъп до нея и променя базата от данни 
от едно състояние в друго. Традиционните релационни бази от данни са ориентирани 
към работа с транзакции, които удовлетворяват така наречените ACID правила: 

 Atomicity (атомарност) – една транзакция или се изпълнява изцяло, или не се 
изпълнява въобще и базата от данни остава непроменена. 

 Consistency (консистентност) – транзакцията променя базата от данни от 
едно непротивиречиво състояние в друго непротивиречиво състояние. 

 Isolation (изолация) – не може да се достъпва информация, която се обра-
ботва от незавършила транзакция. 

 Durability (дълготрайност) – след като една транзакция приключи успешно, 
направените от нея промени стават постоянни, даже и при последващ срив в системата. 

Счита се, че по критерия за трудност на програмиране, а следователно и на из-
ползване, най-добър е релационният модел на данните. Той оперира само с едно по-
нятие – релация (отношение) за представяне както на данните, така и на връзките 
между тях. Мрежовият модел е по-сложен за използване, защото работи с типове 
записи, връзки и техните взаимоотношения. В този модел особено трудно се реализи-
ра връзка от типа „много към много”. Аналогична е ситуацията и с йерархичния мо-
дел, който работи с указатели (типове виртуални записи). 

Релационните системи за управление на бази от данни са разработени за прило-
жения, при които след проектирането структурата на данните се променя рядко и  
веднъж уточнена, схемата остава постоянна във времето. Освен това данните са хо-
могенни по тип. 

Съществуват приложения, при които данните представляват нехомогенни мно-
жества от обекти, изисква се управление на сложни, вложени и взаимосвързани обек-
ти като: пространствени данни (карти, графи); данни за инженерен дизайн (архитек-
тура на сграда, интегрални схеми); хипертекстови и мултимедийни данни (текст, 
изображения, аудио, видео данни); времеви редове;  world-wide-web информация и 
др. Ограничения на релационния модел го правят трудно използваем при редица при-
ложения, управляващи процеси. Основни недостатъци на релационния модел са: 
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липса на възможности за дефиниране на собствени типове данни, не се поддържат 
различни видове абстракции, ограничени операции за обработка на данните, съхраня-
ваните данни са хомогенни (вертикално и хоризонтално), не могат да се формулират 
рекурсивни заявки, не се работи с параметъра „време“, проблем с езиковото несъот-
ветствие при използване от език за програмиране.  

Релационният модел на данните, въпреки че притежава добра теоретична осно-
ва и редица важни преимущества като: простота при работата, пригодността му за 
интерактивна обработка на транзакции, осигуряване на независимост на данните, 
процесът на нормализацията, който намалява излишеството в съхраняваните данни, 
този модел има редица алтернативи, които са подходящи при изграждане на специа-
лизирани приложения. 

 
2. Нерелационни бази от данни  
Бази от данни, наричани NoSQL – Not only Structured Query Language,  възник-

ват поради необходимостта от обработка на големи масиви от данни, които се  раз-
ширяват хоризонтално. Тези хранилища предоставят механизъм за съхранение и въз-
становяване на данни със свободен модел. Важна цел е оптимизиране на производи-
телността при обработка на големи обеми от данни, затова обикновено те имат раз-
пределена архитектура – данните се разпределят и съхраняват на няколко сървъра.  

В този случай важи теоремата CAP, известна още като теорема на Брюър, която 
гласи, че в една разпределена система трябва да се изберат две от следните правила: 

 Консистентност (Consistency - C) – всички клиенти на базата от данни виж-
дат една и съща информация, даже при конкурентно обновяване. 

 Наличност (Availability - A) – всички клиенти на базата от данни могат да 
достъпват данните и да извличат информация. 

 Възможност за разделяне (Partition tolerance - A) – базата от данни може да се 
разделя и локализира върху множество сървъри. 

Едновременното осигуряване на трите не е възможно. 
В повечето случаи системите за работа с нерелационни бази от данни избират 

наличност и възможност за разделяне; гарантирането на консистентност при 
разпределена база от данни изисква кворум между отделните сървъри, което води до 
забавяне във времето. 

Така при нерелационни бази от данни се спазват следните BASE правила: 
- Basically Available (базова наличност): системата не гарантира наличието на 

данните (както е в CAP теоремата). Всяка заявка гарантирано получава отговор. Но 
отговора може да бъде „неуспех“ за получаване на исканите данни или данните могат 
да бъдат непълни или в процес на промяна. 

- Soft state – състоянието на системата може да се променя с течение на времето 
(дори и по време, в което няма обработване на данни, може да има промени в състо-
нието на данните). 

- Eventual consistency (евентуална консистентност) – системата евентуално ще 
стане непротиворечива, след като спре да получава данни (т.е. ако няма обновяване, 
всички възли на базата от данни ще връщат актуални резултати). 

Различните системи за работа с нерелационни бази от данни използват различни 
технологии за съхранение на данните. Следва кратък преглед на най-често използва-
ните технологии. 
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2.1. Технология за съхранение на данни: Key-Value 
Това е бързо, мащабируемо и високо достъпно хранилище за произволен достъп 

(четене/запис) до всякакви данни, асоциирани с ключ. 
При този подход базата от данни е съвкупност от наредени двойки <ключ, 

стойност>. В програмните езици тази структура e позната като: associative array, 
map, dictionary и др. 

Така с ключовете са свързани стойности от различни типове: низ, число, дата, 
списък от низове, масив и т.н. Използват се основно за: 

- търсене на стойност пo ключ или на ключ по дадена стойност; 
- съхранение на записи като добавяме ключ и стойност;  
- промяна на съхранявана стойност, когато ключа съществува; 
- изприване на записи (на ключ и стойност); 
- услуги за архивиране, разпространение на съдържаниеи др. 

Популярни продукти от този тип са системите: 
Cassandra – система за управление на данни с отворен код, първоначално 

разработенa 2008 г. от Facebook. За заявките на Cassandra се използва езика CQL 
(Cassandra Query Language), който много прилича на SQL.    

BerkelryDB е създадена 1991 г. като част от BSD (Berkeley Software Distribution)  
операционната система с отворен код, разработена в университета в Калифорния. 
Скоро след това Oracle добавя SQL интерфейс. 

 
2.2. Документни хранилища (Document stores) 
Документното хралилище е хранилище от тип ключ-стойност, където стойност-

та е документ, представен отново във вида ключ-стойност и служи за работа с доку-
менти в структуриран или неструхтуриран формат. Те се разделят на два типа, като 
програмния код е оптимизиран за работа с определени външни формати. 

- Xранилища за съхранение и анализиране на неструктурирани данни (новини, 
документи, ...) в формат (PDF, MS Word, Excel и др.) Неструктурираните данни са 
данни, които се различават по състав и организация, както и по съдържание – напри-
мер текстови документи с общ файлов формат, но различно съдържание (доклади, 
анализи, заповеди и т.н.). Организацията на неструктурираните данни допуска дина-
мични и често непредсказуеми промени. Например една преписка може да се превър-
не от прост линеен списък от документи „въпрос/отговор“ в сложна структура, под-
държаща данни от технически, юридически и друг характер. Друга важна характе-
ристика е високото ниво на свързаност между тях, например документ - едни препис-
ка може да е свързана с непредвидим брой други документи, събития или лица.  

- Xранилища за съхранение и анализиране на структурирани данни (JSON, 
XML, YAML и други формати).  

Популярен продукт от този тип е софтуерът MongoDB - NoSQL система за рабо-
та с бази от данни, която съхранява структурираната информация в JSON формат. 

JSON или JavaScript Object Notation е текстово базиран отворен стандарт за 
обмен на данни. Данните се описват като свързани двойки „ключ-стойност“: 

 { 
  поле1: стойност1, 
  поле2: стойност2, 
  ... 
  полеN: стойностN 
 } 
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Създаден първоначално за JavaScript, в последствие JSON се използва като 
алтернатива на XML, за пренос на данни между приложения, написани на различни 
езици. Следва пример, относно съхранение на данни в  JSON формат: 

{  
"firstName": "John", 

  "lastName": "Smith", 
  "isAlive": true, 
  "age": 25, 
  "height_cm": 167.6 , 
  "address": { 
    "streetAddress": "21 2nd Street", 
    "city": "New York", 
    "state": "NY", 
    "postalCode": "10021-3100“ 
   }, 
  "phoneNumbers": [// масив 
    {"type": "home","number": "212 555-1234"}, 
    {"type": "office","number": "646 555-4567" } 
    ], 
  "children": [], 
  "spouse": null 

} 
 
 

2.2.1. Основни понятия в MongoDB 
•  База данни – съвкупност от колекции; 
• Колекция – съвкупност от документи (съответства на понятието таблица в 

релационните бази от данни); 
• Документ – съвкупност от записи (съответства на понятието ред/запис в 

релационните бази от данни, но отделните документи не е задължително да имат 
еднаква структура на данните); 

• Запис – наредена двойка „ключ-стойност“ или „поле-стойност“. 
Структурните елементи „база данни“, „колекция“, „документ“ не се създават с 

команди, а те се създават просто с добавяне на запис. 
Какво е характерно за работа с MongoDB?  
За стартиране на сървъра, трябва да извикате mongod.exe, разположен на съот-

ветното място на диска: 
C:\Program Files\MongoDB\Server\3.0\bin\mongod.exe 
След това стартирате shell чрез обръщение към mongo.exe: 
C:\Program Files\MongoDB\Server\3.0\bin\mongo.exe 
При това действие се извършва свързване с временна тестова база от данни, 

наречена “test”, както е показано на фигура 3. 
 

 
 

Фиг. 3. Стартиране на MongoDB 
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Достъп до сървъра може да се прави и чрез приложения написани на различни 
езици за програмиране. За целта трябва да има съответен драйвер на езика за работа с 
MongoDB. Драйвери: http://docs.mongodb.org/manual/applications/drivers/ 

 

Примерни команди в MongoDB, достъпни чрез обекта db са: 
- db.help() – метод показващ помощна информация за достъпните операции и 

методи за работа с базата данни; 
- db.<колекция>.help() – помощна информация за операциите достъпни за 

колекциите, където <колекция> е име на колекция (съществуваща или несъщест-
вуваща); 

- db.<колекция>.find().help() – помощна информация за модификаторите и 
операциите достъпни за курсор. Метода find, връща курсор с намерени данни от 
дадена колекция. Курсорът представлява извлечени чрез заявка документи от базата 
от данни, които могат да бъдат обработвани допълнително (в RAM паметта). 

 

Следва пример за добавяне на потребители в колекцията students в базата, наре-
чена BSU: 

•  use BSU – избор на база от данни; 
• db.users.insert({"name":"Иван", age:20}) – добавяне на документ в колекцията 

students; 
• db.users.insert({"name":"Мария", age:19}); 
• db.users.find() – търсене и извеждане на всички документи от колекцията users; 
 

Резултат: 
 { "_id" : ObjectId("5513d0e47f0cb347bf2a4708"), "name" : "Иван", "age" : 20} 
 { "_id" : ObjectId("5513d0f47f0cb347bf2a4709"), "name" : "Мария", "age" : 19 } 
 

Всеки документ има уникален идентификатор с име _id, който се записва като 
първи елемент. Ако не сме указали идентификатор, то такъв се създава автоматично. 

Пълно описание на опциите на MongoBD за работа с вложени документи, 
елементи на масиви и др., можете да намерите в [14]. 

 
2.2.2. Пълнотекстова извличаща система (Full Text Retrieval System) 
Пълнотекстовите извличащи системи са документни хранилища, които предо-

ставят възможности за свободно търсене по дума или поредица от думи в голям на-
бор от документи; промяна на отделни полета в документ или на цял документ. Ос-
вен съдържанието на документите обикновено се съхраняват и метаданни – описание 
на документа, връзки с предишни версии и т.н. 

- Документът е основна единица в документното хранилище, еквивалент на 
запис в релационната база от данни. 

- Параграфът е отделна част на документа, с цел по-добро структуриране на 
информацията, еквивалент на поле при релационните бази от данни. Параграфите се 
проектират. Например даден параграф може да съдържа името на производителя, 
друг – дата на производство, трети името на автора на документа и т.н. 
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Фиг. 2. Елементи на документна бааза от данни 
 

- Изречението е част от параграф и се разглежда като низ от символи, включващ 
разделителите на думи като: интервал, скоби и др., завършващ със знак за край на из-
речението. Търсенето може да се извършва на ниво изречение. 

- Дума. Изреченията се разделят на думи. Думата е символ или низ от символи, 
оградена от не индексируеми символи (интервал, знак за пунктуация, нов ред, край 
на изречение). Може да се търси по всяка дума с изключение на стоп-думите (пред-
лози или съюзи, които се срещат много често). 

 
2.2.3. Файлова организация на пълнотекстова извличаща система  
При изпълнение на заявки, обикновено системата за търсене не извършва търсе-

нето директно върху текстовете от документната база от данни. Търсенето се из-
вършва чрез група индекси – инвертирана файлова система. 

Текстов файл съхранява текстовете на документите, участващи в базата от дан-
ни. В текстовия индексен файл има запис за всеки документ в базата. Записът за до-
кумента съдържа указател към документа в текстовия файл, параграфите му и пра-
вата за достъп до документа. Текстовите и инвертираните файлове могат да са повече 
от един при големи текстови бази от данни и физически отделните файловете могат 
да бъдат разположени върху различни устройства. 

Така, когато се зареждат документите в базата от данни, всеки един от тях се 
индексира в съответствие със зададените спецификации – такива като максимален 
размер на документите, тип и максимален размер на параграфите и др. 

Генерират се два основни файла – речников файл и инвертиран файл. 
- В речниковия файл се съхраняват всички отделни думи, намиращи се в зареде-

ните документи на текстовата бази от данни (броя появи на думата и броя документи, 
съдържащи думата). С помощта на речниковият файл бързо се търси по отделна дума 
и по маска на дума. За всяка дума речниковият файл съхранява указател към инверти-
рания файл. 
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- Инвертирания файл съхранява точна информация за всяка дума, по която може 
да се търси в базата от данни. Това е запис за всяка дума, съдържащ номер на доку-
мент, номер на параграф, номер на изречение и номер на дума в изречението. Тази 
информация се използва при позиционното търсене, например търсенето в параграф 
или при използване на операторите AND, SAME (думите да са в един параграф), 
NEAR (думите да са в едно изречение) и т.н. 

- Обратния речник е речников файл, който съхранява думите, написани в об-
ратен ред и подобрява бързодействието при някои видове търсене, като търсене по 
префикс (напр. „$ция“) и др. 

 
2.3. Графови хранилища (Graph stores) 
Графовите хранилища с данни съъхраняват и анализират графови структури. 

Този тип хранилища се използват за записване на семантика на данни; записване на 
връзки и отношения между обекти; обработка на графови структури с цел търсене и 
вземане на решения и др. 

Широко разпространен продукт от този тип е Neo4j – система с отворен код, 
създадена през 2007 г., написана на Java. При работа със системата се използва език 
Neo4j CQL (CypherQuery Language). Например чрез средствата на този език можем да 
подадем към системата заявка като: 

 

CREATE ( book : BOOK 
        {id : 55, title: “Neo4j Tutorial“, pages : 340, price : 90}) 

Този израз ще предизвика създаване на структурата BOOK, ако тя не съществу-
ва и въвеждане на един запис за конкретна книга. 

Пример за употреба във Facebook – поддържане на графова структура за всеки 
потребител, като всеки профил е свързан с неговите приятели, харесвания на някой 
статуси, изпращани съобщения, коментирани други постове и други много и разно-
родни данни. При това за работата на системата се поддържат милиони профили. 

Системи от този вид се използват за доставка на съдържание за уеб, управление 
и търсене на документи в предприятия, поддръжка на платформи за игри, медия и др. 

 
2.4. Други системи за управление на данни 
Съвременните приложения с бази от данни трябва да обработват не само рела-

ционни, а и множество от други данни – чертежи, карти, мултимедия, WWW и др. Те 
изискват обработка на различни структури. Тези изисквания се удовлетворяват до 
определена степен от обектно-ориентираните, обектно-релационните, пространстве-
ните и дтуги типове системи за управление на данни. 

Мултимедийна бааза от данни – следващата стъпка в развитието на текстовите 
бази от данни. Теорията на „Мултимедийните бази от данни“ се занимава със съхра-
няване, категоризиране и извличане на мултимедийна информация и търсенето на 
техни оптимални решения. Мултимедийната информация е съвкупност от различни 
типове разнородни данни, които са неразривна част от нашия живот. 

Например: Британската енциклопедия в първата си електронна версия е органи-
зирана като текстова бази от данни с отделни илюстрации, т.е. копие на печатното 
издание, но в последствие се развива като мултимедийна бази от данни, в която са 
включени и много други средства за представяне на информация като анимация, 
компютърна графика, филмови клипове и т.н. 

Работата с изображения предполага извличане от тях на текстова информация, 
която най-често се интегрира във формата на самите изображения. 
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Мултимедийни системи за управление на бази от данни – това е софтуерът, 
който осигурява съхраняването, управлението и извличането на мултимедийни данни 
от мултимедийната база от данни.  

От своя страна мултимедийна база от данни е съвкупност от управлявани мул-
тимедийни данни, които могат да бъдат структурирани данни, както и полуструкту-
рирани и неструктурирани данни, като аудио, видео, текст и изображения.  

 Ако мултимедийните данни се представят в суров вид, те са с големи обеми 
и съответно по-бавно търсене. Затова тези данни се представят така, че обработване-
то им да е възможно с най-малко операции. За всеки запис системата трябва да може 
да извлеча максимално семантични знания, както за формата на медийния файл, така 
и за неговото съдържание. 

 

Обектно-ориентираните бази от данни се основават на основните понятия при 
обектно-ориентираният подход: класове, обекти, капсулиране, наследяване и поли-
морфизъм. Основен елемент е обекта. Обектът е свързан с множество от стойности, 
които го описват (атрибутите в релационния модел); множество съобщения, чрез 
които обекта кореспондира с другите обекти (relationships); множество методи, които 
осигуряват изпълнението и обработката на съобщенията. Обектите, поделящи общо 
множество от характеристики се групират в класове, които се групират в йерархии. 

От друга страна обектно-релационните системи за управление на данни са съз-
дадени на базата на релационния модел. Но елементите, с които потребителя борави 
са обекти. Освен това притежават допълнителни възможности за създаване на йерар-
хични системи. Този тип системи стават все по-популярни при създаването на 
бизнес-ориентирани приложения. 

Пространствени бази от данни се използват за обработка на графична информа-
ция. Графичната информация може да се представи в растерен формат (като схема от 
пиксели) или векторен формат (чрез скалиране). Този тип данни може да се опише и 
чрез многоразмерен куб чрез OLAP операции. 

Темпоралните бази от данни са системи за управление на данни, включващи 
атрибути, свързани с отчитане на времето, които имат различна семантика. От друга 
страна при времевите редове (Time-series) се съхранява последователността от стой-
ности, които се променят динамично във времето. 

 
3. Парадигмата  Big Data 
Big data е ново и развиващо се понятие, което описва голям обем структурира-

ни, полу-структурирани и неструктурирани данни. С термина Big Data се означава 
събирането на големи количества информация, които са толкова обемни и сложни, че 
е невъзможна тяхната обработка с досегашните СУБД или традиционните приложе-
ния за работа с данни. Предизвикателствата, пред които са изправени IT специалис-
тите, включват събиране, съхраняване, търсене, споделяне, прехвърляне, анализиране 
и визуализиране на данните. 

Въпреки че Big Data не се отнася за определено количество данни, терминът се 
използва за големи информационни масиви от порядъка на петабайти и ексабайти 
данни. 

Например Google search обработва 1 PB данни за 1 час. Потребителите на 
YouTube ъплодват 100 часа видео за 1 минута и т.н [8]. 
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Предизвикателства пред Big Data 
 

Източниците на данни обикновено са от различен тип, генерираните данни са 
подчинени на различни стандарти. Често данните постъпват в системата във вид не-
подходящ за директна обработка и интеграция в платформа, което налага допълни-
телни стъпки за привеждане на данните във формат, отговарящ на дефинираните пра-
вила в платформата [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура: 3. Измерения на Big Data 

 
Данните се разделят в три класа според степента си на структурираност: струк-

турирани, неструктурирани и полуструктурирани данни. Пример за структурирани 
данни са таблици, бази от данни, доклади генерирани от бази от данни и др. Неструк-
турираните данни се генерират от: интернет на събитията; интернет на хората (соци-
алните мрежи – Facebook, Tweeter, LinkedIN и др.); интернет на нещата; интернет на 
локацията (мобилни телефони, смартфони, таблети и др.) [11]. Понятието полуструк-
торирани данни се използва, когато данните се съхраняват във формат XML, JSON 
или друг.  

 
Xарактеристиките на Big Data, известни като четерите V се определят като: 
o  Volume – голям обем (количество) данни; 
o  Variety – разнообразие на данните (различни форми); 
o  Velocity – висока скорост на генериране на данни (анализи на потоци от 

данни); 
o Veracity – истинност на данните (сигурността на качеството на данните 

варира). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                 том XXXVI, 2017 
 

65 

Поради обема на големите данни обикновено те не могат да бъдат съхранявани 
на една машина, защото ще е необходимо  много време за тяхната обработка. Стан-
дартно решение е да се използват много машини и данните да се обработват паралел-
но. В резултат на това могат да се решават мащабни изчислителни задачи като се об-
работват големи масиви входно/изходни данни (терабайти) и да се извършват много 
изчисления (стотици процесорни изчисления). 

MapReduce е основна парадигма за разпределени изчисления на големи масиви 
от данни. Това е фреймуърк, който позволява паралелно обработване на големи обе-
ми неструктурирани данни. Осигурява висока устойчивост на откази (сривове). Раз-
работен от Google през 2004 г за индексиране на уеб страници. Днес програмите, 
написани в MapReduce –  стил, са с автоматична паралелизация и се изпълняват на 
големи клъстери от компютри, като един клъстер може да се състои от стотици или 
хиляди машини. 

Основната идея на тази парадигма е входните файлове да се разделят на М 
входни части. Отделните входни части се разпределят автоматично от управляваща 
програмата (master) между една или повече машини (или други части на програмата – 
workers) и преминават през Мap процедурите. Резултатите от Map се записват в меж-
динни файлове и се обработват чрез Reduce - процедурите. 

 

Apache Hadoop е безплатен фреймуърк с отворен код, написан на Java [15]. Под-
държа множество от алгоритми за разпределено съхранение и разпределена обработ-
ка на много големи масиви от данни на компютърни клъстери. Основни модули: 

- Hadoop Distributed File System (HDFS) – разпределена файлова система, която 
съхранява данни на компютърни системи, предоставя високо агрегиран трафик в рам-
ките на клъстера; 

- Hadoop YARN e платформа за управление на ресурсите, отговорна за управле-
ние на изчислителните ресурси в клъстера и използването им за потребителските 
приложения; 

- Hadoop Map Reduce – програмен модел за паралелно обработване на големи 
масиви от данни. 

 
4. Заключение 
Съвременните тенденции в компютърните системи са свързани с  развитието на 

високопроизводителни изчисления (HPC) [2] и работа с феномена големи данни 
(BigData). Обработката и съхранението на големите данни изисква нов поглед и съв-
местно прилагане на редица утвърдени  технологии. Отворени проблеми в направле-
нието са свързани с оптимизиране на достъпа до големи обеми от данни, чрез прила-
гане на агенти за извличане на знания от данните [4] и съвременни Data mining техни-
ки за анализ на данните [6]. Появява се понятието Data Science [14], което се свързва 
с извличането на предварително неизвестни знания директно от данни, чрез процес 
на откриване и аналитичен анализ на хипотези във виртуалните образователни 
пространства. 
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Abstract: Non-appearance of a party to a case often happens in both national adjudication 
and the jurisprudence before International Court of Justice (ICJ). However, non-
appearance of a party is not a justification for ICJ to refuse to decide the case, which 
would be a denial of justice. In order that ICJ decides the case, two conditions should be 
fulfilled: first, to be satisfied that it has jurisdiction over the case, and second, that the 
claim of the appearing party is well founded in fact and law.  
 
Key word: UN International Court of Justice (ICJ), Statute and Rules of the ICJ, non-
appearence in a case, jurisdiction of the ICJ 
 
 

Статутът на Международния съд на ООН (МС) е обърнал специално внимание 
на хипотезата, когато някоя от страните по дело пред МС откаже да вземе участие в 
производството по него. На тази хипотеза е посветен чл. 53 от Статута на МС (СтМС, Ст.): 

„1. Когато една от страните не се яви пред съда или не представи своите доводи, 
другата страна може да поиска от съда да уважи нейния иск. 

2. Преди да направи това, съдът трябва да се увери не само, че спорът му е под-
съден съгласно чл. 36 и 37, но също така, че искът е фактически и правно добре обос-
нован.“ 

1. Разпоредбата на чл. 53 е възприета в СтМС защото необходимостта да се раз-
гледа дело в отсъствието на ответника е добре позната на съдебния процес в нацио-
налните правни системи и възниква често там, поради което е логично да се очаква 
възникването на същата ситуация и в международния съдебен процес. Така че в край-
на сметка принципът, позволяващ разглеждането и решаването на дело в Между-
народния съд на ООН и при отсъствието на ответника, е инспириран от вътрешното 
право на държавите1. 

                                                            
1 За историята на разпоредбата на чл. 53 СтМС вж. Elkind, J. B. Non-Appearance Before the 
International Court of Justice. Dordrecht, Boston, Lancaster, 1984, 31–37, 100–102, Alexandrov, St. 
Non-Appearance Before the International Court of Justice. – Columbia Journal of Transnational Law, 
vol. 33, 1995,  № 1, 42, 44, под линия. 
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2. Понастоящем в МС нито Статутът му, нито Правилникът му задължават стра-
ните по едно дело да вземат участие в него. Ето защо всяка страна има право да реши 
дали да се яви или не пред МС в производството по своето дело, т.е. да избере какво 
процесуално на т. 1 от чл. 53 СтМС: „Когато една от страните не се яви пред съда...“; 
просто тази страна, отсъствайки, не упражнява процесуалните си права и задълже-
ния. Най-важният резултат от запазването на това процесуално качество е, че неяви-
лата се пред Съда страна е обвързана от всички последици от разглеждането на дело-
то и преди всичко – от неговото решение. „Една държава, която е взела решение да 
не участва в делото, по което е страна, трябва да приеме последиците от това свое ре-
шение, първата от които е, че делото ще продължи без нейното участие; държавата, 
която е избрала да не се яви по делото, си остава страна по него и е обвързана от 
крайното решение в съответствие с чл. 59 от Статута.“2 

3. Според т. 1 на чл. 53 СтМС всяка страна по дело може да откаже да участва в 
производството по своето дело: „когато една от страните не се яви....“. Логичното, 
нормалното и обичайното е неявяващата се страна да бъде ответникът, но текстът на 
разпоредбата е изричен, че признава тази възможност на страната по делото, без зна-
чение процесуалното й качество на ищец или ответник. Хипотезата за ответника като 
отсъстваща страна е безспорна – ответникът, конституиран като такъв независимо от 
волята му, напротив – „вкаран“, т. да се каже, в делото единствено по волята на ище-
ца, несъмнено е мотивиран да не участва в делото. Що се отнася до страната с дру-
гото процесуално качество, това на ищеца, неговото неучастие в производството е 
абсурдно – той е завел делото, такова не би имало без него, неговият интерес изисква 
да участва в делото. Затова ако ищецът по някаква причина не участва  – делото ще 
се прекрати и следователно няма да има дело само с една страна – ответника; нена-
празно един от общите принципи на правото гласи, че няма съдебен процес без ищец 
(nemo judex sine actore). Така че въпросът за дело с отсъстваща страна стои само ако 
тази страна е ответникът.  

За страни по делото изобщо поведение ще има в това производство. Но неучас-
тието не освобождава отсъстващата от разглеждането на делото страна от това й про-
цесуално качество, както личи от самия текст, без да се разпределят на ищец и ответ-
ник, защото всяка от тях притежава и двете процесуални качества може да се говори 
само при завеждането на делото с уведомление за специално споразумение, т. е. при 
договорната юрисдикция на Съда на основание на специално споразумение, наричана 
още факултативна юрисдикция. Така, че само при тази юрисдикция е възможна хипо-
тезата на т. 1 на чл. 53 Ст.: отсъствие от делото на коя да е страна. А с оглед на това 
вече нормата на чл. 53 дава основание за два извода. Първият е, че тази норма е 
предназначена не само за делата от задължителната юрисдикция на Съда, т. е. завежда-
ните чрез иск дела, но и за делата от факултативната му юрисдикция. Вторият извод е, 
че се допуска възможността и при делата от факултативната юрисдикция някоя от 
страните, по някакви причини, да откаже да участва в делото, въпреки че готовността, 
даже желанието си за него е изразила чрез сключването на специалното споразумение.  

Изясняването на въпроса за приложното поле на нормата на чл. 53 разкрива не-
достатъчната прецизност на редакцията на текста му на български език. Тази редак-
ция създава впечатлението, че разпоредбата се отнася единствено до исковото произ-
водство, до делата, заведени чрез иск, и тогава естествено отсъстващата страна ще 

                                                            
2 Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice (I. C. J. 
Reports) 1986, p. 24. 
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може да бъде само ответникът: т. 1 предвижда, че „другата страна може да поиска от 
Съда да уважи нейния иск“, а т. 2 поставя условие, според което „искът е фактически 
и правно добре обоснован“. Като се сравнят обаче текстът на чл. 53 на български 
език и оригиналният му текст на езиците, на които е сключен Уставът на ООН  
(чл. 111), неразделна част от който е Статутът на МС (чл. 92 от Устава), става ясно, 
че употребата на термина „иск“ в българския текст се дължи на превода, той не фигу-
рира в оригиналния текст. Ако се вземат като източници поне три от езиците, на кои-
то е изготвен текстът на СтМС – английски, френски и руски (другите езици са ис-
пански и китайски), в текста на чл. 53 на тях се визира не иск като документ, като 
писмена молба до съд (както той е дефиниран в чл. 40, т. 1 Ст.), а изобщо претенция-
та, искането до Съда на страната, която участва в процеса. Тя може, при отсъствието 
на другата страна, да го призове да признае нейното искане (т. 1 на чл. 53), респ. това 
искане трябва да е обосновано от фактическа и правна страна (т. 2 на чл. 53). В анг-
лийския текст на чл. 53 е употребена думата „claim“ (докато писмената молба (иск) 
на англ. език в чл. 40, т. 1 Ст., където са уредени именно начините на завеждане на 
дело пред МС, е обозначена като „written application“), във френския текст на чл. 53 е 
употребена думата „conclusions“ (на фр. език искът в чл. 40, т. 1 е наречен „requête“), 
а в руския текст на чл. 53 е употребена думата „притязание“ (терминът за иск на 
руски език в чл. 40, т. 1 е „письменное заявление“). 

Тази съпоставка между различните езикови текстове на чл. 53 води до заключе-
нието, че и в българския му текст под „иск“ трябва да се разбира не процесуален тер-
мин, не актът, с който се завежда едно дело пред съд, а просто искането, претенцията 
на всяка страна по дело пред МС, чрез която тя изразява своята позиция относно 
предмета на спора, респ. на делото. Този смисъл на „иск“ и в българския текст на чл. 
53 също показва, че регламентираната в него хипотеза не се отнася само до дело, заве-
дено чрез иск, но и до такова, заведено чрез споразумение за специално споразумение. 

4. Разпоредбата на чл. 53 СтМС има две функции. Първата е оправомощаваща: 
т. 1 на чл. 53 дава право на явилата се в производството страна да иска от Съда да реши 
делото в нейна полза когато другата страна не се яви. Това право на първата е, т. да се 
каже, „санкция” спрямо втората, която би загубила делото поради неявяването си. 
Следователно целта на т. 1 от чл. 53 е неявяването на страна да не може да се използва 
от нея като пречка за развитието на процеса пред МС, това неявяване да не стане 
основание за прекратяването му. Противното би означавало то да е изцяло зависимо от 
волята на само една от страните, което би нарушило равнопоставеността между 
страните по едно дело. „Замисълът, заложен в чл. 53, е, че неявяването на ответника не 
би трябвало да поражда неблагоприятни последици за никоя от страните по делото.“3  

Разпоредбата на т. 2 от чл. 53 съдържа неговата втора функция и тя е много по-
сложна от първата. От една страна, т. 2 позволява на Съда да разгледа едно дело в от-
съствието изобщо на страна по него: „преди да направи това“ (да уважи искането на 
явилата се в процеса страна - т. 1), значи Съдът може да го направи – да разгледа и 
уважи искането; това също е оправомощаване, само че спрямо МС. Но от друга стра-
на т. 2 поставя две условия, единствено при изпълнението на които Съдът има право 
да разгледа делото: първо, Съдът да се увери, че спорът, с който е сезиран му е под-
съден, и второ, да се увери, че искът (т. е. искането на явилата се страна) е факти-
чески и правно добре обоснован. С тези две условия, ако т. 1 на чл. 53 създава защита 
за явилата се страна, допускайки  делото да продължи и само с нея, то т. 2 създава 
защита вече за отсъстващата страна. Защото делото ще продължи без нея само ако 

                                                            
3 Ibid., 25-26. 
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посочените две условия може да се изпълнят  и без нейното участие в процеса. И об-
ратно, ако не може да се изпълнят – делото ще се прекрати.  

5. Обяснението за двете условия на чл. 53, т. 2 Ст. се крие във въпросите, които 
Съдът трябва да си изясни, за да може да реши едно дело. Първият е дали има юрис-
дикция по него и дали искът е допустим (при дела, заведени чрез иск), а вторият е 
изясняването на съществото на делото. Но Съдът може да получи необходимата му 
яснота по тези въпроси само като се запознае с позициите на страните му относно 
тях. Всяка страна в стремежа да защити своята позиция както по юрисдикцията, така 
и по съществото на делото представя всички доказателства в подкрепа на тази пози-
ция. Благодарение на тези доказателства, тъй като са и от двете страни, Съдът е в със-
тояние да получи всестранна и достоверна информация относно юрисдикцията и съ-
ществото на делото от гледна точка на фактите и приложимото право . Неслучайно 
изискването Съдът да из-слуша и другата страна по делото (audiatur et altera pars) 
представлява общ принцип на правото, доколкото е познато и на националните съ-
дебни системи, и на международното правосъдие. 

Но ако някоя от страните по делото откаже да участва в процеса очевидно 
Съдът няма да знае нейната позиция по делото – аргументите й и доказателствата в 
подкрепа на тези аргументи, респ. да вземе под внимание тези аргументи и доказа-
телства. Това неминуемо се отразява както на правилността на решението, така и на 
възможността за решаване на делото изобщо. Ето защо СтМС в т. 2 на чл. 53 допуска 
разглеждането на делото при отсъствие на някоя негова страна само когато това от-
съствие, съответно отсъствието на становището й относно юрисдикцията и същество-
то на делото, не биха попречили на решаването му. А това е възможно когато и по 
двата въпроса Съдът разполага с цялата необходима му информация, така че да стиг-
не до същите заключения относно тях, до които би стигнал и с позицията на отсъст-
ващата страна, и най-вече – до същото решение. Принципното заключение от казано-
то е, че определящият критерий за възможността Съдът да разгледа дело при отсъст-
вие на някоя негова страна е той да не зависи от позицията на тази страна при раз-
глеждането на делото.  

6. Първото условие, поставено от т. 2 на чл. 53 е Съдът да има юрисдикция по 
делото, в което не се явява някоя от страните му: Съдът „трябва да се увери..., че 
спорът му е под-съден съгласно чл. 36 и 37“, а тези две разпоредби от СтМС регла-
ментират точно юрисдикцията на Съда. По всяко дело Съдът проверява юрисдик-
цията си и сам, по собствена инициатива, proprio motu, като за наличието й се ръково-
ди от собствената си преценка, а не от становищата на страните по делото, като дори 
при противоречие със страните, валидна е преценката на Съда (чл. 36, т. 6 Ст.). Сле-
дователно, даже и двете страни по делото да участват в него, заключението относно 
юрисдикцията зависи единствено от Съда. А това означава, че Съдът (както  всеки 
съд изобщо) е компетентен самостоятелно да проверява юрисдикцията си.  

С оглед на това може да се направи и изводът за подсъдността при дело с 
отсъстваща страна – това отсъствие няма как да се отрази на възможността на МС да 
се произнесе относно подсъдността, и конкретно – да му попречи за това. А оттук и 
другият извод: след като изобщо, винаги и по всяко дело, Съдът може да игнорира 
позициите и на двете страни за юрисдикцията, и въпреки това да я прецени, той е в 
състояние да я установи и тогава, когато позицията на някоя от страните изобщо 
липсва поради отсъствието й от процеса; това отсъствие не може да промени заклю-
ченията му за юрисдикцията. Ето защо условието на т. 2 на чл. 53 относно под-
съдността е изпълнимо и съответно тогава ще е възможно и разглеждането на делото 
с отсъстваща страна. 
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И все пак в такова дело проверката на юрисдикцията има някои специфики. 
Първо, за Съда изключително много нараства значението на позицията на явилата се 
страна по отношение на нея. Защото това ще бъде единственото представено по дело-
то становище по подсъдността – поради липсата на другата страна ще липсва и ста-
новището й по този въпрос. Оттук вече колкото по-обосновано е становището на яви-
лата се страна, толкова по-убедително ще бъде то за Съда и по-голяма е вероятността 
той да го приеме при преценката на юрисдикцията си. „...тъй като интересът на дър-
жавата ищец е по делото да има юрисдикция, то по необходимост тази държава фак-
тически е длъжна да направи всичко възможно да установи юрисдикцията.”4 

Второ, Съдът обаче не може да елиминира и евентуалните аргументи на отсъст-
ващата страна срещу юрисдикцията си. Всяка страна по дело е длъжна да „изложи 
фактическите и правните доводи, на които се основават възраженията” й срещу нея 
(чл. 79, т. 2 Прав.). Но когато една от страните отсъства от процеса, за Съда остава 
самият той, по собствена инициатива, proprio motu, да потърси и разгледа евентуал-
ните възражения срещу юрисдикцията си, които според него биха могли да бъдат 
повдигнати от нея5.  

Така излиза сякаш Съдът замества отсъстващата страна, започва да се грижи за 
нейните интереси. Така изглеждат нещата обаче само на пръв поглед. Всъщност, 
„замествайки“ тази страна при проверката на юрисдикцията си, Съдът се грижи за 
своите интереси. Защото, ако при тази проверка той се ограничи само с позицията на 
явилата се страна, може да се окаже, че сред възможните, но неизтъкнати поради нея-
вяването й, възражения на неявилата се страна, срещу юрисдикцията има такива, 
които са основателни – в състояние са да лишат Съда от компетентност и той да из-
падне в опасността да разглежда делото по същество, без изобщо да му е подсъдно.    

7. Второто условие, поставено от т. 2 на чл. 53 Ст., се отнася до правната и фак-
тическа обоснованост на искането на участващата в делото страна. Под това условие 
трябва да се разбира искането така да е подкрепено с фактически и юридически 
аргументи, че Съдът да може да прецени, че е в състояние да си изясни делото (от 
фактическа и правна страна) и без отсъстващата страна, а това означава – без нейната 
позиция относно фактите и приложимото право, така че да го разгледа и реши. Сле-
дователно, ако първото условие на чл. 53, т. 2 визира предварителния, юрисдик-
ционния стадий на производството по дело пред МС, то второто условие визира вече 
следващия стадий, през който трябва да премине производството – стадия по 
съществото на делото, стадия, където трябва да се реши спорът, предмет на делото.         

7. 1. Условието искането да е правно обосновано е продиктувано от една от за-
дачите на Съда по изясняване на съществото на делото - изясняването му от правна 
страна, т.е. установяване кои са международноправните норми, приложими към кон-
кретното дело. Тук е необходимо още веднъж да се уточни, че макар в българския 
превод на чл. 53, т. 2 Ст. да е употребен терминът „иск“, от оригиналния текст на 
разпоредбата на езиците, на които е съставен СтМС става ясно, че всъщност се има 
предвид не иска, с който се завежда дело пред Съда, а изобщо искането, претенцията 
на явилата се в делото страна, тъй като хипотезата на чл. 53 обхваща и делата, 
заведени с уведомление за специално споразумение.       

                                                            
4 Thirlway, H. The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960 – 1989. Part Nine. - 
The British Year Book of International Law, vol. 69, 1998, p. 17. 
5 I. C. J. Reports 1973, 7, 8. 
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При преценката за приложимото по дадено дело право Съдът изисква всяка 
негова страна да представи и докаже своите твърдения6 относно това право. Но по 
дело с липсваща страна, липсват и аргументите й относно това право. Юриспруден-
цията на МС по такива дела показва обаче, че това никога не пречи той да се произ-
несе по приложимите правни норми. Наистина Съдът разполага с правните доводи на 
явилата се страна. Същевременно, и това е основното, Съдът е компетентен и сам, 
дори да отсъстват, по някаква причина, становищата и на двете страни по делото по 
този въпрос, да определи приложимото право. Обяснението за това е, че всеки съд 
познава нормите на своята правна система – в противен случай не би могъл да право-
раздава. Неслучайно общ принцип на правото е, че съдът знае правото (jura novit 
curia). Затова и за Международния съд на ООН не може да има никакво съмнение, че 
познава международното право, така че да е в състояние сам да издири приложимите 
към спора правни норми. Нещо повече, той е длъжен да направи това, след като те са 
му известни именно в качеството му на международен съд. “Задължение на Съда е 
сам да намери и приложи правото, относимо към обстоятелствата по делото, тежестт-
а на установяване и доказва-не на нормите на международното право не може да 
бъде възложена на никоя от страните, защото Съдът познава правото.“7  

Международният съд, като всеки съд, е този, който решава правния спор, с кой-
то е сезиран. Затова единствено той, по всяко дело и винаги, определя кои са правни-
те норми за решаването му. Дори и двете страни да участват в делото и да представят  
доводите си относно приложимото право, Съдът е свободен да приеме или не тези 
доводи и съответно да се обърне към различни от предложените норми.  

Стана ясно, че МС може да се ориентира в нормите на международното  право и 
без позициите на страните по този въпрос; а това значи, че той може да се ориентира 
и когато изобщо липсва позицията на една от страните поради отсъствието й от дело-
то. Следователно МС е независим от такова отсъствие, вкл. отсъствието на юриди-
ческите аргументи на тази страна, поради което отказът на една страна да участва в 
делото не може нито да възпрепятства Съда, нито даже да го затрудни да си изясни 
правната страна на делото. Съответно не може да му попречи и да прецени дали ис-
кането е правно обосновано8, и то със същата степен на сигурност, както по делата с 
участието и на двете страни, каквото е изискването на т. 2 на чл. 53: „Съдът трябва да 
се увери...че искът е...правно добре обоснован“9.  

И все пак възможността, както и правомощието на Съда сам да издири приложи-
мото право не трябва да се абсолютизира. По всяко дело, в което едната страна не 
участва, МС отчита и представените от участващата страна правни аргументи, и въз-
можните правните аргументи на неучастващата, разбира се, доколкото би могъл да уз-
нае за такива, напр. от кореспонденция с нея, или от документи, изпратени му от нея10. 

7. 2. Условието за фактическата обоснованост на искането в т. 2 на чл. 53 визира 
другата задача, която Съдът има при изясняването на съществото на делото – изясня-

                                                            
6 Доводите на страните относно приложимото право задължително се излагат в меморандума 
на ищеца и в контрамеморандума на ответника (чл. 49, т. 1 и 2 Прав.). 
7 I. C. J. Reports 1974, p. 9. 
8 „За да реши дали искът е правно добре обоснован...Съдът не зависи единствено от аргумен-
тите на страните относно приложимото право...така, че отсъствието на една от страните е без 
значение.“ (Ibid., 1986, p. 24.) 
9 Ibid. 
10 Напр. такъв е случаят с Исландия като ответник по делото с Великобритания за юрисдик-
цията относно риболова. (I. C. J. Reports 1974, p. 9.)  
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ването на правната му страна, а това значи – на фактите по спора. Във всяко дело 
страните му носят тежестта на доказване на фактите, на които се позовават. Само 
така Съдът може да си изясни делото от фактическа страна. Но при отсъстваща от де-
лото страна Съдът трябва да установи фактите по него и без нейната позиция относно 
тях: „...държавата ответник, отсъстваща от производството по съществото на делото, 
така лишава Съда от цялостната си и добре аргументирана позиция относно фактите. 
Следователно задачата на Съда неизбежно е по-трудна...“11. Подобно на преценката 
за правната обоснованост на искането на явилата се страна, и при преценката за фак-
тическата му обоснованост Съдът може да използва доказателствения материал, 
представен от тази страна. И все пак Съдът никога не се ограничава с този материал, 
а се опитва и сам да разкрие фактическата обстановка по делото. 

Същевременно, тъй като става въпрос за конкретни факти по конкретен спор 
между конкретни държави, много често тези факти, всички или в значителната си част, 
са известни само на страните по спора („тайна е, кое поведение, приписвано на едната 
или другата страна, е било извършено“). Следователно по отношение на фактите Съдът 
почти изцяло трябва да се уповава на информацията, която му дават страните. Оттук 
вече, ако една от тях откаже да участва в процеса, ще се окаже на практика невъзможно 
Съдът да получи детайлна информация за фактическата обстановка по спора. 

Ето защо от Съда не може да се очаква при събирането на доказателствата от-
носно тази обстановка да бъде изцяло независим от отсъстващата от процеса страна, 
както е при изясняването на правната страна на делото. Наистина, т. 2 на чл. 53 
изисква Съдът да се увери и във фактическата обоснованост на искането на участ-
ващата в делото страна, за да го разгледа. Очевидно е обаче, че при установяването 
на фактите Съдът няма как да бъде задължен да прояви същата прецизност и да пос-
тигне същата сигурност, както при установяването на приложимото към делото пра-
во. Напротив, при отсъстваща страна  Съдът трябва да има свободата да определя 
кога необходимите за делото доказателства са събрани: „...в рамките на Статута и 
Правилника си, той (МС – б. м., А. Д.) има право свободно да преценява стойността 
на различните доказателства”12. И наистина, по всяко конкретно дело с неучастваща 
страна, Съдът винаги конкретно и сам решава дали искането е фактически добре 
обосновано, с оглед на конкретните си възможности за изясняване на фактите в 
ситуация на неявила се страна, и с оглед на това дали естеството на делото дава та-
кава възможност 13. Това положение е изразено добре от МС в решението му по дело-
то за американските заложници, задържани в Иран, където той като ответник не 
участва: „Тази информация....е предадена от Съда на иранското правителство, без то 
да я отрече или постави под въпрос. Съответно това е достатъчно за Съда да приеме, 
че съгласно чл. 53 Ст. твърденията за фактите, на които САЩ основават своя иск в 
настоящото дело, са добре обосновани.“14  

Следователно стандартът, който трябва да покрие Съдът относно фактическата 
обоснованост на искането на присъстващата страна, е много по-нисък, отколкото 
стандарта относно правната му обоснованост: „Съдът трябва да постигне същата сте-
пен на сигурност, както във всяко друго дело, че искането на страната, която се е яви-
ла, е правно обосновано, но само доколкото естеството на делото позволява – че фак-
тите, на които се основава то, са подкрепени с убедителни доказателства“15.  

                                                            
11 Ibid., 1986, p. 38. 
12 I. C. J. Reports 1986, p. 40. 
13 Ibid., p. 24. 
14 Ibid., 1980, p. 10. 
15 Ibid., 1986, p. 24. 
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Анотацията: В тази статия е разгледано замърсяването с прах и пясък, което 
влияние върху производителността на фотоволтаичните централи. Създаденото 
устройство се използва на открито и в лабораторни условия. Разгледани са пробле-
мите при почистването на големи полета електроцентрали както и автоматизи-
рани системи за почистване им. 
 

Ключови думи: замърсяване, енергийни източници 
 
Abstract: This article discusses dust and sand pollution that impacts on the performance of 
photovoltaic power plants. The device is used outdoors and under laboratory conditions. 
Problems are dealt with in large field power plants as well as automated cleaning systems. 
 

Key words: pollution, energy sources 
 
 

Много от местата, където се инсталират слънчевите инсталации са сухи, като 
пустините например, тъй като те осигуряват много висока слънчева радиация и земя-
та рядко се използва за други цели.  

В пустинните райони замърсяването с прах и пясък е сериозен проблем, който 
влияе върху ефективността на централите. Проблемите, свързани със замърсяването 
трябва да бъдат проучени, за да се разберат загубите на продукцията, да се планира 
поддръжката, да се изчисли жизнения цикъл на компонентите и да се оцени възмож-
ността за банкиране. 

Масово произвежданите в момента фотоволтаични клетки от кристален сили-
ций осигуряват напрежение около 0,6 V и максимален ток при пълно осветяване от 
порядъка на 1,2 А. При изграждането на фотоволтаичен панел, отделните клетки се 
свързват последователно и паралелно. Обикновено към отделните последователни 
клонове се свързва антипаралелно по един диод, който има за цел да шунтира целия 
клон, ако случайно той е затъмнен. Затъмняването само на част от фотоволтаичния 
панел, в частност само на една фотоволтаична клетка, е опасно. Затова във верига, в 
която има затъмнени и незатъмнени клетки, товарното съпротивление играе ролята 
на свързващо съпротивление, а ролята на товар се поема от затъмнената клетка. Това 
би могло да причини нейното термично разрушаване. Антипаралелните диоди огра-
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ничават този ефект, но само ако е затъмнен цял клон, а затъмняването на единична 
клетка остава опасен режим.  

Замърсяването е сложен процес, който силно зависи от местната среда. Повърх-
ностните условия, ветровете, влажността и температурата на въздуха са основните 
природни параметри, които влияят върху замърсяването. Антропогенните фактори 
също играят важна роля, селскостопанската дейност, трафика и замърсяването на 
въздуха допринасят за отлагането на прах и замърсители върху фотоволтаични пане-
ли, лещи CPV и огледала за централно отопление (Фиг. 1). 

 

 
 

Фиг. 1. Натрупване на замърсявания след период от една година 
 

Основните замърсители, които влияят пряко върху производителността се кла-
сифицират в няколко групи: 

- Прах, прашец, пясък и други въздушни частици натрупани по естествен път на 
повърхността на фотоволтаични модули, концентриращи огледала и лещи.  

- Въздушните замърсители като изпарения, смог и сажди могат да образуват 
повърхностен слой, който е по-труден за почистване спрямо прахта и пясъка.  

- Отлагането на пясък и прах в сухите области може да се увеличи с нощната 
роса, тъй като прахът и пясъчните частици се нанасят върху мокрите повърхности 
много по-бързо и лесно. През деня прахът изсъхва и се пече на слънце, а следващата 
вечер се натрупва на влажната повърхност отново. Процесът се повтаря, образувайки 
дебел слой прах, който може напълно да блокира светлината. 

- Често се натрупват замърсявания в долната част на фотоволтаичните панели, 
които имат повдигната монтажна рамка, осигуряваща частично засенчване и намаля-
ване на ефективната площ на фотоволтаичния модул.  

- Мухълът и плесента също могат да растат на повърхността на фотоволтаични 
панели в топла и влажна зона. Натрупаната през деня топлина и влажността през 
нощта осигуряват идеални условия за разпространение на микроорганизми и фор-
миране на непрозрачен слой на повърхността на фотоволтаичните модули. 

Затова фотоволтаиците трябва периодично да се почистват – особено от зацап-
вания от птици, които причиняват точно такова локално затъмняване (Фиг. 2). 
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Фиг. 2. Почистване на фотоволтаичен елемент 
 

Проблемът амбицира много фирми в света да търсят алтернативни решения, да 
разработват нови съоръжения с по-голяма ефективност за почистване на слънчеви 
панели в сравнение с конвенционалните подходи на миене (Фиг. 3). 

 

          
 

Фиг. 3. Стандартни методи за почистване на фотоволтаици 
 

Предлагат се системи с използване на вода под налягане, която се пръска като 
мощен спрей, в съчетание с четка с въртяща се глава. Те се монтират на транспортни 
средства или устройства (Фиг. 4). 

 

 
 

Фиг. 4. Система за почистване с използване на вода под налягане 
 

Така се отмива калта, прахта и налепите по слънчевите панели със значително 
по-малко вода в сравнение с традиционните методи на миене. Системата може да бъ-
де адаптирана за използване на различни машини на всевъзможни места. 

Целите на работата са две. Едната е да се изследва как отлагането на прах върху 
фотоволтаичните инсталации влияе върху добива на енергия и какво предизвиква 
пълно спиране на функционалността на неподдържани фотоволтаични модули. Нама-
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лената пропускателна способност, нормална спрямо стъклото зависи силно от плът-
ността на нанасяне на прах във връзка с ъгъла на наклон, както и от ориентацията на 
повърхността по отношение на доминиращата посока на вятъра. Другата е да се тър-
сят алтернативни решения, да разработват нови съоръжения с по-голяма ефективност за 
почистване на слънчеви панели в сравнение с конвенционалните подходи на миене. 

За решаването на първия проблем се предлага да се проектира устройство, 
което да е лесно за обслужване и да позволява да се използва при различни условия, 
както на открито, така и в лабораторни условия. Проектира се да работи нощно вре-
ме, когато  е в активен режим и дава информация за сумарната стойност на натрупа-
ният прах през цялата светла част от текущото денонощието. Важно е монтираният 
стъклен образец, който се изследва да е от същият тип материал, който е и на фото-
волтаичният панел, отчитащ получената енергия. Това е съществен фактор, защото 
различните стъклени или поликарбонатни стъкла, които се използват имат различни 
характеристики на пропускливост и всеки тип материал по различен начин задържа 
прахта и образуваното наслояване в течение на времето е различно. В процеса на из-
следването може да се обследват факторите, влияещи качествено и количествено на 
замърсяването, както и да се изследват различните видове прозрачни материали из-
ползвани при производството на фотоволтаичните панели. 

В основата на разработеното устройство (Фиг. 5), е идеята да се използва един 
измервателен сензор, а не два. По този начин се избягва нуждата от постоянно чисте-
не на образеца за да има еталонна стойност за сравнение. Устройството се  почиства 
еднократно. Така измерената стойност на пропускливост с един бутон се запаметява 
в енерго независимата EEPROM памет на устройството и тя автоматично се превръ-
ща  в еталон, константа за по-нататъшните изследвания. Измерената стойност е в 
луксове, а изходящата разлика от сравнението с вече замърсеният образец в течение 
на времето се изписва в проценти. Проблема със слънчевата светлина, която реално 
не е константа и не може да гарантира точност на измерването е решен със свето-
диод, който се използва за светоизточник. Светлинните параметри на избраният све-
тодиод могат да се приемат като константни за периода на едно продължително във 
времето изследване, понеже те реално имат минимално отклонение след хиляди ча-
сове работа, а захранването, което се използва е стабилизирано и с постоянни харак-
теристики. Факторите облачност и движение на слънцето не се взимат под внимание.  

 
Фиг. 5. Принципна схема на устройство за оценка на степента на замърсяване  

на стъклената повърхност на фотоволтаични панели 
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С фото чувствителен елемент се мери околната осветеност, и когато тя спадне 
под даден праг, устройството се активира и измерената стойност е точна, без грешки 
вследствие на околна осветеност. Устройството (Фиг. 6) реално е в активен режим 
през цялата вечер и дава възможност да се проследи дали в рамките на няколко часа 
само може да се получи достатъчно прахово натрупване, което да повлияе пропуск-
ливостта на изследваният образец. А при евентуален дъжд, в реално време ще може 
да се отчете как определено количество дъждовна вода може да подобри пропускли-
востта, отмивайки праховите натрупвания. Съответно още при най-малкото покачва-
не на околната осветеност вследствие на изгрева, устройството ще премине в режим 
на изчакване. Този фоточувствителен елемент също позволява при евентуално  не-
предвидено, кратковременно осветяване от кола или друг светлоизточник, устройст-
вото да премине в неактивен режим и това да не повлияе на стойността на отчитаните 
проценти. 

 

    

Фиг. 6.  Общ вид на измервателния модул                         Фиг. 7.  Начален момент 
 

Устройството функционира, когато околната осветеност падне под определен 
праг. На Фиг. 7 е показан монтираният образец. Така отчетената и измерена величина 
на преминалият светлинен поток през поликарбонатната плоскост е регистрирана, 
натиска се бутонът за калибровка, стойността от моментното измерване се запаметя-
ва в EEPROM паметта на устройство и по този начин тази стойност става калибро-
въчна, константна за периода на цялото последващо изследване. Всяка следваща от-
четена стойност вече се сравнява с нея. 

 

На Фиг. 8 е показан първи етап на замърсяване. Съответната чистота на образе-
ца вече е 94%. 
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Фиг. 8.  Първи етап на замърсяване 

 
При втория етап на замърсяване вече текущо отчетената стойност е още по-

малка, а съответната чeстота – 87% (Фиг. 9). 

 

      
 

Фиг. 9.  Втори етап на замърсяване 
 
 

Последният етап на замърсяване (фиг. 10), отчита значително влошени пропус-
кателни способности на образеца, като  процентното съотношение е 12%. 

 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                 том XXXVI, 2017 
 

80 

       
 

Фиг. 10. Последен етап на замърсяване 
 

Използваната методика за измерването на количеството натрупан прах и замър-
сявания върху стъклените повърхности и фотоволтаичните панели, се базира на 
принципа, измерване на разликата при еталонно чиста повърхност и повърхност из-
ложена на всичките типични замърсители за региона. 

С помощта на устройството и проведения експеримент се доказва, че то реагира 
бързо и акуратно на променливите величини и дава оценка на степента на замърсява-
не на стъклената повърхност на фотоволтаични панели. Устройството дава възмож-
ност да се тестват обстойно най-различни видове замърсители, влиянието на околна-
та среда и самите оптични свойства на различните образци. При смяна на образците и 
монтирането на такива от различни типове материали, като различни видове мине-
рални стъкла и различни видове композитни плоскости (поликарбонат, плексиглас и 
производни), могат да се направят сравнителни тестове на светлинната пропускливост.  

Познати са различни технологии за почистване на слънчеви панели с помощта 
на автоматизирани системи. Прогресивно решение е използването на робот. Основен 
проблем за решаване при тях се явява придвижването на робота. Съществуват раз-
лични варианти. 

 

 
 

Фиг. 11. Робот за соларни ферми 
 

Един от тях е показан на Фиг. 11, където многобройни индивидуално контроли-
рани крака се въртят овално на две различни равнини. Роботът се закрепя на равни 
повърхности чрез вакуум и може да се движи във всички посоки – Фиг. 12. 
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Фиг. 12.  Придвижване на роботи 
 
Оператор контролира работата с джойстик (Фиг. 13). 

 

 
 

Фиг. 13.  Джойстик за дистансионен контрол 
 
По избор превозно средство съпровожда и осигурява робота с електроенергия, 

вода, компресиран въздух и алтернативен транспорт, както и преместване между 
панелите. Това се осъществява чрез интегрирана ръка на кран (Фиг. 14). 

 

 
 

Фиг. 14.  Интегрирана ръка на кран 
 
Пустините са слънчеви и са идеални за добив на слънчева енергия, но са и мно-

го прашни, а това е голям проблем. Собствениците на соларни паркове на такива мес-
та се нуждаят от метод за почистване на панелите, така че да поддържат оптимални 
условия, в противен случай губят около 0,4-0,8% на ефективността на ден и до 60% 
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след пясъчни бури. За целта в Саудитска Арабия  е разработен робот, който почиства 
прашните слънчеви панели без вода (Фиг. 15). 

 

 
 

Фиг. 15.  Робот за почистване на соларни ферми без вода 
 
Роботите се монтират върху релси и най-малко веднъж на ден минават по пане-

лите и ги почистват с четка, без да се използва вода. Четката е проектирана, така че 
да не навреди на панелите. Това е по-добро решение от ръчното почистване, което 
традиционно се прави веднъж на една или две седмици. Почистени по този начин, 
панелите прекарват много по-малко време с прах отгоре. Така те произвеждат повече 
електроенергия. Един такъв робот може да почиства редица с панели, с дължина от 
600 до 900 метра. 

За повишаване на производителността и търсенето на по-голяма ефективност 
всеки ред панели може да има свои собствени роботи и те да работят паралелно. Така 
не се отнема много време соларната ферма да бъде почистена. 
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Abstract:  The article examines certain roles and meanings of holidays in the scale of city 
branding. The emphasis in the content is the formulation of the transformation of 
established models of celebration under the influence of the regularities of the tourism 
market in the conditions of the hyperconsumers' society. The study is based on the concepts 
of Jean-Noel Cappèrer and Simon Anholt for brand and branding and Gilles Lipovetsky's 
theory of hypermodern times. 
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Въведение 
Ролите и значенията на градските празници се проявяват под въздействието на 

маркетинговите процеси и динамиката на пазара на туризма. С прехода към хипер-
консуматорското общество през последната четвърт на 20.век, „издигнало в култ не-
посредствените удоволствия, развлеченията и страстта към пътуванията“ [13, 92-93], 
тази зависимост се задълбочава.  

В условията на хиперконкуренцията, когато марките  задават „поведенчески мо-
дели, стереотипи на потребление, култура и стил“ и се превръщат в „най-важни ори-
ентири в живота на съвременния човек“ [3, 105], голяма част от разнородните по те-
матика градски празници обслужват брандингови стратегии и комуникационни поли-
тики за просперитета на градовете – дестинации и същевременно непрестанно влияят 
в развитието на техните брандове. 

 
1. Бранд на град и градски празници 
Редица изследователи определят бранда като синоним на понятието „марка“. 

Капферер разглежда бранда или марката като единство от „символ, име, обект и кон-
цепция“. Символ, обединяващ „многочислени аспекти и образни символи: логотип, 
емблема, цвят, форма, дизайн“, име, което служи за „поддържане на устна или писме-
на информация за конкретна търговска марка“, обект, отличаващ всеки продукт от 
останалите, и концепция, т.е. брандът като носител на свой собствен смисъл или сис-
тема от значения [7:272]. Според Котлър брандовете или марките „означават повече 
от самите продукти“, те са „конфигурация от стойности и обещания“, „направени от 
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продавача“ [9,172]. Подобно разбиране споделят и други теоретици. Keller обяснява 
понятието „бранд“ като „набор от асоциации, възникващи в съзнанието на потребите-
ля, които са уникални, позитивни и силни или запомнящи се“ [7, 21]. Линч и Де 
Чернатони определят бранда като клъстер от функционални и емоционални ценнос-
ти, които обещават на потребителя уникален опит [22, 403-419]. 

Асоцииран с конкретни характеристики, всеки бранд1 „съществува само в съз-
нанието на хората“ [3, 105]. Неговото формиране е функция на комуникационни 
стратегии, както и на личните впечатления на гражданите от комуникирания обект 
(продукт, услуга, организация, личност). В този смисъл брандът е „психологически 
украсена и преживяна от  реципиентите информация“ [3, 34], той е резултат и от тех-
ните емиционално-когнитивни реакции. 

В условията на хипермодерността2, когато понятията „бранд“ и „марка“  при-
състват във всички обществени сфери, а утвърдените марки се възпремат като „кри-
терии за напредъка“ [13, 28], процесите и тенденциите в празничната култура 
протичат под въздействието на закономерностите в брандинга. Част от празниците, 
които се открояват с художествената и социокултурната си значимост, с възможнос-
тите да привличат публики, да осигуряват приходи и социална добавена стойност за 
организаторите, се превръщат в брандове с определени идентичности и роли в град-
ското битие. Тяхната еволюция е съпроводена от реализирането на културни проекти 
съобразно приоритетите в динамиката на градския брандинг – процес за управление 
на комуникативните въздействия по създаването и развитието на бранда на даден 
град. Ориентацията на този  процес към благоприятното позициониране на бранда в 
конкурентната среда предполага празниците „да бъдат в синхрон с маркетинговите 
цели на дестинацията и да са пряко свързани с нейните ценности“ [1]. 

Интегрираните към брандинговите стратегии празници насочват общественото 
внимание към онези характеристики на града-домакин, с които неговият бранд тряб-
ва да бъде отличен и запомнен. В „създаването на памет“ за бранда се очертава, спо- 

 
 

                                                            
1 Понятията „бранд“ и „марка“ се използват като синоними в текста. 
2 Френският социолог и философ Жил Липовецки идентифицира хипермодерността с третия 
етап в развитието на консуматорския капитализъм – етапът на хиперконсумирането, настъпил 
през последната четвърт на 20.век. Първият етап „започва около 80-те г. на 19 в. и завършва с 
Втората световна война“. В неговите измерения „се създават машини за непрекъснато произ-
водство, които, повишавайки скоростта и количеството на потоците, предизвикват увеличава-
не на производителността при по-ниски разходи: отваря се пътя на масовото производство и се 
създава икономика, „основана на множество известни марки“. Вторият етап на консуматорско-
то общество – от края на Втората световна война до средата на 70-те години на 20. век, е вре-
мето на „центрираната върху материалните блага икономика“. В хипермодерните времена про-
мишлеността и услугите „задействат  логики на избора, стратегии за персонализиране на про-
дуктите и цените“, „широко се разпространяват политики за диференциране и сегментиране“. 
Галопиращото разнообразие на предлагането е придружено от глобализация на предприятията 
с нарастваща роля на многонационалните фирми и с появата на „новите великани, хипермар-
ките със световни амбиции за глобалния пазар“. В условията на хиперпотреблението се наблю-
дава трансформирането на „центрираната върху материалните блага икономика в икономика 
на услугата“, „доминирана от нематериалните доставки“. Липовецки, Жил.  Парадоксалното 
щастие. Опит върху обществото на хиперконсумиране. Изд. Ривал, София, 2008, с. 19-70. 
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ред Капферер, „програмата за неговата бъдеща еволюция“3. Празничните „сюжети“ 
въплъщават идеята на бранд позиционирането. Съгласно модела на Уолтър Томпсън, 
известен като Total Branding4, разработен и приложен в края на 90-те години на 20. 
век, позиционирането посочва какво е предназначението на марката и по какво тя се 
разграничава от останалите марки. Оразличаването на продукти и марки се изразява 
чрез фокусирането върху конкретни техни особености, които съответстват на потре-
бителските търсения.  

Капферер разглежда позиционирането като двустадиен процес, който първо 
осъществява идентификация или „посочва с каква категория трябва да се асоциира и 
съпоставя брандът“, а след това обособява „смисъла на неговото съществуване в 
сравнение с други брандове от същата категория“ [7, 97]. Празниците, интегрирани 
към брандинг стратегиите за развитие на градовете, имат отношение и към двата ста-
дия. Празничните събития съ-участват в идентификацията на даден бранд с определе-
на категория: на панаирните или на фестивалните градски брандове,  или на брандо-
ве, обвързани с конкретна индустрия или индустрии (празници на розата,на виното, 
на бирата и др.). Със своята съдържателно – структурна и образно-символна същност 
празниците изграждат и поддържат представа за конкретни предимства, с които оп-
ределен градски бранд да бъде разпознат сред „другите градски брандове от същата 
категория“ [7, 97].  

Голяма част от придобилите популярност фестивали, карнавали, фолклорни съ-
бори и други тържества представляват забележителни туристически атракции, които 
влият върху потребителското отношение към градовете, чиито брандове се „кодират 
като всички останали брандове и в когнитивната, и в емоционалната система“ на чо-
века [3,118]. Целта на емоционирането: „да въздейства, да заложи в подсъзнанието на 
потребителя онези ценности и символи, които са присъщи на бранда“ [5, 17], се от-
кроява по-отчетливо в рамките на тържествата, посветени на отделните градове. Не-
зависимо от причината, поради която определен ден от календара е обявен за празник 
на даден град: отбелязване на годишнина от основаването на града или значимо съ-
битие в неговата история, почит към светеца-покровител или  към определена исто-
рическа личност, празникът интегрира различни прояви и участници, марки и сим-
воли. Празничните измерения съвместяват отличителните идентификатори на град-
ския бранд – лого, химн, знаме на града, знакови места и сгради, както и символите 
(име, лого, слоган, цветна марка и др.) на институции, обществени организации и 
фирми с принос в развитието на съответния град.  Симбиозата  от  символи „визуали- 

                                                            
3 Капферер обяснява  създаването и управлението на всеки бранд като генетическа програма, в 
която първостепенна роля се отрежда на платформата или идеята за бранда, предопределяща 
неговото развитие. Капферер, Жан – Ноель. Бренд навсегда. Создание, развитие, поддержка 
ценности бренда. Изд. Вершина, Москва, 2007. 
4 През 1996 г. агенцията J.Waltr Thompson предприема организационна трансформация, чиято 
цел е да разшири обхвата на услугите, предлагани на клиентите. Промените са част от 
програмата, известна като Thompson Total Branding, представляваща „глобален опит да се 
преориентира компанията от просто производство на реклама до маркетингови въпроси в по-
широк план“. Планът се оснава на конкретна визия за състоянието и възможното развитието на 
марката, очертана чрез отговори на следните въпроси: Къде сме (къде е марката в кон-
курентната пазарна среда)? Защо е тук? Къде може да бъде? Как да стигне там? Движи ли 
се в правилната посока? 
(http://pidruchniki.com/1188100135593/marketing/totalnyy_brending_tompsona). 
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зира“ идентичността на градския бранд като единство от характеристики, свързани 
със стопанския и културния живот на града. Внушението се постига и чрез структу-
рирането на празничната програма като последователност на отделни събития със 
своя собствена жанрова и стилова определеност: концерти, фестивали, пърформанси, 
флашмобове, откриване на изложби и др., които популяризират, от своя страна, пос-
тижения и марки от различни културни индустрии и обществени сфери.  

Тържествата, посветени на отделните градове, са най-убедителният израз на от-
личителните специфики на хипермодерните празници: способността им да съвместя-
ват и популяризират различни продукти, марки, изкуства, индустрии и да съ-участват 
(заедно с редица други фактори) в  реализирането на  брандинговите цели. В това съ-
участие на празниците се наблюдават  присъщите за събитията основни икономичес-
ки и туристически роли в брандинга на дестинация, изследвани от Лина Анастасова: 
„маркетинг на туристическото място, туристическа атракция, имиджмейкър, катали-
затор и аниматор“ [1]. Туристическите атракции „мотивират местни и международни 
пътувания“, празниците аниматори се организират на забележителни места, които са 
част от природните дадености или от културно-историческото наследство на градове-
те, събитията в ролята на катализатори „служат за стимул на инфраструктурата и 
урбанистичната среда“, а имиджмейкърската роля се изразява в привличане на об-
щественото и медийното внимание и в приноса на празниците за благоприятната пуб-
личност на градовете-дестинации. Значението на събитията за маркетинга на дести-
нация Анастасова свързва с  подобряване имиджа на местната общност и привличане 
на туристи, „част от които стават и приятели на дестинацията“[1] 

Ролите и значенията на празниците потвърждават концепцията на Саймън 
Анхолт за бранда като „перфектната метафора за начина, по който местата се състе-
зават помежду си на глобалния пазар на продукти, услуги, събития, идеи, посетители, 
таланти, инвестиции, влияние” [19, 2011:1-2]. Въвел през 1996 г. понятието „nation 
branding“, Анхолт разглежда формирането на публичния образ на дадена държава 
предимно като резултат на „доказуеми с конкретни факти постижения на страната“ 
(икономичски резултати, качество на произвежданите стоки, авторитет на държавни-
те лидери и др.). Всички тези фактори трябва да бъдат правилно комуникирани. 
Добрата комуникационна стратегия на една страна следва да постави акцент върху 
нейните постижения и предимства. Въз основа на посочените от Анхолт критерии в 
индекса на националния бранд, по който се класират държавите, могат да се обособят 
няколко основни направления в комуникационната стратегия: държавата като поли-
тическа сила (ниво на управление, сила на дипломацията, външна политика и автори-
тет на политическите лидери), икономическо ниво на развитие (имидж на марките и 
степен на обвързаност с името на държавата, имидж на стоките, услугите, производ-
ството) и туризъм (основен елемент от имиджа на една страна) [19, 5-12]. 

Очертаните направления (ниво на управление, статус и перспективи в икономи-
ката и в туризма), са от определящо значение и за конкурентния потенциал на градо-
вете.  Брандът на даден град, съгласно  концепцията на Анхолт, е функция на кому-
никирани реални постижения в отделни области, които предопределят социално-ико-
номическото и духовно  развитие на градовете (фиг.1).  
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Фиг. 1.  Бранд на град – функция на комуникирани реални постижения  
в отделни направления 

 
Градската празнична култура – като достижение и като динамична, непрестанно 

обновяваща се система, изразява в своята поливалентност същностни аспекти от би-
тието на града. Част от празниците заемат значима позиция в архитектурата на град-
ските брандове. Бранд архитектурата на различните структури: институции, фирми, 
организации и населени места, е интегриран процес на изграждане и управление на 
марката въз основа на конкретни предложения, които могат да включват основен 
бранд, суббрандове, различни видове продукти и услуги. Архитектурата на градските 
брандове обединява продукти и марки от областта на стопанския и на нестопанския 
маркетинг. В тази система се открояват онези празнични събития, които се нареждат 
сред приоритетните източници на приходи, заедно с най-развитите отрасли в съот-
ветните градове. В определени случаи популярни събитийни брандове с важна имид-
жова и маркетингова роля са свързани с водещи местни производства. В Мюнхен, ут-
върдил се сред основните центрове на бирената индустрия в света, в продължение на 
повече от две столетия се провежда празникът на бирата – Октоберфест, записан в 
Книгата на рекордите „Гинес“ като най-голямото веселие на планетата. В условията 
на хиперконсуматорското общество всяко поредно издание на празника, който води 
началото си от 1810 г., привлича над 6 милиона посетители и осигурява за организа-
торите приходи от над 1 милиард евро. С убедителното си присъствие в социокултур-
ния живот на града и с приоритетната си роля за имиджа му на популярен и привле-
кателен фестивален център Октоберфест се нарежда сред марките с определящо зна-
чение в портфолиото на градския бранд.   

Аналогична роля в бранд архитектурата на града – домакин осъществява придо-
билият световна популярност празник на виното, който се организира всяка четна го-
дина в Бордо, известен с вековните си традиции във винопроизводството. Връзката с 
една от водещите индустрии във френския град влияе върху имиджа на празника и 
неговата идентичност. Основано през 1998 г., събитието се налага като силен бранд 
(супербранд). Силната марка осигурява на собственика си висока степен на лоялност 
(Kapferer)5. Отделните издания се провеждат на най-големия площад в Европа – 

                                                            
5 По Анастасова, Лина. Концептуална рамка за брандинг на дестинация чрез събития: 
теоретични и приложниаспекти 
//www.akademia.edu/5120303/концептуана_рамка_за_брандинг_на_дестинаця_чрез_събития_те
оретични_и_приложни_аспект/ 
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Quinconces, на брега на река Гарона. Празничната територия, която се разполага на 
площ от 12 хектара и обхваща 16 дегустационни павилиона, привлича при всяко 
поредно издание на празника около 250 000  граждани от различни страни6. Рекорд 
бележи юбилейното десето издание през 2016 г., посетено от 650 000 души7. Нараст-
ващият интерес свидетелства за удовлетвореността на гражданите и тяхната лоялност 
към събитийния бранд. Празникът, чиято поява е обусловена от промишления про-
фил на града, се превръща в привлекателна туристическа атракция и в един от факто-
рите за просперитета на градския бранд „на конкурентното поле на пазара на продук-
ти, идеи, услуги“ [6, 33]. 

Конкурентната идентичност на градските дестинации и техните брандове в ре-
дица случаи се основава на културни политики, „обърнати“ към празници, които съх-
раняват традиции и същевременно отговарят на интересите и потребностите на граж-
даните от хипермодерните времена, когато на клиентите „се предлагат не услуги“, а 
„преживелици“, „нещо неочаквано и необикновено, способно да генерира емоция, 
връзка, афекти, усещания“ [13:56]. Сред популярните туристически атракции в света 
се нарежда надбягването с бикове в испанския град Памплона, което се организира 
всяка поредна година в рамките на фестивала в чест на Сан Фермин8. Зародилата се 
през 16.век фиеста проектира в съвременните си „превъплъщения“ целта на „ориен-
тираните към преживяванията  индустрии“: „да продават забавление, игра и приклю-
чение“ [15,10]. Ралф Йенсен посочва приключенията сред факторите9, които оставят 
трайни впечатления и предопределят избора на даден бранд, неговото предпочитание 
[20]. Атрактивното празнично събитие е уникално предложение за разнородните пуб-
лики и осъществява значима роля за имиджа на града – домакин като притегателен 
център. 

Тържествата, които изразяват локални специфики, етнически и национални тра-
диции, се свръзват с определена насока в общественото развитие, която Йенсен обоз-
начава  като „съхраняване на културното разнообразие“[21]. Теоретикът очертава бъ-
дещите социокултурни трансформации въз основа на една от водещите тенденции в 
„днешното общество“: „комерсиализацията на емоциите“. Тя представлява  нов под-
ход към продукта: „вече не е достатъчно да се произвежда полезен продукт, в него 
трябва да се постави история или легенда – история, която въплъщава ценности из-
вън полезността“ [21]. Тази промяна, която се наблюдава, според Йенсен, при „все 
повече и повече продукти“ [21], се проектира в измеренията на редица съвременни 
празници, които обособяват културни идентичности и превръщат определени градове 
в привлекателни центрове за разнородни публики.   

В ролите си на пазители и посланници на култури и на имиджмейкъри на дести-
нации хипермодерните празници непрестанно търпят промени, придобиват нови ха-
рактеристики и значения.  

                                                            
6 http://www.bestwine.bg/vineni-praznici-world-vino-magazin-online. 
7 По Янакиева, Ана. Бордо празнува виното в четиридневно „измерение“//www.divino.bg/statii/ 
Бордо-празнува-виното-в-четиридневно-измерение. 
8 Сан Фермин е светецът – покровител на областта Навара, Испания, чиято столица е 
Памплона. 
9 Йенсен изтъква шест причини, които предопределят избора на даден бранд:приключения, 
обещания, съобщност, оказване и получаване на помощ (грижа), самоутвърждаване, символ  на 
нещо важно (убеденост), покой на ума. Jensen, Rolf. The Dream Society: How the Coming sift 
from information to information will Transform Yor Business New York: McGraw – Hill, 1999. 
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2. Между традициите и преобразованията 
Раздвоението между традициите и преобразованията се наблюдава в развитието 

на утвърдени модели на празнуване, сред които и провеждащите се на различни мес-
та по света карнавали и маскарадни игри, обвързани с културата на отделни етноси и 
общности.  

Определени изследователи откриват корените на карнавала в римските празни-
ци сатурналии, в чиито пространствено-времеви измерения „се превъзмогва социал-
ната структура, разделяща хората на роби и свободни: робите застават наред с 
господарите, позволени са им вино, сатирични изказвания и осмиващи действия“  
[2, 30]. Сатурналиите  изразяват древната представа за „реално и пълно (но временно) 
връщане на земята на Сатурновия златен век“ [4, 20]. Идеята „за световно обновява-
не“ е съхранена от средновековния карнавал (2, 30). Неговото развитие се свързва с 
„народната култура на градското население”, емблематизирана от пародията, иро-
нията, смеха и „всички познати форми на хумористично-сатиричното изобличение“ 
[2, 30]. Бахтин причислява  карнавала  към „обредно-зрелищните форми“10 в много-
образието на народната градска култура, която теоретикът обозначава с наименова-
нията „народно-смехова“ и „карнавална“. Тя „противостои  на официалната и сериоз-
на (по тон) култура на църковното и феодално Средновековие и „не влиза в областта 
на изкуството“ [4, 16-17]. Карнавалът, като продукт на народната градска култура, 
„не познава деленето на изпълнители и зрители“, „не познава рампата дори в зача-
тъчната й форма“, в него могат да участват всички, „защото по идея той е общонаро-
ден“. В неговите измерения се разгръща играта на живота – „без сценична площадка, 
без рампа, без актьори, без зрители“, „без каквато и да било художествено-театрална 
специфика“. Той е „самият живот, но оформен  по особен игров начин“ [4, 19-20].  

В хипермодерните времена карнавалът е проект на културни политики и на 
имиджови стратегии и се реализира с ресурсите на различни индустрии. Неговите арт 
измерения приобщават и актьори, и зрители, и местни жители, и туристи. Карнавал-
ната атмосфера е символ на интегративната сила и безпределната изобретателност на 
съвременните празници, които преследват обща цел: благоприятна публичност за от-
делните дестинации. И ако през Средновековието карнавалът е „вторият живот на на-
рода, организиран върху смеховото начало“ – „неговият празничен живот“ [4, 21], за 
хипермодерното общество той е една от многото атракции за развлечение и креатив-
но съ-участие и една от възможностите да се привлече вниманието на медии, инвес-
титори, посетители, потребители на културни продукти. Красноречиво доказателство 
в това отношение е придобилият световна популярност Венециански карнавал 
(Carnavale de Venezia), зародил се през 11. век. Традицията е прекъсната през 18. век 
и възстановена близо две столетия по-късно – през 1979 г. В условията на хипермо-
дерността празникът съвместява различни времеви измерения. Шествието на хората с 
маски или „парадът на преоблечените жители от шестте района на града“, предвож-
дани от „дожа11 и епископа“, съхраняват традицията, а настоящето е въведено в 

                                                            
10 С наименованието „обредно-зрелищни форми“ Михаил Бахтин разграничава  една от трите 
основни разновидности на „народно-смеховата“ или „карнавалната култура“ през Среднове-
ковието. Другите два вида той определя като „словесни смехови произведения (устни и 
писмени, на латински и на народни езици, включително и пародийни)“ и  „различни форми и 
жанрове на фамилиарно-площадната реч (ругатни, клетви и др.)“. Бахтин, Михаил. Творчест-
вото на Франсоа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса.  Изд. Наука и 
изкуство, София, 1978, c.9-17. 
11  Дож е титла, с която са удостоявани управниците на  града - република Венеция. 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                 том XXXVI, 2017 
 

90 

празничната програма чрез обособените теми и послания на отделните карнавални 
издания и чрез продуктите на развлекателните индустрии и комуникационните тех-
нологиите. От края на 90-те години на 20.век всяко поредно издание се посвещава на 
конкретна актуална тема, а от 2014 г. част от проявите, включени в празничната прог-
рама, се организират в Арсенала (Arsenale) – историческата корабостроителница на 
града, превърнала се в арт територия за различни по мащаб културни събития.  

Връзката на карнавала с тематиката на съвремието придава нови характеристи-
ки на събитийния бранд и по този начин провокира и нови възприятия и емоционал-
ни преживявания, задава бранд обещания, насочени към потребителските вкусове и 
нагласи от „днешния ден“. Обновлението на карнавалната програма протича съв-
местно с възпроизвеждането на традицията чрез обичайните ритуали и празнични ат-
рибути (маски, облекла и др.), представляващи устойчивите компоненти в идентич-
ността на събитийния бранд или неговото ядро12, по терминологията на Аакер [18]. 
Промените в бранд идентичността съответстват на общия стремеж на марките: „да 
привличат потребителите с възможността за придобиване на нови впечатления“  
[7, 203]. Обновлението носи, по думите на Капферер, изгода за бранда „в плана на не-
говия образ“ [7, 164].  

Ориентирани към потребностите на хиперконсуматорите, съвременните карна-
вали усвояват нови комуникационии модели и техники за въздействие и същевремен-
но съхраняват завещаните от традицията  структуроопределящи компоненти: танца, 
играта, шествието, маскарада. В теоретичното пространство е разпространена кон-
цепцята за маскарада като конструкт на карнавала[8]. Маскарадните игри, част от 
които имат вековна история и се организират на различни места по света, са свързани 
с маскирането, „явление  с древни корени13, познато на множество култури“ [2, 56].  
Според Татяна Печерская14 маскирането предоставя възможност на всеки участник в 
маскарадните тържества не само да замени своята официална роля с нова, но и да се 
освободи от всичко изкуствено, с което нормираното битие сковава неговата лич-
ност. В това освобождаване се състои смисълът на маскарадното общуване [8].  

В съвременното общество маската – като атрибут на карнавали и маскаради, е 
част от богатия инструментариум на  празничната система, ориентирана към непрес-
танно нарастващите потребности от развлечение и разнообразие. Маскирането съ-
изразява преображението на празнични модели с древен произход  в  зрелищни спек-
такли. В България маскарадните игри са свързани с традиционни календарни празни-
ци, които провокират все по-голям интерес с развитието на събитийния туризъм. Не-
говата попурярност се обуславя от интегративния потенциал на специалните събития – 
„краткотрайни туристически атракции, които се организират и провеждат еднократно 
или (по-често) периодично с цел извличане на конкретни ползи за общността 

                                                            
12 Аакер обяснява значението на бранд идентичността като единство от ядро – постоянните, 
устойчивите компоненти, и разширена идентичност – онова, което може да се променя. Aaker, 
David A.  Building Strong Brands. New York, 1996. 
13 Древни общества „използват маската като способ за контактуване с отвъдното“. В изследва-
нето си „Празникът в традиционната народна култура“. Валенти Ангелов изтъква, че маска е 
поставяна на водача – цар, фараон, когато той се отправя на път за отвъдното. Силата на 
маската „като посредник с отвъдното се открива в разиграването на ритуали за сътворението 
на света и при подготовката на военни действия“. Ангелов, Валентин. Празникът в традицион-
ната народна култура. София, 1997, с.57. 
14 По Кирсанова, Катерина. Карнавал или  маскарад?.  //h.ua/story/173784, Культура,  
14 февраля 2009. 
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домакин“: „добиване на известност, издигане на положителен имидж, увеличаване на 
културния просперитет чрез привличане на участници и посетители в района или 
туристическото място“ [12,138].  

В динамиката на събитийния туризъм маскарадните игри се нареждат сред мно-
гобройните творчески проекти, с които градовете – дестинации се състезават за вни-
манието на публиките. Обвързаните с маскарадната традиция празници осъществяват 
значима роля при формирането и поддържането на бранд имиджа на градовете. 
Утвърдените арт събития в съвременната българска празнична система: Междуна-
родният фестивал на маскарадните игри „Сурва“, който се организира  в Перник от 
1966 г., Габровският карнавал (създаден през 1965 г.), емблематичният за Ямбол 
Международен маскараден фестивал „Кукерландия“ (създаден през 2000 г.) и  про-
веждащият се всяка поредна година в Разлог Международен кукерски карнавал 
„Старчевата“, основан през 2008 г., отреждат заслужени позиции на градовете- 
домакини сред водещите фестивални и карнавални брандове в Европа. Посочените 
български градове са приети за членове на Федерацията на европейските карнавални 
градове (FECC), а Перник е обявен през 2009 г. за европейска столица на сурвакар-
ските и кукерските традиции. Международното признание се дължи на автентичния 
характер на маскарадните игри, представяни в рамките на отделните  признични съ-
бития. 

В редица фестивали, както и при обредните възстановки по време на празници 
от традиционния български календар, могат да се наблюдават различни варианти на 
маскиране, които Георг Краев определя като прозопон – „маска, каквато се среща в 
ергенските маскарадни обредни варианти“, и като  травестия (travesty – фр.) или 
предрешаване, преобличане. Позовавайки се на Бахтин, теоретикът уточнява, че мас-
карадното преобличне – травестирането, което символизира „инверсията на мъжкия 
статус с женски и обратното“, е „нещо типично не само за българските маскаради, а 
въобще за маскарадността, за карнавала“ [10, 13-14]. Травестията в българската об-
редна маскарадност „не е театрална“, „не е художествен похват“, а „умение, тип со-
циокултурен стереотип, с чиято помощ се онагледяват необходимите за общността 
познания“ – „за природата  и за социума, за микро- и макрокосмоса и за микро- и 
макрохаоса“, чрез които се „подрежда живеенето на фолклорния човек“15 [11, 34-18].  
В съвременната празнична система предрешаването и маскирането (в смисъл на про-
зопон) не означават придобиване на опит и социализиране, а забавление, атрактивно 
преживяване, което стимулира интереса към местата, съхранили своите традиции.  

Динамиката на пазара на туризма и брандинговите закономерности налагат про-
мени в значението и ролите на традиционните празници, придават им смисъл, по-раз-
личен от първоначалната им същност. Възстановките на народни обичаи (коледари, 
лазарки, кукери, Еньова буля и др.) на редица места в България „наследяват кален-
дарните празници в тяхната взаимовръзка по отношение на време, място, обредни 
действия, обредни лица, обреден реквизит”  (сурвакници, маски и др.) [16, 159-182], 
но същевременно свидетелстват за промяната или загубата на присъщата им „стопан-
ско-икономическа или културно-историческа стойност“ [17, 113]. Възпроизвеждане-
                                                            
15 Георг Краев определя фолклорния човек като продукт и изразител на фолклорната култура. 
Неговото личностното развитие е обвързано с празничната система. Младите поколения 
усвояват опита на дедите си чрез „преминаването през „празничния календар“, това е 
„лицедействието на ергените и момите през обредността“, представляващо „вид обучение, 
което ги подготвя да станат съпрузи, стопани“. Краев, Георг, Фолклорът като сувенир – начин 
на употреба в туризма. Издателство на НБУ, София, 2009, с.34-35. 
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то на ритуали има за цел да осъществи не магическо-заклинателна функция, а позна-
вателна и естетическа роля – да съхрани паметта и познанието за традицията и да 
поднесе на съвременните граждани едно по-различно преживяване от характерните 
форми на празнуване, които са продукт на културната универсализация.  

В редица градове народните обичаи и традиционните празници се организират 
на знакови места в градското пространство – исторически и природни забележител-
ности. Това единение на различни атракции се свръзва с една от ролите на събитията  
в живота на дестинациите – ролята на аниматори. Тя се изразява в „разработване на 
такива програми на специални събития, които да използват наличността на туристи-
чески ресурси – музеи, църкви, тематични паркове, архитектурно наследство, курор-
ти и др. - и по този начин да допринесат за утвърждаване на бранда на дестинацията“ 
[1]. Отбелязването на Еньовден във Велико Търново (от 2004 г.) се осъществява чрез 
поредица от ритуали, част от които се изпълняват в рамките на Етнографския ком-
плекс „Самоводската чаршия“ – една от основните забележителности на града, утвър-
дили имиджа му на туристическа дестинация. Възпроизвеждането на обредни дейст-
вия с участието на местни граждани и туристи от страната и чужбина откроява значе-
нието на определена  разновидност на туристическата анимация  в  брандинга на гра-
довете – „анимация в областта на културата“. Тя  включва разнообразни форми на 
активност: възстановка на обичаи,  представяне на бита и фолклора на даден регион и 
др., за да запознае туристите с културната самобитност на определена страна, етнос 
или отделна общност [14, 54-74].   

Утвърдила се като „нов стил на производството и консумацията на туристичес-
ките услуги“ и като „неотменна част от съвременния туристически продукт“, анима-
цията удовлетворява потребностите от игра и приключения, от общуване и „обогатя-
ване познанията за света” [14,53-54]. Нейното убедително присъствие в културния 
живот на съвременните дестинации е едно от свидетелствата за преображението на 
традинционните празниците в атрактивни спектакли, които се осъществяват в диало-
га и взаимодействието на организатори и посетители. Туристическият продукт, който 
включва и празнични събития, се обособява като система от значения, от маркетинго-
ви и социокултурни роли, благодарение на публиките, за които е предназначен. Об-
новлението на празниците и развитието на брандовете в условията на хипермодер-
ността очертават съ-участието на потребителите като тенденция в празничната култу-
ра и в многоизмеримия процес на градския брандинг. 

 
Заключение  
Развитието на празничната система в хипермодерните времена протича под зна-

ка на раздвоението: между традициите и преобразованията, между зависимостта от 
маркетинговите процеси и влиянието в живота на марките. 

Интегрираните към реализацията на брандингови стратегии празници съ-изразя-
ват ценностите на дестинационния бранд и се очертават като ефективни форми за не-
говото  комуникиране. 

Празничните събития обединяват в своите просранствено-времеви очертания 
идеи, продукти и марки, обвързани с различни индустрии и корпоративни интереси. 
Симбиозата от различия в празничните измерения се обуславя от потребителските 
очаквания.  

Пресечна точка на интереси и желания, хипермодерните празници непрестанно 
изобретяват нови „сюжети“ и придобиват нови характеристики в стремежа да осъ-
ществят емоционален контакт между  бранда на града и разнородните публики. 
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В различните си роли: на туристически атракции, аниматори, имиджмейкъри и 
катализатори, празниците са обединени от обща цел – упешно позициониране на 
градските брандове на глобалния пазар на стоки, идеи, инвестиции и влияния. 
 
Литература 
1. Анастасова, Лина. Концептуална рамка за брандинг на дестинация чрез събития: 

теоретични и приложни аспекти/ 
/www.akademia.edu/5120303/концептуана_рамка_за_брандинг_на_дестинаця_чрез
_събития_теоретични_и_приложни_аспект/. 

2. Ангелов, Валентин. Празникът в традиционната народна култура. София, 1997. 
3. Байков, Байко. Брендингът – предизвикателство към съвременната политическа 

теория. Изд. Абагар, Велико Търново, 2007. 
4. Бахтин, Михаил.Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на Средно-

вековието и Ренесанса.  Изд. Наука и изкуство, София, 1978. 
5. Богуслaвский, Илья. Американский успех: Люди и символы. Изд.Альпина Бизнес 

Букс, Москва, 2004. 
6. Зийман, Серджо. Краят на маркетинга какъвто го познаваме. Изд. Локус Пъбли-

шинг ООД. София, 2005. 
7. Капферер, Жан – Ноель. Бренд навсегда. Создание, развитие, поддержка ценности 

бренда. Изд. Вершина, Москва, 2007. 
8. Кирсанова, Катерина. Карнавал или  маскарад?.  //h.ua/story/173784, Культура,  

14 февраля 2009. 
9. Котлър, Филип. Котлър  за  маркетинга. Изд. Класика  и  стил  ООД, София, 2000. 
10. Краев, Георг. Маска и було. Българските маскарадни игри. София. Изд. Изток –

Запад, 2003. 
11. Краев, Георг, Фолклорът като сувенир – начин на употреба в туризма. Издател-

ство на НБУ, София, 2009, с.34-35. 
12. Кутин, Любомир. История на културата.Изд. Наука и изкуство, Варна, 2007. 
13. Липовецки, Жил. Парадоксалното щастие. Опит върху обществото на хиперкон-

сумиране. Изд. Ривал, София, 2008. 
14. Ракаджийска, Светлана., Божидарка Балинова. Пъблик рилейшънс и туристическа 

анимация. НБУ-ЦДО-Радиоуниверситет, 1995. 
15. Рибов, Манол. Туризмът на новото хилядолетие. Издателство БПС, София, 2003. 
16. Симеонова, Гатя. Традициите в празничността.  София, 1999. 
17. Тодорова, Диана.  Обредните вещи и мястото им в съвременната празнична сис-

тема.// Празници и зрелища в съвременната европейска култура. Материали от 
Международна научна среща, посветена на 70-годишнината на Варненския музи-
кален фестивал, Варна, 6-7 юли 1996 г. 

18. Aaker, David A.  Building Strong Brands. New York, 1996. 
19. Anholt, Simon. Place, Identity, Image and Reputation. Makmillan. N.Y., 2011. 
20. Jensen, Rolf. The Dream Society: How the Coming sift from information to information 

will Transform Yor Business New York: McGraw – Hill, 1999. 
21. Jensen, Rolf. The Dream Society.// http://cifs.dk/publications/books/rolf-jensen-the-

dream-society/the-dream-society/, 1996. 
22. Linch, Joanne, Leslie de Chernatony. The power of emotion: Brand communicaton 

business-to-business markets.https://www.coursehero.com/file/17966615/Lynch-and-
De-Chernatony-2004/.  

 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                 том XXXVI, 2017 
 

94 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
 

доц. д-р Диана Съботинова 
Бургаски свободен университет 

 
ECONOMIC GLOBALISATION INDICATORS 

 

Assoc. Prof. Diana Sabotinova, PhD 
Burgas Free University 

 
 

Abstract: Improving the understanding of the impacts of globalisation requires quantitative 
work in at least three areas: measurement of its magnitude and intensity, its economic 
impact, and lastly its links with structural adjustment policies. A set of indicators has been 
proposed, essentially in the form of ratios derived from basic statistics measuring the 
magnitude and intensity of the process of globalisation in its different dimensions. Priority 
is given to those that are considered the mainsprings of globalisation: international trade, 
foreign direct investment, the activity of multinational firms and the production and 
international diffusion of technology.  
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Концепцията за икономическата глобализация и нейното измерване 

Терминът „глобализация“ се използва за характеризиране на нарастващата 
интернационализация на пазарите на стоки и услуги, финансовата система, корпора-
циите и индустриите, технологията и конкуренцията. Три са основните сили, които 
допринасят за засилването на процеса на глобализация: • либерализацията на дви-
жението на капитал и дерегулацията, особено на финансовите услуги; • още по-голя-
мото отваряне на пазарите за търговия и инвестиции, което стимулира международ-
ната конкуренция; • изключително важната роля на информацията и комуникацион-
ните технологии за икономиката. Глобализацията може да се разглежда като микро-
икономическо явление, движено от стратегиите и поведението на фирмите, които 
реагират на промените. Правителството, чрез международните организации, също иг-
рае важна роля. Политиките на дерегулация и либерализация на икономиката, както и 
отварянето на пазарите, помагат за засилване на процеса на глобализация. 

Глобализацията на търговията със стоки и услуги води до отварянето на нови и 
изключителни по размери пазари. Глобализацията на финансовите пазари ускорява 
растежа на инвестициите и стимулира движението на краткосрочния капитал. Глоба-
лизацията на конкуренцията е в основата на създаването на нови стратегически 
партньорства. Глобализацията на технологията е свързана със скоростта, с която се 
разпространяват иновациите, с международните мрежи, свързващи публични и част-
ни изследователски центрове, както и със сближаването на стандартите. Глобализа-
цията на корпорациите и индустриите е резултат от нарастването на преките частни 
инвестиции и релокацията на предприятията (най-вече съвместни предприятия), 
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споразумения за сътрудничество и стратегически съюзи, сливания и поглъщания. 
Последица от тези промени е фрагментацията на производствените процеси, при кои-
то различни стадии от производството на даден продукт се извършват в различни 
страни. 

В една глобализирана икономика разстоянията и националните граници значи-
телно намаляват с премахването на пречките за достъп до пазара. Пазарите и произ-
водството на различните страни стават все по-зависими помежду си поради промя-
ната в динамиката на търговията, капиталовите потоци и трансфера на технологични  
промени, които са основните движещи сили на транснационалните компании (ТНК).  
Благодарение на информационните и комуникационните технологии фирмите се пре-
връщат в транснационални мрежи в отговор на интензивна международна конку-
ренция и нарастваща нужда от стратегически партньорства. Една от характеристики-
те на глобализацията е нарастването на взаимната зависимост между различните 
аспекти на процеса. В много случаи потоците от преки чуждестранни инвестиции 
пораждат износ на стоки и услуги от страните на инвестицията и в повечето случаи 
са съпроводени от трансфер на технология и ноу-хау, както и от движение на капитал 
и нови потоци от преки чуждестранни инвестиции. Друга характеристика е свързана 
с моделите на международна търговия. Създаването на много чуждестранно базира-
ни филиали от национални фирми, както и местни филиали на чуждестранни роди-
телски компании, благоприятства вътрешнофирмената търговия.  

Ускоряването на капиталовото движение и по-голямата мобилност на производ-
ствените фактори значително променят традиционните модели на специализация на 
страните. Тези промени подтикват много фирми в развитите страни да засилят своето 
конкурентно предимство като се специализират в диференцирани продукти с нараст-
ващо технологично съдържание. Тази форма на специализацията на фирмите благо-
приятства вътрешноотрасловата търговия между страните. Много фирми от всички 
отрасли и различни страни създават споразумения за сътрудничество или възприемат 
стратегии за сливания и придобивания, както и мрежова организация, а това допри-
нася за нарастването на преките инвестиции.  

Експанзията на търговията и либерализацията на движението на капитал, заедно 
с напредъка в комуникационните технологии, водят до засилване на „глобалната кон-
куренция“ – термин, който е свързан с необходимостта фирмите да се справят с кон-
куренцията на всички пазари и в много области. Конкурентността зависи от синер-
гията, генерирана от широк спектър специализирани индустриални, финансови, тех-
нологични, търговски, административни и културни умения, локализирани в различ-
ни региони или дори на различни континенти. 

Общите аспекти, характеризиращи икономическата глобализация, са:  
• Намаляване на търговските бариери. • Засилване влиянието на високата интеграция 
на финансовите пазари върху поведението и представянето на индустриалния сектор. 
• Превръщане на преките чуждестранни инвестиции в решаващ фактор за световния 
процес на индустриално преструктуриране и развитие на нови глобални индустрии. • 
Превръщане на транснационалните фирми в един от основните играчи на икономи-
ческата интернационализация. • Сближаване на връзките между търговията и преките 
инвестиции. • Възникване на транснационални мрежи за търговия и инвестиции 
(TRIMS, TRIPS, GATS). • Интернационализиране на производството поради многона-
ционалния произход на продуктовите компоненти.  • Обвързване на услугите и капи-
тала с договори за сътрудничество и споразумения за подизпълнение между фирми-
те. • Стратегиите за локализиране на дейностите на транснационалните компании са 
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силно повлияни от сравнителните предимства на страните и регионите. • Значителна 
част от световната търговия е вътрешнофирмена. • Усилва се международното раз-
пространение на технологията и едновременно с това се скъсява цикълът на произ-
водство и технологични иновации. • Едновременната конкуренция на пазарите между 
многобройни нови конкуренти от целия свят, на рискови места, изисква изключи-
телно бързо структурно преустройство в много области. •  Значително нараства 
взаимната зависимост между различните измерения на глобализацията (търговия, 
преки инвестиционни  потоци, технологичен трансфер, движение на капитала). • Ви-
сока е степента на интеграция на националните икономики, но също така е значите-
лен и рискът от предаване на икономически и финансови шокове от едни региони 
към други. • Скъсява се времето и пространството при международните трансакции и 
намаляват трансакционните разходи. • Нараства броят на регионалните споразумения 
за свободна търговия. 

Микроикономическите аспекти, свързани с глобалните стратегии на фир-
мите, са: • Глобална концепция за пазарите. • Мултирегионални стратегии за интег-
рация. • Промени във външната организация на ТНК (сливания и придобивания 
вместо изкупуване на зелено, споразумения и алианси за сътрудничество, междуна-
родни подизпълнители, световна мрежова структура). • Промени във вътрешната ор-
ганизация (just-in-time, аутсорсинг, по-малки средни производствени единици, инди-
видуализация на задачите и заплащането, намаляване на йерархичните отношения, 
нужда от по-голяма прозрачност и регулации, свързани с управлението). 

 
Защо трябва да измерваме икономическата глобализация? 
Глобализацията поставя нови предизвикателства пред статистиката и показате-

лите, създадени да помагат на публичните власти и фирмите да оценяват развитието 
и да формулират адекватни политики. Съществуващата традиционна икономическа 
статистика и показатели са разработени във време, в което по-голяма част от ико-
номическата активност, с изключение на търговията, е била извършвана вътре в стра-
ната. Тези измерители трябва да бъдат променени и адаптирани към този нов кон-
текст, така че да вземат предвид засилващото се влияние от чужбина, главно по от-
ношение на вътрешнофирмените отношения, които е много трудно да бъдат изме-
рени. 

Например, много анализи, фокусирани върху конкурентоспособността, разглеж-
дат международната търговия като ключов фактор на глобализацията и завладяване-
то на пазарите. Този фокус не отразява адекватно факта, че други форми на глобали-
зацията, като преките инвестиции, могат да се окажат допълващи или да са част от 
алтернативна стратегия. Когато фирмата реши да разшири дейността си в чужбина 
(чрез инвестиции на зелено или посредством придобиване на съществуваща фирма), 
това се отразява на икономическата активност по различен начин. Например, произ-
водството може да намалее, ако чуждестранните филиали се държат като местни под-
изпълнители и произвеждат същите продукти на по-ниски цени, или производството 
може да нарасне, ако продуктите на филиалите са допълващи по отношение на про-
дуктите, произвеждани в страната. Във втория случай допълнителното производство 
на родителската компания може да бъде изнасяно изключително към нейните филиа-
ли, докато част от продукцията на филиалите би била внасяна от родителската ком-
пания (вътрешнофирмена търговия). По-доброто отчитане на ролята на чуждестран-
ните филиали помага и за по-доброто разбиране на природата на сектора на услугите, 
който доминира в развитите страни като добавена стойност или заетост.  
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Ролята на ТНК е изключително важна и по отношение на технологията. Измер-
ването на т.нар. „национални изследователски усилия“ може да бъде повлияно от 
това, че изследователски центрове, а не производствени мощности бъдат преместени 
в чужбина. Намаляването на разходите за научноизследователска и развойна дейност 
в някои страни се приписват на факта, че редица големи компании са преместили 
своите изследователски лаборатории в чужбина. Тези компании също така придоби-
ват чуждестранни лаборатории посредством сливания и придобивания. В същото 
време, значителна част от местните изследователски дейности се финансират от чуж-
бина и са предназначени за предприятия в чужбина, докато чуждестранни предприя-
тия, позиционирани в чужбина, предоставят изследователски услуги за местни пред-
приятия. Има също така споразумения за съвместни изследвания и смесени пред-
приятия, локализирани в трети страни, което прави трудно получаването на точна 
представа на значението на понятието „национални изследователски усилия“ и него-
вото влияние върху технологичния потенциал на страната. 

Показателите, свързани с икономическата глобализация, като цяло трябва да от-
говарят на следните въпроси: • До каква степен може да бъде измерен интензитетът 
на процеса на глобализация? • Как може да бъде оценено влиянието на глобализа-
цията върху икономическите резултати? • Как можем да измерим влиянието на ре-
формите на структурната политика, които имат за цел националните икономики да 
извлекат по-голяма изгода от глобализацията? 

 
Основни показатели за измерване на икономическата глобализация 
Показателите за измерване на икономическата глобализация могат да бъдат раз-

делени на три категории:  
Референтни показатели: Това са най-често използваните и нужни за всеки ана-

лиз на икономическата глобализация показатели на световната икономика. Изготвя-
нето на тези показатели следва да бъде приоритет за страните. На практика, значи-
телна част от тези показатели може да бъде намерена за повечето развити страни  
(независимо от необходимостта от хармонизация). Статистическите власти на отдел-
ните страни са отговорни за попълването на празнините в своите статистически сис-
теми. 

Допълнителни показатели: Тези показатели са разработени за предоставяне на 
допълнителна информация. Те включват показатели, които на теория са желани, но 
може да се окаже трудно и скъпо да бъдат изчислени на практика (като активността 
на ТНК в чужбина). Тези показатели са с по-нисък приоритет в сравнение с рефе-
рентните показатели. 

Експериментални показатели: Свързани са с въпроси, които са от нарастващо 
значение в контекста на глобализацията, но за които са нужни допълнителни усилия 
за изграждането на статистически концепции и методи (като новите форми на между-
народно икономическо сътрудничество). Страните са приканени да участват в рабо-
тата на международните организации по тези въпроси, както и да споделят своя опит.  

Някои от важните въпроси относно дейността на транснационалните фирми, 
свързани с референтните показатели, са: • Какъв е размерът на ПЧИ (влизащи и 
излизащи) като дял от БВП? • Какъв е балансът на влизащи и излизащи ПЧИ за 
дадена страна? • Каква е склонността за реинвестиране на печалбата от преките ин-
вестиции? • Какъв е делът на чуждестранно контролираните филиали в икономичес-
кото производство (БВП, добавена стойност, брутно производство) и заетостта в из-
пращащата страна? • Какъв е делът на икономическото производство на родител-
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ските компании, брутното образуване на основен капитал,  заетостта, компенсациите 
на служителите в изпращащата страна? • Какъв е делът на чуждестранно контролира-
ните изследователски разходи и общите изследователски разходи в приемащата стра-
на? • Какво е съотношението между изследователските разходи на контролираните 
филиали в чужбина и общите изследователски разходи в приемащата страна? • Каква 
е ролята и влиянието на ТНК в търговията? • Какво е значението на търговията меж-
ду родителските компании и техните филиали (вътрешнофирмената търговия)? • До-
колко са важни филиалите в чужбина за предоставянето на стоки и услуги на меж-
дународните пазари? 

 
Сфера, обхват и интерпретация на референтните показатели 
Показателите за измерване на икономическата глобализация са статистически 

инструменти, които измерват степента и интензивността на икономическата глобали-
зация въз основа на различни видове анализ: • географски анализ на страните, регио-
ните или света като цяло; • анализ на индустриалния отрасъл в един или повече сек-
тори на икономиката; • вид на икономическа променлива. Показателите се изчисля-
ват с цел да се стандартизират най-подходящите измерители на икономическата гло-
бализация. Те позволяват да се правят сравнения на елементите на глобализацията 
във времето, между страните и индустриалните сектори. 

Показателите най-често са свързани със съотношения, изразени като проценти, 
което помага да се правят сравнения между страните. Трендът на тези показатели във 
времето обикновено се свързва с нарастване или намаляване на интензитета на ико-
номическата глобализация. Например, нарастването на дела на заетостта в предприя-
тия под чуждестранен контрол предполага, че чуждестранната зависимост на иконо-
миката (интензитетът) нараства. Индексът на концентрация (като този на Херфиндал) 
има обратна връзка със степента на географска диверсификация (глобализация). Това 
означава, че когато стойностите му са ниски, то степента на глобализация е по-ви-
сока. 

Техниките за измерване позволяват конструирането на променливи, които са 
кумулативни между страните и/или индустриите, и позволяват изчисляването на 
регионални и интернационални показатели. Например филиали под чуждестранен 
контрол се определят така, че свързани променливи да могат да бъдат сумирани за 
страните от региона, за да се изчисли регионален показател на икономическа глоба-
лизация. 

Така предложените основни референтни показатели, характеризиращи иконо-
мическата глобализация, са от следните области: преки чуждестранни инвестиции; 
икономическа активност на транснационалните фирми; международно разпро-
странение на технологията; глобализация на търговията. Тези показатели имат за 
цел най-вече да представят икономиката на всяка страна като цяло (на агрегатно 
ниво). Много от тях могат да бъдат изчислявани и на секторно ниво, в зависимост от 
определени видове търговия, както и на ниво продукт.  

 
Референтни показатели за преките чуждестранни инвестиции 
Има три вида показатели, свързани с преките чуждестранни инвестиции. Първо, 

степента на глобализация на икономиката се измерва чрез сравнения между стра-
ните, базирани на относителната значимост на финансовите потоци на ПЧИ, пото-
ците на доходи и процента на ПЧИ като част от БВП. Всяко съотношение показва 
относителната значимост на глобализацията за съответната икономика (за инвести-
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циите като цяло или за инвестициите по икономически сектори). Подробни данни във 
времето за промяната в БВП има във всички развити страни, които заедно със 
статистиката за ПЧИ дават пълна информация за страните. Съотношенията, базирани 
на ПЧИ, са структурни показатели, които отразяват взаимозависимостта на икономи-
ките и степента на устойчиво чуждестранно присъствие в изпращащата и приемаща-
та икономика. 

Приносът на инвестиращата и приемащата икономика, както и на икономи-
ческите сектори за глобализацията, може да бъде измерен чрез съотношения, които 
показват относителния дял на отделните икономики или икономически сектори в 
сравнение с общите инвестиции. Съотношения, базирани на излизащи навън инвес-
тиции, се отнасят за икономиката на прекия инвеститор, докато тези, базирани на 
влизащи вътре инвестиции, се отнасят за икономиката, в която се намира предприя-
тието, обект на пряката инвестиция. Когато съотношението е свързано с икономичес-
ки сектор, резултатите позволяват да бъде измерен относителният принос на различ-
ните икономически сектори към глобализацията чрез преките чуждестранни инвести-
ции. Нарастването на всеки един от тези показатели показва по-голям принос към 
глобализацията на приемащата или изпращащата страна или на отделните икономи-
чески сектори. 

Възвръщаемостта на ПЧИ осигурява предварителна информация за рентабил-
ността на предприятията, обект на пряката инвестиция. Ако доходът от ПЧИ нараст-
ва като процент от общите навлизащи в страната ПЧИ, то вероятно рентабилността 
на предприятията резиденти на преки инвестиции нараства, което ги прави все по-
привлекателни за инвеститорите. Ако делът на реинвестираните печалби, сравнен с 
дивидентите и разпределената печалба, нараства в дълъг период, това предполага 
желание за разширяване на инвестицията в приемащата страна. За да бъдат обаче 
потвърдени наблюденията, е нужна информация, свързана с цялостната бизнес стра-
тегия на преките инвестиции и политиката към акционерите. 

 
Референтни показатели за икономическата активност на трансна-

ционалните компании 
Показателите, свързани с икономическата активност на транснационалните 

фирми (като производство, заетост, научноизследователска и развойна дейност и 
износ) могат да бъдат намерени за по-много малък брой страни (в сравнение с пока-
зателите за потоците на ПЧИ). Усилия да се събират този тип данни се правят отско-
ро и не всички концепции и базови определения са едни и същи във всички страни. 
Дори и в сектора на услугите, за който основните насоки са дефинирани в Ръководст-
вото за статистиката на международната търговия с услуги, те не се прилагат от всич-
ки страни. 

Предложените референтни показатели за икономическата активност на трансна-
ционалните фирми се фокусират върху приемащата страна, тъй като малко страни 
имат нужната информация относно дейността на своите филиали в чужбина. Първите 
три предложени показателя се опитват да отговорят на следните въпроси: • Какъв е 
приносът на чуждестранно контролираните фирми към добавената стойност,  брутно-
то производство и формирането на основен капитал в приемащите страни? • Какъв 
дял от заетостта се осигурява от чуждестранно контролираните фирми в приемащите 
страни? • Какъв е делът на компенсациите (доходи на час) при чуждестранен контрол 
в приемащите страни? 
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Следващият показател се отнася за ролята на родителските компании в участва-
щите страни. Този показател е свързан с измерване на дела на общата активност на 
транснационалното предприятие в дадената страна (вземат се под внимание както 
филиалите под чужд контрол, така и родителските компании). В този случай и за да 
бъде избегнато двойното броене, е важно да се включат само родителски компании, 
контролирани от резиденти. Показателите могат да бъдат използвани, за да се напра-
ви цялостна оценка на ролята на чуждестранно контролираните фирми за икономи-
ческата активност на приемащата страна. Изключенията включват много аспекти от 
търговията и технологията – области, които се разглеждат отделно. 

Показателите, свързани с активността на родителските компании в изпращащи-
те страни, ще попълнят съществуващите пропуски, тъй като данните за ТНК се отна-
сят до активността или на  чуждестранно контролираните фирми в приемащите стра-
ни, или на филиалите, контролирани от резиденти в чужбина. Активността на роди-
телските компании в техните страни не е включена в проучвания нито за влизащите, 
нито за излизащите инвестиции, тъй като включва фирми, намиращи се в своите си 
страни и контролирани от резиденти. Единствената събирана информация, която е 
свързана с тях индиректно, е тази за вътрешнофирмената търговия.  

 
Референтни показатели за международно разпространение на техно-

логията 
Докато разпространението на информационните и комуникационни технологии 

е един от най-решаващите фактори за ускоряване на процеса на глобализация, раз-
пространението на технологията на глобално ниво не напредва така плавно като меж-
дународната търговия или преките инвестиции. За да развият своите технологии и 
иновации, глобалните фирми получават своето познание от множество информа-
ционни центрове, разположени в различни страни. Това е фаза, доминирана от създа-
ването но многобройни изследователски и иновативни лаборатории извън страните 
на произход или придобиването на съществуващи лаборатории. Колкото по-голяма е 
възможността на тези лаборатории да създават нови технологии за световните паза-
ри, толкова повече те допринасят за глобализацията на фирмите и индустриите, за 
които работят. 

Предложените референтни показатели за международното разпространение на 
технологията засягат редица аспекти, които характеризират изследователската и 
развойна дейност, търговията с нематериални технологии под формата на патенти, 
лицензи, ноу-хау, техническа помощ, изследвания в областта на научноизследовател-
ската и развойна дейност (технологичен платежен баланс) и търговия с високотехно-
логични продукти. 

За да бъде оценена степента, до която НИРД се глобализира в изследваните 
страни, са предложени четири основни категории показатели: • разходи за НИРД (и 
брой изследователи) на чуждестранно контролираните фирми като част от общите 
разходи за НИРД на приемащата страна; • дял на разходите за НИРД, финансирани 
от чуждестранни източници; • дял от добавената стойност, оборот или брутно произ-
водство, заетост на филиалите под чуждестранен контрол с НИРД като основна 
дейност; • дял на разходите за НИРД и брой изследователи на родителските компа-
нии в изследваните страни. 

Първата група показатели кореспондира с НИРД активността на чуждестран-
ните филиали и е свързана с влизащите в страната инвестиции. Тези показатели, кои-
то се изчисляват за голям брой страни, показват, че дейностите по НИРД са по-слабо 
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интернационализирани от производствените дейности, но продължават да се разраст-
ват. Показват също така, че в повечето случаи дейността по НИРД е тясно свързана с 
други производствени дейности на филиалите в приемащите страни, и много рядко е 
напълно независима. 

Глобализацията принуждава фирмите да концентрират своята дейност в облас-
тите, в които са по-конкурентни и да купуват всички необходими им технологии, 
които не са в състояние да създадат сами. Продажбата и покупката на подобни техно-
логии води до нарастване на търговията с патенти, лицензи и ноу-хау, техническа по-
мощ и индустриални НИРД. Покупките на такива форми на нематериални техноло-
гии са свързани с т.нар. „технологични плащания“, а продажбите им – с т.нар. 
„технологични приходи“. 

Тези показатели традиционно се разбиват по индустриални сектори или геог-
рафски области (по произход или направление). Друга важна разлика между свърза-
ните и несвързаните компании е, че повечето технологични трансфери от този вид се 
извършват между родителски компании и техните филиали. За съжаление много 
малко страни събират подобни данни и поради това те са изключени от списъка с 
референтни показатели. Икономическата интерпретация на тези показатели не може 
да бъде направена самостоятелно без да се вземе предвид в същото време връзката не 
само с международната търговия, НИРД, преките инвестиции и споразуменията за 
сътрудничество, но също така и с други икономически агрегирани величини. 

Търговията с високотехнологични продукти представлява най-широко прояве-
ната форма на разпространение на технологията, използвана за производство на сто-
ки и услуги. Интересът, проявяван от правителствата към високите технологии, е 
оправдан от гледна точка на нарастващия им принос за икономическия растеж, засил-
ването на технологичния и иновационен потенциал и индустриална конкурентоспо-
собност, както и създаването на работни места с висока квалификация. 

 
Референтни  показатели за търговска глобализация 
Най-старата форма на интернационализация на икономическата активност е 

търговията. В количествено измерение, търговията все още е най-значимата форма на 
интеграция в глобалната икономика. Показателите, включващи търговията, могат да 
бъдат на ниво страна, индустрия като цяло (производство и услуги), сектор (произ-
водство или услуги), фирма или продукт. Избраните показатели от списъка кореспон-
дират с някои главни характеристики на международната търговия. Първите четири 
отразяват степента на глобализацията, а последните четири – търговията, свързана с 
чуждестранно контролирани филиали. Може да се твърди, че страната или секторът 
са по-интернационализирани, ако голяма част от местното производство се изнася. 
Това просто съотношение, особено когато се прилага за цялата икономика (общият 
износ към БВП), трябва да бъде интерпретирано внимателно, тъй като то отразява 
промените на цените, както и на обемите, но не отразява импортното съдържание на 
износа. 

Международната търговия, в която участват ТНК, е свързана с последните чети-
ри предложени показателя, износ и внос на чуждестранните филиали в приемащите 
страни и вътрешнофирмената търговия (износ и внос) на приемащите страни. В 
обобщение, в приемащите страни чуждите филиали изнасят повече от средния износ 
на фирмите, контролирани от резиденти, но също така и внасят повече. Следователно 
търговията зависи от природата на инвестицията, от времето, през което е направена, 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                 том XXXVI, 2017 
 

102 

секторът, в който е направена и търговската стратегия на групата, към която фи-
лиалът принадлежи. 

Вътрешнофирмената търговия е важен  показател за степента на глобализация. 
Като цяло, показателят приема четири форми, в зависимост от това дали се отнася до 
износа или вноса от всяка страна и влизащата и излизаща инвестиция. По-конкретно, 
този показател измерва търговията между чуждите филиали и техните родителски 
компании, както и между други филиали, принадлежащи към същата група, търго-
вията между родителските компании на местните фирми и техните филиали в чужби-
на, или между филиалите от една и съща група, разположени в различни страни. 
Само първите два показателя са предложени за референтни показатели. Съотноше-
нието между вътрешнофирмения износ към общия износ на сектора естествено зави-
си от броя и размера на филиалите в чужбина, от това дали продуктът е междинен 
или краен, и от това как са организирани фирмите. Може да се твърди, че в повечето 
от случаите съотношението ще бъде по-високо в случай на вертикална интеграция и 
по-ниско в случай на хоризонтална интеграция. 

 
Списък на референтните показатели за измерване на икономическата 

глобализация: 

Преки чуждестранни инвестиции (влизащи и излизащи ПЧИ) 
Степен на глобализация посредством ПЧИ: • ПЧИ (финансови потоци) като 

процент от БВП; • ПЧИ (потоци от доходи) като процент от БВП; • ПЧИ (позиции) 
като процент от БВП. 

Принос на инвестиращата (изпращащата) и приемащата страна по икономи-
чески сектори: • Относителен дял на ПЧИ (финансови потоци) по партньорска 
страна като процент от общия поток ПЧИ; • Относителен дял на ПЧИ (проценти) по 
партньорска страна като процент от общия размер на ПЧИ; • Относителен дял на 
ПЧИ (финансови потоци) по икономически сектори като процент от общия поток 
ПЧИ; • Относителен дял на ПЧИ (проценти) по икономически сектори като процент 
от общия размер на ПЧИ. 

Възвръщаемост на влизащите и излизащи ПЧИ:  • ПЧИ (доходи) като процент 
от ПЧИ (позиции) - норма на възвръщаемост на общите ПЧИ по икономически сек-
тори или инвестираща страна - в измерваната икономика. 

Икономическа активност на транснационалните корпорации (по страни и 
индустрии): 

• Дял на добавената стойност на чуждестранните филиали, оборот или брутно 
производство, брутно създаване на основен капитал; • Дял на заетостта на чужде-
странните филиали • Дял на компенсацията на служителите на чуждестранните фи-
лиали; • Дял на добавената стойност на родителската компания, оборот или брутно 
производство, заетост и компенсация на служителите; • Дял на добавената стойност 
на транснационалните компании на съответната страна (родителски компании и 
чуждестранни филиали), оборот или брутно производство, заетост и компенсация на 
служителите. 

Международно разпространение на технологията (по страни и индустрии) 
Степен на интернационализация на НИРД на ТНК в съответната страна: • 

Дял на разходите за НИРД и брой на изследователите на чуждестранно контролира-
ните филиали; • Дял на индустриалните разходи за НИРД, финансирани от чужбина; 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                 том XXXVI, 2017 
 

103 

• Дял на добавената стойност, оборота и заетостта, дължащи се на чуждестранно кон-
тролираните филиали, чиято основна дейност е НИРД; • Дял на родителските компа-
нии в разходите за НИРД и броя на изследователите. 

Степен на интернационализация на разпространението на технологията в 
съответната страна (общо и по индустрии): • Технологични плащания и приходи 
като процент от БВП; • Технологични плащания и приходи като процент от разхо-
дите за НИРД. 

Степен на интернационализация на търговията в технологично интензивни 
продукти в съответната страна (общо и по индустрии): • Дял на износа на високо 
технологично производство на чуждестранно контролираните производствени фи-
лиали във високотехнологичното производство като цяло; • Дял на износа и в носа на 
високо технологично производство на чуждестранно контролираните филиали и ро-
дителски компании във високотехнологичния износ и внос като цяло. 

Глобализация на търговията 
Агрегирана търговия на съответната страна: • Дял на общия износ в БВП; • 

Средна величина на износа в БВП; • Дял на крайното вътрешно търсене, удовлет-
ворено от внос; • Дял на БВП, генериран от общия износ. 

Търговия на чуждестранно контролираните филиали: • Дял на чуждестранни 
филиали от общия износ на съответната страна; • Дял на чуждестранните филиали от 
общия внос на съответната страна; • Вътрешнофирмен износ на стоки от чуж-
дестранни филиали в общия износ на стоки на приемащата страна;  • Вътрешно-
фирмен внос на стоки от чуждестранни филиали в общия внос на стоки на приема-
щата страна. 

 
Области за бъдещи проучвания 
Изброените показатели не дават отговор на въпроси, свързани с икономическата 

глобализация, като: • Ролята на финансовите пазари, и най-вече на портфейлните 
инвестиции. • Международната миграция на хора. • Третирането на интелектуалната 
собственост, като патентите. • Влиянието не електронните бизнес процеси, като елек-
тронната търговия. 

За някои важни аспекти, отнасящи се до движещите сили на икономическата 
глобализация, няма консенсус  относно дефинирането на концепциите и измерването 
им, като: • Сливания и придобивания. • Инвестиции на зелено. • Инвестиране за 
разширяване на съществуващи мощности. • Релокация на дейности. • Статистика на 
предприятията в група. • Споразумения за сътрудничество. • Стратегически съюзи. • 
Международни подизпълнители (аутсорсинг). 
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ЕКСПЕРТИЗА ЗА 
ОЦЕНКА НА МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ НА МПС ПРИ ПТП  

 
доц. д-р инж. Николина Белчева Драгнева 

 
SPECIAL FEATURES IN THE PREPARATION OF EXPERTISE 

FOR THE EVALUATION OF MATERIAL DAMAGE TO A CAR IN 
CASE OF A ROAD  

 
Nikolina Belcheva Dragneva  

 
 

Abstract: Preparing an expert assessment of material damage to a motor vehicle in a road 
accident is essential to determine the value of damages for bringing a claim from the guilty 
party or to obtain an insurance indemnity. 
 
Key words : expertiset, material damages 
 
 

Увеличението на броя автомобилите през последните години поставя сериозни 
проблеми по отношение тревожно големия брой на пътнотранспортни произшествия 
и предизвиканите от тях нематериални и материални щети.  

Според данни на Световната здравна организация при ПТП загиват около 
1,2 млн. душ, а повече от 50 млн. са ранените, като материалните щети надхвърлят 
518 милиарда долара. Световната банка отчита за нашата страна материални щети 
възлизащи на 500 милиона евро[1]. 

Пътно-транспортните произшествия водят до огромни социални и все повече 
увеличаващи се икономически загуби за обществото. В повечето случаи те са свърза-
ни с нарушаването на правилата за движение по пътищата, регламентирани в Закона 
за движение по пътищата, правилници и наредби. В резултат настъпват различни ви-
дове неблагоприятни последици, като най- тежките от тях са нематериалните щети – 
смърт на едно или повече лица или причиняване на тежка, средна или лека телесна 
повреда. Нематериалните щети могат да са свързани с повреди по участващите в 
ПТП моторни превозни средства, повреда на пътя, пътните съоръжения, превозва-
ните товари и други.  

Причинените вреди и щети имат значение при определянето на имуществената 
и наказателна отговорност на виновния водач или размера на административно-на-
казателната санкция, свързана с допуснатото нарушение. Анализът на практиката по-
казва, че от изследваните експертизи значение за откриването на извършителя на 
престъпление най-голям относителен дял имат автотехническите експертизи (фиг.1). 

Най-голям е относителния дял на автотехническите експертизи и при установя-
ване на причините и условията за извършване на престъпление (фиг. 2). Назначаване-
то на автотехническата експертиза се налага за да се изяснят обстоятелствата и при-
чините за настъпването на ПТП. 
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Фиг. 1. Съотношение между видовете 
експертизи за откриване на извършителя. 

 

Фиг. 2. Съотношение между видовете 
експертизи  по причина 

 
 

Съдебна автотехническа експертиза е в клас „Съдебни инженерно-технически 
експертизи и се регламентира чрез Наредба №1от 12.01.1996 г. 

 

Автотехническата експертиза има за цел да установи: 
 Мястото на удара; 
 Скоростите на движение на ППС; 
 Възможности на водачите да избегнат ПТП; 
 Механизма на настъпване на ПТП; 
 Техническата причина за настъпилото произшествие,  
а автооценъчната да установи размера на материалните щети. 
 

Основна методологична задача при изготвяне на автооценъчната експертизата е 
установяване на причинно-следствени връзки между повредите и факторите, които 
характеризират пътно-транспортното произшествие. Съставя се списък на щетите на 
транспортното средство, произтичащи от ПТП.  

 

По време на нанасяне, повредите на транспортното средство може да се класи-
фицират на три категории: 

1. повреди, получени по време на ПТП; 
2. повреди, получени преди ПТП; 
3. повреди, получени след ПТП. 
 

Повреди получени при ПТП – Процесът на механичното взаимодействие 
(сблъсъкът) на транспортните средства е кратковременен и случаен по характера на 
изменение на неговите параметри. В качеството на пример на фиг. 3. е показана гра-
фика на  изменение по време ускорението на първоначално стоящ лек автомобил при 
удар в него отзад от друг лек автомобил. Ускорението на лекият автомобил след уда-
ра е почти 6g при времетраене на взаимодействието при удара не повече от 50 мили-
секунди. По време на механичният сблъсък кинетичната енергия на движещи се пре-
возни средства се изразходва за деформация на елементите им, които се характеризи-
рат със значително конструктивно разнообразие, компановка на транспортното сред-
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ство, свойствата на материалите, степента на физическото износване към датата на 
повредата и т.н. 

 

 
 

Фиг. 3. Динамика в изменение ускорението на лек автомобил 
 при сблъсък с друг автомобил 

 
При механични взаимодействия основните фактори, влияещи на количеството, 

размера, характера и разположението на повредите на транспортното средство при 
пътнотранспортното произшествие са: 

 видът на сблъсъка, който основно се характеризира с посоката на движе-
щите се транспортни средства преди сблъсъка; 

 скоростта, с която се доближават транспортните средства, която се 
определя в зависимост от фазата на пътнотранспортното произшествие;   

 марката и модела на транспортното средство, които  основно се харак-
теризират с конструкцията и масата на транспортното средство, пасивната безопас-
ност на каросерията, конструктивните материали; внесените конструктивни измене-
ния на транспортните средства до датата на произшествието.  

 
Повредите, получени преди пътнотранспортно произшествие, могат да бъдат: 
 предизвикани от нарушени заводски технологии при производството елемен-

тите на транспортното средство; 
  правилата на техническа експлоатация; 
 от естественото износване на агрегатите, възлите и детайлите; 
 при екстремални експлоатационни натоварвания на елементите на транс-

портните средства; 
 от предишни пътнотранспортни  произшествия; 
 стихийни бедствия, умишлени или неумишлени действия на собственика на 

транспортното средство или от други лица.  
В специална група се отделят повреди, поради които е възникнало пътнотранс-

портното произшествие.  
 

Повреди, възникнали след пътнотранспортно произшествие могат да бъдат пре-
дизвикани: 

 от неправилно транспортиране на повреденото транспортно средство от мяс-
тото на ПТП, в резултат на което елементите, които се допират до повърхността на 
пътното покритие, получават допълнителни увреждания; 

  с умишлени или неумишлени действия на собственика на транспортното 
средство или от други лица. 
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Моторните превозни средства се състоят от неголям брой агрегати, възли и ме-
ханизми и системи, наборът от които практически е стандартен за всяко автотранс-
портно средство. Ако се структурират на ниво детайли се разкрива висока конструк-
тивна сложност така например номенклатурата на резервните части на съвременния 
автомобил включва до 10 000 позиции. 

В момента в експлоатация са над 30 000 различни марки и модели автомобили, 
цялата гама от резервни части на които наброява стотици милиони взаимно несме-
няеми части. Това води до значителни трудности за формиране на информационно 
обезпечаване на оценката на ремонта и щетите при повреда на МПС.  

Процесът на експлоатация се характеризира с висока степен на аварийност, кой-
то изисква голям обем работа по оценка на повредите в резултат на ПТП. Оценката 
на стойността на повредите е необходима основно за предявяване на иск към 
виновната страна, или за получаване на застрахователно обезщетение [2]. 

 

Материални щети или щетите от повреди това са: 
 размер на обезценката на МПС в резултат на получените повреди т.е реална 

загуба на стойност; 
 размер на направените разходи за възстановяване на превозното средство до 

техническо състояние, в което е било непосредствено преди повредата т.е. сума от 
разходите за ремонт и загуба на стокова стойност. 

Във връзка с това, че пазар за повредени превозни средства отсъства стойността 
на обезценката в качество на размер на щетата, практически не се използва в резултат 
на което размерът на щетите се определя чрез разходите за ремонт 

Стойността на ремонта на транспортното средство за целите на експертизата 
представлява калкулация на разходите за отстраняване на повредите, причина за кои-
то е пътнотранспортното произшествие. Списъкът на тези щети от ПТП се основава 
на резултатите от експертизата по определяне на причините за повредите.  

Стойността на възстановяване на повредено МПС се калкулира в общия случай 
от разходите по ремонтни операции, разходи за материали и разходи за резервни 
части.  

 

Видът и обемът на ремонтните работи се определя от експерта, въз основа на 
данните получени по време на огледа, в зависимост от характера и обема на повреди-
те по отделните детайли, като се вземе в предвид необходимостта от съпътстващи 
работи като: 

   демонтаж; 
   монтаж; 
   боядисване и др. 
 

Ремонтът включва: 
 Основни ремонтни операции; 
 Спомагателни ремонтни операции; 
 Подготвително – заключителни работи; 
 Изготвяне на спомагателни инструменти; 
 Стойност на подменените детайли; 
 Стойност на материалите. 
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Изчисляване стойността на ремонта (отстраняване на повреди и дефекти) на 
МПС се определя чрез калкулация на отделните разходите по формулата: 

 

Срем Срч СМ Ср  

Където: 

n – брой повреди на транспортното средство, причинени от ПТП; 

Срч	– пазарната стойност в ново състояние на всички части на транспортното 
средство, които трябва да се заменят при отстраняване на i-та повреда на транспорт-
ното средство, причинена от ПТП, лв.; 

Заменяне е операция, която се изпълнява при техническа невъзможност или 
икономическа нецелесъобразност на ремонта на повреденият елемент. 

СМ	– пазарната стойност на извършените ремонтни дейности и техническо об-
служване за отстраняване на i-та повреда на транспортното средство, причинена от 
ПТП, лв., като включва: 

 работа по демонтаж/монтаж, подмяна на агрегати, възли, компоненти; 
 възстановителни ремонтни операции; 
 съпътстващи ремонтни операции (почистващи, смазочни, грундиращи и др.) 
 бояджийски операции; 
 работи по контрол, диагностика и регулировка; 
 работи по антикорозионна и противо шумна обработка; 
Ср	– пазарната стойност на материалите, необходими за отстраняване на i-та 

повреда на транспортното средство, причинена от ПТП, лв. 
 

Информационната обезпеченост, влияе върху качеството на услугите по оценка 
на МПС, и е необходимо условие за достоверност и точност. Най-разпространените 
източници на информация са: 

 ценови листи на предприятия производители и дилърски компании; 
 бюлетини за търговска информация за продукти и цени; 
 ценова информация на търговски организации и производители на интернет 

сайтове; 
За решаването на конкретни казуси от практиката, автооценъчната експертиза 

следва да се извършва въз основа и на други законови и подзаконови актове в този 
случай Закона за движение по пътищата, Кодексът на застраховането и др. 

Процесът на експлоатация на МПС се характеризира с висока степен на ава-
рийност, която предизвиква необходимост от голям обем от работа по оценки на 
повреди в резултат на ПТП. 
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Abstract: The many-valued logical systems rapidly convert from exotic structures, 
comprehensible only for few mathematicians, into a widely used tool for the software 
applications in the area of artificial intelligence. The aim of this paper is to introduce in 
short the main many-valued discrete logical systems and to provide a brief overview about 
some of their applications in practice. 
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I. КЛАСИЧЕСКА ДВУЗНАЧНА ЛОГИКА 
Първите исторически известни източници с описания на правила за логически 

построения са възникнали във философските школи на Древна Гърция. Аристотел 
(IV в. пр. н. е.) описва цяла система от логически схеми на умозаключения, които са 
верни, независимо от смисъла на термините, които участват в тях и това са твърде-
ния, които са верни само по силата на формата си [1].  

За основоположник на символната логика се счита Лайбниц, който излага в тру-
довете си основните принципи за математическото построяване на логически ситеми. 
[2], [3] 

През XIX в., главно чрез усилията на Морган и Бул е създадена алгебрата на 
бинарните релации, като Бул предлага в [4] първата систематично изградена алгебра 
на класовете. В края на XIX в. възниква науката Математическа логика. Революцията 
в областта на математическата строгост (Коши, Болцано, Вайерщрас, Дедекинд) по-
ражда необходимостта да се преразгледат критично езикът, който се използва в мате-
матиката; методите, чрез които се дефинират абстрактните математически обекти; 
както и законите на логиката. Важен принос имат трудовете на Пеано и Фреге. В тях 
и особено в монографията на Ръсел и Уайтхед „Principia mathematica“ [5] са въведени 
всички основни идеи на математическата логика: използване на изкуствени логичес-
ки езици, чиито елементи изразяват, когато са интерпретирани, математически фак-
ти; формулиране на специални правила за преминаване от едни формули към други 
правила за извод; изучаване на формални аксиоматични теории, т. е. на системи, 
които се състоят от аксиоми и правила за извод. 

В класическата двузначна логика основни понятия са ВЯРНО и НЕВЯРНО и 
като такива те не се дефинират. Съждение  е всяко декларативно изречение, което е 
или вярно или невярно. 
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В този смисъл съждения са: {В момента вали.}, {Утре ще изгрее слънце.}, 
{Розата не е цъфнала.}, докато {Колко е часът?}, {Ела тук!}, {Можеш да оставиш 
тази книга!} не са съждения. 

Особен клас съждения са тези, които водят до логически парадокс, като напри-
мер {Аз те лъжа.}, {Всички правила имат изключения.}, {Всепомитащо гюле се 
сблъсква с неразрушим стълб.} и други. 

 
Основните операции със съждения са: логическо отрицание p, конюнкция 

	 ∧q, дизюнкция  p∨q, импликация p→q, еквивалентност p↔q. 
 
Съждения, които са верни независимо от избора на променливите, се наричат 

тавтологии (аксиоми и теореми) или закони. Например тавтологии са: 
1) Закон за идентичност   p е p.     (аксиома 1) 
2) Закон за непротиворечивост  p не е .  ¬(p∧¬p)  (аксиома 2) 
3) Закон за изключеното трето  p или  p.  p∨¬p  (аксиома 3) 

(всяко твърдение е или вярно или грешно) 

4) Закон за доказателство с допускане на логическо отрицание  
       (¬p∧(¬p⇒(q∧¬q))) ⇒	p   

5) Закони на Де Морган 

5a) ∧ ↔ ∨   
∧

∴ 	 ∨
 

5b) ∨ ↔ ∧∨   
∨

∴ 	 ∧
 

Формулите, които могат да бъдат получени от аксиомите с помощта на логичес-
ките правила, се наричат теоремите на логическото смятане. Най-елементарният 
логически език е езикът на съждителната логика. Теоремите на съждителното смята-
не се получават от аксиомите чрез правила от вида модус поненс (правило за извод, 
според което от верността на съждението  и импликацията → 	  се получава вер-
ността на ) и правилото за субституция (от верността на съждението  след замест-
ване на някоя променлива, която се среща в , с формулата , може да се изведе 
верността на резултата).  

Важно свойство на правилата за извод е, че запазват верността на формулите. 
 
II. МНОГОЗНАЧНА ЛОГИКА  

Многозначните логически системи са подобни на класическата двузначна логи-
ка, защото съдържат принципа за вярност на съжденията. Фундаменталната разлика 
е, че броят на стойности на вярност не са само две – законът за изключеното трето не 
е валиден. В многозначната логика не съществува стандартно тълкуване на степените 
на вярност. Начинът, по който тези степени се дефинират, зависи от областта на при-
ложение, но е общоприето, че има две специални степени на вярност, (обикновено 
означени с 1 и 0), като смисълът им съвпада с този в класическата логика – съответно 
вярно и невярно. 

В многозначните логически системи степените на вярност биват третирани като 
технически средства и биват избирани подходящо за конкретните приложения. Фило-
софският проблем за смисъла на понятията степен на истина (неистина) не е обект на 
изследване на логическите системи. 
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Формализираните езици на системите с многозначна логика следват двата стан-
дартни модела на съждителната и предикатната логика, съответно:  

 съществуват съждителни променливи, като основните операции и константи-
те за степента на вярност са дефинирани; 

 съществуват променливи, предикатни символи, константи и функционални 
символи, както и квантори, свързващи константите за степента на вярност в случая 
на езиците от първи ред.  

Семантично многозначните логически системи следват един от следните три 
основни подхода: стандартни логически матрици; алгебрична семантика; семантика, 
основана на теория на игрите.  

 

Стандартни логически матрици. Удобен начин за дефиниране на система S на 
многозначна логика е да се определи характеристичната логическа матрица за нейния 
език, което означава, че се фиксират:  

 множеството от степени на вярност;  
 функциите на степента на вярност, които интерпретират операциите; 
 смисъла на константите за степените на вярност;  
 семантичното тълкуване на кванторите;  

и допълнително:  
 определените степени на вярност, които образуват подмножество на мно-

жеството W от степените на вярност и заместват традиционния смисъл на verum 
(вярно, истина),  

 и в някои случаи на степените на вярност, които образуват подмножество на 
множеството W от степените на вярност и заместват традиционния смисъл на falsum 
(фалшив, погрешен, неверен). 

 

Една формула A, конструирана в съждителен език, се счита за валидна при 
стойност , ако степента на вярност може да бъде пресметната и е тавтология. 

Алгебрична семантика. Този тип семантика използва характеристичен клас K 
на алгебрични структури. Всяка такава алгебрична структура трябва да осигури всич-
ки данни, които биват получени от характеристичната логическа матрица за езика на S.  

Понятието за валидност на формула A по отношение на алгебрична структура 
от K се дефинира така, че тази структура да може да формира логическа матрица. 
Логическа валидност тук означава валидност за всички структури от класа K. 

Алгебричните структури, които формират такъв характеристичен клас K за 
система S на многозначна логика имат подобна роля за S, както булевата алгебра за 
класическата логика.  

Семантика, основана на теория на игрите. Съществуват разнообразни начини 
за свързване на логическа система и теорията на игрите. Например, диалогичната ло-
гика предлага игрална теоретична семантика за класическата и за интуиционистич-
ната логика. Наистина, една формула се счита за валидна, ако играчът, който заявява 
тази формула, има печеливша стратегия за всички възможни атаки, които противни-
кът може да реализира.  

В контекста на връзката между размитите множества и многозначната логика, 
идеята за разглеждане на логическата валидност от гледна точка на теорията на иг-
рите е със следната основна идея: „съждението представлява вяра, изразена осеза-
телно под формата на залог“. В този смисъл, съждението  следва от съжденията 

, , …,  само когато този, който приема залозите , , …,  може едновре-
менно да заложи  без страх от загуба. 
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Формалният език, получен по този начин, е директно свързан с безкрайно-знач-
ната логика на Лукашевич . Нещо повече, двете системи съвпадат, ако се присвои 
на съждението  стойност на вярност 1 〈 〉, където 〈 〉 е цената на поетия риск при 
заявяване на .  

 

III. СИСТЕМИ С МНОГОЗНАЧНА ЛОГИКА  

1. Логическа система на Лукашевич  

Дискретната логическа система  се дефинира с логическата матрица  

1
0 1 , 

която задава стойностите за степени на вярност.  
Основните операции в тази система са: 
 силна конюнкция  	&	 	0	, 1 ; 
 слаба конюнкция  	⋀	 	 	, ; 
 логическо отрицание       1 ; 
 силна дизюнкция   	&	 1 	0	, 1 ; 
 слаба дизюнкция  	⋀	 1 	 	, ; 
 импликация   	 → 	 	1	, 1 , 

където с  е означена степента на вярност на съждението . 

За логика на Лукашевич от първи ред се добавят двата квантора ∀ и ∃, като 

∀ ; 

∃ ; 

където  са степените на вярност за . 
 

2. Логическа система на Гьодел   
Дискретната логическа система  се дефинира с логическа матрица върху 

крайно множество  

1
0 1 , 

 

която задава стойностите за степени на вярност. Стойност на вярност 1 е единствена-
та предварително зададена степен на вярност. 

Основните операции в тази система са: 
 конюнкция 	⋀	 	 	, ; 
 дизюнкция  	 ∨ 	 	 	, ; 

 логическо отрицание 
	1	, 0
0	, 0 ; 

 импликация  	 → 	
	1		, 0

	, 0, 

където с  е означена степента на вярност на съждението . 
За логика на Гьодел от първи ред също се добавят двата квантора ∀ и ∃, като 

∀ ; 

∃ ; 

където   са степените на вярност за . 
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3. Тризначни логически системи  
През 1978 Блау предлага степен на вярност за съждения, които са безсмислени, неде-

финирани, парадоксални и с това провокира изследвания върху тризначни логики. [6] 
В тризначните логически системи се добавя допълнителна степен на вярност, 

различна от двете степени на вярност в класическата двузначна логика. 
Клийне използва за степени на вярност освен 0 (невярно съждение) и 1 (вярно 

съждение) и допълнителната стойност  (недефинирана вярност).  

За основни операции Клийне използва слаба конюнкция, слаба дизюнкция и ло-
гическо отрицание от логическата система на Лукашевич  и конюнкция ∧  и 
импликация → ,	зададени със следните таблици: 

 

∧   0  1
2  1   →   0  1

2  1 

0  0  1
2  0   0  1  1  1 

1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

 1
2 

1
2 

1
2 

1
2 

1  0  1
2  1   1  0  1

2  1 

4. Четиризначна логическа система на Дън/Белнап  
Четиризначна дискретна логическа система може да бъде дефинирана с логи-

ческа матрица върху крайно множество  
∗ ∅	, 	, 	, , 	 , 

като степента на вярност се интерпретира съответно: 
∅ – липсва информация; 

 – има информация за неналичност на състоянието; 
	– има информация за наличност на състоянието; 

	 ,  – има противоречива информация за едновременна наличност и нена-
личност на състоянието. 

 

Множеството от стойностите за степени на вярност имат две подреждания в решет-
ка, съответно за истинност и информация. Логическите операции се дефинират като: 

 за конюнкция се използва infimum; 
 за дизюнкция се използва supremum; 
 за логическо отрицание – стойностите на вярност на   и 	 се разменят, 

а стойностите на ∅ и ,  се запазват; 
 за импликация:  

o в приложения, свързани с компютърни науки – 	 е с предварително 
зададена стойност на вярност; 

o в други приложения – 	 ,  са с предварително зададени стойности 
на вярност. 

Предложена като обобщение на 4-значната логика е 16-значна логика. 
 

5. Мултипликативни логически системи  
Различните логически ситеми имат един общ проблем, който е намирането на 

интуитивно разбиране за степените на вярност. Той може да бъде преодолян, ако се 
приеме подход, при който се приема, че стойностите на степените на вярност включ-
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ват различни аспекти от оценката на съжденията. Тогава, k различни аспекта на оцен-
ката на верността могат да бъдат представени като наредени k-орки от числа.  

При дефиниране на операциите (и функциите) в такива k-значни логики, всъщ-
ност се реализира декартово произведение и така логическите системи се разглеждат 
като мултипликативни. 

Например, 4-значната система на Дън/Белнап може да бъде разгледана като оце-
няваща два аспекта на състоянията: 

 наличие или отсъствие на неположителна информация за верността на тези 
състояния; 

 наличие или отсъствие на неположителна информация за неверността на тези 
състояния. 

Всеки от двата аспекта може да бъде изследван, като се използват стандартните 
бинарни стойности на вярност за тази оценка. 

В този случай конюнкцията, дизюнкцията и логическото отрицание на 4-значна-
та система на Дън/Белнап могат да бъдат дефинирани чрез конюнкцията, дизюнк-
цията и логическото отрицание на класическата логика, т.е. тази 4-значна система е 
декартово произведение на две копия на класическата бинарна логика. 

 

6. Дискретна размита логика 
Основните понятия в размитата логика са лингвистични променливи, лингвис-

тични модификатори, съждителна размита логика, дедуктивни правила за извод, 
апроксимации. 

Лингвистична променлива се задава с наредената петорка 	 , , , , , 
където  е името на размитата променлива; 	  е множеството от лингвистичните 
стойности на променливата , като всяка от тези лингвистични стойности е размито 
множество върху универсума ;  е синтактично правило, което генерира елементи-
те на  и  е семантично правило, което асоциира всяка лингвистична стойност  
с нейния смисъл , като  е размито множество върху . 

Нека ⊆  е фиксирано подмножество на универсума . Множеството  

А 〈 , 〉| ∈   

се нарича размито множество върху , ако функцията , наречена степен на при-
надлежност, задава за всяко ∈  точно едно реално число, принадлежащо на интер-
вала 	0; 	1 . 1 

На фигура 1 е показана дискретна функция на принадлежност . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Дискретна функция на принадлежност 

                                                            
1 По-подробно изложение за теорията на размитите множества може да бъде намерено в [7]. 

 A x

X

1

0
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Нека Κ 〈 , 〉| ∈ U  и Λ 〈 , 〉| ∈ U  са размити множества. В 
размитата логика основно се оперира с три вида съждения: 

 (i)  е Κ   - съждение в канонична форма; 

 (ii)  е Κ   - модифицирано съждение; 

 (iii) ако  е Κ, то w е Λ - условно съждение. 
 
За съждения  и  от вида (i) се дефинират основните логически операции: 
 

 за логическо отрицание  се използва 			1  ; 

 за конюнкция ∧  се използва                ; 	 ; 

 за дизюнкция ∨  се използва          	 ; 	 ; 

 за импликация →  се използва  	1	; 1 	 	 . 2	 
 

Размито АКО-ТО правило  има вида: 
 

АКО  е , ТО  е ; 
 

където  и  са лингвистични стойности, дефинирани с размити множества върху 
универсума U. Първата част „  е ” е предпоставката, а втората „  е ” – заключе-
нието на правилото. Използва се и означението → . 

 
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ НА МНОГОЗНАЧНИТЕ ЛОГИЧЕСКИ СИСТЕМИ  

Логика. Многозначните логически системи се използват за по-добро разбиране 
на другите системи на логиката. Например, системите на Гьодел възникват от опита 
за проверка дали интуиционизмът може да бъде приеман за крайнозначна логика. 
Въвеждането на системите на Лукашевич първоначално е мотивирано от неуспешна-
та идея да се разбере и въведе понятието за възможност с три стойности на вярност. 

Друга област на приложение в логиката е сливането на различни видове логи-
чески системи (напр. формулирането на системи с класифицирани модалности).  

Трети вид приложение в логиката е моделирането с непълни предикати в ситуа-
ции, в които има пропуски в стойностите на вярност.  

Естествени езици. Едно от предизвикателствата при опериране с естествени 
езици е третирането на предположения, които са имплицитни в дадено изречение. 
Така например, изречението „Вчерашният вестник е жълт.“ съдържа екзистенциал-
ната предпоставка, че вчера е имало вестник. Задачата за дефиниране на критерии, 
според които се конструира логическото отрицание на такива изречения и за разбира-
не на условията за вярност на импликациите, е сложна. Един подход за решаване на 
този проблем е да се използват много степени на вярност. Например, в мултиплика-
тивните системи с наредени двойки като степени на вярност, компонентите оценяват 
едновременно дали предпоставката е изпълнена или не и дали съждението е вярно 
или невярно. В този аспект използването на 3-значна логика е също подходящо. 

Друга област за използване на инструментите на многозначната логика в линг-
вистиката е моделирането на естествен език. 

                                                            
2 В размитата логика се използват и други дефиниции за импликация. 
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Философия. Как да се дефинира смисъла на понятието „истина“ е основен 
философски проблем. Логическият подход към този проблем се състои в допълване 
на формален език L с предикат за истина T, който да се прилага към съждения от L 
или към съждения на разширението LT на L с предикат T.  

 
Интересно приложение на многозначната логика е преодоляването на парадокси 

като купчината (Sorites): 
(i) Една песъчинка не е купчина пясък. И (ii) добавянето на една песъчинка към 

нещо, което не е купчина, не го превръща в купчина. Следователно, (iii) една песъ-
чинка не може да се превърне в купчина пясък, без значение колко песъчинки се доба-
вят към нея. 

 

В случая вярната предпоставка (i) дава невярно заключение (iii) чрез последова-
телност от изводи, използващи (ii). Средство за преодоляване на този логически пара-
докс е многозначната логика, при която се приема, че понятието купчина е неясно, 
т.е. е понятие, което може да се отнася до дадените обекти само до някаква степен 
(размита логика). Размитата логика предлага непрекъснат спектър от логически със-
тояния, представени в единичния интервал на реалните числа [0,1] и така възможните 
стойности на вярност са безкрайно много и по този начин понятието гладко се из-
меня от „определено е купчина“ до „определено не е купчина“ със съответните нюан-
си между тях – „предимно купчина“, частично е купчина, донякъде е купчина, а не 
купчина.  

Хардуерно проектиране. Класическата съждителна логика се използва като 
технически инструмент за анализ и синтез на някои видове електрически вериги, из-
градени от ключове с две стабилни състояния. Ясно обобщение е използването на  
m-значна логика за анализ на схеми, изградени от комутатори с m стабилни със-
тояния.  

Изкуствен интелект. Основната област на приложение на многозначните логи-
чески системи е свързана с опериране с неясни/неточни/непълни понятия, данни и 
разсъждения, например в експертни системи. 

Друга област на приложение е обвързана с първата и има за цел автоматизира-
нето на извличане на данни и знания.  

Математика. Първата област на приложение е математическата теория на раз-
митите множества и математическият анализ на размитите или приблизителни раз-
съждения. 

Втората област е свързана с подходи за състоятелни доказателства в теорията на 
множествата с използване на подходяща система от многозначна логика.  

 
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многозначните логически системи бързо се превръщат от екзотични структури, 
разбираеми само за тесен кръг математици, в широко използвано средство в областта 
на софтуерните приложения в областта на изкуствения интелект.  

В тази статия накратко са представени основните многозначни дискретни логи-
чески системи и е направен кратък преглед на някои от приложенията им, без претен-
ции за пълнота и изчерпателност.  
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Abstract: The connotative effect of the morphological transpositions by the categories 
person, number and voice in the journalistic articles of Martin Karbovski is analyzed. 
Studies are also the sentences carrying expressivity – rhetorical questions, exclamatory 
sentences, nominal sentences, the syntactic parallelism figure.     
 
Key words: morphological transpositions, rhetorical questions, exclamatory sentences, 
nominal sentences, syntactic parallelism. 
 
 

Мартин Карбовски е журналист с ярко изразен провокативен стил, силно въз-
действаща емоционалност, остра критическа насоченост към проблемите на съвре-
мието ни. Текстовете му се характеризират с експресивност на всички езикови рав-
нища – лексикално, морфологично и синтактично. Стилистичните ефекти на морфо-
логичното равнище се реализират в резултат на  транспозиции по някои граматичес-
ки категории, а на синтактичното равнище – чрез различни по цел на изказване и 
структура изречения, синтактичен паралелизъм и повторения. 

Валентин Станков задълбочено анализира стилистичните особености при упо-
требата на българския глагол. Той застъпва схващането, че граматическата форма 
има общо (инвариантно) значение, което е налице във всичките й употреби, във вся-
какъв контекст, и частни значения, които са контекстово обусловени негови вариан-
ти. Особен вид частни значения на граматическите форми са значенията, които те 
придобиват при своята преносна (метафорична или транспозитивна) употреба. Тогава 
се наблюдава логическо противоречие между общото граматическо значение на 
формата и контекста, вследствие на което граматическата форма се оцветява стилис-
тично и се изравнява с прякото значение на друга граматическа форма [10, с.13-14]. 
По-нататък авторът прави заключението, че „и при граматическата метафора, както и 
при лексикалната метафора, се наблюдава пренасяне на елементи от значението на 
една граматическа форма (съотв. дума) към значението на друга форма (или дума), 
въз основа на някакво сходство, т.е. въз основа на някакъв общ тематичен признак. 
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Това пренасяне се извършва с цел да се създаде определено стилистично значение 
[10, с.17]. 

В българската морфология най-значителен принос за изясняване на морфоло-
гичните опозиции има Иван Куцаров. Той определя транспозицията като „употребата 
на един маркиран член във функциите на друг маркиран член или на главното 
значение на немаркирания член в една и съща морфологична категория. 
Транспозициите не са толкова чести явления и обикновено имат силен стилистичен 
ефект“ [4, с.28]. 

Ценни за стилистиката, и в теоретичен, и в практически аспект, са изследвания-
та на Вера Маровска. Тя анализира конотативния ефект от различни морфологични 
транспозиции в текстове от различни стилове. Авторката определя граматическата 
метафора като употреба на една граматическа форма вместо друга по някаква анало-
гия между двете [5, с.154-155]. По-детайлно В. Маровска дефинира морфологичните 
транспозиции в една своя статия. В началото тя нарича най-общо транспозицията 
„употреба на една граматическа форма вместо друга“, като „в този процес не е задъл-
жително формите да са членове на една и съща граматическа категория (такива са 
случаите: Как сме днес, по-добре ли сме? вм. Как си днес, по-добре ли си?). По-ната-
тък конкретизира, че „при транспозициите наблюдаваме употреба на една маркирана 
или немаркирана граматическа форма в частно значение вместо друга маркирана или 
немаркирана форма в частно значение от една и съща или от две различни морфоло-
гични категории. При всяка транспозиция единственият фактор, определящ реализи-
рането й, е желанието на автора – да бъде експресивен, или обратно, да остане сти-
листично неутрален [6, с.186]. 

В статиите на Мартин Карбовски най-често се установяват транспозиции по 
морфологичните категории лице, число и залог. 

 
1. Транспозиции по категорията лице 
Семантичното съдържание на морфологичната категория лице се основава на 

отношението на глаголния субект (глаголното лице) към изказването. Изгражда се 
върху формално-семантичната привативна опозиция комуникатор - некомуникатор. 
Състои се от три грамеми – 1 лице, сигнализира лицето, което говори; 2 лице – лице-
то, на което се говори; 3 лице – немаркираната грамема, в частното си значение сиг-
нализира лицето, за което се говори [4, с.94]. 

- Транспозиция 2 лице ед.ч. вместо 1 лице или 3 лице 
В случая второто лице има обобщено - лично значение, т.е. в речевия акт не се 

визира конкретно лице, действието може да се отнася за всеки вършител. 
(Гледаш днес и не вярваш на очите си как може да има такъв човек – 12 

синджирчета злато на врата, поне три кръста. (Стандарт, 21.01.2007); Но въпреки 
че все още у нас можеш да срещнеш анцузи, пълни със злато, има плах опит (от 
страна на жените на бандитите) за окултуряване. (Стандарт, 21.01.2007); 
Българите реагираха глупаво – те решиха, че са си свършили демократичната рабо-
та за един век напред. Все едно да решиш да ядеш един и същи хляб цял живот. 
(Стандарт, 10.01.2007); Охраната е и оръжие, и имидж. Тя струва пари, но никой не 
пита откъде са парите, а колко ти са гардовете, за да разбере ставаш ли за отвли-
чане или не. Ставаш ли за уважение или не. Ставаш ли като мъж или не. 
(Стандарт, 12.01.2010) (в този пример конотативният ефект е резултат както от мор-
фологичната транспозиция по лице, така и от синтактичния паралeлизъм и анафорич-
ното повторение); И никой, ама никой не обяснява процеса на декласиране, когато не 
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учиш. Защото какво – можеш да имаш мерцедес и ако си просто як и тъп. 
(Стандарт, 22.04.2010); В много по-богати държави министрите ходят с колело на 
работа. Там това е личен избор, за да се харесаш на данъкоплатците. (Стандарт, 
11.05.2010); Избирателите искат Борисов в хладилниците си, не в телевизора. Като 
бръкнеш в хладилника, той да ти дава бира. (Стандарт, 13.07.2012); Човешкият 
живот е като салам. Трябва да му отрежеш краищата. Не се брои за житейска 
изява детството и пенсионирането. (Стандарт, 17.02.2012); Идва детето в дър-
жава, където можеш само да се родиш , а да живееш можеш другаде. (Стандарт, 
31.05.2013); Изборите на нашето недоволство. Когато всички крещят – ти трябва 
да мълчиш. (Lentata.com., 26.05.2014). 

 
2. Транспозиции по категорията число 
В основата на категорията стои формално-семантичната опозиция множествен-

ост – немножественост с главно значение на немаркирания член – единственост. 
Включва две грамеми – множествено число (маркирана) и единствено число (немар-
кирана) [4, с.82]. 

- Транспозиция 3 лице ед.ч. и съществителните човек, българин вместо  
3 лице мн.ч. 

Тази транспозиция се среща в публицистичните текстове и конотативният й  
ефект е да внушава обобщеност по отношение на адресата (Човек не може да парки-
ра, без да извади пистолет. (Стандарт, 14.03.2009); Ако човек не мисли в червено, 
но мисли прагматично и политически, трябва да си зададе въпроса кой е по-добър 
червен вожд от двамата. (Стандарт, 6.03.2012); Ако всеки българин отиде на своя 
протест, ще видите каква вълна ще е това. (Lentata.com., 29.01.2016). 

- Транспозиция 1 лице мн.ч. вместо 1 лице ед.ч. 
Тази транспозиция също изразява стилистичното значение обобщеност, т.е. 

авторът приобщава към  своята гледна точка мнението на множество адресати (И 
ние, избавени тръгваме да пазаруваме със спокойствието, че греха ни ще измие 
някой друг. (Стандарт, 28.12.2007); Просто не можем да очакваме синовете на 
овце да се държат като вълци. (Стандарт, 10.12.2008); Тепърва ще има да раз-
бираме – съюзът си е съюз, но когато стане дума за интереси и проблеми, всеки 
гледа себе си. (Стандарт, 25.01.2010); Докато не дойде време да престанем да 
изискваме и от децата си. (Стандарт, 22.04.2010); Ние дори продължаваме да 
повтаряме, че у нас има съд. (Стандарт, 20.10.2010); Мълчаливо трябва да кажем, 
че това бяха избори, от които никой няма да е доволен. (Lentata.com., 26.05.2014). 

3. Транспозиции по категорията залог  
Категорията залог се основава на отношението на глаголния субект (глаголното 

лице) към действието. Изгражда се върху опозицията пасивност – непасивност. 
Състои се от две грамеми – страдателен залог (маркирана с признака пасивност) и 
деятелен залог (немаркирана – с главно значение активност) [4, с. 145]. 

- Транспозиция страдателен вместо деятелен залог 
Конотативният ефект от транспозицията е да се акцентира върху действието и 

резултатите от него, а не върху неговия вършител, който или е известен и се подраз-
бира, или е неопределен, или не е важно кой е той (Докладът, който се размахва 
наоколо, трябва да се публикува. (Стандарт, 26.10.2009); Искаха да не им се влиза в 
двора нощем, да не се изнасят железа и инструменти, да не им се крадат 
кокошките, да не им се берат лукът и чушката от градината. (Стандарт, 
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10.06.2009); Напоследък казармата като начин на живот се е демократизирала. 
Краде се повече и по-малко се изисква. (Стандарт, 22.04.2009); Няма значение, че 
парите са получени след задействане на закона за конфликт на интереси. 
(Стандарт, 20.10.2010); Затова призивите да бъде изкарана цялата истина за 
последните 20 години първо звучат невъзможно…(Стандарт, 11.10.2010); Двадесет 
години цяла една страна беше пъхната в хладилник и я чакат да абортира като 
държава и като народ, обаче тя още мърда. (Стандарт, 2.12.2010). 

В статиите си Мартин Карбовски постига експресивност и на синтактично рав-
нище чрез въпросителни, възклицателни и именни изречения, чрез въпрос и даден от 
автора отговор, чрез синтактичен паралелизъм и различни видове повторения. 

Русин Русинов посочва, че въпросителните изречения изпълняват стилистична 
функция в публицистичния стил, в който те са доста характерно изразно средство [8, 
С. 58]. 

Руселина Ницолова прави подробна класификация на въпросителните изрече-
ния. Разделя ги на същински и несъщински въпроси. Същинските въпроси се задават 
с цел говорещият да попълни  непълноти в информацията си, а несъщинските имат 
други комуникативни цели: да се направи по експресивен начин съобщение, да се 
предизвика не отговор, а някакво неезиково действие от страна на слушателя [7, 
с.114]. Към несъщинските въпроси се отнасят реторичните въпроси, въпросите 
повторения и въпросите молби. Руселина Ницолова посочва, че „реторичните въпро-
си стоят по функция най-близо до същинските въпроси, защото с тяхното произнася-
не говорещият има за цел да предизвика в съзнанието на слушателя отговора, който 
(в това говорещият не се съмнява) му е добре известен, както е известен и на самия 
говорещ. С други думи говорещият предава на слушателя непряко информация с цел 
да наблегне върху нея“ [7, с.125]. Авторката отбелязва също, че реторичните въпроси 
целят да предизвикат емоционална реакция у слушателя. 

Според Вера Маровска „при несъщинските въпроси е налице разминаване меж-
ду формата и съдържанието, което винаги е конотативно“. При реторичните въпроси 
съществува въпросителна форма и възклицателно съдържание [5, с.186]. 

Димитър Попов определя реторичния въпрос като въпрос, на който не се очаква 
и не се дава отговор от възприемащия, тъй като отговорът е закодиран в подтекста на 
въпроса и се осъзнава като самоочевиден [8, с.119]. 

(Смее ли обаче днес някой да каже, че Бойко лъже? (Стандарт, 16.01.2010); Е, 
пичове, как ще учите за другите предмети, като не знаете да пишете добре и като 
сричате на 18 години ? (Стандарт, 22.04.2010); Българите са недоволни и не гласу-
ваха. Турците и циганите обаче гласуваха най-чинно и дисциплинирано. Те доволни ли 
са? В друга държава ли живеят или невидимо благоденстват в съседния двор? 
(Lentata.com., 26.05.2014); Все повече това става запазена марка на Вашето 
правителство – ако не се говори за един проблем – проблемът ще изчезне ли? 
(Lentata.com., 4.04.2016). 

Внушавайки имплицитно носената информация, реторичният въпрос създава 
напрежение у реципиента, подтиква го към мисловен процес за декодиране на отго-
вора, засилва емоционалното въздействие на текста върху адресата. 

Мая Велева разглежда една специфична за публицистичните текстове конструк-
ция – зададен от автора въпрос и даден от него отговор. „Интонациите и структурата 
на разговорната реч, които такова построение на текста носи, са експресивни, увели-
чават силата на въздействието. Въпросителното изречение откроява важността на оп-
ределен проблем, изразява отношение към него“ [2, с.42]. 
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(Къде отива миналото? Миналото в България се слага в чували. Реди се на 
тъмно и хладно в мазетата на политическата амнезия. (Стандарт, 23.03.2012);  В 
харманлийско живее ли се нормално? – не се живее. Заради бежанските лагери? – 
но този репортаж е забранен…Хората покрай бежанските лагери в София живеят 
ли нормално – не живеят. Но и този репортаж е забранен. (Lentata.com., 
29.04.2014); Не можеше ли първо да решим проблемите на хората, да ги научим да 
си мият зъбите и да се бръснат, а после да мислим за животинките. Можеше, но 
някой явно реши да ни покаже, че животните са по-важни от българите. 
(Lentata.com., 13.03.2014); Но най-важното – колкото и да пишете, каквото и да 
четете, трябва да знаете, че всеки трябва да бъде на своя протест. Кого чакате? 
Руснаците ли? Това ще е протест на руснаците. Турците ли, американците ли? Това 
ще е  техен протест, с техни искания и интереси (Lentata.com., 29.01.2016). 

Чрез въпросителното изречение М. Карбовски акцентира върху дадено актуално 
събитие или дискутиран проблем. Чрез отговора се създава усещане за диалогичност 
и в него авторът директно внушава своето мнение и емоционалната си оценка. 

Според Русин Русинов „по признака емоционалност изреченията в съвременния 
български език се делят на невъзклицателни (неемоционални, неутрални) и възклица-
телни (емоционални)“ [9, с.65]. По-нататък авторът разглежда възклицателните изре-
чения в зависимост от тяхната различна степен на емоционалност – най-слабо емо-
ционални са тези изречения, в които емоционалността се изразява само чрез интона-
цията; по-силна е емоционалността в тези, в които се подчертава и чрез словореда, 
чрез въпросителни думи, междуметия, емоционални частици. 

Руселина Ницолова отбелязва, че и неутралните, и емоционалните изказвания 
„имат еднаква комуникативна функция – да предават информация, да поискат инфор-
мация, да подтикнат към действие и т.н., но емоционалните изказвания допълнително 
изразяват и емоционална реакция (учудване, недоумение, радост, възхищение и др.) 
[7, с.172]. 

Вера Маровска също обръща внимание върху субективния характер на възкли-
цателните изречения. Тя ги характеризира, като пише, че „за разлика от въпроси-
телните, при които наблюдаваме отлика от другите видове, породена от различната 
стратегия на водене на разговора (даване – изискване на информация), при желател-
ните, подбудителните и възклицателните изречения определено се изразява необек-
тивно, ненеутрално отношение на говорещото лице към  изказването“ [5, с.187]. 

(Въпреки това ще е прецедент – осъден съдия в България?! (Стандарт, 
8.05.2009); Каква мечта е това само, каква далечна мечта! (Стандарт, 18.08.2009); 
Кой казва, че това правителство не прави нищо?! (Стандарт, 2.08.2010); И днес ни 
сервират това – визи за Англия! (Стандарт, 10.10.2012); Ужас! Нова патетика не 
ни трябва! (Стандарт, 15.11.2013); И сега, за да не се разбере, че границата не се 
пази усърдно – просто забранявате да снимаме?! (Lentata.com., 4.04.2016).  

В тези възклицателни изречения М. Карбовски изразява своята емоционална 
оценка по поставения проблем. Тя варира от учудване, несъгласие, до недоволство, 
възмущение и остро отрицание. 

Към конотативно маркираните изречения, които се откриват в текстовете на М. 
Карбовски, се отнасят и именните изречения. В Академичния синтаксис тези изрече-
ния се определят като „безглаголни изречения, в които единствената главна част е из-
разена със съществително име“ [3, с.96]. 

Русин Русинов приема, че „именните изречения имат една главна част, изразена 
чрез съществително име (с пояснения или без пояснения), която изпълнява ролята и 
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на подлог, и на сказуемо […] Чрез именните изречения обикновено се назовава няка-
къв предмет (заедно с признаците му) и се утвърждава съществуването му в действи-
телността“ [8, с.80]. 

Вера Маровска уточнява, че „най-правилно е твърдението, че едносъставни 
именни са изреченията, в които единствената главна част е изразена със съществи-
телно име (или и неговите определения), а синтактичната му функция не би следвало 
да се уточнява [5, с.189]. 

(Затова – директивата да се пести е разкошна идея. От всеки портиер, 
автомобил, шофьор, секретарка и прочее нахлебници. (Стандарт, 11.05.2010); Връз-
ване, бой с пръчка, лишаване от образование, унижение, сексуално насилие, прене-
брежение, утвърждаване на излишна власт и авторитети. (Стандарт, 18.08.2010); 
Политическата класа. Отгледаната в телевизор. (Стандарт, 20.10.2010); Виновен 
дъжд. Обиден сняг, Смърт за такива дъждове и снегове! (Стандарт, 10.02.2012); 
Водата ядеше от пътя асфалт на огромни хапки. Компрометиран асфалт. 
(Стандарт, 10.02.2012); Срам. Омерзение. Обиди. Карикатури. Така модерните хора 
нападнаха селяните от село Розово, които върнаха новите си наематели сирийци. 
(Lentata.com., 29.04.2014); Разрухата е навсякъде. Пътища. Къщи. Семейства, Циви-
лизация, Разпад. (Lentata.com., 29.04.2014); Смрад. Театър за българи. Фалшива 
пиеса, позорни герои. (Lentata.com., 24.02.2016); Житейски подход. Няма джаз, няма 
праз. Скръб. Безкръвна скръб.(Lentata.com., 23.05.2016).  

Именните изречения в текстовете на М. Карбовски назовават предмети, лица, 
действия, явления и техните признаци. Конотативният им ефект е резултат от това, че 
акцентират върху посочените същини, специално насочват вниманието на читателя 
към тяхната семантика, изразяват емоционалното отношение на автора. 

Особено експресивна стилистична фигура на синтактично равнище е синтактич-
ният паралелизъм, който почти винаги е в съчетание с различни видове повторения. 
Във връзка със синтактичния паралелизъм в Академичния синтаксис е посочено, че 
„връзката между две или повече съседни изречения може да бъде не само вътрешна, 
смислова, синтактична, но и външна, структурна, формална. Изреченията могат да 
имат еднакъв синтактичен строеж, еднакви обособени части, еднакви функции, една-
къв ритъм, еднакъв словоред и т.н. По такъв начин връзката между отделните мисли, 
образи или мотиви изпъква по-ярко, по-силно, тя добива стилистично значение“  
[3, с.147]. 

Стефан Брезински посочва, че синтактичният паралелизъм е „структурно из-
граждане по един и същи начин на поредица от изречения“ [1, с.81]. По-нататък ана-
лизира, че изреченията може да са създадени по една и съща синтактична „схема“ 
или да се проявява чрез употребата на еднакви по синтактичен статус подчинени из-
речения. 

Русин Русинов определя синтактичния паралелизъм като „синтактично-стилис-
тична фигура, при която структурните елементи на простото или на сложното изрече-
ние имат еднаква постройка и са паралелно разположени“ [9, с.147]. 

Според Димитър Попов синтактичният паралелизъм е „стилистичен похват, при 
който се съпоставят успоредно два образа или вътрешно (смислово, синтактично)  и 
външно (структурно, формално) тъждествено или сходно разположени елементи на 
речта в близки части на текста [8, с.222]. 

(Няма значение, че водният хонорар е даден на философ. Няма значение, че 
парите са получени след задействане на закона за конфликт на интереси. Няма 
значение какво говорят хората. (в съчетание с анафора) (Стандарт, 20.10.2010); По-
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литиците, които пращат сирийци на село са същите, които пращат дефицита на спра-
ведливост. Същите са, които нямат и мисъл за демографията. Същите, които 
вдигат рамене при циганските набези. Същите, които крадат и от българи, и от 
цигани, и от сирийци, и от ескимоси – докато долу се избиваме и баща посяга на дъ-
щеря си. Същите са, които утре ще дадат земя и за джамия в Розово. (в съчетание 
с анафора) (Lentata.com., 29.04.2014); Музикантите умират. Защото не ги слушате. 
Художниците умират. Защото нямате нищо на стената. Писателите умират, 
защото не четете. (Lentata.com., 23.05.2016); Днес има само една причина интели-
гентни хора, хора, от които имам респект – да станат за две години войнстващи анти-
раша – рупори. И тя е в работата на парче. В съвестта на парче. В страха на парче. 
В пропагандата на парче. (в съчетание с епифора) (Lentata.com., 27.02.2016). 

Еднаквата синтактична структура на изреченията при синтактичния паралелиз-
ъм, съчетанието му с различни видове повторения създава усещане за по-хармонична 
и стройна композиционна постройка на текста, засилва напрежението и емоционал-
ността. 

Мартин Карбовски е журналист, чиито статии винаги се отличават с експре-
сивност и ясно заявена позиция. За него е характерен оригинален стил, много благо-
датен за стилистични анализи. Конотативният ефект на текстовете му на морфоло-
гично равнище е резултат от морфологичните транспозиции по категориите лице, 
число и залог. На синтактично равнище експресивността се постига чрез реторичните 
въпроси, конктрукцията въпрос – отговор, възклицателните изречения, именните из-
речения, синтактичния паралелизъм в комбинация с различни повторения. 
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Abstract: This paper presents the result of simulating the performance of elements of an 
electric drive system - an asynchronous motor and a frequency inverter using  MatLab. The 
obtained data shows the matching of the proposed model with the actual values of the 
parameters of the electric drive process. 
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Въведение 
 

Пакетът програми MatLab е предназначен за аналитично и числено решаване на 
различни математически задачи, а също за моделиране на електротехнически и елек-
тромеханични системи.  

MatLab има голямо приложение в инженерната практика за разлика от други по-
добни програми (Mathematica, Maple, Mathcad). MatLab (Matrix Laboratory) е интерак-
тивна система за изпълнение на научни и инженерни пресмятания. В състава на сис-
темата влизат ядрото на компютърната алгебра Maple и пакет с разширение Simulink, 
а също десетки други пакети, което позволява моделирането на сложни електротех-
нически устройства.  

Библиотеката на SimPowerSystems е една от многото допълнителни библиотеки 
на Simulink, ориентирани към моделиране на електромеханични и енергетични систе-
ми и устройства. SimPowerSystems съдържат набор от блокове за имитационно моде-
лиране на електротехнически устройства.  

В състава на библиотеката има модели на пасивни и активни електротехнически 
елементи, източници на енергия, електродвигатели, трансформатори, електропренос-
ни линии и други обзавеждане. Има и раздел с блокове за моделиране на устройства 
за силова електроника, включително системи за управлението им. С използването на 
специалните възможности на Simulink и SimPowerSystem може не само да се имитира 
работата на устройствата, но и да се извършват различни анализи на тези устройства. 
В  частност, може да се определят режимите на работата на системи с променлив ток, 
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да се определя импеданса на участък от веригата, да се получат честотни характерис-
тики, да се анализира устойчивост, да се направи хармоничен анализ на токове и 
напрежения. Несъмнено достоинството на SimPowerSystems се състои втова, че 
сложните електротехнически системи може да се моделират при съчетаването на ме-
тодите на имитационно и структурно моделиране.  

Например, силовата част на полупроводниците на преобразувател на електри-
ческа енергия може да се изпълни с използване на имитационни блокове от 
SimPowerSystems, а системата за управление – с помощта на блокове от Simulink, от-
разяващи само алгоритъма на работа, а не електрическата схема. Такъв подход позво-
лява значително опростяване на целия модел. Освен това, при използване на блокове 
от SimPowerSystems може да се ползват и такива от библиотеката на Simulink, а също 
и функции на самия MatLab, което прави практически неограничени възможностите 
за моделиране на електротехническите системи [2, 8]. 

 
I. MATLAB МОДЕЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНО ЧЕСТОТНО 

УПРАВЛЯЕМО ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ 
 

1.1. Създаване на модел 
Програмният продукт MatLab Simulink е създаден за моделиране и изследване 

на различни процеси и явления. С използване на един от моделите от библиотеката 
бе симулирано действително лабораторно електрозадвижване на асинхронен двига-
тел (Фиг. 1) [1, 3-7]. 

 

Фиг. 1. Лабораторен модил на честотно задвижване с помощта на MatLab 
 

За извършване на симулацията бяха въведени:  
 Параметри на захранващата електрическа мрежа. Те са стандартни за  

Р. България. Това са: номинално линейно напрежение 400 V, номинална честота  
50 Hz и  вътрешен импеданс, съответстващ на импеданса на захранващ силов транс-
форматор TM 630 с номинална мощност 630 kVA. 

 Параметри на асинхронния двигател. Параметрите на асинхронния двигател 
са неговите номинални данни: мощност, напрежение, обороти, к.п.д., cosф, ток, крат-
ност на пусковия момент, кратност на пусковия ток, инерционен момент. В MatLab за 
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изследвания двигателят се въвеждат следните характеристики – номинална мощност 
Pн - 1,5kW; номинално напражение Uн - 400 V, номинални обороти n - 1420 об/мин 
(Фиг. 2). Честотният инвертор е ATV32HU15N4 на фирмата Schneiderelectric (Фиг .3).  

 
Фиг. 2 . Въвеждане на данните на реален асинхронен двигател,  

използван в лабораторното електрозадвижване 
 

 
Фиг. 3. Технически данни на  честотен инвертор ATV32HU15N4 [9] 

 
 Настройки на честотния инвертор. Необходимите настройки на честотния 

инвертор са: време за развъртане 3 s, време за спиране 3 s, носеща честота 4500 Hz. 
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Честотният регулатор е програмиран да бъде управляван от логическите си входове 
за работа с фиксирани честоти. 

 Задание на честотата на въртене на двигателя в различните моменти от 
време: В момента на включване на двигателя той трябва да се развърти до скорост 
16,7 Hz (500 об/мин), след време 2,4 s, заданието се увеличава на 40 Hz (1200 об/мин). 
В началният момент двигателят се развърта на празен ход, след време 1,5 s се нато-
варва с 10 N.m, а след още 1 s на вала на двигателя се прилага отрицателен съпроти-
вителен момент. В използвания момент на осцилоскопа (Фиг. 1) могат да се наблюда-
ват кривите на изменение на статорния ток на фаза А, скоростта на ротора, електро-
магнитния момент, напрежението на DC шината на честотния инвертор. 

 Задание на товарният момент на вала на двигателя в различните моменти от 
време. 

 

1.2. Експериментални резултати 

Симулацията се провежда със стъпка на дискретизация 2 μm (Фиг. 1). Получе-
ните данни са показани на Фиг. 4.  

 

Фиг. 4. Изменение на статорния ток, скоростта на ротора, електромагнитния момент  
и напрежението на DC шината 

 
 Във време t = 0 s заданието за скорост е 500 об/мин. Те се достигат бързо, за 

около 0,33 s, като честота на въртене на двигателя следва стриктно заданието за уско-
рение, а именно 1500 об./с. 

 В момента t = 0.5 s пълен товарен момент се прилага на вала на двигателя, 
като това води до флуктуации в електромагнитния момент, той се увеличава, а впос-
ледствие стабилизира на зададеното ниво. 

 В момента t = 1 s инверторът се превключва на втората зададена скорост 
1200 об/мин, като се наблюдава ново увеличаване на електромагнитния момент с цел 
да се запази заданието за ускорение. 
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 В момента t = 1.5 s механичният момент на вала на двигателя се променя от 
+10 N.m на -10 N.m, което принуждава електромагнитния момент да се стабилизира 
около тази стойност.  

 

Необходимо е да се отбележи и нарастването на напрежението на DC шината, 
като то е ограничено от разрядното съпротивление. 

 

За сравнение на сходимостта на модела с реалните резултати от тестване на 
задвижването бяха извършени тестове за пуск и изменение на оборотита на двигателя.  

Получените резултати (Фиг. 5) показват, че моделирането е коректно, тъй като 
лабораторният физически модел не позволява натоварване на задвижването с отрица-
телен въртящ момент на вала на двигателя.  

 

 
Фиг. 5. Резултати от тествания на физическия модел на аздвижването 

 
 
 

Изводи 
 

Проведеното симулационно изследване на лабораторно електрозадвижване на 
асинхронен двигател показа необходимостта и ползите от използване на съвременни 
програмни продукти – в частност на MatLab, за провеждане на научни изследвания и 
за практическото обучение на студентите. Не винаги има възможности за осигуря-
ване на условия за провеждане на конкретни физични експерименти, затова симули-
рането на процеси и явления с програмните продукти е една добра възможност за 
изучаването им. 
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Abstract: The study resents the basic theories and concepts in psychology, which interpret 
the structure and contents of the Self-concept in the historical context as well as the context 
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Всеки може да открие в своя индивидуален живот примери, показващи, че има 
личности, които не познават себе си, имат неадекватно познание за своите компетен-
ции и способности, за своите личностни качества. В резултат на това те много трудно 
общуват със своето обкръжение, не могат да разкрият и покажат личния си и инте-
лектуален потенциал, или си поставят нереалистично високи цели в живота. Срещат 
се и хора, които „знаят кои са“, и какво могат да постигнат като личностна и профе-
сионална реализация. 

Себепознанието е дълъг и труден процес. На човек му се струва, че това знание 
му принадлежи „изначално“. Но то е част от процеса на психическо развитие през 
целия жизнен път на човека – има начало, развива се, променя се откъм качество и 
пълнота на знанието. 

В края на ХIХ и началото на ХХ век се появяват първите научни психологи-
чески анализи на процесите на себепознанието. Признава се съществуването на Аза 
като самостоятелна духовна (психическа) инстанция. Допуска се двойственост на 
процесите на психическото себепознание „Азът познава Аза”. Човешкото поведение, 
човешките психически особености се разглеждат като обект на познание от техния 
носител. Субектът и обектът на познанието се сливат. Става ясно, че познанието за 
себе си не е самоцел, то е вплетено, част е от социалния живот на човека. То е едно-
временно предпоставка и резултат от сложните човешки взаимодействия и взаимоот-
ношения в социалната среда. Азът се развива и разкрива именно в тях, като „реак-
ция” (отражение) от индивида на  възприятието на другите хора за него.  
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Познанието за себе си е „отразено познание” – то е вътрешно преживяване на 
културните еталони (физически и духовни) на средата и сравнението на себе си с тях. 
То е преживяване на отражението на сравнението на човека с другите хора, преживя-
ване на отражението на тяхното знание за неговите същностни характеристики. 

Социалното поведение е немислимо без себепознанието. За това са единодушни 
всички автори, които се занимават с тази проблематика, без значение в рамките на 
каква научна парадигма интерпретират и обясняват себепознанието и социалните по-
веденчески прояви. В последните няколко десетилетия в научните среди се налага 
идеята за важността на саморегулацията на социалното поведение, т.е. развитие на 
социална компетентност. Социалната компетентност не е отделна способност, а е 
признак на цялостната личност. Социално компетентен е този човек, който реализира 
успешни междуличностни взаимоотношения и може да оказва влияние върху други 
личности или групи, като се опира на своята ценностна система и мотивация. Като 
предпоставка за социална компетентност могат да бъдат посочени три основни класа 
диспозиции: перцептивни диспозиции – възприемане на социалното обкръжение и 
неговата оценка, опосредствани от собствените потребности на личността; рефлек-
сивни диспозиции – самовъзприемане, Аз-концепция, представа за себе си; продук-
тивни диспозиции – поведенчески програми, социални способности и готовност, 
ефективни поведенчески стратегии.  

Човешкото социално поведение е придобито, а това означава, че то е „научено 
поведение”. Развитието и формирането на човешката личност е неразривно свързано 
с развитието на успешно социално поведение в обществото. В процеса на общуване 
на младото поколение с неговото близко обкръжение, а по-късно и с другите членове 
на социалните общности се създава богат социален потенциал, с помощта на който се 
разгръщат и развиват социални диспозиции (в това число Аз-концепция, рефлексив-
ни способности, представа за себе си). Този процес е най-активен в подрастващата 
възраст (в края на начална училищна възраст и ранното юношество). В тази възраст 
по-широка част от обществото става значима за детето и това се реализира чрез 
допускането му до по-значими роли. Тя се разглежда като най-значителна в социално 
отношение. Поради това насочихме нашият изследователски интерес към разкриване 
на съдържанието на Аз-концепцията в тази възрастова група. Богатството, бедността, 
пълнотата, реалността и адекватността на съдържанието на Аз-концепцията е пред-
поставка за успешно, „компетентно” социално поведение.  

 
Конструктът Аз-концепция 

Исторически преглед  
Родоначалник на изследванията на конструкта Аз-концепция е У. Джеймс. 

Неговите идеи постулират субективно-обективната природа на Аза [41]. Според тези 
идеи Азът е изграден от два базови елемента – МЕН (Ме) и Аз (І). Мен включва при-
тежанията на личността – всичко, което тя може да назове „свое”, което съществува 
извън нея, не зависи от нея и й принадлежи безспорно. По тази причина този ком-
понент на Аза се дефинира като обективен Аз, като обект, който може да бъде поз-
нат. Според У. Джеймс обективният Аз включва четири типа съдържателни характе-
ристики (компоненти), които имат различна степен на значимост за личността. Тези 
компоненти са: телесен Аз (познание и отъждествяване на личността със собственото 
тяло), материален Аз (реалните обекти и предмети, които личността може да нарече 
свои), социален Аз (представата на другите, обкръжението за личността, която тя е 
интериоризирала) и духовен Аз (съзнание, мислене, интелектуални качества, състоя-
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ния/ интегратор на отделните духовни състояния, способности, функции). Най-зна-
чим за човешката личност е духовният Аз. Вторият базов елемент на Аза има ролята 
да организира и интегрера личностния опит на всеки индивид и има субективен ха-
рактер. Аз (І) е познаващият, изследващият и знаещият – субектът на познанието. 
Глобалният Аз се превръща в образувание, което има двойствен характер. Експери-
менталните проучвания на Аз-концепцията се опират именно на идеите на У. 
Джеймс за интегралното Аз, което обединява I - Аз-съзнаващо-рефлексивно-проце-
суално и ME  - Аз като обект, съдържание на съзнанието [5]. 

В началото на ХХ век Ч. Кули разработва теорията за „огледалното Аз”, опит-
вайки се да доразвие представата за Аз-концепцията. Както той самият посочва, не-
говите идеи тръгват от становището на У. Джеймс за социалния Аз и становището на 
Дж. М. Болдуин за Аза като продукт на социалното взаимодействие [Хилгард, 11]. 
Според него Аз-концепцията е социално зависима като съдържание от обкръжението 
на личността, защото включва идеята (представата, мисълта, заключението) на лич-
ността за това, какво другите мислят за нея. В същото време Аз-концепцията е субек-
тивен, в смисъл на уникален и единствен конструкт, защото е присъща само на отдел-
ната личност, която осмисля информацията за себе си, идваща отвън (от другите 
хора). Интерпретацията на възприятието на отразения Аз се превръща в основен из-
точник за Аза. Ч. Кули посочва, че значимостта на интерактивните процеси за фор-
миране на Аз-концепцията е особено силна в детството, когато непосредственото 
обкръжение на детето и значимите други, поощряват или наказват активностите на 
детето и моделите му на поведение (оценяват ги и демонстрират отношението си към 
тях) [37]. Той формулира ясно три компонента, които влияят върху разгръщането на 
Аз-концепцията и определя три вида „обратна връзка” в интеракцията: представата 
на личността, за това как тя изглежда в очите на другите; представата на личността за 
оценката, която другите имат за нея; ниво на себеоценката (себеуважение, чувство на 
гордост или унижение), което зависи от интерпретацията на личността на оценките 
на другите за нея.  

Теорията на Дж. Кели за личните конструкти е широка и обхватна теория за 
личността. Тя се определя като познавателна теория за личността, а Дж. Сиймън 
и Д. Кенрик посочват, че на Дж. Кели принадлежи едно от най-съществените 
феноменологични схващания – всеки човек е един своеобразен учен [22]. Основната 
идея е, че човек се опитва да предвиди (да позна) и да контролира средата си, всеки 
човек си създава теории за света и действа съобразно тях, за да провери как 
работят. Човешкото поведение се схваща като система от въпроси и само чрез 
преживяването на света хората могат да получат съответните отговори, които 
стават техни лични конструкти и формират тяхната позиция към този свят. Все-
ки личен конструкт, всяка гледна точка е приближаване до истината. За да разбере 
света, човек трябва да познава и гледните точки на другите хора [11].  

Един от най-ярките теоретици на Аза през ХХ век е Дж. Мийд [42]. Идеите му 
са повлияни от ранния бихевиоризъм. Според него в началото на жизнения път на чо-
вешкото същество не съществува Аз. Азът се развива  и формира в процеса на взаи-
модействие на индивида със социалната среда, в процеса на общуването, докато ин-
дивидът приема отношението и нагласите на другите към себе си.  

Взаимодействието става основно понятие в теорията на символичния  (символ-
ния) интеракционизъм, една от най-разпространените социално-психологически тео-
рии в Западна Европа в средата на ХХ век [42].  Тя се основава на три основни тези. 
Първата е, че хората действат по отношение на нещата в зависимост от това, какво 
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значение имат нещата за тях. Нещата могат да бъдат конкретни вещи и абстрактни 
системи като религиозни и философски мисли. Втората идея е, че значението на со-
циалните обекти се определя от тяхното включване във взаимодействието, значе-
нието не е заложено в обекта. Трето – значенията „се изработват“, създават се от хо-
рата в процеса на взаимодействието им с обектите. Значенията могат да се променят 
в резултат на променящите се взаимодействия. Централният социален обект е самият 
човек. „Хората са едновременно обекти и субекти на себе си“ [Лъндин, 11]. Хората 
могат да навлизат в своя собствен свят и в този на другите чрез езика и така да ги 
превръщат (себе си и другите) в обекти на значение и действие. Символичният инте-
ракционизъм  превръща езика в основна отправна точка в изследването на човешкото 
взаимодействие (пак там). 

В тази теория самото общуване се разглежда като взаимодействие, като взаимно 
ориентирани акции и реакции, разгърнати във времето. В ситуацията на взаимодей-
ствие на хората един с друг се формира тяхната личност, тяхното Аз. Като модел на 
такава ситуация се посочва играта. Като механизъм за формиране на личността се 
разглежда контролът, осъществяван върху поведението чрез представата, която окол-
ните са изградили за личността. В ситуацията на игра човек избира за себе си „зна-
чим партньор“ (значим друг) и се ориентира в своите действия и реакции по неговото 
поведение, в съответствие с това, как той се възприема и как го възприемат другите. 

Дж. Мийд разглежда Аза като двукомпонентен, включващ „Аз“ (І) и „Мен“ 
(МЕ). „Мен“ (МЕ) се свързва със социалните измерения на Аза (социалните аспекти, 
социалната страна) и се развива чрез усвояването, приемането на социални роли в 
индивидуалния живот. Този компонент съдържа интериоризирани общи символни 
системи, които улесняват социалната адаптация на индивида [5]. „Аз” (І) е самият 
уникален индивид. В процеса на индивидуалното си развитие човекът се „научава да 
мисли за себе си като за обект, развива отношения и чувства към себе си ” [Лъндин, 
11]. 

Ролята (в социално-психологически аспект) представлява комплекс от предпи-
сани от обществото или от конкретната група права и задължения, свързани с поло-
жението, което личността заема в социалните или груповите структури. Ролята е не-
разривно свързана със статуса на индивида. Според някои автори тя представлява 
динамичния аспект на статуса, това което групата или обществото счита, че личност-
та трябва да върши заемайки определена позиция в тях, напр. ролята на майката и ро-
лята на бащата в семейството се определят от тяхната позиция на майка и баща. В ха-
рактеристиката на ролята влизат такива цели, убеждения, чувства, социални нагласи, 
ценности и действия, каквито се очаква да притежава и реализира индивидът (лич-
ността), заемащ определена позиция. Напр. от жената – съпруга и майка се очаква да 
бъде грижовна, внимателна, да обича децата си, да ги подкрепя. Ролите на личността 
са изключително разнообразни. Те зависят от разнообразието на социалните групи, в 
които е включен индивидът и от неговите индивидуални особености.  

 
Идеите за Аза и Аз-концепцията в психодинамичната парадигма  

Идеите на  З.  Фройд за Аза 
Според З. Фройд представата на неговите съвременници за Аз е, че той е „орга-

низация на душевните процеси у личността“ [30, с. 163]. Съзнанието (съзнаваното) е 
свързано именно с този Аз. „Той е душевната инстанция, която контролира всички 
душевни процеси“ [28, с. 163]. Аз има контролни функции спрямо всички душевни 
(психични) процеси на личността, поради това от Аза тръгва изтласкването. В резул-
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тат на дефинирането на тези връзки и взаимодействия З. Фройд постулира нов кон-
фликт – „между организираното Аз и отделеното от него изтласкано“.  

З. Фройд допуска, че част от Аз също може да бъде несъзнавана. Съзнаваното и 
Аз са свързани с външното възприятие, но З. Фройд се затруднява да обясни връзката 
между Аз и вътрешното възприятие [30, с. 166]. Вътрешното възприятие „дава усе-
щане за процеси в най-дълбоки слоеве на душевния апарат“ [пак там, с. 167]. Те 
(слоевете) могат да бъдат разположени по континиума „удоволствие-неудоволствие“, 
да са „мултилокални“ и да имат „противоположни качества“ [пак там, с. 167]. Усеща-
нията и чувствата се осъзнават ако стигнат до възприятието. Посредник за превръща-
нето на вътрешните мисловни процеси във възприятие са словесните представи. И 
така се открива възможност да се „доизгради представата за Аза“ [пак там, с. 168]. 
Определението е: „Азът излиза от системата Възприятие като нейно ядро и включва 
на първо място предсъзнаваното, опиращо се на паметовите следи“ [пак там, с.  168]. 
Но Аз, поради това че включва паметови следи може да бъде и несъзнаван. Тази на 
пръв поглед противоречивост и несъвместимост по отношение на неговата съдържа-
телната характеристика смущава З. Фройд и той въвежда ново понятие, нова инстан-
ция като обяснение на противоречието – То.  

Автор на конструкта То е Г. Гродек [пак там, с. 168]. З. Фройд избира това мес-
тоимение от среден род, защото според него е „подходящо да изрази основната черта 
на тази „душевна провинция“ – нейната отчужденост от Аза“ [31, с. 450]. Този нов 
конструкт му помага да позиционира по-надеждно Аз в системата „съзнавано-пред-
съзнавано-несъзнавано“. Така Аз се свързва с онова, което идва от системата на 
възприятието и отначало е предсъзнавано. То е другото психично, което се свързва с 
Аз, несъзнавано е по природа (произход), продължение е на Аз, „държи се като не-
съзнавано“. То е „тъмната страна, недостъпна част на нашата личност“, негово съдър-
жание са нагоните [31, с. 451]. „Нагоните изпълват То с енергия“ [пак там, с. 451]. Аз 
и То стават две психични инстанции, които са в различни отношения със системата 
„съзнавано-предсъзнавано-несъзнавано“. Аз и То нямат в пространственото и време-
вото измерения ясна граница.  

В психичните прояви на всеки човек в определено време и при определени 
ситуации Аз и То имат общност на съдържанието (психичните усещания и чувства) и 
се осъществява динамичен преход от едната към другата инстанция. Механизмите, 
чрез които се реализира прехода са свързани с изтласкването. Индивидът се пред-
ставя като едно психично То, непознато и несъзнавано, на повърхността му е разпо-
ложен Аз, който се развива от „системата Възприятие“, като нейно ядро  [30, с. 168-
169]. Топографията на двете инстанции (графичното изображение на отношенията 
между Аз и То) показва, че Аз обгръща То, но не изцяло“, а само дотам,  докъдето се 
включва системата на възприятието. По-значимото в този модел е, че Аз не е строго 
разделен от То, може да се слива с него, да преминава в него. З. Фройд посочва, че в 
съдържанието на То присъства и „изтласканото“. Следва уговорката, че изтласканото 
е само част от него.  

Системата, разработена от З. Фройд показва нещо много важно за определянето 
на същността на Аз – „Азът“ представлява онази част от „То“, която се е изменила 
под прякото влияние на външния свят при посредничеството на Възприятие-Съзна-
ние“... [30,  с. 169]. Чрез Аз външният свят влияе върху То. Аз се задейства чрез 
„принципа на реалността“, а То – чрез „принципа на удоволствието“. Движението на 
психичното съдържание от Аз към То означава включване на външния свят (в цялото 
му многообразие) в контролиране на природната същност на индивида. За З. Фройд 
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възприятието има централна роля в Аз, а природното (нагоните) – в То  [пак там, 
169]. „Азът е разум и трезвомислие, а То е страсти“ [пак там, с.170]. Аз трябва непре-
къснато да разграничава събитията, които се случват в психичен план от реално случ-
ващите се събития във външния свят. Той трябва да различава реалност от фантазия, 
да се променя в зависимост от новия опит. Аз може да направлява поведението в 
нужната посока, като удовлетворява инстинктивните потребности (принцип на реал-
ността). 

За възникването на Аз и отделянето му от То значение има още един много ва-
жен момент – собственото тяло на човешкия индивид и възприемането му като вън-
шен обект, който се усеща чрез допира (осезанието) [пак там, с. 170]. Възприеманото 
на собственото физическо тяло може да се раздели на външно и вътрешно възприема-
не. Като пример за второто той посочва „усещането за болка“ – чрез него познаваме 
(възприемаме) по нов начин органът, който предизвиква болката. Изводът, който 
прави З. Фройд в резултат на тези разсъждения е, че Аз е преди всичко нещо телесно, 
а и проекция на една повърхност“, „...съзнаваният Аз е преди всичко телесен Аз“ [пак 
там, с.170, 171]. Разликата между двете психични инстанции не бива да се абсо-
лютизира и трябва да се приеме идеята, че „Азът е развила се по особен начин част от 
То“ [пак там, с.180]. 

В по-късни свои трудове З. Фройд доразвива идеите си за Аза [32, с. 436]. „Азът 
може да вземе себе си за обект...., да се наблюдава, да се критикува и да върши със 
себе си какво ли не още“ [31, с. 437]. Допуска се раздвояване на Аза и противопос-
тавяне на една негова част на друга. Следвайки логиката на това твърдение, З. Фройд 
посочва, че в обикновения език „това, което отделяме в Аза и ....му го противопоста-
вяме е съвестта“ [пак там, с. 438]. Съвестта в Аз той нарича Свръх Аз. 

Обяснението на психичния живот на човека през идеите на психоаналитичната 
теория води до отделянето в Аз на една особена част (съвкупност от психични проя-
ви), наречена от З. Фройд „азов идеал“ или Свръх Аз [30, с. 171]. Мотивация за него-
вото описание се открива и в други произведения на З. Фройд, както той сам посочва: 
„Въвеждане на нарцисизма“ (1914) и „Психология на масите и анализ на Аза“. 

Свръх Аз се описва като по-слабо свързан със съзнанието. Възникването му е 
резултат от присъствието в човешката природа на два изключително важни биоло-
гични фактори. Първият фактор се свързва с продължителната детска безпомощност 
и зависимост на съществуването на човешкия индивид от другите хора. Вторият е 
Едиповият комплекс (прекъсване на либидното развитие от латентния период). В по-
късните си разсъждения З. Фройд отчита, че вторият фактор е по-скоро „психологи-
чен факт“, двата фактора са тясно свързани [31, с. 445].  В резултат на отмирането на 
Едиповия комплекс се осъществява идентификацията с родителите, с майката и ба-
щата [30, с. 176]. Съдържанието на тази психическа инстанция включва „родителско-
то влияние“, което през погледа на поколенческата история има „исторически“, нас-
ледствен, генерационен характер, особено що се отнася до моралните и естетичес-
ките категории. Свръх Аз е в определена степен консервативен и до края на живота 
на човека запазва специфичните си особености от времето на своето възникване. 

Отношенията между Аз и Свръх Аз са изначално конфликтни (по произход). 
Това са конфликти, които са  в резултат на  противоположност на „външен и вътре-
шен свят, на реално и психично“ [пак там, с. 178]. 

Свръх Аз може да се разглежда като самостоятелна психична инстанция, воде-
ща началото си от определени трансформации в Аз и една от функциите на тази 
инстанция е да съди (съвестта) [31, с. 437]. Другата функция на Свръх Аз, която е 
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свързана със съвестта е самонаблюдението [пак там, с. 439]. Свръх Аз притежава соб-
ствени цели, независима от Аз енергия и известна самостоятелност.  

В началото на живота на всеки човек, ролята на Свръх Аз се изпълнява от 
„външна сила“ – родителския авторитет [пак там, с. 441]. Родителите ръководят 
детето чрез два инструмента – любовта и наказанието (количество любов и страх от 
наказание). На мястото на родителската инстанция се появява съвестта (Свръх Аз). 
Тя изземва техните функции спрямо порасналото дете – да ръководи, да наблюдава и 
да заплашва [пак там, с. 441]. Съвестта се интернализира чрез родителските наказа-
ния. В по-късните етапи от индивидуалния живот на човека в съвестта (Свръх Аз) се 
включват и въздействията от други хора, които са „заместили“ родителите – други 
възрастни и образци на подражание [пак там, с. 443]. По тази причина в зряла възраст 
Свръх Аз става безличен и отдалечен от родителския авторитет. З. Фройд стига още 
по-далеч в разсъжденията си и отбелязва, че „съобразяването със Свръх Аза ни 
помага да разберем социалното поведение на човека“ [пак там, с. 445].  

З. Фройд натоварва Свръх Аз с още една функция – „носител на идеалния Аз“, с 
който Аз се съизмерва и към който се стреми [пак там, с. 443]. Свръх Аз се разглежда 
не само като ...“представител на всички морални ограничения“, но и като „застъпник 
на стремежа към усъвършенстване“ [пак там, с. 445]. „Азовият идеал“ представлява 
поощрителната страна на Свръх Аз. В него се отразяват модели и еталони на психи-
чен живот, които родителите харесват и одобряват. При окончателното формиране на 
Свръх Аз контролът се заменя със самоконтрол.  

З. Фройд развива идеята си за „идеалния Аз“ и неговата роля за разгръщането 
на Свръх Аз, както и за отношенията „идеал и съвест“ още в едно от по-ранните си 
произведения „Въвеждане на нарцисизма“ (1914), [29]. Той приема, че индивидът не 
се ражда със „структура от типа на Аза“ [29, с. 18]. Психичната инстанция Аз се раз-
вива в процеса на индивидуалния живот, тя не е универсална, а строго индивидуална 
и субективна. Идеалът, който се изгражда замества „загубения нарцисизъм на детст-
вото“, когато детето само си е било идеал [29, с. 31]. Механизмът, който тръгва от Аз -  
изтласкването, се задейства, когато е изграден „идеал“. „Актуалният Аз“ се съпоставя 
с „идеала“, идеализацията повишава изискванията на Аз [пак там, с. 31]. Съвестта е 
„специалната психична инстанция“, която „постоянно наблюдава актуалния Аз и го 
съпоставя с идеала“ [пак там, с. 32]. Съвестта има постоянна задача – да осигурява 
„нарцистично задоволяване чрез идеалния Аз“ [пак там, с. 32]. Но тя е натоварена с 
още една задача – да бъде „пазител на идеалния Аз“. Факторите, които определят из-
граждането на идеала ( Идеалния Аз) са „критичното отношение на родителите“ към 
детето, а по-късно и въздействието на другите възрастни (общественото мнение) [пак 
там, с. 33]. Поради това, З. Фройд отчита, че в „идеалния Аз“ са включени два компо-
нента – индивидуален и социален (общият идеал на едно семейство, на едно съсло-
вие, на една нация) [пак там, с. 38]. 

В заключение: „Аз, Свръх Аз и То са трите страни, области, провинции, които 
съставляват душевния апарат на човека“ [31, с. 450]. Между тях няма ясно изградена 
пространствена граница. Те по-скоро преливат една в друга. 

 

Могат да бъдат обособени четири групи характеристики на Аз, които разкриват 
неговото съдържание и отношения в психичните структури, и които са изведени от 
идеите на З. Фройд. 

1. Характеристики, които се отнасят до съдържателната страна на Аз: 
 Ядро на системата Възприятие и в този смисъл връзка с външния и 

вътрешен свят на човека; 
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 Включва процеса на външно и вътрешно възприемане; 
 Включва паметовите следи на „нещо вече възприето“ (главно словесни 

представи – думи); 
 Той е нещо телесно (биологична единица, която има сетива); 
 Той е и възприятие на собственото тяло; 
 Той е разум (знание) и трезво мислене. 

2. Характеристики, които са свързани с функциите на Аз: 
 Осъществява контролни функции спрямо всички психични процеси; 
 Осъществява организация на психичните процеси; 
 Направлява поведението; 
 Различава реалност от фантазия. 

3. Характеристики, които определят динамичните аспекти на Аз или релациите 
„Аз – опит – време – опит – Аз“; 
 Променя се в зависимост от новия опит; 
 Не е присъщ на човешкия индивид по рождение; 
 Развива се в процеса на индивидуалния живот. 

4. Характеристики, определящи позиционирането на Аз в системата   „съзна-
вано - предсъзнавано - несъзнавано”: 
 Част от Аз може да бъде несъзнавана и несъзнаваното в Аз се обяснява 

чрез То; 
 Аз е онази част от То, която се е изменила под влияние на външния свят 

и при посредничеството на същото То; 
 Включва предсъзнаваното, опиращо се на паметовите следи; 
 В Аз се отделя съвест и азов идеал, които композират Свръх Аз. 

 

А. Адлер разглежда като основна мотивираща сила на човешкото развитие и чо-
вешката дейност вродения стремеж на човек към превъзходство и власт. Корените на 
този стремеж се намират в присъщото за всеки човек чувство за малоценност. Имен-
но това чувство подтиква индивида да компенсира слабостите си. Идеалът, съвър-
шенството, към което се стреми човекът според Адлер, е Бог. А. Адлер обръща из-
ключително внимание на една особена, вродена подбуда на детето, която определя 
неговото поведение спрямо околния свят – нуждата от привързаност. Той приписва 
на човешката природа една априорна подбуда –  „чувството за общност“ или „соци-
ално чувство“, и оспорва твърдението на З. Фройд, че детето идва на света като абсо-
лютен егоист. Така Адлер признава, че човешката природа е социална [1].  

К. Юнг твърди, че всички преживени от човечеството степени на развитие са 
закрепени (станали са съдържание) в несъзнателната сфера на човешката психика. 
Например най-древните етапи в еволюцията на човечеството са фиксирани в нисшата 
архаична степен на несъзнателното и те се проявяват в сънищата, митовете и вярва-
нията. К. Юнг отделя в човешката психика две системи: система „Аз“ и система 
„Маска“. Маската е социалната обвивка на личността, тя потиска „Аз“-а и пречи на 
неговото свободно развитие. Когато „Маската“ стане израз на истинското „Аз“ на 
човека, т. е. външните изисквания и вътрешният свят на човека са в хармония, се 
постига състояние на психическо здраве. К. Юнг отделя и системата „Сянка“, която 
може да се разглежда като съвкупност от смътни влечения и подбуди, които противо-
речат на общата насоченост на личността. Особено място в неговата теория заема 
„Душата“. Тя е аналог на интериоризирания образ на майката или бащата, и на несъз-
нателното – лично и колективно [35]. К. Юнг също като З. Фройд,  разделя структу-
рата на личността на Его, лично безсъзнателно и колективно безсъзнателно [34]. 
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Егото е фокусът на съзнанието и включва в себе си онези мисли, чувства, спомени и 
усещания, благодарение на които се усещаме като една цялост.  „Азът се отнася към 
външния свят посредством четири функции: мислене, чувстване, усещане и интуи-
тивност. Понеже Азът, центърът на съзнанието, произлиза от несъзнаваното, съзна-
нието с неговите функции може да бъде разбрано единствено върху основата на хи-
потезата за личното и колективното несъзнавано“ [34]. На личното безсъзнателно 
принадлежат конфликти и спомени, които някога са били осъзнати, но сега са 
‚скрити“ и забравени. Личното безсъзнателно има в себе си чувствени компоненти 
(емоционални впечатления и преживявания, които не са били достатъчно осъзнати, за 
да влязат в егото). Най-дълбинният слой в структурата на личността е колективно не-
съзнателното. То е хранилище на латентни паметови следи на цялото човечество и 
дори на нашите човекоподобни прадеди. В него са отразени мисли и чувства, харак-
терни за цялото човечество. Те са резултат от наше общо емоционално минало. Ко-
лективното безсъзнателно се състои от мощни, първични, психични образи, наречени 
архетипи или буквално „първични модели“. Архетипите са вродени идеи или спо-
мени, които предразполагат хората да възприемат, преживяват или реагират на 
събития по определен начин. 

Една голяма част от съвременните психоаналитици обръща особено внимание 
на влиянието на културните фактори, социалните условия и отношенията между лич-
ностите върху развитието и формирането на човешката психика. Именно чрез тях те 
се опитват да обяснят съществуването на агресивни и деструктивни тенденции у чо-
века. Ако З. Фройд поставя в центъра на вниманието проблема за безсъзнателното, то 
неофройдистите издигат Аза. Центърът на тежестта се пренася от неосъзнатите вле-
чения към анализ на преживявания, напр. „коренната тревога“ при К. Хорни, „стре-
межът към нежност“ на Х. Съливан, „отчуждението“ при Е. Фром.  

За Х. Съливан  съществуват два основни механизма за развитие на личността: 
потребността от ласка, от нежност и стремеж да се избегне тревогата. Те са вродени и 
по същество имат биологична основа. Междуличностните отношения също представ-
ляват основен механизъм за формиране на личността, но на друго ниво – социалното. 
Детето заварва тези отношения в готов вид, в момента на раждането си. То не ги про-
меня, не ги изгражда, а чрез вродените си механизми се приспособява към тях. За та-
зи цел се изгражда „избирателно внимание“, което е ядрото на личността – човек 
престава да забелязва това, което му пречи и по този начин изгражда своеобразна 
психологическа защита. Така личността остава пасивна и свързана с обществото, 
чийто продукт е, само посредством междуличностните отношения. Тя се определя 
като относително устойчив модел от повтарящи се междуличностни ситуации, които 
характеризират човешкия живот. В известен смисъл се запазва антагонизмът между 
биологичната и социалната природа на човека и неговата личност, както при З. 
Фройд. Той въвежда и някои основни понятия, с които доразвива идеите си: динами-
зъм, Аз-система, еднородов постулат [Сакахян, 11].  

К. Хорни  също поставя в основата на личността две тенденции. Те изграждат 
човешката личност и те я управляват. Тези тенденции са стремежът към безопасност  
и стремежът към удовлетворяване на собствените желания. Те също са вродени и 
често са в противоречие помежду си, в резултат на което в човека възниква невроти-
чен конфликт. В стремежа си да го преодолее човекът изработва стратегии на поведе-
ние, които са три на брой: стремеж към хората (приближаване, привързаност), стре-
меж към независимост (ограничаване на собствения живот, самодостатъчност) и 
стремеж да се действа срещу хората (власт, експлоатация, агресия). Тези три типа от-
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ношения (стратегии на поведение) определят три типа личности в зависимост от ори-
ентацията към някое от тях: устойчива и движеща се към хората; отстранена и отда-
лечаваща се от хората; агресивна и движеща се срещу хората [(Лъндин, 11].  К. 
Хорни въвежда и понятието „идеализиран образ“, което също е свързано с конфлик-
тите и тяхното възникване и разрешаване. Конфликтите възникват при несъответ-
ствие между субективния Аз-образ и реалното Аз [пак там]. 

Разглеждайки онтогенетичното развитие на личността, К. Хорни посочва, че 
още в ранното детство условията на възпитание водят до появата на мотива за без-
опасност като преобладаващ, а това пречи на свободното развитие на детето, на раз-
витието на неговите способности и хуманни чувства. Ако родителите оскърбяват 
достойнството на детето и го наказват несправедливо и жестоко, у него може да се 
породи агресия. Ако родителите проявяват уважение, доверие и искрен интерес към 
детето, у него може да се развие дружелюбие и взаимопомощ. Безспорно тези прин-
ципи на К. Хорни са справедливи, но в по-късния живот на детето стремежът на вся-
ка цена да се извоюва положение в обществото може да доведе до отказ от дружелю-
бието и взаимопомощта, до изострен стремеж към безопасност или конформизъм, до 
дълбока невротичност на личността [2].  

Най-далече от теорията на З. Фройд по отношение на биологичните и социал-
ните основи на личността и механизмите за нейното формиране е теорията за 
„отчуждението“ на Е. Фром. В известен смисъл тя е „най-социологизираното“ учение 
на неофройдизма. Начинът на живот на индивида е първичният фактор, който опре-
деля структурата на неговия характер, същността на неговата личност.  Този начин на 
живот от своя страна е детерминиран (се определя) от особеностите на икономичес-
ката система, в която е поставен индивидът. Развитието на съвременното общество 
все повече разкъсва социално – икономическите връзки, които са свързвали по-рано 
хората, нараства изолацията им един от друг. Човекът става все по-свободен, но и по-
самотен. Така се поражда чувство на безнадеждност и отчаяние. Според Е. Фром в 
света, в който живее, човекът е отчужден от всичко и от всички, той е „свободен“ от 
всичко. Тази свобода се нарича негативна свобода, защото човекът страда от нея, той 
желае да има някакви отношения с другите хора, да общува с тях, но обществото е 
изградено така, че не му предоставя такава възможност. Това състояние затормозява 
човека и може да доведе до формиране на невротични личности или личности с кон-
формно поведение [33], [10]. 

 
Аз-концепцията в хуманистичната  психология 
Аз-концепцията се превръща в едно от основните понятия на хуманистичната 

психология. Хуманистичният (наричан още перцептивен или феноменологичен) под-
ход се основава на следните допускания (феноменологичен подход, който определя 
основата на хуманистичната психология означава според К. Роджърс „емпатично раз-
биране на света на опита на човека“ [11]:  

 поведението зависи от ракурса на индивидуалното възприятие; 
 този ракурс по своята природа е субективен; 
 всяко възприятие на индивида се пречупва през (във) феноменалното поле 

на неговото съзнание, чийто център е Аз-концепцията; 
 Аз-концепцията е едновременно и представа, и вътрешна същност на ин-

дивида; 
 Аз-концепцията регулира поведението; 
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 Аз-концепцията притежава относителна стабилност и обуславя сравнител-
но устойчиви схеми на поведението; 

 разминаването между опита на индивида и неговата Аз-концепция се неут-
рализира с помощта на механизмите за психологическа защита; 

 главна подбуда за всеки човек представлява стремежът към самоактуали-
зация [4]. 

 
Интелектуалните лидери на движението са К. Роджърс, Е. Маслоу и Р. Мей [11].  
К. Роджърс и Е. Мaслоу приемат, че човек по природа е добър и се корумпира 

от обществото. Тази тяхна идея се противопоставя на твърдението на З. Фройд, че чо-
вешката природа е „оцветена с вътрешно присъщо зло“ и на твърдението на бихей-
виористите за промяната в човека, при програмирането на средата   [11]. К. Роджърс 
развива идеята, че в човека съществуват „тенденции към самоактуализация“. Те мо-
гат да бъдат осуетени от влиянията на процесите на социализация, но могат и да се 
разгърнат, ако е налице положително отношение между човека и средата, ако има 
емпатично разбиране, честност и обединение.  

Централно място във възгледите на Е. Маслоу, както и в концепцията на Г. 
Олпорт, заема проблемът за мотивацията. Той твърди, че хората изпитват насъщна 
нужда от общуване, от любов и уважение, от съпринадлежност. В този смисъл соци-
алността е скрита (съдържа се) в самата природа на човека. Тя е биологично свойство 
на вида „човек“. Мотивите на човешкото поведение са подредени в йерархична сис-
тема. В основата и са поставени физиологичните подбуди (потребности) и те са глад 
и жажда. След това следват нуждите (потребностите) от сигурност и защита: сигур-
ност срещу нападение, избягване на болката, свобода от нахлуване в личния живот. 
Над тях се разполагат нуждата от любов, уважение и принадлежност. Още по – висо-
ко са потребностите от самооценка, от увереност и гордост. На върха на йерархията е 
потребността от самоактуализация – основната движеща сила за себеосъществяване-
то. Незадоволяването на основните потребности поражда според Е. Маслоу неврози и 
психози. Върху тези основни подбуди се надстроява едно по-висше, всеобхватно, 
абстрактно (философско) равнище на нуждите от истина, добро, красота, справедли-
вост, единство. Необходимостта от самоактуализиране започва да функционира едва 
когато са задоволени всички други нужди на индивида. Според Е. Маслоу човек е до-
бър по природа и ако е станал нещастен или невротичен, причините за това се коре-
нят в средата, в която е живял, тя го е направила такъв [18]. 

Според К. Роджърс в личността са вплетени три сфери: това, което индивидът е 
в действителност; това, което му се струва, че е; и идеалът, към който се стреми [пак 
там]. Централно място в неговата концепция заема проблемът за съотношението 
между истинското съдържание на личността, представите на човека за себе си, за 
собственото Аз и идеалът за Аз, за онзи тип личност, какъвто индивидът иска да 
стане. Противоречието между тези три сфери става главен източник на неврозите. То 
кара човека да се чувства уязвим, неспокоен, тревожен и това чувство на тревога ста-
ва толкова по-силно, колкото повече назрява необходимостта той (човекът) да проме-
ни мнението си за себе си. К. Роджърс въвежда още едно централно понятие, нарече-
но от него „условия за престиж“. Това е несъответстващото на действителните въз-
можности и чувства на човека „Идеално Аз“. Това образувание представлява ин-
териоризирана от индивида система от мнения, еталони и модели на поведение, кои-
то са престижни в обществото и към които човек започва да се стреми въпреки собст-
вените си възможности, способности, интереси и призвание. Фактор за сближаване 
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на идеалното и реалното Аз е нормалното, „топло“, човешко отношение към всеки 
индивид, а то се реализира с либералност и толерантност към човека. В обществото, 
в което между хората съществуват хуманни отношения, се създават най – добри въз-
можности, за да може човек да осъзнае собствените си силни и слаби страни, своята 
същност и да придобие вяра в себе си. Аз-концепцията може да стане по-адекватно 
(точно) отражение на „истинските” личностни тенденции, когато средата позволява 
да бъде свободно удовлетворявана потребността на човека от привързаност към 
другите [11].  

Р. Бернс посочва, че в литературата посветена на Аз-концепцията могат да се 
открият две обстойни определения за нея. Първото принадлежи на К. Роджърс и раз-
глежда Аз-концепцията като изградена от представи за собствените характеристики и 
способности на индивида, представи за възможностите му за взаимодействие с дру-
гите хора и околния свят, ценностни представи, представи за цели или идеи, които 
могат да имат позитивна или негативна насоченост. Така Аз-концепцията се предста-
вя като сложна структурирана картина, съществуваща в съзнанието на индивида като 
самостоятелна фигура или фон, като интегрална характеристика, на основата на 
която индивидът изгражда отношение към себе си и взаимодействия с другите хора. 
(по Бернс, 1986) 

„Второто определение принадлежи на Стейнс  и Аз-концепцията се представя 
като съществуваща в съзнанието на индивида система от представи, образи и 
оценки, които се отнасят до самия индивид. Тя включва оценъчни представи, които 
възникват в резултат на реакцията на индивида към себе си, а също и представи за 
това, как той изглежда в очите на другите хора. На основата на последните се 
формира и представата на индивида за това, какъв би искал да бъде и как трябва 
да се държи сред другите [4]. 

Р. Мей изразява екзистенциалните, философски  принципи на срещата (енкаун-
тър), на „избора, автентичността, отговорността, отношението Аз-Ти, присъствието и 
др.“ [11]. Според него източник на идентичността е „преживяването на себе си във 
всеки момент“ [26, с. 69]. Съществува неделима взаимна връзка между Аза и обекти-
те, те не „могат да бъдат „мислени“ един без друг“ [пак там, с. 70]. Той описва четири 
етапа в развитието на съзнанието и самосъзнанието, в зависимост от това, доколко 
здравият индивид е готов да поеме отговорност за себе си, като отдалечи влиянието 
на другите: етап на невинността, етап на бунта (юношеска възраст), етап на обикно-
вената самосъзнатост и етап на креативната самосъзнатост. 

 
Азът и Аз-концепцията в епигенетичната теория на Е. Ериксън 
Е. Ериксън е представител на новото течение психоаналитици, последователи 

на З. Фройд, които акцентират върху влиянието на културните фактори, социалните 
условия и отношенията между личностите върху формирането и развитието на чо-
вешката психика.  

Аз, Азът и Егото имат в теорията на Е. Ериксън доста по-различно съдържание, 
отколкото влага в тях З. Фройд, родоначалник на психоаналитичната теория. Аз за Е. 
Ериксън е самосъзнанието – знанието на човека за него самия в многобройни различ-
ни ситуации, сплав от многобройни Аз. Многото Аз са предметно „предсъзнателни“, 
което означава, че могат да станат съзнателни, когато Аз ги направи такива и докол-
кото Егото се съгласи. Егото обаче е несъзнавано. Започваме да осъзнаваме неговата 
работа, но не и него [12, с. 299]. Качествата на това създание се формират в резултат 
на „взаимодействието на индивидуалния растеж и социалната среда“ [пак там]. Азът 
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става основният фактор, който осъществява връзките на индивида със света, фактор 
на личностното развитие [24, с. 21]. 

Е. Ериксън споделя мнението на Хартман, че „човек като бебе се ражда предва-
рително адаптирано към средната очаквана среда“ [12, с. 286]. Тази средна очаквана 
среда не се изчерпва само с взаимоотношенията майка – дете. Тя включва според Е. 
Ериксън природна, историческа и технологична среда или човешката екология във 
всички нейни аспекти. Тя трябва непрекъснато да се саморазвива, за да може да съз-
даде за човешкия индивид възможност не само да оцелее, но и да развие своите въз-
можности. Така Е. Ериксън поставя от едната страна индивида с предварително зада-
ден план за развитие на базисните компоненти, а от другата – средата. На определен 
етап от развитието на компонентите те се срещат с „идеите“ на средата; ако срещата 
не се „състои”, конфликтът, заложен между тях, не се решава, а се отлага. Съществу-
ва голяма вероятност той да се прояви в последващ етап, вече трансформиран в опре-
делен вид патология. 

Какво обаче представлява социалната среда според Е. Ериксън и как функцио-
нира тя? Обяснена е в термините на психоанализата и е изчерпана с взаимодейст-
вията, които хората окозват един върху друг в процеса на съвместното им съществу-
ване. Така „движението“: социална среда – индивид – личност – социална среда се 
трансформира в интеракция – комуникация – интеракция. Като най-важна „сред 
сложностите на човешкия живот“ се посочва комуникацията на его – ниво (несъзна-
вано ниво). На това ниво „всяко его проверява цялата информация, която е получена 
по сензорен и чувствен начин“ [13, с. 226]. Признаването на социалния характер на 
човешката среда води до това, че „външният свят“ на егото се разглежда като изгра-
ден от егото на другите, но не на всички други, а само на тези, които имат значение 
за него [13, с. 225]. Значимите други на различни етапи от развитието на егото 
(психиката) са различни. Така между развиващия се индивид и социалната човешка 
среда неизменно присъства посредник. Значимостта на другите за егото се определя 
не толкова от емоционалната, биологичната или физиологичната им близост, колкото 
от тяхната благоразположеност към подредбата на неговия вътрешен свят, която его-
то улавя в процеса на комуникация. В резултат на това егото ги допуска до себе си, 
„включва ги“. На свой ред егото става благоразположено към начина, по който значи-
мите други подреждат своя свят и те го включват в него. Това е основният механизъм 
за придвижването от етап в етап в процеса на развитието. „Егото на растящите и по-
раснали същества на всяка стъпка от своето развитие“ трябва да има подкрепата на 
средата на възрастните [13, с. 230]. За да може средата да има развиващ ефект, тя 
трябва да е свободна от конфликти  и да поддържа психосоциално равновесие. Егото 
е натоварено с функцията да обединява, да вплита един в друг психосоциалните и 
психосексуалните аспекти на дадено ниво от развитието. В същото време то трябва 
да осигурява по-възможност интеграция между новосъздадените Аз-образи и вече 
съществуващите, за да се прекрачат „неизбежните несъответствия между различните 
нива на развитие на личността“ [12, с. 213]. 

Ядрото на процеса на личностно развитие Е. Ериксън открива в стремежа на 
човека да търси и открива собствената си цялост, ценност и перспектива [24, с. 17]. 
За да обясни тези процеси, той въвежда понятията идентичност и идентификация. 
Идентичността става самостоятелна единица за анализ на психичния живот на човека 
[пак там, с. 9]. Но човешката същност има нещо повече от идентичност. Във всеки 
човек има един Аз, един наблюдателен център на съзнанието и волята, а самата иден-
тичност и нейните кризи не могат да бъдат единственото обяснение за развитието на 
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човека [12, с. 179]. Двете понятия имат общи лингвистични и психологически норми, 
но идентичността не може да се разглежда като „проста сума от по-ранни идентифи-
кации“, нито е допълнителна група от идентификации [12, с. 208].  

Идентичността е завоевание на юношеството. Във фиксиран, закрепен вид тя се 
наблюдава в края на пубертета и е продукт от всяка отделна идентификация с различ-
ни хора в миналото. „Тя включва всички значими идентификации но и ги променя, за 
да сътвори от тях уникално и достатъчно кохерентно цяло“ [12, с. 211]. Идентичност-
та е представата за реализираната йерархия от очаквания, изградена в детството по 
пътя на идентификация и голям брой хора, в много отношения. На различните етапи 
от своето развитие детето се идентифицира не изобщо с хората, с техните роли и 
отношения, а само с тези от тях, които са най-често и непосредствено достъпни 
(майка, баща, братя, сестри). Израстването на детето разширява възможностите му за 
взаимодействие с по-голям кръг хора и по-разнообразни роли. От характера на тези 
взаимодействия, от това доколко са пълноценни те, зависи „съдбата на детските 
идентификации“ [12, с. 209]. Чрез идентификацията културните постижения на чове-
чеството навлизат в индивидуалния свят на детето. Идентифицирайки се с ролите, 
които изпълняват значимите за него хора, то формира йерархия от очаквания за това 
„какъв, каква“ ще стане като възрастен човек. Тези очаквания в чист вид се проявяват 
в идентичността тогава, когато свършва ползата от идентификацията [12, с. 209]. 
Семейството, съседите и училището са групите, институциите, които осигуряват кон-
такта на детето с другите (деца и възрастни), съответно предоставят възможност за 
идентификация с тези други и за изграждане на очаквания. Дълбоките кризи в иден-
тичността са заложени не само в индивида, в неговата инстинктивна природа, но и в 
неговото обкръжение (преди всичко семейство), което осигурява на детето моделите 
на обществено поведение. При появата на психичен дефект във взаимодействието със 
семейството или „дефект“ на някои от членовете на семейството може да се стигне 
до модифициране и изместване на идентификацията по континиума – доверие, чувст-
во за автономия, инициативност, срам, чувство за вина, малоценност, отчаяние.  

В пубертета, когато се разгръщат предпоставките за кризата на идентичността, 
младият човек трябва да получи „признание от тези, които са около него“ за статуса 
си на възрастен [12, с. 206]. Този период от детското развитие се определя като ла-
тентен и се разглежда като един вид застой в човешкото развитие, като психосексуа-
лен мараториум. Е. Ериксън прави крачка напред в научния анализ на психичното 
развитие и насочва вниманието към психосоциалния характер на периода (той го на-
рича психосоциален мараториум). За него това е период на експериментиране с раз-
лични роли, докато порасналото дете открие онази част от обществото, която „е стро-
го определена и въпреки това, изглежда, е направена специално за него“  [пак там,  
с. 205]. 

Морарториумът е резултат от развитието на обществото и културата и затова 
може да е различен по съдържание и по значение за отделните общества и култури. 
Той може да не се преживява съзнателно като такъв, но експериментирането с „обра-
зите на идентичността“, с различните роли и тяхното вътрешно преживяване крие 
опасност от провал. Силната мотивация на някоя роля може да доведе до нейното 
прекалено ранно закрепване и ранна идентификация (напр. ролята на престъпник в 
неформална младежка група – идентификация с престъпник, с антисоциално пове-
дение).  
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Аз-концепцията в светлината на когнитивната парадигма  
Понятието Аз започва да се разглежда в когнитивната психология „през послед-

ните няколко години“ [26, с.  87]. Според когнитивния модел „Азът представлява 
„схема, която включва преработка на лична и социална информация за себе си и дру-
гите“ [Jacob, Genderen, Seebauer, 2015, по 26, с. 91]. Като схема Азът се определя чрез 
„съдържателни“ и „функционални“ термини. Съдържанието на Аз-схемата включва 
„йерархично организиран запас от знания“, който се съхранява в паметта и тя може 
„да се опише като списък“ от характеристики на индивида, които той е интериоризи-
рал през индивидуалното си развитие (пак там). Характеристиките се определят като 
общи и специфични, първите се свързват с по-обобщени себепредстави и се доближа-
ват до личностните черти, вторите са усвоени „ситуативни поведенчески модели“ 
(пак там). Функционалните термини на Аз-схемата се отнасят до взаимодействието 
на получаваната информация с вече преработената и съхранена, така че да се постиг-
не „себерелевантност на информацията“ [Jacob, Genderen, Seebauer, 2015, по 26 с. 91]. 
Аз-схемата се определя като когнитивно обобщение („когнитивна генерализация“) за 
себе си, извлечена е от миналите преживявания, организира и ръководи преработва-
нето и преживяването на информация, получавана от социалната среда [пак там,  
с. 88]. Аз-схемата може да се разглежда и като резултат от процеса на придобиване 
на знания за себе си. Тя може да бъде на различно ниво на развитие (пълнота и осъз-
натост) в зависимост от това, за каква област от жизнения цикъл на човека се отнася – по-
значима или по-малко значима [пак там]. 

Азът включва оценъчен и познавателен компонент. Оценъчният компонент се 
свързва със самооценката (глобална и частни, външна и вътрешна). Неговото при-
съствие предполага определена степен на развитие на саморефлексията, наличие на 
рефлексивни способности. Самооценяването има голямо значение за структурата на 
Аз-концепцията. „Компонентът, който е свързан със знанието за себе си“ се разглеж-
да като съвкупност от „убеждения за собствените атрибути“ [26 с. 89]. Аз-концепция-
та също се интерпретира като когнитивна структура  [пак там, с. 90]. 

Най-новата тенденция в психологията, която може да бъде определена като 
„когнитивно-психологична“ поставя във фокуса на проучванията (теоретични и 
емпирични) „начина, по който човек познава света и себе си, и управлява своето по-
ведение чрез това познание“, т.е. процесите на познаване [9, с. 35]. От тези позиции 
изучаването на себепознанието включва изучаване на: начините на приемането и пре-
работката на информацията за собствената личност; съдържанието, структурата и 
динамиката на себепознанието; ролята на себепознанието в управлението на дейнос-
тите и взаимоотношения на личността [пак там, с. 36]. Когнитивно-психологичната 
школа употребява Аз-образ и Аз-концепция за  разкриване (обозначаване) на когни-
тивното представяне (репрезентация) на собствената личност. Използват се като си-
ноними и според М. Дилова те съответстват на формулираното от У. Джеймс по-
нятие „МЕ“ [пак там, с. 40]. 

Аз-образът (Аз-концепцията) се разглежда като резултат от приемането и прера-
ботката на информация за собствената личност. Акцентът се поставя върху изучава-
нето на процесите на внимание, съхранение и извличане на информацията от па-
метта. Изследванията, които се реализират в рамките на когнитивния модел (подход) 
са ориентирани към разкриване на взаимодействието между личностната интерпрета-
ция на събитията от средата и действителните събития от средата, както и взаимодей-
ствието интерпретация – минал опит, основан на ученето [22].  
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По-съществените когнитивни теоретични определения за Аз-концепцията могат 
де се обединят в три групи. Първата свързва Аз-концепцията с нагласата (атитюда), 
напр. И. Кон. Втората група я свързва с Аз-теорията (наивно-психологична теория за 
собствената личност), третата – с „когнитивната схема“ [9, с. 43]. Когнитивните схе-
ми „съставят вътрешния модел на реалността“, включват съхраненото познание за 
отделен обект или класове от обекти [пак там, с.43]. В съответствие с това Аз-кон-
цепцията може да се определи като цялата съхранена в паметта информация за собст-
вената личност и свързаните с нея оценки, очаквания и поведенчески тенденции [8]. 
Аз-образ и Аз-концепция се разглеждат като „познаващо представяне“ на собствена-
та личност – резултат от себепознанието, когнитивна репрезентация [9]. 

Аз концепцията има уникален, субективен характер и се свързва още с органи-
зацията само на индивидуалния, уникалния опит и личната представа за собствената 
личност [18]. 

Съвременните изследвания на Аза, основани на феноменологичния и когнитив-
ния подход свързват Аз-концепцията с „това, как определяме себе си” [22, с. 461]. 
Изследват се и някои аспекти на самооценката (как оценяваме себе си) и самосъзна-
нието (кога и как осъзнаваме себе си като същества, различни от средата, която ни 
заобикаля) [пак там]. 

В процеса на индивидуално и социално развитие се осъществява и развитие на 
Аз-концепцията, което се изразява в преобразуване и поява на ново познание, на но-
ви когнитивни структури. Азът непрекъснато селектира и обработва информация за 
своите взаимодействия със средата (външна и вътрешна), в резултат на това се из-
гражда и верифицира идентичността [5]. 

 
Съвременни перспективи за структурата и съдържанието  
на Аз-концепцията 
 

Структура на Аз-концепцията, Аз-образ 
Азът (Аз-концепцията) се превръща в основна тема на психологията, защото 

„той (тя) помага да се организира социалното мислене на човека и дава енергия на 
неговото социално поведение“ [17]. 

Аз-концепцията се представя като социалнопсихологическата същност на само-
съзнанието [7, с. 66]. Тя е свързана с индивидуалността на отделния човек, с неговата 
личност и „изразява гледната точка на субекта към самия себе си“ [пак там, с. 69]. 
Тази по-обща социално психологическа интерпретация на конструкта Аз-концепция 
го представя като „уникална“, единствена и чисто субективна инстанция [пак там, с. 
69]. В резултат на това, нейното съдържание е достъпно единствено на субекта, който 
„го носи“, по пътя на интроспекцията (самонаблюдението) и рефлексията (мислене за 
собственото мислене) [пак там, с. 72]. Аз-концепцията може да бъде определена още 
като оценъчно мнение, което индивидът поддържа към себе си и чрез което се 
постига собствената идентичност [пак там, с. 73]. 

Един от първите модели на структура на Аз-концепция принадлежи на  
Р. Шавелсон (Шавелсон, 1996). Аз-концепцията е представена като йерархична и 
многодименсионална  структура. Общата Аз-концепция е разположена на най-висо-
кото ниво, а актуалното поведение – в основата. 

Аз-концепцията има своя вътрешна структура [4]. Тя се образува от: когнитив-
ни елементи или представи за собствените свойства и същност; оценъчни елементи, 
себеоценка и съответна на себеоценката нагласа към собствената личност; поведен-
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чески елементи. Но Аз-концепцията не е само констатация, описание на чертите на 
своята личност, тя е и съвкупност от техните оценъчни характеристики и свързаните 
с тях преживявания. Оценъчните елементи съществуват по силата на това, че знание-
то за себе си поражда у човека оценки и емоции, чиято интензивност зависи от само-
то когнитивно съдържание и от контекста [пак там]. Аз-концепцията може да се раз-
глежда като диспозиционна система, която включва три компонента – когнитивен, 
афективно-оценъчен и поведенчески. Според Р. Бернс терминът Аз-образ, който чес-
то се употребява като синоним на Аз-концепция не отразява в достатъчна степен 
динамичния, оценъчен, емоционален характер на представите на индивида за себе си. 
Той е свързан предимно с първата, статична, когнитивна съставяща на Аз-концеп-
цията [4]. В структурата на Аз-концепцията, предложена от Р. Бернс са включени 
трите модалности на Аза – реално Аз, идеално Аз и огледално Аз. 

Представите на индивида за самия себе си му изглеждат убедителни, независи-
мо от това дали се опират на обективни знания или субективни мнения, дали са ис-
тинни или лъжливи. За описание на конкретен човек се използват абстрактни харак-
теристики. Те отразяват от една страна устойчиви тенденции в поведението, от друга 
избирателността на възприятието.  

Азът се формира и отделя в процеса на развитие на самосъзнанието, като струк-
турен елемент на себепознанието. Той възниква като индивидуално отражение на 
въздействията на средата и служи на съзнанието за запазване на собствената иден-
тичност при променящи се външни условия. Неговото съдържание обикновено се 
описва чрез система от категории, които представляват групи от изказвания за раз-
личните сфери на дейност и за различни страни от собствения вътрешен свят. Аз - 
образът също има своя вътрешна структура. Тя се образува от:  

 когнитивни елементи или представи за собствените свойства и същност;  
 емоционално-афективни елементи, себелюбие и емоционални подбуди за 

действие;  
 оценъчно-волеви елементи, себеоценка и съответна на себеоценката нагласа 

към собствената личност [15].  
Собственото Аз изглежда на всеки човек първична и очевидна от само себе си 

реалност, но то винаги се осъзнава в контекста на някакво отношение – например: 
„Аз – Не Аз“; „Аз – Другият“; „Аз – Ние“; „Аз – Мое“; „Аз – Аз“ и др. Затова и 
теоретичният анализ на този феномен изисква според И. Кон разглеждане на теория-
та за социалната установка (нагласа) [15]. Социалните установки облекчават приспо-
собяването на личността към средата, познанието на личността, нейната саморегула-
ция и психологическа самозащита [21]. Това е така, защото устойчивата система от 
установки затвърдява това, което съдейства за задоволяване на потребностите на чо-
века (приспособяване); систематизира предшестващия опит от взаимодействието на 
субекта с обекта (познание); създава предпоставки за творческо развитие и самовъз-
питание на личността (саморегулация); позволява на индивида да избягва осъзнава-
нето на такива аспекти на действителността, които биха разклатили устойчивостта на 
неговата личност (психологическа самозащита). Отделните установки не съществу-
ват в личността самостоятелно, а се групират в определена йерархична система от 
диспозиции: елементарни установки, система от социални установки, базови социал-
ни установки и система от ценностни ориентации.  

Глобалната Аз-концепция също се разглежда от Р. Бернс като съвкупност от 
установки на индивида, които са насочени от индивида към самия себе си. Установ-
ките имат различни ракурси и модалности, а глобалната Аз-концепция има йерархич-
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на структура [4]. Разглеждането на Аз-образа и Аз-концепцията като социални уста-
новъчни системи позволява да се представи тяхната структура не като случаен сбор 
от компоненти (представи за своето тяло, психични свойства, морални качества и 
т.н.), а като някаква система от когнитивни, емоционални и поведенчески признаци. 
Емоционалните и когнитивни компоненти на Аза съществуват винаги, но всеки от 
тях има своя собствена логика на развитие.  

Разглеждана като нагласа, Аз-концепцията има и някои специфики [7, с. 90]. Те 
са свързани с нейната уникалност, единственост и неразделимост от субекта, чието 
притежание е тя. Затова и „Аз-концепцията е неповторима – ражда се, живее и умира 
с индивида”. Друга нейна специфика е нейната рефлексивност – тя е субект и обект 
на атитюда [пак там]. 

Установката се определя като създадено на основата на опита устойчиво 
предразположение на индивида към определена форма на реагиране, която ориенти-
ра и насочва дейността на индивида към обекти и ситуации, с които то /предразпо-
ложението/ е свързано. Социалната установка е предразположение на индивида или 
групата да реагира по определен начин на едни или други явления от социалната 
действителност [21]. 

Съществуват множество различни и дори противоречащи си становища за Аза. 
Според някои крайни твърдения не е необходимо да се дискутира концепцията за 
Аза, за да се осмисли човешкото поведение. Според други концепции в Аза се отра-
зява „взаимодействието между човека и средата (теория за полето, теория за социал-
ното взаимодействие, реципрочния детерминизъм, модела на системите)” [(Шапиро, 11]. 

Структурирането на съдържанието на Аз-образа от „когнитивно-структурни по-
зиции” води до неговото представяне като „йерархична структура“ [18]. В нея се 
включват когнитивни схеми от по-нисък порядък, които отразяват по-частни свойст-
ва на личността, те от своя страна се синтезират в схеми от по-висок порядък, които 
отразяват по-общи свойства [пак там]. 

Аз-образът, като всеки психически образ, упражнява ориентировъчна и регула-
тивна функция по отношение на поведението. Адаптивното поведение се осъществя-
ва благодарение на вярно отразяване на собствените физически и психически особе-
ности в Аз-образа. Той определя избора на модели на поведение, формирането на це-
лите и нивото на претенции, които те (целите) изразяват. Изграденият Аз-образ пред-
полага такова ниво на претенции, което вече може да се разглежда като устойчива ха-
рактеристика на личността. Общият знаменател, крайното измерение на „Аза“, което 
изразява степента, до която индивидът приема или не приема себе си, е самоуваже-
нието. Самоуважението е устойчива черта на личността и поддържането на опреде-
лено равнище на самоуважение е важна, макар и неосъзнавана функция на самосъз-
нанието. „Като компонент на Аз-концепцията самоуважението зависи от успехите и 
неуспехите“, свързано е с нивото на претенции на всеки субект [7, с. 75]. 

Според Д. Майерс, Азът се превръща в основна тема на психологията, защото 
„той помага да се организира социалното мислене на човека и дава енергия на 
неговото социално поведение“[17].  

Аз-концепцията включва в себе си не само убежденията за това, какъв е човекът 
в момента, но и представата за това, какъв може да стане – възможното Аз, мечтата 
за себе си и страхът за себе си [17]. Така Азът се разполага във времето и Аз-концеп-
цията се включва в отношенията на Аза с минало, настояще и бъдеще време. Тя осъ-
ществява контролна функция по отношение на поведението и движението на лич-
ността във времето – „предиктивна функция на Аз-концепцията“ [5]. 
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Различните характеристики на дейността на човека и преди всичко регулиращи-
те я оценъчни компоненти, представени в Аза се свързват с различни феномени, 
напр. ниво на претенции, самоактуализация, конформизъм и нонконформизъм, со-
циални и групови норми, самосъзнание и Аз-концепция, социална перцепция, 
съвместна дейност, общуване.  

Дж. Търнър включва в Аз-концепцията два основни компонента – социална и 
личностна идентификация [28]. Според Дж. Търнър атрибути на личностната иден-
тичност са външният вид (образът на собственото тяло), компетентността, вкусът, 
интелектуалните интереси. Още У. Джеймс отделя в съдържанието на дефинираното 
от него интегрално Аз  четири аспекта - духовно Аз, материално Аз, социално Аз и 
физическо Аз [по 4].  

Изследвайки съдържанието на Аз-концепцията на подрастващи С. Хартър отде-
ля осем аспекта в структурата на Аз-концепцията: академична компетентност; спорт-
на компетентност; външен вид; социално приемане; близки приятелства; романтично 
привличане; поведение, професионалната компетентност, [по 25, с. 135]. В изслед-
ванията на Марш се открояват пет отчетливи Аз-концепции – академична вербална, 
академична математическа, отношения с родители, отношения със същия пол, отно-
шения с другия пол [пак там]. 

М. Дилова предлага пет, „най-общи теоретично изведени категории за система-
тизиране на съдържанието на Аз-образа“ – образът на собственото тяло, социалната 
идентичност, историята на собствения живот, психологическият автопортрет и въз-
приеманият потенциал за промяна на собствената личност [9, с. 54]. Те според нас са 
съотносими и към съдържанието на Аз-концепцията. Образът на собственото тяло се 
отнася до възприятието, мислите, чувствата на човека относно неговото тяло. Въз-
приятията се формират и разгръщат в първата година от живота на детето, когато то 
започва да разграничава себе си от заобикалящия го свят. Те стоят и в основата на 
формиране на самосъзнанието [9, с. 55]. Образът включва представата за външния 
вид и физическите възможности. Социалната идентичност се определя като „съзна-
нието на човека за това, че принадлежи към различни социални групи и изпълнява 
различни социални роли“ [9, с. 56]. Тук се включват всички роли, които личността 
изпълнява и всички групи, към които принадлежи. Понятието социална идентичност 
описва как другите хора определят човека въз основа на социални категории или 
признаци, напр. възраст, професия, етническа принадлежност. Историята на собстве-
ния живот се разглежда като централен елемент на Аз-образа [9, с. 57]. Изследването 
на този елемент на самопознанието се опира на сравнително ново направление, 
наречено „наративно“. Човекът се разглежда като „разказвач на истори“, а социално-
то познание е резултат от типични сюжети, в които попада всеки през неговия инди-
видуален живот. Автобиографичното знание се променя във времето и се изгражда 
върху едно по-общо разбиране за себе си. Психологическият автопортрет групира 
представите и оценките за собствените психични качества [9, с. 60]. Той е най-под-
робно изученият компонент на Аз-образа. В него се отразява компетентността на 
собствените действия (способности, умения, знания) и съдържателната характерис-
тика на действията (мотивационни и емоционални характеристики). Възприеманият 
потенциал за промяна на собствената личност се определя от съзнателното възприе-
мане от човека на промените, които настъпват с него, и които той насочва в опре-
делена посока. Този компонент на Аз-образа е изключително важен, защото задава 
целеполагането в индивидуалния живот [9, с. 62-63]. 
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Теоретичните модели на Аз-концепцията могат да се разграничат в две основни 
направления: такива, които поддържат еднодименсионалността на конструкта и 
други, които поддържат неговата мултидименсионалност. Съгласно тези две обшир-
ни направления съществуват седем основни теоретични модела на Аз-концепцията 
[20]. Внимание заслужава представената „Йерархична структура на Аз-концепцията, 
предложена от Shavelson, Huber и Stanton (1976) в статията „Self-Concept: Validation 
of construct interpretations“, Review of Educational Research, 46, 413.“[пак там]. На 
върха на йерархията е поставена обща Аз-концепция. На второто ниво (под нея) се 
разполагат академична и неакадемична Аз-концепции. Третото ниво включва об-
ластно специфични аспекти на двете подсистеми, които корелират помежду си. Към 
академичната Аз-концепция се отнасят себепредставите, свързани с английски език, 
история, математика и ученето (науката) като вид дейност. Неакадемичната Аз-кон-
цепция включва следните компоненти: социална, емоционална и телесна Аз-концеп-
ция. Подобластите, отнасящи се към тях са: социална – връстници и значими други; 
емоционална – определени емоционални състояния; телесна – физически способнос-
ти и физически облик. 

 
Аз-концепция и самооценка (елементи на Аз-концепцията) 
Самооценката (Self – Esteem), като единство от обобщените постижения в сфе-

рата на самоопознаването на личността и на емоционално-ценностното отношение 
към себе си влиза в структурата на Аз-концепцията. Тя е определен елемент на Аз-
концепцията и едно от необходимите условия за осъществяване на регулиращата 
функция на самосъзнанието при самовъзпитание и самоусъвършенстване. Тя е „жиз-
неноважен компонент на собствената Аз-концепция“ [(Кори, 11]. „Изследователите 
са концептуално съгласни, че двата термина представляват различни аспекти на Аз-
системата“ [Byrne 1996, по 20]. „Самооценката се отнася до стойността, която човек 
си придава“ [27, с. 539]. 

Самооценката представлява оценка от личността на самата себе си, на собстве-
ните качества, мотиви, цели и действия, и отношение към себе си, „ниско или високо 
себеуважение, позитивен или негативен Аз-образ“ [8]. Затова може да се разглежда 
„като по-ограничен оценъчен компонент от обширния термин на Аз-концепцията“ 
[20]. Тя е свързана с Аз-концепцията или „собствените ни идеи за нашите характе-
ристики и способности“ [27, с. 539]. 

Според някои от съвременните когнитивни теории самооценката представлява 
когнитивна схема. Чрез нея се постига „организация на абстрактни и конкретни спо-
мени за Аза“, тя упражнява контрол върху „себелерелевантната информация“ 
[(Schiraldi, 2001, по 26, с. 88)]. В самооценката се открива както външна самооценка, 
така и вътрешна [(Rosenberg, 1979, по 26, с. 89)]. Външната самооценка е резултат на 
самоотношението, тя се променя в зависимост от различни фактори  – ситуации, ро-
ли, събития. Вътрешната самооценка е „личностна черта и е глобално заключение за 
собствената личност“ [пак там].  

Като елемент на Аз-концепцията самоооценката е едно от необходимите усло-
вия за осъществяване на регулиращата функция на Аз-концепцията. Тя е „начинът, 
по който човек се чувства по отношение на себе си“, в нея се отразява нивото на 
собственото „самоуважение и себеприемане“, „чувството за лична ценност и компе-
тентност“ [Кори, 11]. Тя също като Аз-образа може да се интерпретира като многоди-
менсионално понятие, защото може да притежава различни степени на изразеност (на 
сформираност) и да се отнася до по-частни или до по-обобщени личностни характе-
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ристики, свързани с различни области на себепредставяне. В този смисъл „самооцен-
ката е свързана със собствената идентичност“ [пак там]. Аз-концепцията става по-
диференцирана, след като човек изследва своите способности  и ги оцени. Този про-
цес е разположен във времето. Изследванията показват, че децата от 4- до 7-годишна 
възраст могат да дават преценка за себе си в четири области – когнитивна компетент-
ност, физически способности, социални способности и поведение [Harter&Pike, 1984, 
по 27, с. 539]. В зряла възраст областите на компетентност, по които хората могат да 
се оценяват нарастват значително и са вече 11 – интелигентност, чувство за хумор, 
професионална компетентност, нравственост, спортни способности, външен вид, дру-
желюбност, интимност, грижовност, адекватност и управление на домакинство 
[Messer&Harter, 1985, пак там, с. 539]. 

Самооценката е динамично образувание на психиката, което се развива. Общата 
цялостна самооценка на личността се „сумира“ от отделните по-частни самооценки, 
които се отнасят до конкретни страни и прояви на личността. Между отделните 
частни самооценки се установяват връзки с различна форма – хармонични или проти-
воречиви. Различните компоненти на самооценката могат да са на различни нива на 
осъзнатост. Тези нейни особености определят степента и спецификата на нейното 
участие в регулирането на поведението на личността. В този смисъл от „качеството“ 
на самооценката, от нейната зрялост, обективност и устойчивост зависи саморегула-
цията на поведението. Човекът не е безразличен към своите собствени качества и въз-
можности. Той ги опознава в процеса на своето развитие, изгражда представа за тях, 
оценява ги и ги преживява. Самооценката е отношение и оценка на индивида към 
себе си като цяло или към отделни свои особености, към своето положение в групата, 
към собствената си дейност и собствените взаимоотношения с другите хора. Тя е из-
точник на емоционално благополучие и увереност в себе си или обратно – на небла-
гополучие, тревожност и неувереност. Тя винаги включва и момент на прогнозиране, 
на екстраполация в бъдещето. Чрез нея личността като че ли се вижда в бъдещето, 
налучква понякога ясно, понякога смътно своите стремежи. Стремежите играят роля-
та на детерминиращ фактор, който кара човека да избира една или друга линия на 
поведение за относително дълъг период от време. 

 
Формиране и развитие на Аз-концепцията  
Развитието на Аз-концепцията започва от раждането и непрекъснато се променя 

под влияние на опита [25]. С. Джонев посочва три основания за нейното възникване 
и развитие: „способността на индивида да управлява, извиква и припомня психични-
те образи“, които са самостоятелни психични единици; откриването на Аза чрез дру-
гите; разширяване на самопознанието по пътя на самонаблюдението и самооценката 
[7, с. 73].  

Във формирането на личността на детето се включва установяването на отно-
сително устойчива Аз-концепция, т.е. цялостна представа за себе си, която не се 
свежда до просто осъзнаване на своите качества или до сбор от отделни, парциални 
самооценки. Това предполага създаване на психологически автопортрет. През раз-
личните възрастови периоди детето осъзнава една или друга страна от собственото си 
Аз. Най-рано се осъзнават уменията и практическите възможности – двигателни, 
изобразителни, изпълнителски и др. Значително по-късно се осъзнават личностните 
особености. Този процес се разгръща, когато са усвоени вече нравствено-социалните 
еталони за оценка. Обикновено тук се получават несъответствия между реалния об-
раз (това, което е в действителност детето) и изграждащия се Аз-образ. Това се обяс-
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нява със сложността и нееднозначността на резултатите от проявите на личностните 
качества. Личностните особености и личностните качества се осъзнават в процеса на 
общуване с възрастните и връстниците. Този процес е най-активен в начална учи-
лищна възраст и в подрастващата възраст.  

Развитието на Аз-концепцията е тясно свързано с развитието на системата от 
когнитивни структури [5]. Наблюдава се абстрактност, диференцираност и интегра-
ция на процесите, които са свързани със самоописанията.  

Променливостта и подвижността на Аз-концепцията дава основание да се фор-
мулира т.н. „спонтанна Аз-концепция“, която е свързана с възприятие на определена 
ситуация и е силно зависима от ситуацията [Макгуайър, У., по 7, с. 83]. Други изсле-
дователи разработват теория за „ситуативната идентичност“, според която всеки 
„индивид съхранява в своята Аз-концепция, онези аспекти, които са най-подходящи 
за обстановката и които ще му осигурят успех“ [Александър, К., по 7, с. 83]. Измен-
чивостта на Аз-концепцията се интерпретира и в теорията за „множественото Аз“ – 
ние моделираме нашето Аз чрез избора си на обкръжение, дейности, среда [Гергън, 
К., пак там]. 

 
Методи за изследване на Аз-концепцията 
Основните методи за „психологическо изследване на съдържанието на себепоз-

нанието“ (Аз-концепцията) според М. Дилова са преди всичко словесните (вербални-
те) методи - „словесен отчет за собствените преживявания, себеописание и себеоце-
няване“  [9, с. 47]. Но техният субективизъм поставя под съмнение достоверността на 
резултатите. Опит за преодоляване на тази слабост е „анонимното самоописание“, 
т.е. отстраняване на ефекта на „съзнателно изкривено“ себепредставяне [пак там,  
с. 48].  

Съществуват разнообразни техники за вербално изследване на представата за 
себе си. „Стандартизираните набори от готови вербални стимули“ са най-често сре-
щани [пак там, с. 49]. Обикновено те включват два вида вербални стимули – прила-
гателни, описващи качества и свойства на личността и описания на поведение и пре-
живявания (такава е техниката на сортиране, създадена в школата на К. Роджърс – Q-
сорт). Създадени са и се прилагат и въпросници, които обединяват частните самоопи-
сания в субскали от по-високо ниво и разкриват съдържанието на Аза в няколко ос-
новни измерения (напр. адаптираният за българска популация от Х. Силгиджиян 
въпросник на Офър за Аз-образа на юноши, Силгиджиян, 1998), (адаптация на скала 
за детска Аз-концепция на Пиърс и Харис в горна училищна възраст от Ж. Балев, 
1992). Основният недостатък на стандартизираните техники е, че те могат и да не от-
криват основни елементи от Аз-образа на изследваното лице, защото тези елементи 
просто не са включени от изследователя във въпросника [9, с. 50]. Затова се прилага 
друга техника, наречена „метод на свободните отговори“. Чрез нея се реализира 
„идеографично изследване на съдържанието“ на Аз-концепцията (пак там). Такъв е 
„Тестът на 20-те твърдения“ [16]. Изследваното лице дава двадесет отговора на 
въпроса „Кой съм Аз?“. Авторите на техниката допускат, че това са най-съществени-
те елементи в съдържанието на Аз-концепцията и редът на тяхното „проециране на-
вън“ е показателен за тяхната степен на значимост. Интерпретацията на резултатите 
разкрива „личностното Аз като набор от нагласи към себе си“ [7, с. 96]. Те имат уни-
кален характер и са присъщи на всеки отделен индивид. Отговорите на изследваните 
лица преминават през контент анализ, чрез който се очертава двуфакторна структура 
на Аза – обективна структура, към която се отнасят статусните и ролеви характерис-
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тики и субективна, която включва характеристики, отнасящи се до свойства и качест-
ва на личността. Създателите на техниката подчертават, че повечето самоописания в 
проведените изследвания могат да бъдат отнесени към обективните характеристики 
на Аз-концепцията и определят т.н. „локусен бал“ (пак там). Той има количествено 
измерение – броят обективни характеристики, който се открива в самоописанието на 
изследвания. Той е показател за „степента на опора на индивида в социалната систе-
ма” и насочва към социалната идентификация [7, с. 96]. Издига се и хипотезата, че 
„обективните социални нагласи към себе си се намират на върха на йерархизираната 
система от атитюди“ [пак там]. Това е най-широко използваният метод за изследване 
на Аз-концепцията чрез свободни отговори [7, 9].  

При самоописанието чрез  думи се изразяват основни характеристики на само-
възприятието. Едни от тях са по-значими, други са по-малко значими за конкретната 
личност. Значимостта на елементите на самоописанието и тяхната йерархия могат да 
се променят под влияние на различни фактори – контекст, жизнен опит, момент. 
Такъв вид самоописание е начин да се охарактеризира неповторимостта на всяка 
личност [4]. Идентификациите на Аза чрез думи дават информация за многобройните 
роли, дейности, предмети и хора, с които личността се е „срастнала”, за съдържания-
та, чрез които субектът преживява себе си [19]. Това е методика, чрез която се полу-
чават „самоописания на съдържанията, чрез които субектът преживява себе си „тук и 
сега“, посредством отговорности, лични качества, подражания…“. „Отговорите на 
изследваните лица на въпроса „Кой съм Аз?“ изразяват особеностите на техните Аз-
концепции“ [пак там, с. 255-256]. 

Думата като символен знак за комуникация (интеркомуникация и интракомуни-
кация) се превръща в индикатор за характеристиките (подобластите) на индивидуал-
ната йерархична мнгодименсионална Аз-концепция. Обобщените смислово (по 
значение) чрез контент анализ думи (в символни категории) очертават тенденциите в 
структурата на Аз-концепцията на групата изследвани лица.  

Считаме, че тази техника е най-подходяща за изследване на лица в подрастваща 
възраст. Екстраполирането навън на осъзнатата представа за себе си става непосред-
ствено и спонтанно при децата. Липсва ограничението да се прави избор от точно 
определен от изследователя набор от символни знаци (думи). Съществува вероятност 
обаче бедният речников запас на някои от децата да попречи на разкриването на 
представата им за себе си. Този недостатък може да се компенсира чрез интерпрета-
цията на груповите резултатите от самоописанията. 

Получените отговори се обработват чрез контент анализ. Контент анализът е 
специфична методика, която е разработена за да се използват индикативните възмож-
ности на словото за разкриване на характеристиките на субекта (личността) и обекта, 
както и характеристиките на самата информация [6, с. 227]. Символната комуникация 
между хората превръща словото в индикатор на социалнопсихологически явления 
(напр. съдържанието на Аз-концепцията). Регистрират се специфични индикатори от 
текста и се анализира тяхното съдържание и по възможност се извеждат детерминан-
ти и структури на съдържанието. Тази регистрация най-често се свежда до изброява-
не на честоти (честота на поява на езикови символи). Това превръща контент анализа 
в количествен метод [пак там, с. 228]. Контент анализът се прилага при обработката 
на открити въпроси в анкети и при „анализ на съдържанието при различни проектив-
ни тестове“ [пак там, с. 230]. Задължително процедурно изискване при контент ана-
лиза е „моделът и хипотезите да набелязват съвкупността от категории на анализа, 
които като елементи на теоретичния конструкт представляват понятия“. Тези поня-
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тия са обобщени и абстрактни, и ненаблюдаеми [пак там с. 231]. Например в теста 
„Кой съм Аз?“ на М. Кун получените отговори се обработват с контент анализ и се 
отнасят към две категории – субективни и обективни [пак там]. Като единици на кон-
тент анализа се отделят „записни единици и контекстуални единици“ [пак там,  
с. 233]. Отделните думи са записни единици и те се превръщат в емпиричен показа-
тел, но трябва да се отчита и известната неопределеност на думата. Тя произтича от 
нейното обективно съществуващо значение и личностния смисъл, който личността 
влага в употребата й. Трябва да се вземе под внимание и фактът, че честотата на поя-
ва на даден индикатор (дума) в текста е мярка за неговата значимост и тогава се 
отчита броят на появявания на съответната единица (дума) [пак там, с. 236]. 

Изчислява се и среден ранг на категориите. Усредненият ранг посочва на кое 
място в отговорите на изследваните лица се намира категорията.  Сравнението между 
честотата на поява на самоопределенията и тяхното място в теста показва, че най-
често срещаните отговори не са на предни позиции. Ранжирането на категориите 
потвърждава факта, че представата за себе си е йерархична субективна структура.  

Както вече беше посочено категориите, които се обобщават се отнасят към три 
групи характеристики – обективни, субективни и ролеви. Обективните характеристи-
ки са от конвенционално естество и чрез тях субектът се отнася към групи свойства 
или предмети [пак там, с. 256]. Субективните категории са свързани с черти, свойст-
ва, състояния, те са уникални за индивида и имат „субективно естество”. В ролевите 
самоописания се отразяват „приемането и изпълнението на определени социални 
очаквания и дейности“ [19, с. 256].  

За цялостното разбиране на детската Аз-концепция е важно да се отчита и пъл-
нотата на изпълнение на теста (количеството отговори, които изследваното дете е 
проецирало за себе си), както и последователността, в която се появяват отговорите. 

Описание на процедурата на изследване и на резултати от проведено изследване 
с този тест, с български деца е публикувано в „Ръководство за изследване на детето, 
т.1“, под. ред. на Б. Минчев [19].  

Като недостатък на методите на свободните отговори се посочва фактът, че чрез 
тях се проецират само онези елементи от съдържанието на Аз-концепцията, които са 
осъзнати (достъпни са на съзнанието) от изследваното лице. Влияние върху отгово-
рите могат да окажат и различни групи фактори (временни, свързани с някаква ситуа-
ция или постоянно действащи). Като съществен недостатък се отчита и невъзмож-
носта да се разграничат съдържателните характеристики на „реалната Аз-концепция“ 
и „желаната Аз-концепция“. В тази връзка се обсъжда и въпросът за валидността 
(достоверността) на самоописателните техники.  

Сравнително нов метод на свободните отговори е „автобиографичният метод“ – 
разкрива значими истории от живота на личността (случки), които са се отразили в 
нейната Аз-концепция [9, с. 51-52]. Разказите се изследват чрез структурирано интер-
вю. В рамките на психоаналитичната парадигма са конструирани методики, чрез 
които се търсят различни аспекти на несъзнавания Аз – проективни творчески техни-
ки, анализ на сънищата, свободни асоциации [пак там, с. 53]. Друг метод за изследва-
не на Аз-концепцията чрез автобиографията е предложен от Ziller [Ziller, по 9]. В от-
говор на въпроса „Кой сте вие?“ изследваните лица правят двадесет снимки на себе 
си и съставят разказ по тях, който пояснява смисъла им.  

Дж. Ротър и др. предлагат Азът да се изследва с т.н. „техника на недовършените 
изречения“, която представлява „комбинация от проективна техника и обективно 
скалиране“ [7, с. 107].  
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Уникалността на Аз-концепцията, нейният изключително субективен характер 
правят разкриването на нейното съдържание трудна задача за всеки изследовател. 
Включването на цялото многообразие на личните представи за себе си в структури, 
области, областни аспекти, категории и символни знаци вероятно ще обогати позна-
нието за човешката личност и нейното развитие, но вероятно ще пропусне самобит-
ността и уникалността на индивидуалното Аз. Знанието, което е извлечено от анали-
зите на структурата и съдържанието на А-концепцията на човека би било полезно за 
организиране на средата (екологията), в която се формира този конструкт. 
 
 
Литература 
  
1.  Адлер, Ал. Индивидуална психология. С., 1993. 
2. Анциферова, Л.И.,М.Г. Ярошевски. Развитие и съвременно състояние на чужде-

странната психология. С., 1979. 
3.   Бенет, Е. Из предговора. – В: К.Г. Юнг, За основите на аналитичната психология. 

Тавистокски лекции 1935. Пл. 1995. 
4.  Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание.  М., 1986. 
5.   Бургов, Пр. Специфика на Аз-концепцията и самооценката в периода на ранна 

зрялост. – В: Психология 2011. ВТУ  „Св. Св. Кирил и Методий“, 2012. 
6.   Джонев, С. Социална психология. Т.1. С., 1996. 
7.   Джонев, С. Социална психология. Т.2. С., 1996. 
8. Дилова, М. Аз-образът като психологически конструкт. Психологически изслед-

вания, 2, 3-13. С., 1987. 
9.   Дилова, М. Експериментална психология на себепознанието. С., 2008. 
10.  Елисеев, О. П. Практикум по психологии личности. ПБ., 2000 
11. Енциклопедия по психология и поведенческа наука, под. ред. на  У. Едуард 

Крейгхед, Чарлз Б. Немероф. С., 2008  
12. Ериксън, Е. Идентичност. Младост и криза. С., 1996. 
13. Ериксън, Е. Идентичност. Младост и криза. С., 2013. 
14. Кон, И. Категория „Я“ в психологии. Психологический журнал, 2, 25-39, 1981. 
15. Кон, И. Открытие „Я“. М., 1978. 
16. Кун, М., Т.Макпартлэнд. Эмпирическое исследование установок личности на 

себя. – В: Современная зарубежная социальная психология. Тексты. М., 1984. 
17. Майерс, Д. Социальная психология. СП., 1996. 
18. Маслоу, Е. Мотивация и личност. С., 2001. 
19. Минчев, Б., Д. Стефанова. Тест „Кой съм Аз?“ при деца в средно детство. – В: 

Ръководство за изследване на детето. С., 2000. 
20. Папазова, Е. Аз-концепцията в съвременната психологична литература: същност 

и структура. – В: Психологични изследвания, 1, 43-56, 2001. 
21. Психологический словарь. М., 1983. 
22. Сиймън, Дж., Д. Кенрик. Психология. С., 2000. 
23. Силгиджиян, Х. Аз-концепция и психосоциална идентичност: Жизненият преход 

към зрелостта. С., 1998. 
24. Силгиджиян, Х. „Е. Ериксън: едно предизвикателство към научните и културни 

възгледи за жизнения път на човека“, встъпителна студия към „Идентичност. 
Младост и криза“, Е. Ериксън, С., 1996. 

25. Славин, Р. Педагогическа психология. С., 2004. 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                 том XXXVI, 2017 
 

157 

26. Стоева, Т. Азът в психологическата терапия и консултация. С., 2016. 
27. Стърнбърг, Р., У. Уилямс. Педагогическа психология. С., 2014. 
28. Търнър, Дж. Социална идентификация и създаване на психологически групи. – В: 

Групата и личността в социалната психология. С., 1990. 
29. Фройд, З. Въвеждане на нарцисизма. - В: Отвъд принципа на удоволствието. С., 

1992. 
30. Фройд, З. АЗ и ТО. - В: Отвъд принципа на удоволствието. С., 1992. 
31. Фройд, З. Лекция ХХХІ. Разчленение на психологическата личност. Продължение 

на лекциите за въведение в психоанализата. - В: Въведение в психоанализата. С., 
1993. 

32. Фройд, З. Тълкуване на сънищата. С., 1993. 
33. Фром, Е. Анатомия на човешката деструктивност, С., 2003. 
34. Юнг, К. Г. За основите на аналитичната психология. Тавистокски лекции 1935. 

Пл., 1995. 
35. Юнг, К. Г. Избрано. Книга първа. Пл., 1993.  
36. Byrne, B.M., Shavelson, R.J. On the srtucture of social self-concept for pre-,early, and 

late adolescents: a test of the Shavelson, Hubner, and Stanton (1976) model. Journal of 
Personality and Social Psychology, 70 (3), 599-613., 1996. 

37. Cooley, C. Human nature and the social order. Glencoe, III.: Free Pres, 1956/1902. 
38. Daschefsky, A., Sharpio H. Ethnicity and Identity. // Ethnic and Identity in Society. 

Chicago, 1976. 
39. Furman, W & Buhrtmester, D. Age and sex differences in perceptions of networks of 

personalrelationships. Child Development, 63., 1992.  
40. Harter, S. Visions of self; Beyond the me in the mirror. In J.Jacobs (Ed.) Linkoln: 

Uneversity of  Nebraska Press., 1992. 
41. James, W. The Principles of psychology. Dover., 1980, 1950. 
42. Mead, G. Mind, Self and Society. Ch., 1972. 
43. Reid, A., Deaux, K. Relationship Between and Personal Identities Segregation or 

Integration? //Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 71, №6, 1996. 
44. Selman, R. The growth of interpersonal understanding. N.Y., 1980. 
45. Shavelson, R.J. Bolus, R. (1982). Self-concept: the interplay of theory and methods. 

Journal of Educational Psychology, 74, 3-17., 1982. 
46. Tajfel, Н. Turner, G. An integrative Theory of Intergroup Conflict. //  The Social 

Psychology of Intergroup Relations. Monterey, 1979. 
47. Turner, G. Towards a cognitive redefinition of the socialgroup. In H. Tajfel (Ed.) Social 

Identity and intergroup relations. Camgridge, 1982. 
48. Turner, K.L., Brown, C.S. The Centrality of Gender and Ethnic Identities across 

Individuals and Contexts. // Social Development, 16, 4, 2007. 
 
  



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                 том XXXVI, 2017 
 

158 

 
ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УРАВЛЕНИЕ  

НА ДОМАШНА МРЕЖА БАЗИРАНА НА УСТРОЙСТВА  
ОТ ТИП ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА 

 

доц. д-р Димитър Минчев 
Бургаски свободен университет 

 
INTELIGENT SMART HOME NETWORK BASED ON IOT 

DEVICES 
 

Assoc. Prof. Dimitar Minchev, PhD 
Burgas Free University 

 
 

Анотация: Настоящата публикация представя концепция за архитектура на ин-
телигентна система за управление на домашна мрежа базирана на устройства от 
тип Интернет на нещата. За комуникация и пренос на данни между устройствата 
се използва протокола MQTT. За комуникация и пренос на данни към мобилното 
приложение се използва форматът JSON. Предложеният модел за архитектура на 
системата позволява дистанционно управление на множество електроуреди. 
 

Ключови думи: интелигентна система, умен дом, интернет на нещата 
 
Abstract: This publication presents concept for the architecture of an intelligent smart 
home network based on the Internet of things devices. For communication and data 
transfer between devices, the MQTT protocol is used. For communication and data transfer 
to/from the mobile application, the JSON format is used. 
 

Keywords: Intelligent Network, Smart Home, Internet of Things. 
 
 

Въведение 
Широко достъпния високоскоростен Интернет позволява свързване на все 

повече устройства към глобалната мрежа. Освен познатите: компютри, таблети и 
смартфони се появиха нови устройства наречени Интернет на нещата. Те представля-
ват мрежа от физически устройства с вградена електроника, свързани към Интернет 
мрежата. Тези устройства обикновено идват със собствено приложение за смартфон, 
което позволява да контролирате техниката си отдалечено. Настоящата публикация 
представя концепция за архитектура на интелигентна система за управление на до-
машна мрежа базирана на устройства от тип Интернет на нещата. 

 
Архитектура на системата 
Концепция на интелигентна система за управление на домашна мрежа базирана 

на устройства от тип Интернет на нещата е показана на фиг.1. Предложеният модел 
за архитектура на системата е модулен и се състои от множество крайни устройства, 
наречени Host, способни да включват различни електроуреди от домакинството. 
Всяко едно от тези крайни устройства разполага с безжичен мрежов интерфейс, кой-
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то позволява на конкретното устройство да се включи към безжичната домашна мре-
жа, използвайки някой от популярните стандарти за безжични мрежи 802.11 a//b/g/n. 
Работата на всички крайни устройства се контролира от едно единствено управлява-
що устройство, наречено GateWay. Това управляващо устройство трябва да предоста-
ви връзка по команда с крайните устройства, като по този начин осигурява тяхното 
дистанционно управление. 

 

 

Фиг. 1. Архитектура на интелигентна система за управление на домашна мрежа  
базирана на устройства от тип Интернет на нещата 

За пренос на данни между крайните устройства (Host) и управляващото уст-
ройство (GateWay) се използва комуникационният протокол Message Queue Telemetry 
Transport, съкратено MQTT [1]. Изборът на този комуникационен протокол се дължи 
на неговите преимущества. Той е лек, публично отворен, описан в спецификация 
OASIS [2], стандартизиран по ISO/IEC PRF 20922 [3] и работи върху семейството от 
Интернет протоколи – Transmission Control Protocol / Internet Protocol, съкратено 
TCP/IP. 

След включване на устройствата в домашна мрежова инфраструктура е необхо-
димо всички те да бъдат видими или достъпни отвън вътрешната мрежа. Техноло-
гията Network Address Translation (NAT) или т.нар. преобразуване на мрежови адреси 
е механизъм в TCP/IP мрежите при който адресите на получателя и подателя в IP 
пакета биват пренаписани от маршрутизатор и/или защитна стена. Преобразуването 
на мрежовите адреси се използва за скриване на реалните вътрешно мрежови адреси. 
Същността на този механизъм се състои в това, че във всички пакети от изходящия 
трафик към външния свят като адрес на източника се използва един IP адрес. 
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Свързването на устройства от тип Интернет на нещата намиращи се зад защит-
ната стена на вътрешната мрежа към световната мрежа представлява проблем, т.нар. 
бариера „последните 100 метра“. В нашия конкретен случай за да бъде дистанцион-
ното управление на всички крайни устройства възможно е необходимо да се осигури 
външен достъп до всяко едно от тях. От практиката са известни четири сценария ре-
шаващи проблема „последните 100 метра“: 

 Достъп до конкретното устройство само в домашна и/или бизнес мрежа; 
 Устройството се свързва само с локален и/или отдалечен сървър;  
 Достъпваме до това устройство от Интернет чрез статичен публичен IP 

адрес; 
 Достъпваме до това устройство от Интернет, като използваме динамичен 

публичен IP адрес. 
В предложената концепция на интелигентна система за управление на домашна 

мрежа базирана на устройства от тип Интернет на нещата е избран модел с реален IP 
адрес на мрежовия маршрутизатор (Router). Решението на проблема „последните 100 
метра“ се състои в пренасочване на определен порт, така че управляващото устройст-
во (GateWay) да бъде достъпно отвън. 

За комуникация и пренос на данни от управляващото устройство (GateWay) към 
мобилното приложение (SmartPhone) е използван форматът JavaScript Object Notation 
(JSON) [4]. Изборът на този комуникационен протокол се дължи на неговите преиму-
щества. Той е лек, работи върху семейство от Интернет протоколи - Transmission 
Control Protocol / Internet Protocol, съкратено TCP/IP. 

След като е установена успешна комуникация между управляващото уст-
ройство (GateWay) към мобилното приложение (SmartPhone) потребителят на систе-
мата (User) може да управлява отдалечено всички крайни устройства (Host) от 
домашната си мрежа. По този начин системата позволява интелигентно управление 
на електроуредите в домакинството. 

 
Заключение 
В настоящата публикация е представена концепция за архитектурата на интели-

гентна система за управление на домашна мрежа базирана на устройства от тип 
Интернет на нещата. За комуникация и пренос на данни между устройствата е из-
ползван протокола MQTT. За комуникация и пренос на данни към мобилното прило-
жение е използван форматът JSON. Предложеният модел за архитектура на системата 
позволява дистанционно управление на множество електроуреди. 
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Abstract: Тhe semantic mechanism of the metaphors in Boyan Biolchev’s reality novel ‘The 
Antarctic – The Eye of the Cosmos’ is analyzed. Outlined are metaphoric epithets, 
personifications and oxymora. Attention is focused also on the irony as a stylistic device 
often met in the author’s works. 
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В своя реалити  роман „Антарктида – окото на космоса“ Боян Биолчев разкрива 
незабравимите си преживявания от срещата с ледения континент, вълнуващите емо-
ции от общуването с хора, устремени към непознатото, покорени от величието на 
природата, със свободен дух и чувство за приятелство и подкрепа. Тези неповторими 
събития  са пресъздадени от автора с брилянтен стил, богат със сравнения, лексеми с 
преносно значение, иронии, които силно впечатляват с оригиналността и експресив-
ността си. 

Ще разгледаме някои метафори, метафорични епитети, оксиморони и иронии в 
романа на Б. Биолчев, като ги анализираме на семантично ниво. 

В. Г. Гак определя три нива – ниво на действителността, план на  съдържание и 
план на изразяване. В нивото на действителността се отделят елементи на ситуа-
цията, те се характеризират с определени свойства (аспекти), а всеки от тях има своя 
различителна черта. Отражението на елемента на ситуацията в плана на съдържание 
образува семантема, отражението на аспекта – семантическа категория (или архисе-
ма), отражението на различителната черта на дадения аспект образува сема. „Семан-
темата има йерархическа организация и включва архисемите (общите семи с родово 
значение), диференциалните семи с видово значение и потенциалните семи, отразява-
щи вторични характеристики на обозначаемия обект [1, с.371].  

Като разглежда семантичните процеси, които се извършват в думите при тяхно-
то съчетаване, Гак определя семантическо съгласуване (наличие на една и съща сема 
в двата члена на синтагмата), семантическо несъгласуване (отсъствие в единия член 
на общата сема) и семантическо разсъгласуване (наличие в пределите на синтагмата 
на компоненти, несъвместими от гл.т. на реалните предметни отношения). При раз-
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съгласуването се осъществява погасяване в единия член на семи, противоречащи на 
семите в другия член, или пренос от една семантема в друга на недостигащи семи.  
Според Гак този процес е в основата на преносимостта на значението при думите  
[1, с.381]. 

За подобни семантични процеси при  метафората пишат и авторите от Групата 
Мю. Те определят тропите и в частност метафората като метасемема, „фигура, заме-
няща една семема с друга, т.е. метасемемата модифицира организацията от семи на 
нулевата степен“ (или нормата) [2, с.67]. По-нататък уточняват, че „метафората не се 
свежда към проста замяна на смисъла, това е изменение на смисловото съдържание 
на думата, възникващо в резултат на две базови операции: добавяне и съкращаване 
на семи“ [2, с.194]. 

М. В. Никитин определя в лексикалното значение на думата ядро или интенцио-
нал и периферия или импликационал. Признаци с висока вероятност на импликация 
образуват силния импликационал на значението, а признаци, които е невъзможно или 
е малко вероятно да се реализират, съставят отрицателния импликационал на значе-
нието [3, с.81]. 

В метафоричните съчетания, които ще анализираме, е налице семантичният 
процес разсъгласуване, при който в единия член на синтагмата се погасяват семи, 
противоречащи на семи в другия член, и се активизират недостигащи семи. Актуали-
зиращите се семи съставят отрицателния импликационал на лексикалното значение. 

Метафорите и метафоричните епитети в романа на Б. Биолчев пресъздават не-
очаквани и въздействащи образи и разкриват богатото въображение и майсторския 
стил на автора. 

Пред мене е Антарктида, зад мене са тропикът на топлата къща, кон-
тиненталният климат на биографията ми и въпреки вродения ми инат лугавият 
вкус на страха от новото, който не се споделя дори и с приятели. (с.5) В първите 
две метафори се погасява диференциалната сема (ДС) ‘географско понятие, свързано 
с личното жилище на субекта и климата, в условията на който е преминал животът 
му’ и се актуализира ДС ‘топлина’. В метафоричния епитет лугав се погасява ДС 
‘блудкав’ и се активизира ДС ‘неприятен, отвратителен’. Но добре, че съществува у 
човека тая лютива смелост да надниква отвъд погледа си. (с.12) В метафоричния 
епитет се погасява ДС ‘вкусово усещане’ и се актуализират ДС ‘риск’, ‘предизви-
кателство’. Шефът на департамент „Спорт“ на университета, по прякор Будата, 
е носител на черен пояс по джудо и на разхлабен пояс по гастрономия. (с.14)  В 
метафората се погасява ДС ‘спортно отличие’ и се активизира ДС ‘чревоугод-
ничество’. Емо Прокопов,  .мъж като скала, установява, че вестибуларният му 
апарат няма черен пояс.  (с.16) Тук отново не е активна ДС ‘спортен приз’ и се 
актуализира ДС ‘здравословен проблем, свързан с равновесието’. Истината е 
озъбено ясна. (с.28) Не е актуална ДС ‘отворена уста, през която се виждат зъбите’ и 
на преден план изпъква ДС ‘неоспорима, категорична’. При всеки удар във въздуха 
излитат ветрилообразно колиета от сини кристалчета, които улавят оскъдната 
светлина и я разпращат по отвесната стена на изкопа – една феерия от багри на 
мъчително очакван възторг. (с.30) В първата метафора се погасява ДС ‘лед’ и се 
актуализира ДС ‘бижу от скъпоценни камъни’. Във втората метафора не е активна 
ДС ‘многообразие от цветове’ и се активизира ДС ‘дълго чакано еуфорично чувство’. 
Очите му са по-черни от лицето, но в тях белее пестеливо любопитство. (с.31) В 
метафоричния епитет се погасява ДС ‘качество на човек, който не обича да харчи 
много пари’ и се актуализира ДС ‘незаинтересуваност’. В крайна сметка изпълни-
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тели се оказахме ние с Пимпирев. Той, за да даде личен пример, а аз поради лепкаво 
писателско любопитство.(с.29) В метафоричния епитет се погасява ДС ‘качество 
на вещество, за което се залепва всичко, което се докосне до него’ и се  изтъкват ДС 
‘заинтригуван’, ‘заинтересуван’. И по хлъзгаво отклоняващите се погледи, доскоро 
вперени в мен, установявам, че сурикатите в експедицията са значително повече. 
(с.65) В метафоричния епитет се активизира ДС ‘отбягващ с плавно движение’. Пред 
очите ни бликва в багри и сребристи метални отблясъци селище. (с.71) При 
метафоричното съчетание на лексемата бликва с лексемите багри и отблясъци се 
погасява ДС ‘движение на течност’ и актуална става ДС ‘излъчване на разноцветни 
светлини’. Изминава необходимото технологично време за постигане на съкровена 
алкохолна акустика. И се появява китарата на Боби. (с.76) В метафоричните епите-
ти се актуализират ДС ‘задушевно’, ‘опияняващо под въздействието на алкохола  и 
на песента’. 

По отношение на семантичния механизъм на олицетворението като вид метафо-
ра З. И. Хованска посочва, че той се състои в „частична трансформация на речнико-
вото значение, т.е. възникването на негов вариант, който се характеризира със задъл-
жително конкретно-образно обогатяване. Образният компонент на варианта на значе-
нието е свързан с реализация на признака одушевеност в микроконтекста, който не се 
съгласува с понятийното ядро на изходното речниково значение, несъдържащо тази 
сема [5, с.294]. 

Вятърът е понамалял, но все още се кикоти в ламарината на покрива. (с.59)  
В това олицетворение на вятъра метафорично се приписват качества, характерни за 
живо същество, в лексемата вятър се активизара ДС ‘одушевеност’.  Едни (късове 
от ледника) наивни имигранти със зелена карта за океана. След векове припъл-
зяване със сантиметри по сушата те са обзети от радост, че най-после имат 
свободата да се движат бързо. (с.60) В лексемата ледник се актуализира ДС 
‘одушевеност’ и  обектът  метафорично се характеризира чрез признаците ‘наив-
ност’, ‘радост’. Трябва ти време, за да разбереш, че това са спалните помещения и 
обтекаемата им форма пречи на вятъра да се упражнява музикално над главите 
на спящите. (с.71) В лексемата вятър става активна ДС ‘способност да репетира 
музика’. 

Най-силно въздействащият вид метафори са оксимороните. Те са неимплика-
ционни съчетания, при които се наблюдава семантическо разсъгласуване на семи с 
противоположна семантика.  

Пимпирев, едър мъж с дълги крака и къса крачка, ни води  към огрения от вне-
запно слънце Крумов камък, въпреки че върви отзад. (с.62) Съчетават се противопо-
ложните ДС ‘движение начело’ и ‘движение отзад’. На Антарктида бог е несъмнено 
по-близо до хората, но пък те пак са си така далече от него навсякъде. (с.64) В 
едно съчетание са взаимно изключващите се ДС ‘близо’ и ‘далече’. Шантавият ми 
приятел, един от ония луди, благодарение на които България все пак минава за 
нормална (с.74) В един израз са свързани смислово противоположните ДС ‘луд’ и 
‘нормален’.  

Повечето автори отделят иронията като самостоятелен троп, с механизъм, раз-
личен от този на метафората. Б. В. Томашевски я определя като „реторически обрат 
на речта. В това значение иронията назовава насмешлива употреба на думата в про-
тивоположно значение: умник в значение на глупав и др.“ [4, с.238]. 

З. И. Хованска анализира ироническото, т.е. насмешливото отношение към 
предмета на изображение, като посочва, че то може да съпътства семантическия 
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механизъм на метафората и метонимията, т.е. да се създава по принципа на троповия 
стилистически прийом. Но може и да не бъде свързан със семантическия механизъм 
на тропите, а да възниква за сметка на нарастващи градации, комически натрупвания 
на детайли, други прояви на хиперболизацията, на пародийните средства, на комби-
нирането на думи с различна функционално-стилова маркираност, на синтактически 
нарушения и др. явления, нехарактеризиращи се със семантическа еднородност, 
комическият ефект на които е свързан с различни контекстуално-ситуативни условия 
[5, с.303]. 

Иронията е често срещан стилистичен похват в романа на  Биолчев. Тя разкрива 
неговото тънко чувство за хумор, самокритичността му към някои човешки слабости 
изобщо или към някои черти от характера на българите, които особено ярко се проя-
вяват при екстремните условия по време на експедицията. 

Били интелигентни като хората. Чистокръвна обида за китовете. (с.68) 
Диференциалната сема ‘интелигентен, умен’ в лексемата хора се заменя с ДС ‘неин-
телигентен, глупав’. Чува се съскащ звук и високо над нас се извисява фонтан. 
Залива ни ледена океанска вода. Ако ще се преструва на душ, би могъл поне малко 
да затопли водата в дихателната си тръба. (с.68) Създава се комична ситуация, в 
която китът иронично се представя като душ и от него се иска да пръска топла вода. 
Същества, които от страх за себе си биха му причинили зло, ако можеха, но 
понеже не могат, само досадно и монотонно си мърдат устните, издавайки зву-
ци в много тесен за слуха на голямото животно диапазон. (с.68) Иронията е 
постигната на основата на хиперболизация в размерите на кита и антитеза с нищожно 
малките хора. Моторът изревава и Румяна, Злати и аз потегляме ветрилообразно 
нагоре, на трийсет метра от шейната…Удоволствието е още по-ярко, защото 
бензинът е чужд. Това продължава доста дълго, но не чак толкова, колкото ни 
се иска, защото горивото, макар и чуждо, все пак свършва. (с.79) Създадена е 
комична ситуация, в която се осмива една слабост на българина – желанието да 
ползва нещо чуждо, без да плаща. Стигайки до шейните, те (испанците) нежно го 
настаняват в ремаркето, след това единият се качва на тяхната шейна, а вторият 
взема шейната на Хорхе. Изключително впечатление прави, че си носят туба с 
бензин, за да я заредят. Има нещо трогателно в това някой да ни познава тол-
кова издълбоко. (с.79) По повод на представената  вече ситуация се иронизира също-
то отрицателно качество у българите, като ДС ‘мило, внимателно’ в лексемата тро-
гателно се замества с ДС ‘подигравателно, снизходително’. 

В заключение може да се направят следните изводи за изящния стил на Боян 
Биолчев в романа „Антарктида – окото на космоса“. Авторът създава оригинални, 
запомнящи се метафори. Сред тях изобилстват метафоричните епитети, олицетворе-
нията, а особено впечатляващ със съчетаването на противоположни семи е оксиморо-
нът. Б. Биолчев е майстор на ироничния изказ, чрез който много внимателно насочва 
погледа си към някои човешки прояви, които не одобрява. 
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Abstract: This paper presents the result of simulating a photovoltaic central using Matlab. 
The obtained data show results of the parameters investigated in real conditions . 
 
Key words: photovoltaic central, MatLab simulating, transformer. 

 
Въведение 

 

Фотоволтаичните модули са изградени от множество отделни слънчеви елемен-
ти, свързани последователно и паралелно с цел осигуряване на необходимите стой-
ности на тока и напрежението.  

Слънчевият фотоволтаичен елемент (solar photovoltaic cell) работи на основа на 
фотоефекта, преобразуващ слънчевото излъчване в електрическа енергия. Действието 
на фотоелемента е основано на вътрешния фотоефект.  

Именно този ефект и по-точно процесът на разделяне на генерираните от фото-
ните двойки електрон-дупка в p-n преход, лежи в основата на процеса на генериране 
на електрически ток. 

Слънчевият елемент може да се представи във вид на функционален блок с 
външни, вътрешни и изходни параметри.  

Към външните параметри се отнасят осветеността и температурата на фотовол-
таичния елемент, към вътрешните – напрежението на празен ход и токът на късо съе-
динение.  

Изходните параметри са изходното напрежение, товарния ток и изходната мощ-
ност [5]. 

Основна характеристика на елемента (модула) е V-A зависимост между товар-
ния ток и напрежението на клемите на фотоволтаика при постоянни стойности на 
температурата и интензивността на падащото слънчево излъчване.  

Установено е, че интензивността на слънчевото излъчване оказва влияние на го-
лемината на изходния ток, а температурата – на изходното напрежение.  

Масовото приложение на фотоволтаичните панели наложи изискването за ко-
ректното определяне на параметрите и характеристиките на модулите. 

За изследването им основно се използва математически модел, създаден на база 
на еквивалентната електрическа схема на фотоелемента и формулата за пълния ток, 
получен от единица площ. 
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Фиг. 1. Еквивалентна схема на фотоволтаичен елемент 
 
 

Характеристичното уравнение се извежда с помощта на закона на Кирхов: 
 

(1)           PV ph d shI =I I I   

Където: 
 Iph – фототок, зависeщ от плътността на слънчевата радиация (А); 
 Id   – токът през диода; 
 Ish – ток, протичащ през съпротивление Rsh. 
Токът, протичащ през диода се определя от зависимостта: 

 

(2)       
 pv s pvq U R I

nkT
d shI =I e 1

 
 
 
 

 

Където: 
 Isс – обратен ток на насищане на диодите, (А); 
 q – заряд на електрона (1,602×10−19 С);  
 k – константа на Болцман (1,38×10−23J/К);  
 T – температура на прехода (K); 
 n – коeфициент, зависeщ от материала на фотоволтаика; 
 Rs – последователно свързано съпротивление (Ω); 
 Rsh - шунтиращо съпротивление (Ω). 
Шунтиращото съпротивление се приема за достатъчно голямо, а последовател-

ното – за относително малко. С помощта на коефициента n може да се вземат под 
внимание свойствата на материала, който е използван при производството на 
фотоволтаичните елементи. Стойността му варира от 1 до 2 (в някои случаи над 2). 

(3)        pv s pv
sh

sh

U R L
I =

R


 

Зависимостта между тока и напрежението на клемите се описва от уравнението: 

(4)       
 pv s pvq U R I

pv s pvnkT
PV ph

sh
sc

U R L
I =I I e 1

R

  
   
 
 

 

С помощта на описания модел могат да бъдат изследвани волт-амперните ха-
рактеристики на фотоволтаичните елементи при използване на компютърно програ-
миране. Програмният комплекс MatLab реализира визуално програмиране. Библиоте-
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ката Simulink е разработена специално за моделиране на електрически процеси с раз-
лична сложност. Моделирането на характеристиките на фотоволтаика се използва 
при решение на следните задачи: 

 оптимизация на схемата на фотоволтаика; 
 определяне на оптималната работна точка в условията на изменящи се ос-

ветеност и температура; 
 оценка на схемните загуби; 
 определяне на влиянието на частичното засенчване на изходните харак-

теристики и изменение на мощността на фотоволтаика; 
 определяне и моделиране на фотоволтаични системи за електроснабдяване; 
 анализ и прогнозиране на работата на фотоволтаичната централа. 

При моделирането на волт-амперните и волт-ватните характеристики трябва да 
се знаят базовите параметри на модула: напрежение на празен ход и тока на късо 
съединение, които са посочени от производителя в паспортните данни на модула.  
 

I. MATLAB МОДЕЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА УЧЕБНА ФОТОВОЛТАИЧНА 
ЦЕНТРАЛА 

 

На базата на готов модел от MatLab е симулирана работата на фотоволтаичната 
централа на БСУ (Фиг. 2). Централата е с мощност 3500 Wp. Трансформаторът е ТМ-
4/23 с номинална мощност 4 кVA, напрежения 6000/230 V. Натоварен е с 2 кW актив-
на мощност и 1 kVAr реактивна мощност. 

 

Фиг. 2. MatLab модел на фотоволтаичната централа 
 
 

II. ОПИСАНИЕ НА СИМУЛАЦИОННИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ  
 

Началната стойност на слънчевата радиация е 300 W/m2 при температура 25 0С. 
При достигане на установено състояние (след около 0,2 секунди) се получава 
напрежение от фотоволтаичната централа Vd - 428 V и мощност около 1000 W. Във 
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време t = 0,5 s слънчевата радиация се повишава от 300 на 850 W/m2, при което уп-
равляващата система увеличава заданието на 435 V, за да се извлече максимална 
мощност от централата 3000W (Фиг. 3). 
 

 
 

Фиг. 3. Стойности на слънчевата радиация, напрежение и мощност  
след фотоволтаичните панели 

 
След преобразуване от инвертора се получава резултат за променливотоковите 

параметри, както е показано на Фиг. 4 и Фиг. 5. 
 

 
 

Фиг. 4. Стойности на напрежението и тока след инвертора 
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Фиг. 5. Напрежение, ток на фотоволтаичната централа и ток през диода 
 

Този симулационен модел е разработен с цел изучаване на процесите и явления-
та при бъдеща работа на университетската фотоволтаична централа в паралел със 
захранващата мрежа посредством силов трансформатор. 
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FEAR AND ANXIETY AS SIGNS OF THE MENTAL STRUCTURE 

AND FUNCTIONING OF THE CHILD 
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Abstract: The article looks at fear and anxiety as a part of the normal development of the 
child and part of the psychopathological picture. R.Spitz’s., M.Klein’s., F.Tusten’s and D. 
Winnicott's conceptions connected with the archaic and later experiences of anxiety and 
fear and their function in the mental structure are being exammined. The differences 
between the autistic and psychotic fears are being brought forward, as well as a few 
elements of child hysteria, which ought to make us more vigilant when we diagnose the 
mental structure and the functioning of the child. 
 
Key words: archaic anxiety, autistic and psychotic fears, mental structure, child hysteria 

 
 

Тази статия е резултат от двегодишна работа в картел: „Аутизъм и детска пси-
хоза“, организиран от Асоциация Българско психоаналитично пространство. По вре-
ме на тази работа със съвременни и класически текстове върху аутизма и детската 
психоза, и споделяне на практически опит от работа с деца с различни по тежест 
проблеми в развитието, за мен се очертаха две важни полета, върху които продължих 
да работя в настоящия текст. Първото е свързано с проявленията на детските стра-
хове и психична тревога, организирани в симптоми и поведения, които ние наблюда-
ваме в консултативната и психотерапевтичната практика, а второто  – с мястото и 
функцията на страха и тревогата в психичната структура на детето. 

„Ако хвърлим на пода един кристал, той ще се разчупи, но не произволно; той 
ще се разпадне на парчета, чието разчленение, макар и невидимо е било определено 
предварително от структурата му.”[10] Можем да кажем, че в психологичното кон-
султиране и приема на деца с проблеми, ние се интересуваме от структурата, от чуп-
ливите точки в нея и възможността детето да функционира, „носейки“ своите чуп-
ливи точки.  

Такова външно проявление на чупливите точки е страхът. Ако можем да го опи-
шем като проявление и като функция в конкретния случай на всяко дете ние ще 
знаем малко повече за психичната организация и ще имаме повече идеи за подход и 
интервенции в работата си. 
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Страхът и тревогата като част от нормалното развитие и като част от 
психопатологичната картина 
 

Съществува двойна форма за проява на тревогата – психична тревога /често 
неопределена/ и  страх от реален обект. Съществува и двойна форма за нейното про-
явление – соматична и психична. 

Рене Шпиц [11] и Маргарет Малер [9], говорят за чисто соматични предшестве-
ници на тревогата – бебето изпитва напрежения свързани с процесите в тялото и без-
покойства по повод на нарушения във вътрешното равновесие – глад, препълване на 
пикочния мехур, или червата, по повод на сензорните въздействия превишаващи въз-
можността за преработване и разреждане. Ф.Грийнейкър [9] говори не само за пре-
диспозиция към тревога, но и за аморфна базова тревога. 

Това, което ни интересува, линията, която следваме е как тази тревога се преоб-
разува, каква е нейната съдба. 

Ще започнем с Мелани Клайн [4], която помества параноидно-шизоидната 
позиция в първите 3-4 месеца. Тя формулира шизо-параноидния страх, който рекон-
струира от анализата на ранните етапи на детството. Този страх възниква чрез два ме-
ханизма: разцепването и проективната идентификация: 

Разцепването се отнася както до обекта, така и до Аз-а и се изразява в страха от 
разчленяване. Разцепването от една страна създава риск от разчленяване, от друга е 
защитен механизъм срещу това разчленяване. Как звучи това? „Гърдата не може да 
бъде едновременно добра и лоша, аз не мога да бъда добър и лош. Ако съм добър, 
инкорпорирам добата гърда, тогава аз съм цял и гърдата е цяла. Лошата гърда и ло-
шият аз, могат да съществуват само извън.“ 

Проективната идентификация: действа чрез механизъм, състоящ се от два 
етапа, които действат последователно. Лошият Аз се проектира навън /проекция/ и се 
помества в обекта /идентификация/. Но тази идентификация е вторична, тя възниква 
след разцепването и проекцията на частичния обект. 

В клиниката проективната идентификация може да създаде много ефективен за-
щитен механизъм, който успокоява тревогата и поддържа дистанция по отношение 
на деструктивните нагони и резултатите от тяхното действие.  

Този механизъм преобладава при психозите, но например описаната от М. 
Клайн „физиологична психоза“ при бебето, показва, че всички структури „познават“ 
този механизъм и могат да го включат в набра от защитни механизми. Кое е важно: 
именно другият бива идентифициран с непозната или неприемлива част от себе си, а 
не интроецирания обект. Т.е. обектът е разцепен, Аз-ът е разцепен. 

В книгата си „Аутизъм и детска психоза“ Франсис Тъстин [7] разделя 4 типа 
аутистично функциониране, като четвъртия тип „Регрисивен вторичен аутизъм“ 
диференцира детската психоза. Една от особеностите, които Тъстин посочва е преко-
мерната употреба на проективната идентификация: 

„Проективната идентификация става прекомерна и разпръсква телесни части 
във външни обекти. Това, разбира се е самозаблуда. Целта е: 

а/  намаляване на последиците от телесната разделеност; 
б/  облекчаване на „дупката” чрез вид депресия; 
в/  чувство, че телесните части са държани някъде. Резултатът е: 
г/  храненето и разграничаващата рецепция на стимулите са затруднени от раз-

пръскването на тялото на малки части; 
д/  фрагментация на обекта и на Аз-а; 
е/  регресията и влошаването са неизбежни“ [7] 
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Депресивната тревога 
Описана е поотделно от Р.Шпиц и М.Клайн – това е страхът изпитван от ця-

лостния Аз от загубата на обекта, възприеман като цял. Депресивната тревога е свър-
зана със загубата на оралния обект и първата тревога от вина, но вината няма нищо 
общо с едиповото чувство на вина, включващо въпроса за кастрацията и интроекция-
та на Свръхаз-а. Тревогата е от вината, че си разрушил, унищожил, нанесъл щети на 
обичания обект. 

Тук се срещаме с клинични феномени като анаклитичната депресия /Рене 
Шпиц/, сепарационна тревога /Дж. Боулби/ [9]. Трябва да помним, че тези два фено-
мена са свързани с депресивната тревога – т.е. вече е била изградена връзка с обекта 
и  е достигната определена степен на зрялост в преживяването на цялостност по от-
ношение на Аз-а и на обекта. 

Аналната тревога 
Това е първият вид смесена тревога, свързана едновременно с нагона, забраната 

и риска от загуба на обекта. Тя има четири аспекта: 
 Реакция на родителските предписания и забрани в момента на възпитаване 

на сфинктерната континенция /управляване на задържането и отделянето/ с въвежда-
не на периоди, които се съчетават с фазите на разрешено или предписано удовол-
ствие /„достави сега удоволствие на мен, достави удоволствие  и на себе си“/ и на 
предписаното управление /„сега и тук може, сега и тук не може“/ 

 Колебанието между активност и пасивност – всеки един от тези два аспекта 
може да бъде преживяван като опасен.  

 Страх от анално разделяне и страх от нахлуване в другия, неговото разруша-
ване, неговото замърсяване. Този страх, толкова жив, често се продуцира в момента 
на разделяне на нагоните и открива агресивност, която не е свързана с либидото. 
Тази действена агресивност влече след себе си проективния страх от отмъщение от 
страна на другия. 

 Страх от загуба на аналния обект, явяващ се или неявяващ се част от собст-
веното Аз /фекалната маса често служи на една много инвестирана автоеротична 
игра/, част от тялото, отделянето на която образува архаичния прототип на кастра-
цията и може да бъде наистина опасна. Много материални обекти /играчки, колек-
ции/, а така също това, което се произвежда от тялото /нокти, косми/, притежават 
смисъла на аналния обект, който трябва да бъде съхранен на всяка цена и по отноше-
ние, на който съществува едновременно и страх и желание да бъде увреден, раз-
рушен. 

 

Защитите от анален тип се срещат най-често при деца в псевдо-психотичен 
статус: 

 – проекция; отричане на реалността вербално или с действия; изолация на 
афектите, интелектуализация, овладяване /завладяване/ с помощта на мислите, пог-
леда; анулиране;  

– всички прояви на магическото мислене. Всички защити служат на целта: въз-
становяване на всемогъществото.  

Към тях могат да бъдат добавени по-малко ментализирани защити от поведен-
ческия регистър, такива като моторна затормозеност /обусловена от страх от агресив-
ност/ или нейната противоположност – ажитираността, компулсията към разрушение 
или проверка на целостта на материалните обекти. 
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Значение на страха като симптом в детската клиника 
В детската клиника симптомът няма диагностично значение самостоятелно, 

единствено и изолирано от ситуацията в живота на детето – семейството, детската 
градина/училището. Не можем да сложим знак на равенство между симптом и раз-
стройство: 

Например: страх не е = страхова невроза; страх не е = фобия 
Ще предложа някои разграничения между аутистични и психотични страхове, 

които могат да ни дадат отправни точки за да мислим за  психочното функциониране 
на детето. 

Аутистични страхове: 
Вътрешният свят е белязан от слепеност /адхезивност/ в смисъла на Естер Бик 

[1] и това води до невъзможен достъп до стабилизирана, автентична интерсубектив-
ност. Свят в две измерения, липсва третото – дълбочина.  

Страховете не се отнасят до ДРУГИЯ, защото мястото на другия не е конструи-
рано. Страховете се изграждат върху провала в процеса на интерсубективност, това е 
провал в изграждането на чувство за себе си, усещания и възприятия за собствената 
личност. Те са свързани с провал в изграждането на психичната обвивка  /Д.Анзьо, 
Е.Бик, Узел/ [9]. Отворите по тялото или липсват или са прекалено много. Дупките 
върху тялото не са ерогенизирани, те нямат тази функция да се отварят и затварят. 
Тялото не е събрано в едно цяло, органите и съответно усещанията, които идват от 
тях не са разположени във вътрешното пространство. Стимулите, които идват отвън 
не са локализирани отвън, защото няма формирано преживяване на вън и вътре. 

Оттук и страховете са примитивни, катастрофални, страхове от: 
 втечняване, изтичане, изпразване, падане безкрай, пропадане без дъно, раз-

тваряне. Липсва удържащата функция, както отвън, така и отвътре. Няма страхове от 
разпокъсаност, защото още няма СЕБЕ си и АЗ. 

Аутистичните страхове са включени в първичните процеси1 и те могат да бъдат 
активирани при всички хора. В моменти на силни атаки върху психичните преживя-
вания, върху псхичината цялост всеки – дете или възрастен може да има такива стра-
хове. Например, високата температура води до преживявания на дезинтеграция на 
телесната цялост. Мъченията, изтезанията са фактор, който може да породи такива 
страхове. Събития с висок стресов ефект – смърт и загуба на близки хора в личен, 
вътрешен план, природни бедствия и катастрофи в социален, външен план също са 
предпоставка за подобни преживявания.  

Това илюстрира съществуването на „аутистични ядра“ в психичното функцио-
ниране на всички психични структури.  

Според Пиер Делион [2] формата на трансфер, която характеризира децата ау-
тисти е „адхезивния трансфер“. Тези деца изграждат света си чрез механизма на 
адхезивната идентификация, описана от Доналд Мелцер/ [6] , която в развитието на 

                                                            
1 Първичен процес /пп/ на равнището на топиката: ПП характеризира системата на Несъзнава-
ното; на равнището на икономико-динамичната: в ПП енергията тече свободно, преминавайки 
от една представа в друга чрез механизмите на изместване и сгъстяване. Тя се стреми да реин-
вестира напълно представите, свързани с изживявания на задоволство, които съставляват 
желанието /примитивна халюцинация/. Фройд развива този концепт в „Проект за една научна 
психология“ 1898 и в „Тълкуване на сънищата“, глава VІІ /виж стр.369 от Речник по психоана-
лиза, Ж. Лапланш и Ж.Б.Понталис/. Виж повече в „Тълкуване на сънищата“, стр.527, изд. 
Евразия 1997. 
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бебето и малкото дете първо е нормална и впоследствие става патологична. Тези 
психични процеси отговарят отчасти на нуждата, в която тези деца живеят: да се 
справят с примитивните и архаични страхове. Те са описани от Д.Уиникът в статията 
му „Страхът от разпадане“ като „примитивни агонии“ [8] : 

„Може да се състави списък на примитивните агонии, които изживява невръст-
ното дете (думата тревожност не изразява в достатъчна степен интензитета на тези 
форми). Ето някои от тях: 

1. Връщане към разединено, дезинтегрирано състояние (защита: дезинтеграция) 
2. Постоянно пропадане, рухване (защита: самоподдръжка) 
3. Загуба на психосоматично единство, провал в настаняването на психичното в 

телесното (защита: деперсонализация) 
4. Загуба на чувството за реалност (защита: разработване/експлоатация на 

първичния нарцисизъм и прочее) 
5. Загуба на способността да се свързва с обекти (защита: аутистични състояния, 

свързване единствено със собствените интрапсихични явления) … и  така нататък“. 
 
„Когато си в ежедневен контакт с подобни деца, пише Пиер Делион [2, с.37], 

относително лесно е да разбереш за какви страхове става въпрос: при възникването 
на всеки такъв страх, детето се вкопчва във вас – с неговото тяло във вашето – и вие 
ще пазите незаличимите спомени в плътта си под формата на разнообразни белези по 
кожата, които свидетелстват за моментите, в които вие сте бил спасителната клечка 
за детето по отношение на страха му, че няма да спре да пада…Тези спомени от 
трансфера са това, което аз предлагам да наричаме адхезили, които са все белези на 
специфичната форма на адхезивния трансфер.“ Според същия автор „адхезилите“ са 
формирования на несъзнаваното на детето, които се изработват в трансфера с даден 
член на персонала и които посочват нивото на неговите страхове и защити срещу тях, 
които то изгражда за да оцелява в една враждебна, архаична среда. 

Психотични страхове: 
Вътрешният свят е белязан от триизмерност, но липсва четвъртото измерение – 

времето, както отбелязва Д.Мелтцер [6]. Преминаването от свят с две измерения към 
свят с три измерения е важно за ориентацията на сензорните потоци2 /което се прова-
ля при аутистите/. Във вътрешния свят има достъп до интерсубективността, която е 
крехка и хаотична, но позволява страховете да се организират във връзка с един 
обект, който може да бъде отчетлив и цялостен в различна степен. 

Видове страхове от:  интрузия /нахлуване, проникване/ на другия, завладяване, 
похищение, поглъщане от другия, превръщане в нещо. Тези страхове имат и противо-
положно действие – Аз да нахлуя, да похитя, да завладея, да погълна, да превърна. В 
наблюдението можем да се натъкнем на двойките страхове, например: страх да бъда 
погълнат и страх да не погълна. 

Има конструирана идея за обект /за другия/, има конструирано преживяване за 
вън и вътре, макар и не съвсем отчетливо, понякога границите се размиват, има кон-
струирана вътрешна субективност, в която можем да се натъкнем на дефекти, напри-
мер трудност в разграничаването кое е мое преживяване и кое на другия.   

Психотичните патологии са по-преработени и се появяват най-често след като 
езикът се е установил в някаква степен. Архаичните страхове, които преживяват са 

                                                            
2 Сензорните потоци включват качеството, количеството и анализа на сензорните стимули, 
които достигат до детето. 
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по-малко дезорганизиращи, което не означава, че са по-малко тежки. Формирова-
нията на несъзнаваното често са нахлуващи, похищаващи, но чрез развиването им, 
детето открива други по-психизирани средства за разполагане в трансфера: „ще се 
събудите с кошмар, в който психотичното дете ви преследва, където мислите ви са 
пленени от това дете, когато вече не сте в директен контакт с него, фантазиите ви по 
негов адрес са активни и понякога преследващи. Детето е използвало тези механизми 
на проективна идентификация, за да се бори срещу своите преследващи страхове и 
така то „атакува и бяга“ от позицията си във вашия психичен апарат, във вътрешност-
та на който то се чувства проектирано и съдържано, на цената на известно психичес-
ко страдание на терапевта“[2,с.37]. Пиер Делион предлага думата „проектили“ за да 
обобщи тези образувания на несъзнаваното, които психотичното дете използва в 
трансфера си. Според него този термин се доближава най-много до описаните от 
У.Бион „странни неща“, „търсещи апарат, способен да ги мисли“[2, с.34]. 

Разграничаването между инфантилното психотично и невротично функциони-
ране много често е трудно и изисква сериозно наблюдение. В този смисъл детската 
хистерия също трябва да бъде много добре анализирана и диференцирана, защото тя 
често поднася изненади.  

Много често в детската хистерия се разиграват симптоми като например: психо-
генен мутизъм, сомнамбулизъм, псевдоепилептични пристъпи, тикове, които се при-
покриват със симптоми във функционирането на други структури. За по-дифе-
ренцирано ориентиране можем да следваме няколко оси при анализ на вътрешния 
свят: анализираме диференциацията на инстанциите /Аз, То, Свръхаз/ и обектите, 
която се случва чрез Едиповата триангулация. Анализираме невротичните и психосо-
матични симптоми, като държим сметка за постановката им в тялото и чрез тялото в 
степента, в която „това става видимо или се представя пред другия“. Тялото е инстру-
мент, а не жертва, както при психосоматичните пациенти, според П.Ракамие [9]. 

Но детската хистерия може да има и други функции: защита срещу оралността и 
психозата. Тя може да бъде фалшива невротична манифестация на конформизма на 
фалшивия Аз, според Д. Уиникът [9]. 

Детската хистерия много често е маска и нейния генитален характер може да 
бъде твърде съмнителен: отношенията към другия, или по-скоро към другите се еро-
тизират по един твърде екстензивен начин без истински избор. Ето защо, 
Ж.Ж.Люстен в частта „Клиника на детската възраст“ от „Патопсихология – психо-
аналитичен подход“ [9], предлага детската хистерия да се разглежда като раз-
стройство на идентификацията, което я поставя извън строгите рамки на неврозата и 
ни заставя да мислим по посока на: 

 или депресия /която при някои деца може да стигне до самонараняване и 
самоубийство/; 

 или психопатия /перверзна митомания, която многократно надхвърля оби-
чайния и нормален „семеен роман“/; 

 или в някои случаи препраща към предпсихотична структура 
 Многобройни страхове или приличащи на фобии прояви се намират извън 

невротичната област: 
 Ще започнем с „тревогата на 8-ия месец“, която може да се разглежда като 

страх от загуба на майката, страх, който е преместен към непознатото лице и е транс-
формиран в „страх от непознати“; 

 Нощните кошмари, които са свързани с преживяване на ужас и демонстрират 
затруднения в управляването на нагоните. Този вид нощни кошмари се различават от 
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„страшните сънища“. Детето, като че ли не е събудено, въпреки че е с отворени очи, 
крещи, плаче или говори несвързано. 

И в двата случая липсва по един елемент от фобията: или тревогата пред забра-
ната на гениталния нагон, или преместването. Откриваме псевдофобии от психоти-
чен или предпсихотичен характер, свързани с овладяване на страховете от разпад и 
телесна трансформация, от нахлуване на другия. 

Много разпространените „училищни фобии“, могат да бъдат разположени на 
двата полюса на патологията. Те могат да бъдат защита срещу тревогата на родители-
те да видят детето си да се отделя и индивидуализира, да избира друг модел за иден-
тификация. В този случай симптомът се използва от детето за да удовлетвори рег-
ресивни потребности – да се откажеш „да можеш“ лесно се превръща в обект на 
сделка, когато става въпрос за родителите. Този вид фобия се съпровожда с интелек-
туални инхибиции.   

И обратното: училищната фобия може да изразява много архаична тревога и да 
демонстрира едно психотично развитие /например по посока на параноялни идеи – за 
отношение, за преследване, за увреждане/. 

Частични фобии, свързани със страховата хистерия се появяват в Едиповата 
фаза и представляват „инструмент за разграничаване  на частите на пасивните гени-
тални нагони, които Аз-ът не е могъл да удържи“[9,с.359]. Те изпълняват функция на 
защита на добрия образ на родителя и пасивното любовно отношение към него, след 
разцепването и проекцията на агресивността върху фобийния обект.  

 

В терапевтичната практика 
При децата винаги се среща съпоставяне на различни видове страх и присъст-

вието на един вид страх, даже много архаичен, още нищо означава. Всички нормални 
деца използват разцепването и проекцията, често срещан е и депресивния страх. 
Само изследването на страховете на равнище психична структура може да прецизира 
значението на даден  страх за функционирането.  

За това ни служи събирането на клиничен материал от: 
 наблюдението – на поведението на детето; на играта;  
 интервюирането на родители, събирането на прецизна анамнеза, събиране на 

наблюдения от педагози и други специалисти, от самото дете; 
 материал даден от детето по време на сесия – рисунки, пластични обекти и 

други 
 
Какви са нашите трудности по отношение на работата с деца от аутистичния 
спектър?  
Всяка аутистична организация се случва в междинното пространство на пър-

вични, биологични, ендогенни фактори, част от които са генетични. Те формират 
тази предразположеност или уязвимост, върху която се наслагват вторични, външни 
екзогенни фактори на декомпенсация /в най-широкия смисъл на средата или обкръ-
жението/. Започва един аутизиращ процес, който се развива много бързо и е описан 
от Хошман /Hochman/ [5]. Идеята на Хошман е, че аутистичният процес не е равен на 
аутизъм, че той е пластичен и по време на този процес може да се интервенира за да 
се редуцират или преодолеят напълно последиците за субекта [5]. 

Описаните от Лео Канер три главни групи симптоми, характеризиращи аутис-
тичното състояние: социалното отдръпване, смущенията в говора и стереотпиите, 
позволяват доста различни пациенти да бъдат групирани под етикета на аутизма.  
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Какво е състоянието в основните, приети международни класификации днес: 
 

Таблица 1. Сравнение на съвременните диагностични класификации  
МКБ 10 и ДСН ІV 

 

МКБ-10 DSM-IV 

Генерализирани разстройства  
в развитието 

Первазивни разстройства  
на развитието 

F 84.0 Детски аутизъм 299.00 Аутизъм 
F 84.1 Атипичен аутизъм 299.80 Первазивни разстройства  

на развитието, неуточнени 
F 84.2 Синдром на Rett 299.80 Разстройство на Рет 
F 84.3 Друго дезинтегративно 

разстройство в детството 
299.10 Дезинтегративно разстройство  

в детството 
F84.4 Хиперактивно разстройство, 

съчетано с умствено изоставане  
и стереотипни движения 

 

F 84.5 Синдром на Asperger 299.80 Разстройство на Аспергер 
F84.8 Други генерализирани 

разстройства в развитието 
 

F84.9 Генерализирано разстройство  
в развитието, неуточнено 

299.80 Первазивни разстройства на 
развитието, неуточнени 

 
В диагнозата ГРР, според Ив Манела [5], под  едно название са поставени раз-

лични патологии: 
 по своите симптоми,  
 видове защита,  
 подходящи методи на лечение,  
 еволюция.  
Това е нестабилна диагноза, която се разпада и може да доведе до различен из-

ход за развитието на личността на детето, прогнозирането е затруднено, както и пре-
поръката за терапия и рехабилитация. 

 

При разстройствата от т.нар. аутистичен спектър са засегнати всички сфери на 
психичния живот: емоционален, когнитивен, социален, което поставя пред специа-
листите от един мултидисциплинарен екип задачата, най-напред да установят всички 
трудности на детето и да разграничат тяхното специфично проявление. Това не е за-
дача, която можем да разположим и да ограничим с времеви интервал. Това е задача, 
която ще съпътства работата на специалистите от трите основни стълба – възпитате-
лен, педагогически, терапевтичен. Съвсем конкретно, това е задачата да преведем 
диагнозата ГРР, атипичен аутизъм и т.н. на един описателен език, използвайки наб-
людението, описвайки интеракциите, опитите за интеракция и последиците от тях. 
Част от това описание ще включи и анализ на страховете и тревогата на детето, раз-
съждения върху спецификата и функциите им. 

Това е първата голяма крачка, която ще ни отвори пространство за мислене 
върху проблема на всяко конкретно дете, върху неговата ситуация в живота, включ-
ваща неговото начало и изминат път.  

Това е и първата крачка към диференциране не на диагнозата, която е поставе-
на, а на психичната структура и психичното функциониране.  
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Abstract: In the present work some questions connected with the effectiveness of the 
photovoltaics are discussed. The main factor is the pollution (morphology and chemical 
composition) and the humidity. The methods for estimation the degree of the pollution are 
shown. 
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Въведение 
 

Ежегодно на нашата планета постъпва огромно количество слънчева енергия. 
На съвременния етап от развитието на технологиите слънчевите клетки са основен 
източник за преобразуването ù в електрическа. Фотоволтаичната технология е особе-
но важна за производството на електроенергия в селските и пустинни райони. Про-
дукцията на PV-централите се оценява от производителите при стандартни условия 
на изпитване (STC) – температура 25oC, слънчева радиация 1000 W/m2, като слънче-
вият спектър се филтрира при преминаване през атмосферата. Тези условия лесно се 
пресъздават в лаборатория, но ситуацията е различна от тази на открит терен.  

Мощността на фотоволтаичните системи зависи от интензивността на слънчево-
то излъчване. Равномерната осветеност на модулите осигурява високата им ефектив-
ност, а повишаването на температурата се отразява негативно на способността за ге-
нериране на напрежение. Ефективността на работата им се влияе от редица фактори, 
такива като: часово време и климатични условия; смяната на деня в нощ; неравно-
мерност на осветяване; повишаване на температурата; замърсяване.  

Съществено влияние върху ефективността на фотоволтаичните панелите оказ-
ват отложените върху тях прах и влага. Влиянието на тези фактори се засилва, т.к. 
през последните години има тенденция за инсталирането им в трудно достъпни ра-
йони – такива, каквита са пустините.  

Примери за такива инсталации има в САЩ, Северна Африка, ОАЕ, Саудитска 
Арабия, пустинята Атакама в Чили, Австралия и Индия. В тези райони замърсяване-
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то с прах и пясък е сериозен проблем, който влияе върху ефективността на фотовол-
таичните централи. Проблемите, свързани със замърсяването, трябва да бъдат изслед-
вани и анализирани с цел определянето на загубите, планиране на поддръжката, оп-
ределяне на жизнения цикъл на компонентите и оценката на активите за банкиране. 

Замърсяването е сложен процес, който силно зависи от местните условия. Типа 
на повърхността, ветровете, влажността и температурата на въздуха са основните 
природни параметри, които влияят върху замърсяването. Антропогенните фактори 
също играят важна роля, селскостопанската дейност, трафика и замърсяването на 
въздуха допринасят за отлагането на прах и замърсители върху фотоволтаични па-
нели. 

 
III. МОРФОЛОГИЯ И СЪСТАВ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ И ВЛИЯНИЕТО 

ИМ ВЪРХУ РАБОТАТА НА ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ УСТРОЙСТВА 
 

Основните замърсители, които влияят пряко върху производителността PV-
централите могат да бъдат класифицирани в следните групи: 

 Прах, пясък и други въздушни частици. Те се натрупват по естествен път на 
повърхността на фотоволтаичните модули, концентриращите огледала и лещи. Това 
намалява енергийната мощност на фотоволтаичните инсталации, особено на тези, 
разположени в сухите райони със селскостопански дейности и региони със сипкава 
почва; 

 Въздушни замърсители, като изпарения, смог и сажди. Те могат да образуват 
повърхностен слой, който е по-труден за почистване отколкото праха и пясъка. Това 
е особено важно в градските и индустриалните райони; 

 Отлагане на пясък и прах в сухите области. То може да се увеличи с нощната 
роса, тъй като прахът и пясъчните частици се прилепват на мокрите повърхности 
много по-бързо и лесно. През деня прахът изсъхва и се изпича на слънце, а през нощ-
та се натрупва върху влажната повърхност отново. Процесът се повтаря, образувайки 
дебел слой прах, който може напълно да блокира светлината; 

 Замърсявания в долната част на фотоволтаичните панели, които имат пов-
дигната монтажна рамка, осигуряваща частично засенчване и намаляване на ефек-
тивната площ на фотоволтаичния модул. Това е особено важно в районите близо до 
екватора, тъй като панелите обикновено се инсталират с малък ъгъл на наклона, за да 
получат максимално количество слънчева радиация през деня; 

 Мухъл и плесен. Те също може да се образуват на повърхността на фотовол-
таични панели в топли и влажни зони. Натрупаната през деня топлина и влажността 
през нощта осигуряват идеални условия за разпространение на микроорганизми и 
формиране на непрозрачен слой на повърхността на фотоволтаичните модули; 

 Птичите куришки на някои места могат да бъдат достатъчни, за да осигурят 
частично блокиране на клетките в модулите. Това обикновено причинява спад в 
ефективността на модула или на целият стринг. Тези отлагания влияят и върху ефек-
тивността на рефлекторните огледала. 

 
Установяването на зависимостта между физичните характеристики на прахови-

те частици (размер, геометрия, състав) и работата на фотоволтаичния панел е потен-
циално критичен ключов елемент за разработването на ефективни техники за намаля-
ване и превенция на замърсяването. Физичната природа на праха и характеристиките 
на отлаганията са тясно свързани със дадения географски регион, в които се провеж-
дат съответните изследвания. 
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Едно от първите изследвания, проведено в контролирана лабораторна среда е 
свързано с изследване на физичните свойства на праховите частици, натрупани на 
повърхността на PV-модул, както и на плътността на отложените слоеве [1, 2]. Из-
ползвани са различни видове прахове, които имат физични свойства и състав, съот-
ветстващи на атмосферните. Това са праховете на основа на варовик, цимент (поради 
наличието му в използваните масово строителни материали) и въглерод (основен 
присъстващ в повечето горивни процеси). 

Симулирано е слънчево излъчване с помощта на халогенни лампи, осигуряващи 
мощност на излъчване около 195 W/m2 върху повърхността на модула, като тока и 
напрежението са измерени на кристално-силициев модул при температури на уст-
ройствата между 30°÷32 °С.  

След експериментите прахът е събиран, изсушаван и претеглян, за да се опреде-
ли повърхностната плътност на отлаганията. Процесът е извършен няколкократно за 
различните плътности за всеки вид прах.  

Измерени са четири важни параметъра: ток на късо съединение, изходна мощ-
ност, намаляване на слънчевата интензивност (редуциране) и фактор на запълване но 
слоя (FF).  

Получените резултати, представени на Фиг. 1 показват, че токът на късо съеди-
нение и изходната мощност имат сходни тенденции на изменение в зависимост от 
плътността на праховете. 

 

 
 

Фиг. 1. Изменение на тока на късо съединение и изходната мощнаст при различна плътност 
на отложените върху фотоволтаичния панел прахове 

 
От представените данни се вижда също, че производителността на фотоволтаи-

ците зависи не само от отлагането на различни видове прах, но и от физичните разме-
ри на отделните частици.  

При по-фин прах се наблюдава много по-голям негативен ефект върху произво-
дителността. 

Резултатите от изследванията са показали, че естеството на праха като прахов 
състав, разпределение на размера му и плътността на нанасяне силно влияе върху 
загубата на изходна мощност от фотоволтаичните модули.  

По този начин са идентифицирани три ключови фактора, които допринасят за 
влошаването на производителността: химичен състав на праховото покритие, разпре-
деление на размера на праховите частици, определено чрез средения им диаметър и 
стандартното отклонение на размера и плътността на отложения прах (Фиг. 2).  
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Изследванията показват един интересен факт – въглеродните частици влияят 
най-интензивно на изходната мощност на модулите. 

Доказано е, че в конкретна географска област съставът на праха може значител-
но да варира при изменения в околната среда. (Фиг.2, а и b), както може да се изменя 
и морфологията на частиците – от заоблени до груби (Фиг. 2, c и d) [3].  

Тази морфология може значително да повлияе на взаимодействието с различни 
повърхности и на силите на захващане или задържане на даден прах върху дадена 
повърхност. 

 

 
 

Фиг. 2. Сравнение на размера и морфологията на частици от пясък  
от повърхността на фотоволтаичен модул: 

а – среден диаметър на частиците 120 μm с равномерно разпределение (Либия);  
b – бимодално разпределение с размер на частиците 400 μm и 80 μm,  

получено с помощта на на SEM (Ирак);  
c – единични частици със заоблени краища, вероятно от наличието на вятър (Либия);  

d – частици с по-груба морфология с диаметър 120 μm (Оман) 

 
Анализът на прах от фотоволтаичните панели в Съединените щати и регионите 

на MENA (Близкия Изток и Северна Африка) показват, че основните компоненти са 
силикати (SiO2) – около 75%, и фелдшпати (NaAlSi3O8, CaAlSi3O8, KAlSi3O8) – около 
20%.  

Дъждът, допълнителната влага и особено тежките сутрешни роси не са превен-
ция за намаляване на праха. Всъщност дъждът може да влоши проблема с праха, ако 
продължителността му е кратка и интензивността лека.  

При леки дъждове дъждовните капчици могат да събират частици във въздуха и 
да натрупват високи концентрации на такива върху повърхността на модула. Ако 
дъждът не продължи, за да измие този остатък, след изсъхване се образуват големи 
области със замърсявания. 

Механизмите на отлагането и замърсяване са: „циментиране“ чрез водоразтво-
рими соли, отлагане на органични материали, поява на повърхностно напрежение и 
енергийна активност на частиците [4-6].  

Процесът на циментиране е критичен процес в много региони на света, имащи 
високи нива на прах и влажност (Фиг. 3).  
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Фиг. 3. Процес на цементация в следствие на наличие на влага и прах 

 
Атмосферният прах съдържа неорганични и органични частици, които съдър-

жат някои разтворими във вода, както и неразтворими соли. При висока влажност 
водоразтворимите прахови частици на повърхността на модула образуват микроско-
пични капчици солеви разтвори, които също задържат неразтворими частици. Когато 
се изсуши, утаеният материал действа като цимент за закрепване на неразтворимите 
частици към повърхността.  

Силите на повърхностното напрежение могат да създадат големи вътрешни 
налягания във водните капки.  

Енергийната активност на частиците е причината за захващането и задържането 
им на повърхността, като силите на привличане нарастват пропорционално с намаля-
ване на размера им в диапазон под 10 µm. Доказано е експериментално, че скорост на 
вятъра под 150 m/s не е ефективна за отстраняването на плътно захванати частици 
по-малки от 10 µm. 

 
II.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ФОТОВОЛ-

ТАИЧНИТЕ ПАНЕЛИ 
 

Известни са няколко основни метода за определяне на замърсяването на работ-
ната повърхност на слънчевите панели: 

 Метод на сравнение на волт-амперните характеристики. Сравнително 
достъпен метод, при който се сравняват реалната V-A характеристика с 
получена такава при въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната центра-
ла. При въвеждането се правят редица тестове – те са много важни за след-
ващи оценки на работата на централата. Максимално точни данни за срав-
нение може да се получат само, ако са получени при същите условия, като 
базовите. Тъй като това на практика е сложно, данните обикновено се фик-
сират за няколко дни, за да се получат средни стойности, които се сравня-
ват с базовите показатели, получени при аналогични климатични условия. 
Основен недостатък на метода е, че не отчита стареенето на модулите или 
изхода от строя на някои от тях (тази грешка ще се увеличава с времето), 
загубите при преобразуване на електроенергията от постоянен в променлив 
ток и т.н. Освен това трябва да се отчита и грешката на измервателните 
прибори, поради която получените данни могат да имат отклонение в рам-
ките на ± 2%; 

 Метод на пробно почистване. Той дава възможност да се сравнят резулта-
тите от генериране на електрическа енергия преди и след измиване на кон-
тролна група модули. За целта се избират модули, разположени в средата 
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на масива (приема се, че е налице равномерно замърсяване), или се избират 
отделни панели, разположени на различни места в масива. Снема се V-A 
характеристика, измиват се панелите и се снемат повторни данни при при-
близително същите климатични условия и в същото време. След сравнява-
нето на резултатите може да се определи нарастването на генерираната 
енергия и до колко оправдано е миенето на модулите в целия масив; 

 Метод на контролен фотоволтаичен модул. На един модул (или няколко, 
разположени в различни части на голям масив) се провежда постоянен или 
периодичен контрол на генерираната електрическа енергия. Намаляването 
на генерацията под определено ниво налага търсенето на причините, една 
от които може да е замърсяването; 

 Използване на пиранометри. Тези прибори позволяват да се измери сумар-
ният поток слънчева радиация, който пада върху дадена равнина. Съвре-
менните инвертори имат вход за включване на пиранометър, който позво-
лява да се измери ефективността на функциониране на фотоволтаика. За 
постигане на необходимата точност пиранометърът трябва да се установи в 
същата посока и под същия ъгъл, каквито са тези на модула. Получените 
данни позволяват да се направи извод колко ефективно се приема и прера-
ботва падащата радиация. Използва се и вентилиран пиранометър с вграден 
вентилатор и нагревател за поддържането на чист панел за сравнение (Фиг. 4). 
Вентилаторът създава въздушна струя около отчитащият датчик, която не 
позволява събирането и натрупването на прах и твърди частици, а вграде-
ният нагревател гарантира работоспособност при ниски температури и сне-
говалежи [7]. 

 

 
Фиг. 4 

 
Оценяването на замърсяването е трудно поради локалния и променлив характер 

на околната среда. То може да се изпълни и с редица емпирични методи. Една от въз-
можностите е да се използва референтен модул, който е обект на същата околна сре-
да, както останалата част от инсталацията.  

Данните, получени от модула се сравняват с очакван теоретичен референтен мо-
дел, като се изчислява степента на замърсяване. Този метод обаче не отчита влияние-
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то на няколко променливи параметъра, като наличната радиация, влиянието на тем-
пературата и вятъра. 

Разработен е опростен модел за определяне на относителните загуби на про-
пускливост на радиацията, дължащи се на наличието на прах върху модулите [8]. Мо-
делът се основава на следните допускания:  

 Прахообразните частици се моделират като сфери, хомогенно разпределени 
върху повърхността на панела. 

 Всяка сфера има коефициент на отражение R, който отразява както огле-
далното, така и дифузното отражение. 

 Общото излъчване се състои от пряка и дифузна радиация. Приема се, че 
дифузната е хомогенна във всяка посока и се поддържа постоянна през де-
ня, а общата радиация, падаща върху чист модул може да се определи с 
помощта на израза: 

 
(1)      Docc IIG  cos  

 
Където θ е ъгъл е на падане на пряката слънчева радиация върху модула.  
В този модел албедото се пренебрегва. 
 
Ежедневните загуби (HL) представляват част от дневната енергия, която PV 

модула няма да получи в резултат на праха, отложен върху повърхността му.  
 
Те могат да бъдат определeни с помощта на зависимостта: 

 

(2)       100% 






 


cc

DCcc

H

HH
HL  

 
където: HCC и HDC са дневната радиация, измерена на чиста и замърсена повърхност 
(Wh/m2).  

 

В периодите на валежите се получава добро почистване на замърсената клетка и 
тя възстановява първоначалния си вид. Дори лек дъжд, под 1 мм, е достатъчен, за да 
почисти покривното стъкло, намалявайки ежедневните загуби под 5%. Въпреки това, 
в дългите периоди без дъжд през лятото, натрупването на прах може да доведе до 
дневни загуби над 20%. Натрупването на прах по повърхността на фотоволтаичния 
модул значително намалява получената енергия.  

Тези загуби са зависими от ъгъла на падане на слънчевата радиация. За да се из-
следва тази зависимост се сравняват стойностите на радиация за чисти и замърсени 
модули в рамките на деня и относителните загуби от замърсяването могат да се опре-
делят от израза: 

 

(2)       100% 






 


cc

DCcc

G

GG
GL  

 
където: GCC и GDC са стойносттите на радиацията, измерена от чиста и замърсена 
повърхност (W/m2).  
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Следва да се отбележи, че загубите, причинени от зависимостта на коефициента 
на пропускане на стъкленото покритие от ъгъла на падане на радиацията не влияят 
при изчисляването на GL, тъй като той е идентичен за чистата и замърсената повърх-
ност на модула. Въпреки това, наличието на прах променя ъгловата зависимост на 
радиацията, която е различна за двата случая и точно този ефект се измерва с GL.  

Отлагането на пясъци и прахови частици върху PV-повърхности в сухи области 
е представено с цифрови и аналитични модели и подкрепено от лабораторни изслед-
вания при отлагане върху стъклена повърхност [9].  

Свободната от частици площ А не е просто 1-N, защото N-частиците се припо-
криват. Това може да се представи математически, като се има предвид вероятността 
малките частици да се отложат на свободната повърхностна площ 1-А, така че 
dA/dN=1-A, A=1-eN.  

 

Има обаче важни различия между този модел и реалността. 
По-специално, става ясно, че има ограничения за това колко частици могат да се 

пакетират заедно, а не всички пясъчни частици могат да захванат втора. Общата 
площ е: 

 
(3)      21 11 FFА    

 
където: - α е опаковъчна фракция (~0,8); 

  - F1 и F2 са функции на запълване на слоевете [10].   
 

Разработен е и теоретичен модел за получаване на надеждни резултати относно 
очаквания ефект от регионално замърсяване на въздуха върху модулите. Замърсява-
нето представлява червена почва, варовик и въглеродна пепел (Фиг. 5). Ефективност-
та на преобразуване η се определя от израза: 

 

(4)    
Tc

out

GA

P
  

 
където:  - Pout – изходна мощност; 

- GT  – пълна слънчева радиация. 
 

Праховото отлагане ΔM се изразява в g/m2 чрез площта на фотоволтаичния 
модул Ac, като ΔM= Δm/Ac, а Δm е общата маса на слоя прах върху повърхността на 
замърсения панел [10÷12]. 

 

Разработен е и модел, отчитащ влиянието на влажността върху излъчването и 
тока на късо съединение ISC с уравнението: 

 

(5)    









c

ocsc

A

VI maxmax  

 

където: - Ac е ефективната област на модула; 
- Voc – напрежение при празен ход; 
- η    – ефективност на преобразуване.  

Ефектът на действие на праха се увеличава във влажно време. 
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Фиг. 5. Тип на отложените замърсители на фотоволтаичните модули 
 
Проведената експериментална процедура при чисто небе има най-малко 30 из-

мервания в рамките на разглеждания период (120 s) с трите вида замърсители Пред-
ложеният модел отчита вида на замърсителя, както и количественото му отлагане и 
кореспондира сравнително близко с получените експериментални данни. 

 
Изводи 
 

Енергийният добив от една фотоволтаична система обикновено се свързва с 
наличната слънчева радиация и спектралното разпределение, със съществуването на 
разнообразни екологични и климатични фактори, както и със специфичните характе-
ристики на системите и компонентите им.  

Други външни фактори са свързани с географското местоположение и местните 
условия, които може да окажат по-голямо въздействие върху ефективността на рабо-
та на системата. Сред тях замърсяването е често пренебрегван или подценен проб-
лем, който може да бъде показател за жизнеспособността на слънчевата инсталация. 

Представената информация има за цел да направи анализ на въздействието на 
факторите, свързани със замърсяването на фотоволтаичните модули, най-вече причи-
нено от наличието на прах (пясък) и комбинирани условия на влага и на прах, 
присъщи на едни от богатите на слънчева енергия географски места.  
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АЛГОРИТЪМ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ДАННИ В MATLAB  

ЗА ОЦЕНКА НА СПЕСТЕНИ ЕМИСИ И  
ВРЕДНИ АТМОСФЕРНИ ГАЗОВЕ 

 

Силвия Лецковска 
Камен Сейменлийски 
Радостин Димитров 

Бургаски свободен университет 
 
 

ALGORITHM FOR LOADING MATLAB DATA EVALUATION OF 
SAVED EMISSIONS HARMFUL ATMOSPHERIC GAS 

 
Silviya Letskovsk 

Kamen Seymenliyski 
Radostin Dimitrov 

Burgas Free University 
 
 

Abstract: In this work is presented a methodology for determining the saved greenhouse 
gas emissions in several formats. The algorithm for converting the data from a meteo 
server into a format suitable for working in a MatLab is shown. 
 
Keywords: MatLab, emissions, greenhouse gases. 
 
 

Въведение 
 

Енергийното потребление е основен фактор в промяната на климата, което е 
причината за нарастващата загриженост (на човечеството) през последните години. 
Енергията е източника на 4/5 (78%) от общите емисии парникови газове в ЕС. За 
Европейския съюз, ценово ефективното спестяване на енергия означава, по-ниска за-
висимост от вноса от трети страни, по-голям респект към околната среда и намалени 
разходи за икономиката на съюза по време на понижена конкурентоспособност. Сле-
дователно намаляването на енергийните нужди е политическа цел, която би допри-
несла за целите, поставени от Лисабонската програма за засилване на европейската 
икономика и създаване на нови работни места. 

Качеството на въздуха е основна екологична грижа за ЕС. Разработва се 
Програма на ЕС за чист въздух (Clean Air Programme - CAFÉ), в която са дефинирани 
вредното влияние на озона и особено на праховите частици върху човешкото здраве, 
екосистемите и селскостопанските култури. Очаква се това влияние да бъде намалено 
до 2020 г., на първо място, чрез изпълнение на въведените стандарти на емисии. По-
вишаването на енергийната ефективност обаче би могло равностойно да подобри ка-
чеството на въздуха, като идеята е да не се изгарят изкопаеми горива.  

Ефектът от намаленото енергийно потребление е оценен в модели на околната 
хиляди избегнати преждевременни смъртни случаи и милиарди Евро. Ако емисиите 
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на CO2 продължат да нарастват, могат да надвишат нивата от 1990 г. с 14% до 2030 г. 
според „сценарий за работата както обикновено“ („business as usual scenario“).  

Всички държави-членки на ЕС са решени да използват форми на енергия, които 
не емитират парникови газове: „зелено“ електричество, биогорива и др. Вече са раз-
работени планове за енергийни спестявания в определени сектори.  

Производството на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергий-
ни източници (ВЕИ) дава положителни икономически резултати както в Европейския 
съюз (ЕС), така и в България.  

Възможността за използването на слънчевата радиация винаги е представлявала 
интерес, но поради нарастването на цената нефта и на останалите енергоносители 
през последните години тя става все по-актуална.  

Важен е и фактът, че използването на слънчевата енергия не води до замърсява-
не на околната среда [2÷8]. 

 
 
I.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕСТЕНИТЕ ВРЕДНИ ЕМИСИИ ОТ ПАРНИКОВИ 

ГАЗОВЕ 
 
Методиката за определяне на спестените вредни емисии в резултат на включва-

нето в експлоатация на фотоволтаичната централа включва следните етапи: 
 

 Определяне на произведената електроенергия от фотоволтаичната централа. 
Произведеното количество електроенергия се изчислява на база действител-
ната производителност на фотоволтаичните модули.  

 Изчисляване на количеството спестена крайна енергия. Използва се следния 
алгоритъм: 

 
(1) Qsave = Qbase – QPV + Еpv (kWh) 
 

Където: 
– Qsave – количество спестена електроенергия за една година (kWh); 
– Qbase – годишната консумираната електроенергия (kWh) за сградата на 

БСУ в случай, че не е въведена в експлоатация фотоволтаичната цент-
рала,; 

– Еpv – количество произведена електроенергия за една година от фотовол-
таичната централа (kWh); 

 
 Определяне на първичната енергия от следната зависимост: 

 
(2)      Qpr= Qsave × ei (kWh) 
 

Където: 
– Qpr – спестено количество първична енергия (kWh); 
– Qsave – количеството спестена крайна енергия (kWh); 
– ei – коефициент, отчитащ загубите при добив, пренос и разпределение на 

i-я заменен енергиен ресурс (НАРЕДБА №18/12.11.2004 г. за енергийните 
характеристики на обектите, Приложение № 2, чл. 17, ал. 2 Еталонни 
стойности на коефициента, отчитащ загубите за добив/производство и 
пренос на енергоресурси и енергии. 
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 Изчисляване на количеството спестени емисии (3).  
За да се изчислят емисиите на CO2, свързани с електропотреблението, е необхо-

димо да се определят какви са емисиите, произтичащи от ползваната електроенергия.  
 

(3)      Е= (Qpr * fi)/1000  kg  
 

Където:  
– E – количеството спестени емисии СО2 в резултат от въвеждането в 

експлоатация на фотовортичната система в kg; 
– Qpr – спестено количество първична енергия (kWh); 
– fi – еталонна стойност на коефициента на екологичен еквивалент на енер-

горесурси и енергия (g СО2/kWh).  
 

За да бъдат определени емисиите е необходима да бъдат получени коректни 
данни за произведената електроенергия от фотоволтаичната центтрала [1]. 

 
 
II. СЪЗДАВАНЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ДАННИ ОТ 

MATLAB  
 
В БСУ има инсталирана фотоволтаична централа с два стринга, всеки с осем 

модула, като всеки модул има мощност 238 Wp.  
Допълнително е инсталирана и метеорологична станция (BFU-METEO – систе-

ма за мониторинг на параметрите на слънчевата радиация, температурата и вятъра).  
Данните за параметрите на околната среда, както и за произведеното количество 

електричеса енергия се съхраняват на сървър.  
С цел извличане, обработка и възприемане на таблични данни и тяхното визуа-

лизиране допълнително е разработена „Метео“ програма, оптимизирана за работа с 
база данни на MySql и Access, която натрупва информация чрез данни от FRONIUS 
Datalogger Web.  

За създаването на лаборатория по възобновяема енергия е необходимо данните 
от сървъра да станат достъпни в помещение, в което не е разположен сървъра (зала 011).  

 
2.1. Реализиране на схема за комуникация между компютрите в 011-та стая и 

сървъра (зала 013) при използването на рутер или суич. 
 

Работата на системата за комуникация е показана на Фиг. 1. 
 
 

 
 

Фиг. 1. Схема на работа на системата за комуникация 
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2.2. Общи принцип на общата работа на системата за зареждане на данни. 

 
Фиг. 2. Обща работа на системата за зареждане на данни в MatLab 

 
 Компютър от мрежата в стая 011 подава заявка към сървъра – (1); 
 Метео сървър в стая 013, който обработва заявките – (2); 
 MySql базата данни на метео сървъра (3); 
 Програмата за обработка на данните е REST услуга на локален порт 1337, 

която изпълнява HTTP заявки. Подават се параметри в URL-а на заявката 
(дата, желан тип резултат) и се прави заявка към базата данни на сървъра 
според тези парамeтри. Суровите данни се обработват и се връща резултата 
за компютъра подал заявката от стая 011 (4). 
 

2.3. Общ алгоритъм за извличане на данни от метео сървъра и тяхното 
използване в Matlab  – (Фиг. 3). 

 

Фиг. 3. Алгоритъм за извличане на данни от метео сървъра 
 

 Подаване на HTTP заяка към метео сървъра. Като пример се дава заявка за 
спестени атмосферни емисии (само стойности, без дати) за месеците от януари до 
юни 2017 г. Връщаният резултат е csv файл:  
http://192.168.3.154:1337/bfuemissions/co2/2017.01.01/2017.06.31/monthly/csv-
raw-numonly (1); 

 Получаване на данните в csv формат (стойности разделени с запетая) (2). 
Примерно за горната заявка:  

5.46 
25.31 
225.16 
321.97 
324.66 
277.82 

Стойностите са спестени атмосферни емисии на въглероден диоксид за 
месеците от януари до юни през 2017 г, 
Съответно 5.46 кг за януари, 25.31 кг. за февруари, 225.16 кг за март и 
т.н. 
 
Matlab приема само числови данни, следователно не може да използва 
дата в традиционната й форма, но по избор може да се подадете заявка 
за дата в числова форма (тикове) като заменим  numonly с numdate  
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 Зареждане на числови данни от csv файл в Matlab. Примерно: M=csvread('saves.csv') - (3); 
 Анализ в Matlab (4). 

 

2.3.1. Общ алгоритъм за обработка на заявка, подадена към метео сървъра 
(Фиг. 4) [9, 10]. 

 
 

Фиг. 4. Общ алгоритъм за обработка на заявка 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                 том XXXVI, 2017 
 

194 

Входящите заявки към метео сървъра се обработват от сервизна услуга, напи-
сана със ServiceStack на порт 1337. Типа на заявката се определя автоматично, може 
да е или заявка за архивни данни от датчиците (външна температура, скорост на вятъ-
ра, слънчева радиация и производство на ел. енергия), или данни за спестени атмо-
сферни емисии (CO2, SO2, NOx). Съответно, типовете заявки са DatabaseDataQuery и 
EmissionsDataQuery. 

DatabaseDataQuery извлича от базата данни на метео сървъра – данните от пе-
риода и посочената таблица в заявката.  

Ако в заявката е посочено връщания резултат да се изведе само за дните, месе-
ците или годините в периода, тогава получените данни се привеждат до желания 
формат (при тази ситуация за всичко, освен производство на електрическа енергия се 
връщат средни стойности).  

Проверява се дали в заявката е посочено резултата да бъде csv файл, и ако е така 
се проверяват за наличност в заявката и се изпълняват условията за резултат без дати 
или дати като числа (тикове). Ако заявката не е за csv файл, тогава се връща JSON 
текст. 

EmissionsDataQuery изпълнява заявка от тип DatabaseDataQuery, за да получи 
желаните стойности на произведена електроенергия (за час, ден, месец или година). 
След получаването на данните в първичната заявка се проверява дали се иска спесте-
на емисия CO2, SO2 или NOx и всяка стойност в таблицата се умножава по съответ-
ната стойност на килограм за конкретните емисии газ.  

Проверява се дали в заявката е посочено резултата да бъде csv файл, в който 
случай се проверяват за наличност в заявката и се изпълняват условията за резултат 
без дати или дати като числа (тикове). Ако заявката не е за csv файл, тогава се връща 
JSON текст. 

Така разработената процедура за работа на системата дава възможност да бъдат 
анализирани, а в последствие и контролирани спестените емисии от вредни газове.  
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Abstract: През последните години секторът от компоненти за силовата електрони-
ка е във възход. Елементите, изграждащи устройствата за управление при големи 
мощности са силовите ключове. Техните основни параметри са граничните напре-
жения и ток, както и бързодействието и ефективността на прехвърлянето на 
енергия. Като мощни ключови елементи са използвани предимно MOSFET и IGBT 
транзисторите. В тези области, където е необходимо съчетаването на високи ра-
ботни напрежения и токове се прави внимателен и обоснован избор. Транзисторите 
могат да се използват като отделни полупроводникови прибори, безкорпусни крис-
тали в хибридните силови модули и интелигентни модули с различно предназначе-
ние. 
 
Keywords:  transistors MOSFETs, IGBTs, power switches, application. 
 
 

С разпространението на новите поколения силови транзистори MOSFETs и 
IGBTs, изборът за конкретно приложение става все по-труден. 

Биполярният транзистор изисква висок базов ток за да се включи и има относи-
телно бавни характеристики при изключване (известни като текущата опашка). Това 
се дължи на отрицателния температурен коефициент, реализиращ загуби от топлина, 
на ниското достижимо напрежение, осъщесвяващо загуба на проводимост, определя-
ща се от напрежението на насищане колектор-емитер VCE(SAT). 

MOSFET транзисторът е полупроводников прибор, управляващ се от напреже-
ние, а не от ток. Притежава положителен температурен коефициент и способност да 
задържа по-добре топлината. Вътрешното съпротивление няма теоретична граница, 
следователно загубите могат да бъдат достатъчно по-ниски. MOSFET има вътрешно 
вграден дрейнов диод, който е особено полезен при намаляне на големи токове. 

Всички тези предимства, а също така и сравнителното премахване на текущата 
опашка на закъснение в характеристиката, водят до заключението, че MOSFET тран-
зисторът е по-подходящ от биполярния при избор за силови ключове в схеми за зах-
ранване и преобразуване. 

IGBT е комбинация между биполярни и MOSFET транзистори. 
В IGBT има изходни и преходни характеристики за превключване на биполярен 

транзистор, но се управлява по напрежение като MOSFET. Като цяло, това означава, 
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че има предимствата на силнотоковите способности на биполярния транзистор и лес-
ното управление на MOSFET. Въпреки това, IGBT все още има недостатъци, като 
сравнително голяма токова опашка и липса на вграден дрейнов диод. Друг потенциа-
лен проблем с някои видове IGBT е отрицателния температурен коефицент, което 
може да доведе до топлинно изтичане и прави паралелното включване на полупро-
водниковите прибори трудно и неефективно. Този проблем е решен в най-новите по-
коления на IGBTs, които се основават на „non-punch through“ (NPT) технология. Тази 
технология има същата основна структура на IGBT, но се базира на обемна дифузия 
на силиция, вместо епитаксиалния материал, който в миналото е използван както за 
IGBTs, така и MOSFETs. 

Съвременните транзистори MOSFETs и IGBTs са много сходни. IGBT работи с 
напрежения над 1000V, докато MOSFET с напрежения под 250V. Изборът между 
IGBTs и MOSFET транзисторите става в зависимост от конкретно приложение, цена, 
размер, скорост на нарастване и превключване и термични изисквания. 

 

IGBTs са предпочитан прибор при следните условия: 
нисък коефициент на запълване; 
ниска честота (<20kHz); 
малки флуктоации на натоварването и в шините; 
високоволтови приложения (>1000V). 
 

Типични IGBT приложения: 
управление на електрически двигатели: при честота <20kHz, съществува мо-
мент на късо съединение/ограничение на пусковия ток и защита; 

непрекъсваеми и гарантирани захранвания (UPS): работят при константен 
товар и са нискочестотни; 

заваряване при  висок среден ток с нискочестотна комутация (<50kHz) и при-
лагане на ZVS вериги; 

осветление с ниска мощност при нискочестотна комутация (<100kHz). 
 
MOSFETs са предпочитани в: 
високочестотните приложения (>200kHz); 
големи вариации на товара и шините; 
дълъг коефициент на запълване; 
 нисковолтови приложения (<250V); 
изходна мощност < 500W.  
 

Типични MOSFET приложения: 
ключови мощни захранвания (SMPS): Твърдо превключване над 200kHz; 
ключови мощни захранвания (SMPS): ZVS под 1000W; 
заряд на батерии. 
 

 Целта на тази статия е да се покажат приложенията на транзисторите, работещи 
над 250V, с честота на превключване между 10 kHz и 200kHz и мощности над 500W. 
Крайният избор на силов полупроводников прибор се основава на различни фактори: 
топлинно съпротивление, токова топология, разпределение на проводимостта. 

 Схеми, използващи нулево напрежение на превключване (ZVS), корекция на 
фактора на мощността (PFC) попадат и при двата типа прибори IGBT / MOSFET. 
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Приложенията с твърда комутация ясно показват по-ниски загуби при MOSFET. За-
губите в IGBT са приблизително равни на загубите в някои MOSFET от предни поко-
ления, ако скоростта на превключване се намали до 50 kHz. Това позволява в някои 
приложения по-малки IGBT да заменят по-големите MOSFET. 

Въпреки това, по-новите MOSFET транзистори вече притежават по-ниски загу-
би при високи честоти и доминират в приложения, използващи твърда комутация над 
50kHz 

Когато температурата се повишава до експлоатационни условия, загубите на 
проводимост при MOSFET по-бързо нарастват, отколкото загубите на превключване 
при IGBT. Загубите при повишена температура се увеличават до 60% за MOSFET, 
докато увеличението на общите загуби при IGBT е само 20%.  При мощности до 
300W използваните MOSFET транзистори са еквивалентни на приложения с IGBT с 
мощност 500W, като предимството е на IGBT. 

Загубите при превключване са по-високи при по-висока честота. Това елимини-
ра предимството на IGBT при висока температура и превключване на по-ниска чес-
тота.  

В съревнованието между MOSFETs и IGBTs, осигуряването на предимство ста-
ва в зависимост от условията на работа и относителната ефективност на всяко от уст-
ройствата. Данните, които избират дадено приложение са: най-висока честота на пре-
включване, ширина на импулса или нисък ток, които дават превес на MOSFET пред 
IGBT. Например мощни захранвания, работещи при стайна температура с номинален 
товар и номинално линейно напрежение прави MOSFET по-приложим, в сравнение с 
IGBT. И обратното, ако захранването работи при максимална температура, макси-
мално натоварване и минимално линейно напрежение, IGBT ще е по-предпочитан. В 
действителност почти никога не се работи при „номинални условия“. Вариациите на 
температурата на околната среда, мрежово напрежение и товара са по-реалистични и 
трябва да се съобразяват. 

Най-новите IGBTs са конкурентни с предимствата си при нулево превключване 
на напрежението, PFCs при 1000 W и повече и са работещи при честоти 100kHz и на-
горе. Въпреки това, във всички други приложения на електрозахранване MOSFET е 
за предпочитане. 

MOSFET транзисторите реализират най-много нововъведения за подобряване 
на силиция, преодоляване на ограниченията на съществуващите технологии и са на-
сочени към множество приложения: DC/DC преобразуватели, offline AC/DC, контрол 
на задвижвания, непрекъсваемо захранване (UPS), инвертори за PV вятърни системи, 
заваряване, рязане на стомана, мощни импулсни захранвания (SMPS), електрически 
превозни средства (EV), зарядни устройства и др. Търсенето на електроенергия се 
увеличава и в същото време, разходите за производство на енергия също вървят наго-
ре. Така производителите се принуждава да използват MOSFETs с уникални вариа-
ции на топологията. 

Това води до нарастващо търсене на MOSFET транзисторите. Ако MOSFETs в 
различни топологии са оптимизирани,значително се подобрява ефективността. 

Приложенията с висока честота на превключване изискват намаляване на пара-
зитните капацитети в MOSFET структурата, за сметка на съпротивлението RDSON. 
Приложенията за ниски честоти изискват намаляване на RDSON, като най-висок прио-
ритет. MOSFET с вграден антипаралелен диод не са приложими при еднотактни при-
ложения, но са много важни при двутактните схеми. Те изискват ниски стойности на 
параметрите tRR, QRR, и по-меко възстановяване с такъв диод. При двутактните схеми 
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в режим на мека комутация тези изисквания са изключително важни за надеждност-
та. При приложения в режим на твърда комутация, работното напрежение се 
увеличава, загубите при включване (turn-on) и изключване(turn-off) нарастват. За да 
се намалят загубите при изключване, вътрешните капацитети CRSS и COSS са оптими-
зирани в обратна посока на стойността на съпротивлението RDSON. 

Транзисторите MOSFETs осигурявят схемотехника със ZVS (превключване при 
нулево напрежение) и ZCS (превключване при нулев ток), докато IGBTs може да оси-
гури само ZCS. Като цяло, IGBTs се използват за силнотокови схеми и ниска честота 
на превключване, докато MOSFET транзисторите се използват за слаботокови схеми 
с висока честота на превключване. Напредъкът в технологиите за производство на 
MOSFET са намалили съпротивлението (RDSON) и другите динамични паразитни капа-
цитети, като същевременно се подобрили и вградения антипаралелен диод за възста-
новяване на MOSFET транзисторите.  

DC/AC инверторите са широко използвани за управление на задвижване, UPS и 
при зелени енергийни системи. За високо напрежение и при високоенергийни систе-
ми се използват IGBTs; но за LV, MV, и HV (12V до 400V входно постоянно напре-
жение) обикновено се използват MOSFETs. В някои приложения с постоянно входно 
напрежение над 400V, HV MOSFET транзисторите се използват за маломощни при-
ложения. MOSFETs, имащи вътрешен диод са с по-лоши характеристики на прев-
ключване, което допринася до нарастване на загубите при включване в комплимен-
тарните MOSFET транзистори в рамото на инвертора. При единичните ключове или 
при еднотактните приложения, като PFC или правите и обратните преобразуватели, 
вграденият диод може да бъде игнориран. Токовият инвертор с ниска честота зависи 
от необходимия размер, теглото и цената на изходния филтър. Предимството на токо-
вия инвертор с висока честота е по-малкият нискочестотен филтър и свързаните с не-
го по-ниски разходи. MOSFET транзисторите са идеалният избор за тези инверторни 
приложения, защото те могат да работят при честа промяна на честотите. Това нама-
лява радиочестотните смущения (RFI), тъй като токът с честота на превключване 
циркулира в инвертора и изходния филтър, като по този начин се елиминира проти-
чане на тези токове навън. 

 

Изисквания за MOSFET транзистори при инверторни приложения: 
1. Специфичното съпротивление (RSP) трябва да бъде ниско, за да се намали за-

губата на проводимост. Варирането на съпротивлението RDSON  трябва да бъде ниско 
от едно устройство към друго устройство. Това цели: 

 а) постояннотоковата компонента на напрежението в изхода на инвертора е по-
малка и тогава RDSON може да се използва за контрол на тока през транзистора  current 
sensing за наблюдение на необичайни условия (най-вече в нисковолтовите инвертори 
на напрежение);  

б) Ниската стойност на съпротивлението RSP води до намаляване на размера на 
същото RDSON, а това до намаляване на разходите. 

2. Непостоянното индуктивно превключване (UIS) е приемливо, когато разме-
рът е относително намален. Модерните MOSFETs имат добро UIS за същия размер в 
сравнение с планарните MOSFET. Tънката структура редуцира термичното съпро-
тивление (RthJC). В този случай може да се реализира по-нисък показател на качест-
вото (FOM). 

3. Добра защитена работна площ (SOA) и по-ниска проводимост. 
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4. Нисък граничен капацитет гейт-дрейн CGD, (Miller charge), но ниско съотно-
шение CGD / CGS. При умерено висока стойност на CGD  се постига намаляване на 
EMI. Много ниската стойност на CGD увеличава dv/dt, а оттам и EMI. Ниското съот-
ношение CGD / CGS намалява шанса за пробив на прибора. Тези инвертори не работят 
при висока честота, така че може да се допусне известно увеличение на гейта  ESR.  
Работейки при средни честоти може да се разрешат по-високи стойности на CGD и 
CGS. 

5. Ниската стойност на COSS редуцира загубите при превключване, въпреки че 
работната честота е сравнително ниска при това приложение. Някакво малко увели-
чение на стойността на COSS може да бъде приемливо. 

6. Внезапни промени в стойността на COSS и CGD през време на превключване 
може да предизвикат осцилации в гейта на транзистора и високоволтов пробив, което 
с течение на времето може да навреди на гейта. В такъв случай високото отношение 
на напрежението гейт-сорс  dv/dt  може да се превърне в проблем. 

7. Високият праг на напрежението на гейта (threshold voltage -VTH) служи за по-
добра шумоустойчивост и се използва при паралелното свързване на MOSFET тран-
зисторите. Напрежението VTH трябва да бъде по-голямо от 3V. 

8. Вграденият антипаралелен диод за възстановяване води до по-меко и по-бър-
зо ниво на зареждане на(QRR), което трябва да е ниско, а времето за обратно-възста-
новяване (TRR) е необходимо да е късо. В същото време факторът за мекота S (Tb/Ta) 
трябва да бъде по-голям от единица (1). Това намалява времето за възстановяване на 
диода и при голяма стръмност на импулса dv/dt  и има вероятност за пробив в инвер-
тора. Бързите вградени диоди могат да предизвикат пробив от пиковете с високо нап-
режение. 

9. В някои случаи, високата стойност на пулсиращия дрейнов ток (IDM) осигуря-
ва защита от висок ток на късо съединение (ISC), висока стойност на зарядния ток 
през изходния филтър и висок пусков ток през електродвигателя. 

10. Осигурява се контролирано включване turn-on и изключване turn-off,  стръм-
ност на импулса dv /dt, и di/dt на MOSFET за контрол на EMI. 

11. Намаляване на общата индуктивност на сорса чрез използване на повече 
връзки. 

MOSFET с бърз антипаралелен диод  намаляват TRR и QRR и са отличен избор за 
високочестотни преобразуватели за различни приложения, включително и при солар-
ни инвертори. В случай, когато такъв транзистор се използва в рамото на инвертор, 
този диод бързо провежда реактивния ток в права посока, което прави функцията му 
особено важна. Антипаралелният диод в MOSFET обикновено има дълго време за 
възстановяване и високо QRR. Ако той е проводим, когато товарният ток се комутира 
през него към MOSFET в рамото на инвертора, тогава токът нараства с голяма 
стойност за целия период на TRR  от  подаване на захранването. Това увеличава раз-
сейването на мощност в MOSFET транзисторите и води до намаляване на ефектив-
ността, която е много важна, особено в случаите при слънчевите инвертори. Обрат-
ният диод също може да предпази структурата от пробив при висока стръмност на 
импулса dv/dt и отново да се възстанови канала. Miller капацитета предизвиква 
изместване на тока и тогава може да се зарежда гейта до стойност по-висока от VTH . 
Това става, когато комплиментарният MOSFET се опитва да се включи и да доведе до 
временно късо съединение в цялата напреженова шина, да увеличи разхода на 
мощност и причини дефектиране на MOSFET компонента. За да се избегне това, се 
поставя външен SiC диод или обикновен силициев диод, свързан  антипаралелно към 
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MOSFET, тъй като вградения диод в MOSFET има ниско напрежение в права посока, 
а Шотки диода трябва да бъде свързан последователно на MOSFET. В допълнение 
този антипаралелен SiC диод трябва да бъде свързан през MOSFET, а Шотки диода 
да е комбинирано свързан. Този тип свързване е много популярен в соларните инвер-
тори, с цел подобряване на ефективността. 

Съществуват две версии MOSFET F-тип, FRFET с умерено добър вграден диод, 
и U-тип, FRFET с най-ниското QRR и TRR. MOSFET тип U може да спести SiC и Шот-
ки диоди в рамото на инвертора, като същевременно се постига същата ефективност . 
При сравняване на FRFET U-тип UniFET II и обикновен UniFET II- QRR е намален от 
3100 nС до 260 nС и загубите при превключване намаляват драстично. 

MOSFET РТ7 имат около 30% по-ниски загуби при изкючване в сравнение с 
най-добрите MOSFET на пазара и по-ниски TRR и QRR.  Ниското съотношение QGD / 
QGS подобрява надеждността на инвертора и е приложим при offline UPS инвертори. 

Импулсните захранвания (SMPS) преживяват революционни промени при пови-
шаване на плътността на мощността, ефективността и надеждността. Имат топологии 
и концепции в мощните схеми, които са комбинирани с подобрени полупроводнико-
ви прибори с ниска загуба на мощност. Фазово отместване (PS), широчинно-импулс-
на модулация (PWM), превключване при нулево напрежение (ZVS), мостови схеми 
(FB) и LLC резонансни инверторни топологии използват FRFET, като мощни силови 
ключове. Обикновено LLC резонансна схема се използва за по-ниски мощности, а 
PS-PWM-FB-ZVS за по-мощни приложения. 

 

Тези топологии имат следните предимства: 
 намаляване на загубата на превключване; 
 намаляване на EMI; 
 намаляване на стреса на MOSFET в сравнение с квазирезонансни топологии; 
 намален размер на радиатора и трансформатора, поради повишена честота 

на превключване, което увеличава плътността на мощността. 
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Abstract: In this paper, the implementation (hardware and firmware) of on-board USB 
CDC host, using VNC2 controller for communication with 2D laser scanner URG-
04LX-UG01 is presented. The presented system is embedded in small tracked mobile 
robot with a basic limit for minimum energy consumption. The main accent is on 
software implementation of CDC host and its operation with the real time operating 
system without this leading to increasing normal error of measurements of the used 
sensor. 
 
Key words: Embedded CDC Host, VNC2, LIDAR, URG-04LX-UG01 
 
 

Въведение 
Мобилните роботи възприемат заобикалящия ги свят посредством изграде-

ната им бордова сензорна система. За оператора, водещ робота, e от съществено 
значение да получава непрекъснато достоверна и лесна за възприемане информа-
ция за наличието, разстоянието и разположението на различни препятствия и 
обекти в работната сцена. 

За измерване на средни разстояния в околност около роботите се използват 
предимно пиезоелектрични ултразвукови сензори с обхват от 1 ÷ 7 m. В диапазо-
на от 10 ÷ 80 cm се използват инфрачервени (IR) сензори, разположени най-често 
в основата на мобилните платформи (МП) [1] – [4], [10, 11].  

Малката разделителна способност на по-горе споменатите сензори не осигу-
рява достатъчно детайлна информация за формата, големината и ъгъла, под  кой-
то са разположени препятствията спрямо МП на робота, което възпрепятства 
съответното ѝ картографиране. Навлизането на 2D лазерните скенери (далекоме-
ри) в мобилната роботика, предоставя на дизайнерите възможност за оптимални 
конструктивни решения, от гледна точка на това, че повечето съвременни скене-
ри имат ъгъл на сканиране в диапазона 180 ÷ 270°, възможност за софтуерно 
ограничаване броя на сканиращите точки, с компактни размери са, а ориента-
цията на сензора влияе в допустимите граници върху точността на измерването, 
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позволяващо монтирането им да е на най-подходящото място в конструкцията на 
робота.  

Голямата популярност на лазерните далекомери като средство за възприемане 
на работната среда се дължи на редица предимства пред останалите сензори за из-
мерване на разстояния: осигуряват голям обем от данни при това с голяма точност на 
измерването; имат висока честота на дискретизация; малък дисперсионен ъгъл  
(0.5 ÷ 3.5mrad), и висока ъглова разрешаваща способност [5, 6].  

В статията е представено практическо решение за реализация на CDC хост 
(host) за бордова комуникация с 2D лазерен скенер за визуализация на работната 
сцена на малък двуверижен мобилен робот с изисквания за минимизиране на енер-
гийната консумация на всички бордови системи [7, 8, 9]. 

 
2D лазерен скенер 
2D лазерният скенер URG-04LX-UG01 (Фиг.1) [12], разполага само с USB2.0 

комуникационен интерфейс (Таблица 1), осигуряващ скорост на трансфер на дан-
ни до 12Mbps.  

Таблица 1. Спецификации на използваният сензор 
 

 

 
 

Фиг.1.  
Лазерен скенер  

 
URG-04LX-UG01 

Модел URG-04LX-UG01 
Обхват, [mm] 20 ÷ 4000 

Точност 
20÷1000mm: ±30mm; 20÷4000mm: 
±3% от измерените стойности 

Резолюция, [mm] 1 
Ъгъл на сканиране, [°] 240 
Ъглова резолюция, [°] 0.352 
Ъглова скорост на 
сканиране, [°/sec] 

360 

Време за сканиране, 
[msec] 

100 

Източник на светлина лазерен диод (=785nm) 
Комуникационен 
интерфейс 

USB2.0 (12Mbps) 

Работни условия -10~50°C влажност до 85% 
Защита на корпуса по IP Оптика - IP64; Тяло - IP40 
Маса, [g] 160 
Външни размери, mm ш/д/в: 50/50/70 
Захранване USB 
Мощност, [W] 2.5 

  
Скенерът се използва като основен източник за визуална информация, пора-

ди което надеждната комуникация със скенера е от първостепенно значение. Ко-
муникационният протокол, имплементиран в сензора, се базира на Communication 
Device Class (CDC) USB протокола. Драйверите, необходими за комуникацията на 
скенера чрез този протокол, са вградени в Windows OS и когато скенерът е свър-
зан директно към персонален компютър, операционната система сама инсталира 
необходимите драйвери и инициализира устройството, в следствие на което полу-
чаването на данни от него не представлява проблем. 

Ограничението за минимална енергийна консумация на всичките бордови 
ресурси включително и изчислителните, налага да се изгради бордова микроконт-
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ролерна система, поемаща функциите на персоналния компютър, без това да на-
малява производителността на далекомера и повишаване грешката на измерване-
то от специфицираните (Таблица 1). 

 
CDC хост контролер 
Принципната схема и практическата реализация на CDC хост контролер за 

управлението на сензора са показани на Фиг. 2. Модулът се използва като „пос-
редник“ между бордовия контролер и лазерния скенер, като основното му пред-
назначение е чрез софтуерна имплементация на CDC протокола да обезпечи необ-
ходимите инициализации и трансфер на команди към сензора и данни към опера-
тора.  

 
а - принципна схема б - реализация 

 
Фиг. 2. Принципна схема и реализация на хост контролер 

 
Реализацията използва микроконтролер VNC2 на фирмата FTDI [14], който 

може да се използва като двоен USB хост и подчинено устройство, или две подчи-
нени устройства. Когато се използва като USB хост, комуникацията му с други 
микроконтролери може да се осъществява посредством някой от другите импле-
ментирани комуникационни интерфейси – UART или SPI. Бордовият контролер 
обменя информация с хоста посредством хардуерно имплементирания протокол 
UART, като в случая скоростта на трансфер е 256000Bps (Baud per second), a фор-
мата на данните е 8N1 (8 бита, N - без проверка по четност, 1 стоп-бит). Преди да 
се осъществи необходимата комуникация (бордови контролер – хост контролер) е 
необходимо URG-04LX-UG01 да бъде разпознат като устройство, използващо 
CDC протокол и инициализирането му като устройство за данни. Веднъж инициа-
лизиран скенерът може да приема команди в съответствие с разработения от про-
изводителя протокол SCIP2.0 (Scanning sensor Command Interface Protocol) вер-
сия 2 [13] и да връща в ASCII символи информация за разстоянията до измерените 
обекти в сцената. Общият формат на кадъра на протокола има вида показан на 
Фиг. 3. Инициирането на комуникацията става от управляващия бордови контро-
лер. При разпознаване на съответната команда, скенерът отговаря, като показа-
телно за правилно приетата команда е повторението на самата команда и след то-
ва подаването на съответните данни. 
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.  
 

Фиг. 3. Комуникационен формат на SCIP2.0 протокола 
 

URG-04LX-UG01 има възможност да разпознае 13 дефинирани в протокола 
команди (Таблица 2). Размерът на командите е 2Bytes, a в полето параметър се 
указва конкретната информация, с която да се променят настройките на сензора 
или да се извлече допълнителна информация от него. Третото поле (String Characters) е 
опционално и обикновено в него се записва допълнителна информация от сензо-
ра, която да идентифицира например последователността на данните от множест-
во сканирания. Полетата, обозначени с LF (Line Feed) или CR (Carriage Return), са 
терминиращи, като в командата може да се използват и двете, но сензора винаги 
завършва изпращането на пакета данни с два последователни LF. Status полето 
служи за идентифициране на работата на сензора. Полето е с размер 2Bytes и ко-
дове, различни от (00) или (99), са сигнал за грешка. Всеки ред с данни, изпратен 
от скенера, завършва с контролна сума – полето Sum, което е с размер 1Byte, a в 
полето Data се записват фактическите данни от сензора, чийто размер е в за-
висимост от командата.  

 

Таблица 2. Команди за управление на URG-04LX-UG01 
 

Формат на команда Описание 

MD/(S)0044072500000\n 
Команда за указване на сензора да започне сканирането, MD се използва за 
3 байтово кодиране, а MS за двубайтово 

G-(D)/(S)0044072500\n 
Команда за указване на сензора да върне данните само от едно сканиране. 
Необходимо е преди това, лазера да се активира чрез командата BM 

BM\n Команда за включване на лазера на сензора 

QT\n Команда за изключване на лазера на сензора 

RS\n Команда за установяване на заводските настройки на сензора  

ТМx\n, x=0,1,2 
Команда за разрешаване напасването на таймера на сензора (x=0), 
забраняването (x=2) или за получаване на текущата му стойност (x=1). 

SS115200\n 
Команда за установяване на скоростта на трансфер на данни когато сензора 
е свързан към сериен интерфейс 

CRxx\n, xx=00÷10, 99 
Команда за задаване скоростта на въртене на мотора, xx=00 за 
подразбиращата се скорост, а xx=99 указва да се възстанови заводски 
дефинираната скорост 

HSx\n, x=0,1 
Команда за превключване от нормален режим на чувствителността (x=0)  
на сензора в режим с висока чувствителност (x=1) 

DBxx\n Команда за симулиране на неизправност на сензора 

VV\n 
Команда за извличане на заводска информация за сензора, като сериен 
номер, версия на firmware и т.н. 

PP/n Команда указваща на сензора да изпрати спецификациите си сканиране 

II/n Команда указваща на сензора да изпрати текущите си настройки 
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Микроконтролерът VNC2 работи с операционна система за реално време, а 
необходимата софтуерна реализация на CDC хоста е разгледана в следващата 
точка. 

 
Софтуерна реализация на USB CDC хост 
 

За софтуерната реализация на CDC хоста се използват вградените библио-
течни функции на развойната среда Vinculum II. Йерархичната структура на реа-
лизацията е показана на Фиг. 4. 

Както се вижда от фигурата, CDC драйверът се реализира като потребител-
ско приложение и се разполага в слойния модел на USB хоста над USB хост драй-
вера. VNC2 чипът работи с VINCULUM RTOS операционна система, която е прио-
ритетна многозадачна операционна система. Управлението на отделните нишки 
става от „планировчика - Kernel Scheduler“ на задачите в ядрото на операционната 
система, който в зависимост от присвоения им приоритет, планира изпълнението 
им. Планировчикът също може да увеличава или намалява приоритета на потре-
бителските нишки, да превключва между тях и да синхронизира работата им, ко-
гато информационният поток от една нишка служи като входна информация за 
друга. 

 

 
 

Фиг. 4. Йерархична структура на реализираният драйвер 

 

 
Преди да се използва CDC драйверът, той трябва да бъде инициализиран от 

операционната система, след което, контрола на информационния поток се осъ-
ществява от диспечера на задачите. 

Софтуерната реализация на CDC хоста имплементира програмния алгоритъм 
показан на Фиг. 5. 
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Фиг. 5. Програмен алгоритъм на CDC хоста 
 

 
В Таблица 3 е пояснено предназначението на конкретните функции, потре-

бителски нишки и манипулатори, използвани при реализацията на CDC хоста. 
Тъй като програмният код само за имплементацията на CDC хост драйвера над-
хвърля повече от 400 програмни реда, тук ще бъдат конкретизирани тези функ-
ции, които са от съществено значение за реализацията, а именно функциите 
CDC2UART(), UART2CDC() и cdc_host_attach(). 

 

Когато главната функция main() извърши необходимите инициализации на 
ядрото, USB хост драйвера, USB CDC хост драйвера и входно-изходните портове 
на чипа, тя предава управлението на планировчика задачите на ядрото на VOS – 
Kernel Scheduler. 
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Таблица 3. Дефиниции на функции, нишки и манипулатори на CDC хоста  
 

№ Декларация Описание 

1 
vos_tcb_t* tcbCDC2UART; 
vos_tcb_t* tcbUART2CDC; 

Указатели към потребителските 
нишки 

2 
void CDC2UART(); 
void UART2CDC(); 

Функции за трансфер на данни от и 
към лазерният скенер 

3 
VOS_HANDLE hUSBHOST_1; 
VOS_HANDLE hUART; 
VOS_HANDLE hUSB_CDC_DRIVER; 

Манипулатори на операционната 
система VOS за USB хоста, серий-
ният интерфейс и USB CDC драйве-
ра 

4 void iomux_setup(void); 
Функция за инициализация на входно-
изходните портове на VNC2 чипа 

5 

void vos_init(uint8 quantum, uint16 
tick_cnt, uint8 num_devices);  
void vos_set_clock_frequency(uint8 
frequency);  
void vos_set_idle_thread_tcb_size(uint16 
tcb_size); 

Функции за инициализация ядрото 
на операционната система VOS и 
необходимата памет за потребител-
ските нишки, които не са активни; 

6 
unsigned char uart_init(unsigned char 
devNum, uart_context_t* context); 

Функция за инициализация на се-
рийният интерфейс на VNC2 чипа 

7 
unsigned char usbHostCDC_init(unsigned 
char devNum); 

Функция за инициализация на USB 
хост CDC драйвера и регистриране-
то му в диспечера на задачите 

8 

unsigned char usbhost_init (unsigned char 
devNum_port_1, unsigned char 
devNum_port_2, usbhost_context_t* 
context); 

Функция за инициализация на USB 
хост драйвера и регистрирането му 
в диспечера на задачите.  

9 
vos_tcb_t* vos_create_thread_ex(uint8 
priority, uint16 stack, fnVoidPtr 
function, char* name, int16 arg_size); 

Функция за създаване на потреби-
телските нишки, асоциирани с 
функциите за трансфер на данни от 
и към лазерният скенер 

10 
void vos_init_mutex(vos_mutex_t* m,uint8 
state); 

Функция за инициализация на при-
митив от тип „мутекс“ необходим за 
вътрешна синхронизация на VOS 

11 void vos_start_scheduler(void); 
Функция предаваща управлението 
към планировчика на задачите на 
ядрото на VOS 

12 

unsigned char 
usbhost_connect_state(VOS_HANDLE hUSB); 
VOS_HANDLE cdc_host_attach(VOS_HANDLE 
hUSB, unsigned char devHostCDC); 
void cdc_host_detach(VOS_HANDLE 
hHostCDC); 

Помощни функции за определяне 
свързаността на USB устройства, 
определяне класа на свързаното уст-
ройство и имплементираните кому-
никационни интерфейси, както и за 
освобождаване на заетите ресурси 
при освобождаване на устройството 

13 
void open_drivers(void); 
void attach_drivers(void); 
void close_drivers(void); 

Помощни функции за асоцииране 
на необходимите драйвери на VOS 
със съответните интерфейси и уст-
ройства 
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Основната задача на планировчика е да извиква регулярно през времевия 
интервал (quantum), указан във функция (5) потребителските функции (2). Първа-
та функция void CDC2UART() е предназначена за осъществяване трансфера на 
данни от CDC устройството към серийния порт на контролера, чрез който хоста 
комуникира с бордовия микроконтролер. Според спецификацията за съответния 
клас устройства, максималният обем данни, който се предава за 1msec, не може 
да надхвърля 64Bytes. Това налага в паметта на контролера да се задели памет със 
съответния обем, необходима за съхранение на получените данни преди да бъдат 
изпратени през серийния интерфейс към бордовия контролер. Функцията има и 
грижата да извика помощната функция void open_drivers(void), чрез която съот-
ветните драйвери за USB хоста и UART-a на VNC2 се асоциират с манипулаторите 
на VOS операционната система. За да може да се осъществи необходимата кому-
никация, в тялото на функцията се извършват и необходимите настройки на 
UART, включващи задаването на: 

 

Параметър Програмна структура 
 

 
Бодова  
скорост 

uart_iocb.ioctl_code = VOS_IOCTL_UART_SET_BAUD_RATE; 
uart_iocb.set.uart_baud_rate = UART_BAUD_115200; 
vos_dev_ioctl(hUART, &uart_iocb); 

 
Контрол на 
трансфера 

uart_iocb.ioctl_code = 
VOS_IOCTL_UART_SET_FLOW_CONTROL; 
uart_iocb.set.param = UART_FLOW_NONE; 
vos_dev_ioctl(hUART, &uart_iocb); 

 
Брой битове 
данни 

uart_iocb.ioctl_code = VOS_IOCTL_UART_SET_DATA_BITS; 
uart_iocb.set.param = UART_DATA_BITS_8; 
vos_dev_ioctl(hUART, &uart_iocb); 

 
Брой на стоп 
битовете 

uart_iocb.ioctl_code = VOS_IOCTL_UART_SET_STOP_BITS; 
uart_iocb.set.param = UART_STOP_BITS_1; 
vos_dev_ioctl(hUART, &uart_iocb); 

 
Контрол по 
четност 

uart_iocb.ioctl_code = VOS_IOCTL_UART_SET_PARITY; 
uart_iocb.set.param = UART_PARITY_NONE; 
vos_dev_ioctl(hUART, &uart_iocb); 

 
След инициализацията на UART, потребителската нишка изчаква да се осъ-

ществи разпознаването (enumeration) на съответния интерфейс, клас, подклас и 
прилежащия им протокол, имплементирани при производството на скенера, об-
служващи лазерния скенер, като за целта манипулаторът hUSB_CDC_DRIVER (3) 
се инициализира посредством функция cdc_host_attach() (12). При разпознаване 
на скенера като CDC устройство, нишката извлича информация за кодирането на 
линията и активното ниво на сигнала (логическа 0 или 1) и при липса на грешка 
сигнализира на планировчика на задачите, че инициализацията е преминала и 
другите потребителски нишки могат да заемат мястото ѝ. Ако потребителската 
нишка не бъде деактивирана, се проверява дали има данни, които да се трансфе-
рират и с какъв обем са. При наличие на актуални данни те се записват във вре-
менния буфер, след което се изпращат през серийния интерфейс на VNC2 чипа 
към бордовия контролер. Индикация за работата на нишката се получава чрез уп-
равлението на два светодиода, свързани към портовете на чипа (Фиг.2.а). В след-
ващия програмен код, процедурата за индикация е описана само веднъж, а редо-
вете, в които отново се повтаря, е заместена с многоточие. 
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/************************************************************************
/ 

do{ 
 //установи какво е количеството данни от лазерният скенер 
 CDC_iocb.ioctl_code = VOS_IOCTL_COMMON_GET_RX_QUEUE_STATUS; 
 status = vos_dev_ioctl(hUSB_CDC_DRIVER, &CDC_iocb); 
 if (status != USBHOSTCDC_OK){ 
  leds = LED5; 
 vos_gpio_write_port(GPIO_PORT_A, leds); 
 break; 
 } 
 dataAvail = CDC_iocb.get.queue_stat; 
 if (dataAvail > 0){ 
 //Прочети колко байта реално са записани във временният буфер 
 status = vos_dev_read(hUSB_CDC_DRIVER, buffer, dataAvail, 

&actual); 
 if (status != USBHOSTCDC_OK){...} 
 //Изпрати записаните данни през UART-a на VNC2 
 if (actual > 0){ 
leds = 0; 
vos_gpio_write_port(GPIO_PORT_A, leds); 
status = vos_dev_write(hUART, buffer, actual, NULL); 
if (status != UART_OK){...} 
leds = LED4;x 
vos_gpio_write_port(GPIO_PORT_A, leds); 
} 
 } 
}while (1); 

/************************************************************************
/ 

 
Процедурата се повтаря докато диспечера не я блокира или времето, през 

което може да е активна, не измине. 
Другата потребителска нишка UART2CDC() (2) от Таблица 3 
 
Таблица  има аналогично действие в частта на трансфериране на данните. За 

разлика от CDC2UART() нишката, тази нишка първоначално изчаква сигнал за при-
ключване на инициализацията на другите нишки, след което прави запитване дали 
има постъпили валидни данни в приемния буфер на UART-а. Ако, по някаква при-
чина, постъпилите данни са в размер по-голям от размера на буфера на CDC ниш-
ката, данните, надвишаващи го, биват премахнати. Останалите валидни данни се про-
читат и се изпращат към CDC хоста, а края на трансфера се инициира с индексиране 
на мутекс примитива.  

Следващият програмен код демонстрира програмната реализация на тази 
функция, като тук отново кодът, даващ индикация за грешка, е заместен с много-
точие: 

 
/************************************************************************
/ 

void UART2CDC(){ 
unsigned char status;   //променлива за индикация на 

грешки 
unsigned char buffer[64];  //буфер за постъпващите данни 
common_ioctl_cb_t uart_iocb;  // достъп до UART структурата 
unsigned short dataAvail, actual; //достъпни и реално прието 

данни 
unsigned char leds; 
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do{ 
// изчакай другите нишки да се приключат с инициализацията си 
vos_lock_mutex(&mInit); 
uart_iocb.ioctl_code = VOS_IOCTL_COMMON_GET_RX_QUEUE_STATUS; 
vos_dev_ioctl(hUART, &uart_iocb); 
dataAvail = uart_iocb.get.queue_stat; 
if (dataAvail > sizeof(buffer)){dataAvail = sizeof(buffer);} 
if (dataAvail > 0){ 
// прочети данните от UART-a 
status = vos_dev_read(hUART, buffer, dataAvail, &actual); 
if (status != UART_OK){...} 
leds = 0; 
vos_gpio_write_port(GPIO_PORT_A, leds); 
// предай получените данни към CDC хоста 
status = vos_dev_write(hUSB_CDC_DRIVER, buffer, actual, NULL); 
if (status != USBHOSTCDC_OK){...} 
leds = LED4; 
vos_gpio_write_port(GPIO_PORT_A, leds); 
}vos_unlock_mutex(&mInit); 
}while (1);} 

/************************************************************************
/ 
 

Трета функция със значение при реализацията на USB CDC хоста е 
VOS_HANDLE cdc_host_attach(VOS_HANDLE hUSB, unsigned char devHostCDC). 
Чрез нея става инициализацията на лазерния скенер, като функцията връща след 
изпълнението си манипулатор, асоцииран с VOS операционната система. Основната ѝ 
роля е да осигури всички необходими дескриптори на CDC класа и да направи про-
верка дали включеното устройство съответства на дефинираните параметри за класа. 
Функцията има следната програмна последователност в съответствие със стандарта 
за USB CDC комуникационните устройства: 

 
Действие Програмна структура 

 

Дефиниране на класа на 
устройството 

hc_iocb_class.dev_class = USB_CLASS_CDC_CONTROL; 
hc_iocb_class.dev_subclass= 
USB_SUBCLASS_CDC_CONTROL_ABSTRACT; 
hc_iocb_class.dev_protocol = 1; 

Намиране на първият 
интерфейс от 

потребителската нишка 

hc_iocb.ioctl_code = 
VOS_IOCTL_USBHOST_DEVICE_FIND_HANDLE_BY_CLASS; 
hc_iocb.handle.dif = NULL; 
hc_iocb.set = &hc_iocb_class; 
hc_iocb.get = &ifCDCControl; 

Намиране на интерфейса за 
данни на скенера 

hc_iocb.ioctl_code = 
VOS_IOCTL_USBHOST_DEVICE_GET_NEXT_HANDLE; 
hc_iocb.handle.dif = ifCDCControl; 
hc_iocb.get = &ifCDCData; 

Проверка дали скенера в 
действителност е 

устройство за данни 

hc_iocb.ioctl_code = 
VOS_IOCTL_USBHOST_DEVICE_GET_CLASS_INFO; 
hc_iocb.handle.dif = ifCDCData; 
hc_iocb.get = &hc_iocb_class; 

Проверка за съответствие 
между необходимият USB 
клас и класа на сензора 

if ((hc_iocb_class.dev_class != 
USB_CLASS_CDC_DATA) || 
(hc_iocb_class.dev_subclass != 0) || 
(hc_iocb_class.dev_protocol != 0)){return NULL;} 
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След като премине по-горе описаните процедури, функцията инициализира 
CDC драйвера със сензора, като предава контрола на USB хоста. Ако сензора не 
отговаря на съответните изисквания, функцията връща нулев указател към потреби-
телската нишка, в следствие на което USB хостът приема, че включеното устройство 
не отговаря на изискванията и не стартира процедурата за извличане на състоянието 
на CDC комуникационната линия. 

Създаването на потребителските нишки става чрез функция (9) от Таблица 3, 
като в случая имат следната дефиниция: 

 
tcbCDC2UART = vos_create_thread_ex(20, 1536, CDC2UART, "CDC2UART", 0); 
tcbUART2CDC = vos_create_thread_ex(20, 512, UART2CDC, "UART2CDC", 0);. 

 

За да са равнопоставени една на друга, двете нишки имат приоритет 20, като 
основната разлика се състои в паметта, необходима за имплементирането им. Това е 
така, защото в тялото на функцията CDC2UART() е поместен и кодът за инициализа-
ция на UART-a на чипа и извличане на информацията за състоянието на линията. 
Третият параметър е указател към функцията, с която да се асоциира съответната 
нишка, а четвъртият, с който се задава името на нишката, служи основно за обозначе-
нието ѝ в режим на настройка на програмния код в програмната среда. 

На Фиг. 6 е показан screenshot от съвместната работа на отделните нишки 
управлявани от имплементираната в чипа RTOS –VOS. 

 

 
Фиг. 6. Мениджър на нишките управлявани от VINCULUM RTOS 

 

На ред №5 е показана нишката, която се изпълнява в момента от опера-
ционната система, в редове №0 и №4 са нишките, които са готови да се стартират. На 
ред №3 е маркирана забавената нишката, а останалите нишки са блокирани. Както 
стана ясно, за управлението на нишките, VOS използва два параметъра: 

 uint8 quantum – дефинира времето за превключване между отделните нишки 
в msec; 

 uint16 tick_cnt – параметър, задаващ стойността на инкрементиране на тай-
мерният модул на чипа в msec; 

По подразбиране параметърът „quantum“ е настроен за 50ms, което означава, че 
всяка нишка ще е активна през такъв интервал от време. В случая този параметър не 
удовлетворява изискванията за бърз обмен на данни между бордовия контролер и 
скенера, в следствие на което превключването на съответните нишки, както се вижда 
от Фиг. 6, е променено да става през интервал от 2ms. Посочената промяна напълно 
удовлетворява изискванията за предаването на данните в реално време. 

 
Заключение 
В статията са описани специфичните особености при изграждането на бордови 

CDC хост контролер за комуникация с 2D лазерен скенер с приложение за мобилни 
роботи и в частност – малък двуверижен робот. Основните изисквания за минимална 
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енергийна консумация от една страна и ограничените възможности за комуникация с 
2D лазерния скенер, както и малкия наличен монтажен обем на робота, са основният 
мотив да се прибегне до изграждането на посочената микроконтролерна система. 
Подробно са описани специфичните комуникационни изисквания и софтуерната 
имплементация на USB CDC хоста, а проведените експерименти за съвместяването 
на работата на проектирания хардуер и софтуер показват, че така проектираната 
система може да осигури предаване на данни в реално време, без това да доведе до 
увеличаване на грешката на измерването сравнена с реферираната от производителя 
на използвания сензор.  
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Abstract: This study focuses on virtual communities, wiki sites, lifestyle portals, bulgaria, 
podcasting and discussion forums. A comparative analysis of new and traditional media 
has been carried out by twelve criteria. Foreign experience has also been used. 
 
Key words: new media, traditional media, comparison, virtual communities 
 
 

Виртуалните общности или новите нации 
Виртуалните (онлайн, електронните, дигиталните) общности са групи от хора, 

обединени от общи интереси, които общуват и си взаимодействат посредством ком-
пютри и комуникационни средства в съответствие с набор от норми и правила, пред-
варително установени от виртуалната общност с цел социализация и обмяна на ин-
формация. Те изграждат „социалния фундамент на киберпространството“ и са „клю-
чът към кибердемокрацията“.  

Източник на информация в настоящия текст е книгата на проф. Грета Дерменд-
жиева „Онлайн журналистика“.  

Бащата на термина „виртуална общност“ е Хауърд Рейнголд. 
Общностите могат да изградят обща идентичност. 
Виртуалните общности са гъвкава форма на социална самоорганизация, започ-

нала да се развива преди появата на уеб пространството. Фактори като атрибути на 
общността, (не)отнасяне към физическа общност, обвързаност и потребности на 
участниците, поддържащ софтуер формообразуват типове виртуални общности. Ат-
рибутите на общността представляват общи цели и интереси, емоционални взаимоот-
ношения и поддръжка в групата, достъп до информационни ресурси, споделени дей-
ности, на базата на които общностите са със съответното предназначение. 

Степента на отнасяне към физическа общност създава облика на виртуалната. 
Тя варира от такава, която е базирана на физическата общност (географски локализи-
рана), имаща постоянни контакти лице-в-лице (например местната администрация и 
нейните услуги); през отчасти базирана на физическата общност – с редки контакти 
лице-в-лице (напр. научна общност); до небазирана на физическа общност, с географ-
ски разпръснати участници (каквито са ролевите игри, групите за поддръжка), харак-
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теризиращи се с анонимност поради желание за различна идентичност или споделяне 
на болезнени преживявания. 

Обвързаността като социологически концепт измерва количеството социални 
връзки в дадена общност. Плътно обвързаната общност (за разлика от слабо  обвърза-
ната) се характеризира с по-многобройни взаимоотношения между членовете вътре, 
отколкото извън общността. Например вътрешните мрежи на организации и фирми, 
мейл групи с ограничено участие на нови членове и други. Обвързаността не зависи 
само от начина на организация на общността в технологичен план, но и от действията 
на участниците в нея. 

Потребностите на участниците ги подтикват да създават и участват в общности, 
които са комерсиални (за покупко-продажба на продукти и услуги), по интереси, 
фантазни (в създадена с общи усилия въображаема среда) или социални (основани 
върху сходен жизнен опит). 

Поддържащия софтуер подпомага комуникацията в групата и способства за оп-
ределяне границите на общността. Това може да е група с новини, чат, бюлетин борд, 
многопотребителско пространство и др. 

Технологичното осигуряване слага отпечатък върху живота на общността. Уеб 
общността е на най-ниското стъпало в йерархията на общностите по отношение на 
потребителската активност. Това е метаобщност, в която има само наблюдатели, а не 
участници. IRC общностите (в чат каналите) и общностите във форумите в порталите 
(напр. dir.bg) обхващата както скептиците (Бауман), надничащи просто от любопит-
ство, посетителите, които свикват с идеята за формирането на общност, така и моде-
раторите (хората с най-големи познания по дадена тема), лидерите на мнение и тях-
ната опозиция. Общността на форума се отличава с по-малко разслоение на роли. В 
хетерогенната социална среда на общностите индивидът се доверява на останалите 
(както на публиката в играта „Стани богат“), но и да проверява информацията сред 
разнообразието от източници, за да прибере плодовете от онлайн комуникацията, а 
именно привилегията за „информирано вземане на решения“. 

Времето и пространството не са елиминирани, но и не са пречка да бъдеш на ня-
колко места едновременно и в отдалечени помежду си часови пояси, т.е. да съставяш 
идентичността си като „сума на разпределено присъствие“, както я нарича Търкъл. 
Виртуалната общност е социален конструкт – тя се изгражда в процеса на обживява-
не на участниците в нея, които чрез взаимодействие, използвайки думите, кон-
струират виртуалните си тела и развиват нова междукултурна чувствителност. 
Общността, в която избираме да участваме като равни сред равни, се състои от инди-
види, споделящи еднакви интереси, ценности и взаимни отговорности, изтъкаващи 
по този начин колективния разум и памет на общността. Тази компютърно опосред-
ствана дейност, в която всички индивиди заедно постъпват по-интелигентно, откол-
кото всеки поотделно, Туроф и Хилц назовават „колективна интелигентност“. 

Социалният софтуер, т.е. технология, която поддържа добавена стойност от 
социалното поведение на човека чрез обменяне на съобщения, музика, снимки и др., 
е в основата на възникването на уики местата, мрежите за общуване, блоговете и 
социалното маркиране (social bookmarking  или таксономията). Средствата за со-
циално взаимодействие акумулират информация, която хората свързват, за да могат 
да извличат знания. 

Скокът към второ поколение мрежи е не толкова технологичен, колкото социа-
лен. Навлизат приложения с отворен код. Променя се начинът, по който потребите-
лите използват уеб пространството. Статичните сайтове преминават в динамични, а 
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потребителите възприемат информацията различно чрез открилите се възможности 
сами да я класифицират, да създават собствено съдържание, което може да бъде 
използвано и доразвивано от други, да работят със софтуерни приложения чрез 
браузърите си, да се соцаилизират чрез постоянно общуване, да споделят колективен 
интелект и да обменят информация, идеи, мнения, ноу-хау и пр. 

 
Уики места 
Вълната на глобалната реинтеграция (втрата вълна на явлениет дот-ком, но този 

път в социалната, а не в комерсиалната сфера), сега под формата на автопостинг, 
предвещава да бъде много по-мощна. Индивидите елиминират медиите като послед-
на и авторитетна инстанция, третирайки ги като канали, по които да пренасят собст-
вено генерирано съдържание, да се ползват от колективната мъдрост, почерпана от 
опита и разнообразието, присъщи на големита маси от хора. Колкото пошироко е 
разпространението на всеки къс знание, толкова по-голяма е ползата за обществото. 
Разпространението поражда открития. В това се състои смисълът на мрежовите общ-
ности. 

Предвестникът на социалните мрежи в Интернет са „уики“ местата, предназна-
чени за колективно създаване на уеб страници от голям брой хора. „Уики“ означава 
част от софтуер, който позволява на потребителите (без да са компютърни специа-
листи) да конструират и редактират чрез произволен браузър съдържание на уеб 
страници. Това е механизъм на групова комуникация, фокусиран върху изграждането 
на общности, чрез който всеки може да публикува, редактира и променя текстове в 
общо информационно поле и по този начин да поддържа демократичната употреба на 
уеб пространството. 

Най-голямото „уики“ място е Уикипедия (www.wikipedia.org) – социален експе-
римент, а не просто енциклопедия. Този обществен проект съществува от 2001г. и 
представлява онлайн енциклопедия със свободен достъп, съставяна изцяло от потре-
бители, които пишат, дописват и променят непрекъснато статиите в нея. Джими Уелс 
инициира приета. Той разширява Уикипедия с Уикшънъри (речник), Уикибукс (учеб-
ници и ръководства) и Уикикуот (цитати). Той е воден от убеждението, че всеки 
трябва да има свободен достъп до съвкупността от цялото човешко знание. Със стар-
та на Уикипедия се пукат дот-ком сапунените мехури. На тяхно място се появяват 
сайтове, в които човешките отношения изместват търговските, хората се свързват по-
между си, за да се забавляват, дискутират, уголемяват мрежата си от приятели, разме-
нят безплатно снимки, музика, видео, прекарват заедно свободното си време. 

 
Лайфстайл портали 
Чрез лайфстайл порталите индивидите изразяват себе си. Лайфстайл порталите 

са гигантски къщи – всеки новодошъл може да стане съквартирант и да наеме стая, 
след като залепи на вратата табелка с името, хобито и най-атрактивните си черти, 
които ще го представят и ще привличат приятели със сходни интереси. 

Мрежата създава защитни стени, за да създаде чувство за неприкосновеност и 
емоционален комфорт, безопасност на данните. Обединява милиони хора в отворени 
общности със свободен обмен на мисли, идеи и творчески продукти. Всичко, което 
може или не да се прочете, види или чуе в официалните медии, се намира в споделе-
ното пространство на социалните общности – свидетелства на очевидци, коментари 
на събития, снимки и видеоклипове от горещи точки на света. Ефект на лайфстайл 
сайтовете е „панорамният ефект“. Един от създателите на Flickr Батърфилд го нарича 
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„култура на щедростта“, в противовес на идеите за защита на личното пространство. 
Сайтовете за снимки – Flickr – са очите на света – те свързват хора отвсякъде в ги-
гантски приятелски мрежи, в които е отразен погледът на всеки един. 

Уеб потребителите играят ролята на гейткийпърите в традиционните медии, 
като тласкат пазара в желаната от тях посока. Лайфстайл портали като MySpace 
съдържа съобщения, разкази, музика, снимки, създадени от потребители, предлагат 
самовъзпроизвеждащо се забавление, често по-добро от уеб сайтове с редакторско 
съдържание. Гласовете в компютърно опосредстваният контекст на форумите влияят 
на конвенционалните медии – те по-често отварят страниците и ефира си за дискусии 
и свободно изказване на мнения, като стесняват територията на комуникаторите, в 
която навлизат реципиентите. Това дава тласък на масмедийната комуникация. 
MySpace  е разработена от  Том Андерсън и Крис де Улф – социална мрежа в 
Америка и света. От 2006г. е собственост на Рупърт Мърдок. 

Facebook e създадена от 22-годишният студент в Харвард Марк Зукърбърг. Тя е 
различна от MySpace по това, че позволява по-тясна връзка между хора от един уни-
верситет, фирма или географско място. 

YouTube става феномен през 2006 г. като нов вид масмедия. Всеки може да пуб-
ликува съдържание и всички останали могат да го гледат. Сайтове като YouTube, 
Grouper и др. са гигантски хранилища на видеоклипове, а Flickr, Zoto и Buzznet са 
техните снимкови аналози. 

Интернет обществата свързват гоелми маси от хора с еднакви интереси. Идеята 
е, че всеки може да създаде собствена страница, в която да споделя мултимедийно 
съдържание с всички, на които даде статут „приятели“. Сайтовете за общуване са 
разнородни – за забавление и обмен на съдържание (Flickr, Zoto, Grouper, YouTube, 
Buzznet, Photobucket,Fotki, SmugMug, FilmLoop, BubbleShare), за постигане на цели – 
представяне и запознанство – MySpace, Facebook, Friendster, LiveJournal, Orkut, 
Couplets, Reunion.com, AirTroduction, бизнес и намиране на работа – LinkedIn, 
Tribe.net, Ryze, Plaxo, търсене на съвети и дискутиране на общи теми – The Morn 
Network, PeerTrainer, Mom Network, предоставяне на  свои списъци по интереси и 
търсене в чуждите, класифицирани с етикети – TagWorld, Library Ting, Spout. 

 

Лайфстайл общности в Интернет, част от които са и възрастово лимитирани 
Yelp – САЩ, Nexopia – Канада, BlackPlanet.com – Афроамериканци, Babbello – 

Австралия – за тийнейджъри, ProfileHeaven, Faceparty – Англия – за тийнейджъри, 
Grono.net – Полша, IRC-Galleria – Финландия, iWiW – Унгария, LunarStorm, 
Playahead – Швеция, Draugiem.lv – Латвия, Rediff Connexions Индия, Mixi – Япония, 
VietSpace Виетнам, Cyworld – Южна Корея. 

България има езиково обособени социални зони в Интернет – sibir.bg, zip.bg. 
 

Блогосфера 
Друга разновидност на мрежите за общуване е блогосферата. Уеблогът (нари-

чан „блог“) представлява „уикипедия“, появила се в Интернет през 1999 г. като нова 
форма на комуникация, следваща модела „много-към-много“. Блоговете промениха 
комуникационните модели в уеб пространството и улесняват възникването на нови 
общности. Блоговете представляват дневници, в които индивиди или групи ежеднев-
но публикуват мнения, създават общнсти и съхраняват линкове към различни източ-
ници. 

Самогенериращите се лични уеб сайтове (блоговете) са крайната форма на 
гражданската журналистика. Тук филтърът не е на входа, както е при традиционните 
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медии, а на изхода, т.е. най-остроумните изплуват на повърхността, изтласкани от 
качествата, които притежават, в този естествен самоорганизиран процес на селек-
тиране. 

Блогосферата е съвкупността от блоговете в Интернет, т.е. местата за общуване, 
обособени в лични сайтове. В блогосферата потребителите излагат действията и мис-
лите си на показ. Въпреки широките уеб територии, които блогосферата заема, съз-
дателят на лайфстайл сайта Facebook Марк Зукърбърг посочва, че тя, подобно на тра-
диционните медии, подминава големи зони от света. Тя отразява глобалното граж-
данско общество, но си остава владение на развития свят – факт, който подчертава 
дигиталната пропаст. 

 

The European blogosphere 
Блогосферата е парцелирана по различни критерии, един от които е нацио-нал-

ността. Blog.bg, WindowsLiveSpace (http://spaces.live.com), BgLOG.net, LiveJournal 
(http://www.livejournal.com), glog.bg. В блогосферата на България влизат блогове на 
официални медии като Capital.bg (http://capital.bg/browseblog.php), IDG.bg 
(http://blog.idg.bg), dnes.dir.bg (http://club-dnes.dir.bg/), корпоративни блогове (Orbitel – 
http://blog.01001.bg/), политически блогове (megafon.capital.bg, juliananikolova.com, 
spassovm.parliament.bg, petarstoyanov.com), фотографски, икономически, блогове за 
книги, кино и др. 

 

Подкастинг 
Последната „мода“ в блоговете е дело на еволюиралата общност на блогърите и 

се нарича „подкастинг“. Те „обхождат“ взаимно сайтовете си, поддържайки асин-
хронна аудиовръзка – форна на персонално „направи си сам“ радио. През 2005г. 
Адам Къри създава специален софтуер, който пренася и разпространява на цифрово 
радиосъдържание директно до iPod (MP3 плейър на Apple) музикални плейъри. 
Понятието „подкастинг“ (podcasting) е съставено от iPod и broadcasting (радиоразпро-
странение) – т.е. публикуване на аудиофайлове в Мрежата, които оттам се доставят 
на желаещите потребители. Това е Интернет базирано радиошоу, разрпостранявано 
чрез блогове – накратко казано: предосим аудиоблог. 

Потребителите могат да слушат аудиопотоците (подобни на инфопотоците в 
блоговете) на компютъра или да се абонират за тях, след което те автоматично се 
зареждат на персоналните им малки устройства за възпроизвеждане на звук. Подкас-
тингът е алтернатива на обикновените радиостанции, само че продуцирани от потре-
бители, които съставят своя любителска програма от музика, информационни 
блогове, мисли на глас, новини, спорт, приказки и др. в MP3 формат (съществуват те-
матични категории – www.ipodder.org  с над 70) и всеки, който желае, може да се або-
нира и да състави собствено шоу от любимите си подкастъри. Подкастовете са подне-
сени така, че изглеждат като програма от традиционна радиостанция. Аудиофайлове-
те на подкаст предаванията се разпространяват по същия начин както текстът и гра-
фиката – чрез обединените RSS информационни потоци. Дейв Уинър вгражда за пръв 
път необходимия за това софтуер в блоговете Radio Userland и weblogs.com. 

Подкастингът се превръща в социална музикална революция, в медийна алтер-
натива на Интернет радиостанциите. Съществуват подкастове на всякакви теми – от 
религията до политиката, изкуството и спорта. Религиозните подкасти (godcasts) са 
един от най-бързо развиващите се жанрове в подкастинга (Cyberpastor.com).  

Трябва цифров плейър, който да приема подкастинг. Автомобилите са произве-
дени с вградени високоговорители за iPod.Големи новинарски агенции като ABC и 
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NBC News използват подкаст, за да разпространяват последните новини от деня, а в 
сайта на американския президент Джордж Буш е добавена възможност за подкаст със 
седмичните му обръщения към нацията. 

Център за медийни изкуства „Интерспейс“. Подкастът е нов начин за трансфер 
на информация. 

Farewell to words (http://zbrox.org/archives/category/podcast). 
 

Дискусионни форуми 
Форумите са области за онлайн дискусии, посветени на теми или сфери на инте-

реси. Всяка дискусия във форум е като нишка от многото, които действат едновре-
менно. Форумите се добавят в сайтове или са самостоятелни. В тях се търси съвет, 
полезна информация, общува се или се споделят новини. Модерират се от админи-
стратор, който има права за премахване на спам или неподходящи постове, но не во-
ди дискусиите, за разлика от блоговете. 

Форумите се стартират от потребители в дискусиите и в тях присъства силният 
дух на общността. Форумите са затворени и нямат социална активност с други со-
циални медии. Търсачката на форуми BoardTracker наблюдава над 61 млн. нишки на 
разговори в 40 хил. форума. 

 

Тематични общности 
Тематичните общности споделят тип съдържание – снимки (Flickr), букмарк 

линкове (del.icio.uc), видео (YouTube), новини (Digg) и др. Те приличат на социални-
те мрежи по регистрацията на профила и свързването с други хора, но са фокусирани 
върху специфичен вид съдържание. Digg публикуват линкове към новини, които се 
оценяват от членове на общността, и когато някоя новина надхвърли критичната ма-
са, бива извеждана като водеща най-отпред. 

 

Микроблогове 
Микроблогингът е средство, което комбинира елементи от блогинга, незабавни-

те съобщения и социалните мрежи. Twitter, Pownce, Jaiku. 
 

Фолксономия 
Сайтове, чието съдържание, създавано от потребители, е базирано на тагове или 

т.нар. фолксономия. Flickr, Delicious, Furl. Таговете са възможност за добавяне на 
метаданни (данни за данните) към един обект. Те са като етикетите, които се из-
ползват при категоризирането на постингите в блога, за да могат архивите да се полз-
ват пълноценно. Потребителските метаданни, създавани от реципиентите за свое 
ползване и за ползване от общността, усъвършенстват два вида метаданни: създавани 
от професионалисти (съставители на речници, индексатори и др.) и автори. 

Томас Вандер Вал назовава понятието „фолксономия“ – фолк (народ) и таксоно-
мия (класификация и групиране на предмети и явления), т.е. таксономия, извършвана 
от хората, които я ползват. Фолксономията обединява информацията, върху която 
потребителите са поставили етикети. Това е интернет базирана методология за извли-
чане на информация, състояща се  от съвместно генерирано съдържание, отворени 
етикети, които го категоризират (каквито са уеб странците), онлайн фотографии и хи-
первръзки. Отворените етикети се наричат тагове и за разлика от таксономията се 
създават от потребителите. Целта е лесно търсене, откриване и навигиране в инфор-
мационните масиви. 

Без  наличието на  социално разпределена среда етикетите ще са само ключови 
думи, имащи значение единствено за потребителя, който ги е създал. Силата на фолк-
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сономията са хората и неписаното споразумение между тях за пълно сътрудничество. 
Фолксономиите развиват социалната среда в Интернет. Те са подривни – противо-
действат на статуквото на уеб търсачките, които не са създадени от потребители. Те 
са спонтанно сътрудничество между хора, имащи за цел организирането на инфор-
мацията по категории (www.wikipedia.org). Това са уеб базирани общности, позволя-
ващи на потребителите да слагат етикети на генерирано от тях съдържание (снимки), 
което да споделят, или на готово съдържание, каквото са уеб сайтовете, художестве-
ната и научната литература, блоговете. 

Широка фолксономия е в резултат от поставянето на един и същ етикет от мно-
го хора (Del.icio.us). Тясната фолксономия е в резултат от поставянето на етикети от 
малък брой хора, за да улеснят себе си при по-нататъшното ползване на информа-
цията (Flickr). 

Flickr (http://www.flickr.com) е уеб базирано приложение за публикуване и 
съвместно ползване на снимки от всички безплатно регистрирани потребители. 

Del.icio.us е средство за организиране на уеб страници – „мениджър на социал-
ните маркери.“ С негова помощ към собствената колекция от хипервръзки се добавят 
сайтове, за да се категоризират с ключови думи и да се споделят с останалите потре-
бители. 

Сайтът Technorati (www.techorati.com) е фолксономия, организирана от катего-
рии, дефинирани от блогърите, които добавят тагове на постингите си. Той представ-
лява индекс на блогове. 

Фолксономията е възможна в нейерархичните общества на публични уеб сайто-
ве, в които авторите са потребители и потребителите са автори, и отразява  съвкупна-
та концепция на цялата група за вида на информацията. Като иновативен подход за 
разпространение, основан върху социалната класификация, тя снижава бариерите 
пред сътрудничеството между индивидите. 

 
Нови срещу традиционни медии 
Англосаксонските изследвания в областта на комуникационните науки използ-

ват понятия като визуални медии, комуникационни медии, графични медии, елек-
тронни медии и пр. 

 

Терминът „визуални медии“ се свързва с понятието за визуална култура в ста-
тиите на Никлас Мирзоф и Томас Мичъл. Визуалната култура е единство от споделе-
ни в обществото образи и колективни начини на виждане, визуални медии и институ-
ционалните форми на представяне в публичното пространство. 

Комуникационните медии са физически комуникационни устройства – кабели, 
телефонни линии, терминали, компютри, чрез които се пренасят данни. 

Графичните медии предшестват електронната комуникация. Включват книги, 
вестници, флайъри, постери, билбордове. След появата на дигиталната комуникация 
(която е част от електронната) към графичните медии се включват и уеб странците. 

Преходът на „старите“ медии в дигитализирания свят към „новите“ медии е съ-
пътстван от промяна в комуникационния поток, обратната връзка, промяна в демо-
графията на аудиторията, времето и процеса на комуникация. 

Бумът на традиционните масмедии (печат, радио, телевизия, филми) в края на 
20-ти век и разрастването на аудиторията се приписват на навлизането на компютър-
ната техника в масовокомуникационния процес. 

Медиите според Маршал Маклуан са продължение на съзнанието, влияят и про-
менят хората, имат персонални, политически, икономически, естетически, психоло-
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гически, морални, етични и социални последствия. Разбирането на социалната и кул-
турната промяна е невъзможно без познаването на начина, по който медиите функ-
ционират. 

Новите медии обхващат старите медии (телевизия, радио, списания, вестници) в 
Интернет. Новите медии се отнасят и до виртуалната реалност, уеб телевизията, 
Интернет радиото, подкастите, водкастите, уебкастите, социалните мрежи, блоговете 
и микроблоговете. Новите медии са с по-голяма бързина и повече получатели. Нови-
те медии са конвергенция на компютърните и медийните технологии. Медиите 
влияят върху хората и способстват за промяна на съзнанието. Информационната ера 
промени начина, по който мислим и действаме. Медийната култура сега е доминира-
ща форма на културата, която ни социализира и дава материал за идентичност в усло-
вията на социална репродукция и трансформация. Новите медии са по-ангажиращи 
от другите медии на умствено, психично или емоционално ниво. 

Всяка медия, чиято аудитория е онлайн базирана, е нова медия. Онлайн средата 
позволява на всеки да споделя собствената си медия със света. 

Комуникационната и компютърната революция представят информационното 
общество – „третата вълна“ (Тофлър). В развитието на човешките общества следва 
„третата медиаморфоза“ (Фидлър) или „новата вълна в журналистиката“ – термин на 
привърженик на използването на новите технологии за целите на съвременната жур-
налистика – Дан Гилмор. Голямата медиаморфоза – третата след възникването на 
устната и писмената реч, Фидлър вижда в появата на дигиталния език. 

 
Роджър Фидлър формулира шест принципа на медиаморфозата: 
1. Едновременно развитие и паралелно съществуване. Всички форми на ко-

муникация, използвани в медиите, еволюират едновременно в сложна адаптивна сис-
тема. Всяка нова форма на комуникация влияе върху съществуващите вече форми. 

2. Метаморфоза. Новите медии не възникват спонтанно и независимо, а се 
появяват в резултат от метаморфозата на старите медии. След появата на нови форми 
на комуникация старите модели не изчезват, а се адптират и продължават да се раз-
виват. 

3. Разпространение. Новите медийни форми усъвършенстват доминиращи 
черти от предишни форми на комуникация. Това става с помощта на комуникацион-
ни кодове, наречени езици (говорим, писмен, алгоритмичен). 

4. Оцеляване. Всички форми на комуникация се развиват и адаптират към про-
менящата се среда, тъй като алтернативата е да загинат. 

5. Възможности и потребности. Новите медии се налагат масово благодарение 
на технологиите и социалните, икономически и/или политически причини. 

6. Отложено във времето усвояване. За да се наложат и да постигнат тър-
говски успех, на новите медийни технологии им е необходимо повече време, откол-
кото са очакванията към тях. 

 

Листър свързва новите медии с промени, случили се от 60-те години на 20-и век 
насам. Новите медии се разглеждат като ключов маркер, символ на процесите, фак-
тор, допринасящ за промяната: 

- Преход от модернизъм към постмодернизъм. Структурни промени в об-
ществата и икономиките, свързани с културни промени. 

- Засилване процесите на глобализация. 
- Преминаване от манифактурната индустриална ера към постиндуст-

риалната информационна ера. 
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- Децентрализация на централизирания геополитически ред. Отслабване 
на механизмите на контрол от страна на западните колониални центрове с помощта 
на дисперсните надгранични мрежи на новите комуникационни медии. 

 
Лев Манович предлага пет принципа на новите медии: 

1. Цифрово представяне – новите медии са програмируеми и всички медийни 
обекти могат да се представят чрез математически алгоритми. 

2. Модулност – комбинацията от всички независими модули, текст, графика, 
звук и др. формират обекта на новата медия. Уеб пространството е създадено на мо-
дулен принцип – съставено е от независими сайтове и страници, които могат да бъдат 
модифицирани поотделно. 

3. Автоматизация – голяма част от човешките действия са поети от софтуер. 
Човекът подрежда елементите, а не прави оригиналният дизайн. 

4. Променливост – обектите на новите медии не са нещо фиксирано, а същест-
вуват в различни версии. За разлика от обектите в традиционните медии с твърда 
структура и съдържание. Хипертекстът дава избор на всеки потребител да стига до 
различно съдържание, изборът е уникален, а не предварително програмиран и една-
къв за всички. Променливостта произхожда от интерактивните възможности на ме-
диите и всяко кликване и избор на цвят, действие, връзка и пр. създават уникална 
вариация. 

5. Транскодиране – смесване на компютрите с културата. Културологично – 
означава начините, по които медиите и културата се трансформират чрез логиката на 
компютрите, начините, по които мислим за себе си и се представяме. Технологично – 
конвертирането на обектите на новите медии от един формат в друг, например от 
текст в звук, или адаптирането им, за да бъдат показвани на други устройства. 

Новите медии са причини и ефект на тези промени и са сетивата на новата ера. 
Възникването на новите медии като феномен, формиращ епохата, се интерпретира 
като част от социална и технологична промяна, част от нова технокултура. Новите 
медии ще увеличат продуктивността, ще отворят нови образователни възможности и 
нови творчески и комуникационни хоризонти. 

 
НОВИ МЕДИИ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Понятието „Нови медии“ включва: 
- Нови текстуални опитности – нови жанрове, текстуални форми, забавление и 

модели на медийна употреба (компютърни игри, хипертекст, киноефекти); 
- Нови начини за представяне на света – модии, които предлагат нови репре-

зентационни възможности и опитности (екранно базираната интерактивна 
мултимедия, виртуалните среди и др.); 

- Нови взаимоотношения между субектите (потребители и консуматори) и ме-
дийните технологии – промените в употребата и възприемането на медиите и 
значението на медийните технологии; 

- Нови опитности във взаимоотношенията между идентичност и общност – 
промяна в личното и социалното възприемане на време, пространство и 
място (локално, глобално), която има отношение към начина, по който гледа-
ме на себе си и на мястото си в света. 

- Нови концепции за взаимоотношенията между биологичното тяло и техноло-
гичните медии – разликите между човешкото и изкуственото, природата и 
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технологията, тялото и медиите като технологични протези, реалното и вир-
туалното. 

- Нови модели на организация и производство – преустройство и интеграция в 
медийната култура, индустрия, икономика, достъп, собственост, контрол и регу-
лация. 

 

Нови медии са: 
- Компютърно опосредствана комуникация – електронна поща, чатове, много-

потребителски пространства, дискусионни форуми, базирани на аватари, 
пренос на глас и изображения, Интернет телефония, конферентни системи; 

- Нови начини за разпространение и потребление на медийни текстове, харак-
теризиращи се с интерактивни и хипертекстови формати – www, cd-rom, 
DVD, платформи за компютърни игри, 3D виртуални светове. 

- Виртуална реалност – симулационни среди; 
- Област от трансформации и дислокации на традиционни медии, представени 

онлайн (вестници, радио, телевизия, филми, фотография, анимация). 
 

И още: 
- Уеб страници, включващи форуми, блогове, видеоблогове, уики прост-

ранства; 
- Социални мрежи  – Twitter, Facebook, Flickr, YouTube; 
- Електронни павилиони, книжарници, книги и средства за мобилен достъп; 
- Интерактивна телевизия, онлайн радио; 
- Платформи за генериране на съдържание от потребителите (социален 

софтуер); 
-  Мобилни комуникационни мрежи; 
- Подкастинг, уебкастинг, водкастинг; 
- Мобилни средства за четене и възпроизвеждане на звук и видео (медийни 

плейъри); 
- Технологии за автоматично извличане на данни (видео-, аудио-, графична, 

текстова технология); 
- Дигитално изкуство – музика, анимация, видео. 
 

Ян Ван Дийк дефинира новите медии едновременно чрез трите им характерис-
тики – интерактивни, интерактивни и използващи дигитален код в края на 20-и и 
началото на 21-ви век. Синоними на новите медии са мултимедии, интерактивни ме-
дии и дигитални медии. 

Новите форми обхващат всички форми на онлайн комуникация, базирани на 
дигитални компютърни технологии, които възникват с появата на Интернет и включ-
ват компютърни аудио-визуални ефекти, видео в мултимедиен мрежов формат, мо-
билни презентации и комуникации, ползващи широколентови технологии; CD, DVD, 
BLUERAY медийни платформи, интегриране на телефонни услуги с цигрови данни, 
оналйн общности, излъчване на програми в Интернет в реално време. Терминът обх-
ваща старите медийни форми, като вестници и списания, които представят текст и 
графика в компютърномрежова среда. Характериситки на новите медии са интерак-
тивност, дигиталност, хипертекстуалност, виртуалност, децентрализираност, фраг-
ментарност и мрежова комуникация. 

Новите медии са симбиози от съществуващи културни конвенции, дигитални 
данни и компютърен интерфейс. Средата е автоматизирана и променлива с възмож-
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ност за акумулиране на медийни ресурси и поява на нови дигитални инструменти, 
които облекчават достъпа до ресурсите. Налице са  качествени промени, нови ме-
дийни записи, автоматизация при управление на медията, паралелно пресъздаване на 
сходни идеи и поява на нови манипулативни техники. Възникват нови форми на ин-
терактивно и мрежово изкуство, интерактивни компютърни инсталации, интерактив-
ни мултимедии, синтезиране на музика в реално време и др. 

 

Новите медии предлагат: 
- Достъп до инфраструктура, услуги и висококачествено съдържание; 
- Разнообразие и плурализъм на информационните канали; 
- Вибрираща плуралистична публична сфера, която се съобразява с различ-

ните гледища на малки групи; 
- Независимост, етични норми и защита на журналистите; 
- Активно споделяне на знание; 
- Подкрепа на участието на гражданите в медийни инициативи. 
 

Характеристиките на медиите се създават и действат в социален и исторически 
контекст, а електронните технологии акцентират върху ефекта и тоталното въвлича-
не. Новите медии са медиите на контрастите – най-отдалечени физически от човека, 
най-независими във времево-пространствения периметър и същевременно най-обсеб-
ващи и най-дълбоко потапящи участниците в комуникационния процес. Виртуалната 
реалност, създадена от книгите, киното, радиото, телевизията и компютрите, се раз-
личават по дълбочината на потапяне на аудиторията в нея, която е в правопропор-
ционална корелация със степента на интерактивност и в обратна със степента на дис-
танцираност от медията. 

Използването на новите медии е в пряка връзка с удовлетворението, което пот-
ребителите получават от тях. Навлизането им в обществото зависи от броя на хората, 
които ги прилагат, тъй като е необходим монимален брой потребители, които да 
натрупат т.нар. критична маса. 

Експоненциален е растежа на потребителите на Интернет. Има страни без ин-
фраструктура за ползване на Интернет. Нямащите Интернет и  нации и социални 
класи изостават още повече и се увеличава неравенствтото. Нямането на Интернет 
води до информационна бедност. Социолозите наричат делението между информаци-
онно бедните и информационно богатите държави дигитална пропаст. 

Информационната бедност е в следствие на икономически фактори и липса на 
информационна грамотност. 

 

СРАВНЕНИЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ С НОВИТЕ МЕДИИ 
Канамото описва особеностите на новите медии: използване на компютри, 

дигитални технологии и интерактивна същност; скъсяване на времевите интервали; 
хоризонтален поток на новини и информация; липса на пространствени и времеви 
ограничения; децентрализиран контрол; ниски цени за достъп на производителите; 
нелинейност на съдържанието; лесна и нетрудоемка обратна връзка; разнообразни 
източници на финансиране; гъвкави формати50. 

12 идеи за разликата между традиционните и новите медии: 
1.   Двупосочен поток на информацията. 
2.   Няма пазач на входа. 
3.   Компресия на пространство и време. 
4.   Постоянна обратна връзка. 
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5.   Активен реципиент. 
6.   Интерактивност. 
7.   Диалогичност. 
8.   Мултимедийно съдържание.  
9.  Хипермедийно навигиране. 
10.  Персонализация на информацията.  
11.  Конвергенция на медии. 
12.  Миниатюризация. 
 
1. ДВУПОСОЧЕН ПОТОК НА ИНФОРМАЦИЯТА 
Информационните потоци в новите медии текат едновременно в двете посоки - 

от комуникаторите към реципиентите и обратно. 
 
2. НЯМА ПАЗАЧ НА ВХОДА 
Гейткипърът (пазачът на входа), изпълняващ в отделни случаи и ролята на цен-

зор при традиционните медии, е заменен с персоналната отговорност и автоцензура 
на всеки реципиент при влизане в ролята му на комуникатор. 

Потребителите сами избират пътя до материали, те стават пазачи на собствения 
си информационен вход.Създават персонални новинарски емисии. 

Гейткийпърът е гарант и съзнателен филтър за достоверност, точност и толеран-
тен изказ. В традиционните медии гейткипъра стои на входа на медита. В онлайн 
журналистиката на изхода съществува естествен филтър – броят на посещенията на 
сайта. Показател за качеството на онлайн медията е посещаемостта. Чрез посещае-
мостта им онлайн медиите естествено се филтрират от потребителските предпочита-
ния. Отсъствие на цензура. В онлайн медиите има неограничена свобода на словото, 
плурализъм, равни възможности на гласност на общоприети гледни точки и на мне-
ния, неизлъчвани в традиционните медии. Новата медийна среда е благоприятна и за 
крайности: дезинформация, разпалване на религиозни, расови, етнически и др. враж-
ди, порнография и т. н. 

 
3. КОМПРЕСИЯ НА ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ 
Новите медии са независими от времето и пространството. Цифровизирането на 

информацията позволи съхраняването на големи количества данни на пренебрежимо 
малко пространство. Атомите преминават в битове – процес, който компресира 
пространството. 

Цифровизацията позволи в сгъстен вид да се съхранява текст, звук, графика, 
видео, анимация и мултимедия. Чрез сливане на телекомуникационната и компютър-
ната инфраструктура компютрите се обединиха в глобални мрежи. Оптичните кабели 
и сателитните връзки осигуриха високоскоростни линии за пренасяне на информация 
до всяка точка от земното кълбо за минимално време. Така информационните супер-
магистрали компресираха времето. 

 
4. ПОСТОЯННА ОБРАТНА ВРЪЗКА 
 
5. АКТИВЕН РЕЦИПИЕНТ 
Пасивната аудитория на традиционните медии, която чака да бъде „облъчена" с 

информация, има единствения избор да я приеме или не. Комуникаторът мисли за 
това как и кога да разпространи съобщението, така че то да стигне до максимална 
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част от аудиторията. Времето за комуникация и изборът на канал стават особено 
важни. Или, ако си послужим с термина на Нигропонте, медиите „избутват“ инфор-
мация към реципиентите си. 

При новите медии същността на управлението на информацията се обръща – 
традиционното широко разпространение на информация сред относително пасивна 
аудитория е заменено от селектиран поток информация от страна па активния потре-
бител. Реципиентът търси нужната информация, той я извлича и „издърпва“ към себе 
си, за да си я достави по мултимедийни канали. 

Новите медии са за мислещи хора, които трябва да правят избор във всеки един 
момент от комуникационния акт и да полагат усилия, непознати при традиционните 
медии. Степента на ангажираност, на участие, на действие нараства в посока от „ста-
рите“ към новите медии. Едновременно с това обаче всяка следваща медия отхвърля 
част от ограниченията, увеличавайки степените на свобода при общуването. 

 
6. ИНТЕРАКТИВНОСТ 
Отношенията между читатели, слушатели, зрители, от една страна, и тради-

ционните медии, от друга, са статични. В новите медии отношенията са динамични. 
В онлайн журналистиката аудиторията може да си взаимодейства както с комуника-
тора (като дава идеи за промяна на съдържанието), така и с продукта (като влиза в 
ролята на комуникатор и създава собствено съдържание). Докато обществото е ре-
ципиент в еднопосочните масови комуникации, чрез интерактивните медии то може 
да изпраща и получава съобщения. 

Теорията на Хабермас е, че йерархичната структура на съвременната масова 
комуникация налага на аудиторията формата „не отговаряй“ и апатия. Новите медни 
са с нейерархична хоризонтална структура, което кореспондира както с интерактив-
ността, така и с липсата па гейткипъри. 

Интерактивността в новите медии надхвърля технологичното „скачане“ по хи-
первръзките. Обратната връзка, състояща се в реакция и реплика на съобщението, се 
превръща в интерактивност. 

 
7. ДИАЛОГИЧНОСТ 
Докато интерактивността е диалог между комуникатора и реципиента, диало-

гичността е диалог между реципиентите със средствата на медията. 
Диалогът е най-древната форма на научен дискурс. Преди появата на компю-

търно опосредстваната комуникация представянето на истински диалог в дискурсна  
форма е трудно, като вместо това се извършва формален научен диалог чрез произ-
водство на писмени монологични текстове и „разговор“ в рамките на продължителен 
период от време. Компютърно опосредстваната комуникация за пръв път дава въз-
можност за създаване и запазване на „диалогичен“ дискурс, който да обединява пре-
димствата едновременно на устната и на писмената дискурсивни форми. В компю-
търната конференция множество учени могат да се включат в компютризиран диа-
лог, като съпоставянето на техните изказвания в дискусията може да стане по начин, 
който да запазва яснотата, фокуса и отговорността на казаното, свързани с писмения 
дискурс, и едновременно с това да запазва разговорните практики на общата интер-
претация – критика, ревизия и синтез, които са типични за контекста на взаимодей-
ствието лице-в-лице. 

Диалогичният текст (понятието принадлежи на Майкъл Мълкей) се различава 
от монологичния, който се стреми да пренесе впечатлението така, сякаш неговата по-
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зиция е единствен и авторитетен възглед за реалността. Монологичният текст използ-
ва „емпиричен“ регистър, който в научното писане се характеризира с лингвистични 
особености, подчертаващи приоритета на данните, строгото спазване на правилата на 
експерименталната процедура и безличностен стил. Мълкей защитава създаването на 
нова литературна форма, която фокусира вниманието върху текстуалността и обеди-
нява независими авторски гласове, за да въведе диалогичен компонент в текста, кой-
то „може да помести типичния аналитичен монолог в нова интерпретативна рамка“59. 
Новата литературна форма „смекчава емпиричния дискурс с диалогичен компонент и 
показва, че съществуват множество прочити за всеки анализ от емпиричния свят“. 

При всички случаи диалогичният текст няма да замени традиционния текст, за-
щото той на един или друг етап минава през останалите форми на комуникация. В 
крайната си фаза диалогичният текст може да се разпространява в мрежа, на СD или 
да се публикува като печатен текст. В този случай „медията позволява на учените да 
приемат отново една научна форма, която, в известен смисъл, се е загубила с 
откриването на печатното слово"60. 

 
8. МУЛТИМЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ 
За разлика от предишните видове индиректна комуникация, които са с един или 

малко на брой канали за пренасяне на информация – печатни издания (текст), грамо-
фон, магнитофон, радио (звук), прожекционен апарат (видео), видеокасетофон и те-
левизия (звук и видео), компютърно опосредстваната комуникация е многоканална 
или мултимедийна. След директната двупосочна лице-в-лице комуникация, при коя-
то съобщения се предават по всички налични канали едновременно, компютърно 
опосредстваната комуникация е първата индиректна двупосочна комуникация, която 
е в състояние да събере отново каналите. В този смисъл мултимедията представлява 
всички традиционни медии, консумирани паралелно. 

Компютрите направиха възможна интеграцията на всички видове изображения 
и отвориха пътя на визуалната комуникация в мултимедийния свят. Понятието „ви-
зуална комуникация“ е механична репродукция па картини, отразяваща желанието да 
се излезе от света на изкуството, към който принадлежи, и да се фокусира върху въз-
можностите на медиите да мултиплицират и разпространяват образи. Това е перспек-
тива, която става възможна с възникването на съвременните средства на масовата 
комуникация. Говорейки за визуална комуникация, разбираме визуалния акцент на 
съвременните масмедии. Визуалната комуникация е част от масовата комуникация. 
Все повече визуалната комуникация се асоциира с медиите и изкуството, но и с раз-
личните области на образността -видео, филми, дигитално обработвани фотографии 
и компютърно генерирани илюстрации и симулации61. 

Мултимедийните комуникации бързо се развиват от настолните кон-ферентни 
системи, интегриращи глас, образ и видео, до компютърно опосредствани съобще-
ния. Мултимедията става основна сила в технологията на организационните комуни-
кации. 

 
9. ХИПЕРМЕДИЙНО НАВИГИРАНЕ 
През 1945 г. в The Atlantic Monthly е публикувана статията „As we may think“ на 

Ваневар Буш62, първият директор на Службата за научни изследвания и развитие в 
САЩ, главен научен съветник на президента Франклин Рузвелт по време на Втората 
световна война. В статията си Буш предсказва широкото приложение на устройство, 
приличащо на нещо средно между видеокамера, микрофилм за съхраняване и извли-
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чане на печатна документация и интелигентна машина, наречено Мемекс, която ще 
подрежда информация но асоциации (метод, използвай от ума). Три десетилетия по-
късно компютърната техника направи хипертекста теоретично възможен, а след още 
20 години световната паяжина демонстрира работещ модел за глобална хипертексто-
ва система. Въпреки значителните разлики между Мемекс и WWW (WWW използва 
хиляди компютри, за да извърши функция, подобна на тази на предложената машина 
Мемекс), приликите са поразяващи. Една от главните характеристики на теоретична-
та система Мемекс е способността на компютърния оператор да изгражда асоциатив-
ни връзки на концепции през документи/файлове в системата. 

Хипермедийното навигиране е качество на новите медии, което прави възможно 
навлизането в дълбочина на информацията. 

Някои понятия, като хипертекст и хипермедия, доскоро терминологичен прио-
ритет на компютърните науки, неизбежно се обвързаха с компютърно опосредства-
ната комуникация и мрежовата журналистика. Хипервръзката е асоциативна връзка 
между думи, съдържащи се в хипертекст. Хипертекстът представлява нелинейно 
подреден текст, който може да бъде извличан от читателя непоследователно с въз-
можност за асоциативно търсене в документите. След предварително дефиниране на 
връзките между отделните компоненти на текста потребителите могат да вървят по 
собствен път през  информационните масиви и да се „прехвърлят“ от маркирана дума 
към друга част от документа или към други документи, съдържащи текст, свързан с 
нея63. Хипертекстът е „непоследователна тъкан от асоциации, които позволяват на 
потребителя да се движи безразборно (по свое желание) през смислено свързани теми 
и идеи, независимо от последователността на представянето им“64. Когато хипер-
текстът е интегриран в мултимедиен комплекс (звук, графика, анимация, видео и др.) 
се получава хипермедийна среда, близка до начина, по който протича мисленето на 
човека. С други думи – хипертекст и мутимедия правят хипермедия (65). Или 
хипермедията е начин за изграждане на системи за организиране, структуриране и 
достъп до информация в мрежа от мултимедийни възли66. Изборът на посока в тази 
среда е изцяло в ръцете на потребителя, който се придвижва асоциативно между от-
делните многопластови смислово обединени единици. 

Това, което отличава хипермедията от другите форми за предаване на информа-
ция, не е компютърната среда, интерактивността или навигационния апарат. Това е 
нейната структура. Тя е нелинейна, непоследователна, хаотична и ентропийна. 

Хипермедията е начин за изграждане на системи за организиране, структурира-
не и достъп до информация в мрежа от свързани заедно мултимедийни възли. 

Основната структура на хипермедията позволява тя да бъде прилагана към ши-
рока област от задачи. Разширяването на понятието включва начини за използване на 
компютрите за връзка с други медии като видеодиск, компактдиск и др. Дрекслър 
вижда потенциална роля на хипертекста в еволюцията на знанието67. По същия на-
чин, по който хипертекстът премахна ограниченията на печатната страница, следин-
формационната ера ще премахне ограниченията на географията (68). 

 
10. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА 
Тъй като мрежите стават „по-интелигентни“, програмируемите мрежови прило-

жения позволяват на потребителите да определят интуитивни, мултимедийни и пер-
сонализирани услуги, настроени към индивидуалните нужди. 

Тенденцията към сегментиране на аудиторията, започнала от Ерата па масовата 
комуникация с появата на различни видове специализирани издания (печатни, както 
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и радио- и тв предавания) се задълбочава в Електронната ера до крайност. Новите 
медии дотолкова сегментират аудиторията, че сегментът се е свил до отделния инди-
вид. Информацията е персонализирана, тъй като всеки реципиент може да получи в 
определено от него време, в предпочитаната форма само заявената и интересуваща го 
информация. 

В новите медии недиференцираното разпространение на информация като при 
класическите масмедии отстъпва място на извличането на информация или изпраща-
нето на индивидуализирани съобщения директно към избрани реципиенти. 

 
11. КОНВЕРГЕНЦИЯ НА МЕДИИ 
С нарастване значимостта на компютърно опосредстваната комуникация, тен-

денция, инициирана и поддържана от развитието на информационните технологии, в 
медийния сектор протичат процеси на драстични промени. Отделени в миналото, ме-
дийните сектори сега се интегрират в един мултимедиен сектор. 

Това развитие води до мултимедийни приложения с интегрираните възможнос-
ти на компютърната технология, комуникационната технология, музиката, телевизия-
та, видеото и издателския сектор. 

Подобряването на технологиите води до по-мощни и евтини компютри. От това 
записването, обработването, пренасянето и съхраняването на данните и съобщенията 
стават по-бързо, лесно и евтино. Увеличаването на капацитета на стандартните линии 
позволява обмен на мултимедийни документи между отдалечени компютри в мрежа 
в реално време. На практика „телекомпютъренергетиката“ на Дж. Пелтън, пред-
ставляваща интеграция между телевизията, компютрите и енергетиката, и идеите му 
за „глобална електронна цивилизация“ скоро ще бъдат факт69. 

 

12.  МИНИАТЮРИЗАЦИЯ 
В последните няколко години сме свидетели на конвергенцията на медиите и 

едновременно с това – на тяхната миниатюризация. В ежедневието си ние боравим с 
такива медийни интегративни комплекси от безжичен телефон, калкулатор, компю-
тър и модем с връзка с Интернет, телеграф, часовник, органайзър, радио, телевизор, 
електронни игри, диктофон, фото- и видеокамера – всичко това наречено мобилен 
телефон. В кратката си история мобилните телефони извървяха пътя от еднофунк-
ционални големи и тежки апарати до мултимедийни миниатюрни аксесоари, повече 
приличащи на бижута, отколкото на технически средства. 

 
В заключение развитието на медиите е подчинено на опитите да се намали и до-

ри да се преодолее зависимостта на комуникативния акт от времевия и простран-
ствения контекст. От хилядолетия средствата и начините за общуване между хората 
се усъвършенстват и с цел да се намали дву-смислието и неяснотата на предаваната 
информация. По този начин към езика на тялото и израза на лицето се е прибавил и 
вербалният език. Еволюцията на езиците за общуване е съпътствана от еволюция на 
комуникационните медии. Техният двигател за развитие е възможността информа-
цията да се предава бързо, на големи разстояния и да се съхранява трайно. Така въз-
никва писмеността и всички медии, които могат да пренасят писмената реч. Появата 
на компютърно опосредстваната комуникация ни изправя пред отдавна забравения 
проблем – създаване на нови езици за редуциране на многосмислието и неяснотата 
при онлайн общуването и за постигане на по-добро разбиране на събеседника. Този 
път обаче е необходим заместител на изначалния език на човека – невербалните кон-
текстуални и визуални знаци, произлизащи от физическото присъствие. Визуалният 
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образ на комуникатора в новите медии липсва, а „това, което образът представя, е не-
говият смисъл“. И ако езикът развива речта, писмеността разширява паметта, то 
новите медии изнасят комукационния акт извън границите на човешкото тяло. 

Характеристиките на медиите се създават и действат в социален и исторически 
контекст, а електрическите технологии създават ударение върху ефекта и тоталното 
въвличане. Новите медии са медиите на контрастите – най-отдалечени физически от 
човека, най-независими във времево-пространствения периметър и същевременно 
най-обсебващи и най-дълбоко потапящи участниците в комуникационния процес. 
Най-обсебващи, вероятно защото виртуалната реалност на новите медии е най-реа-
листична. Виртуалната реалност,създадена от книгите, киното, радиото, телевизията 
и компютрите се различава в дълбочината на потапяне на аудиторията в нея, която е 
в правопропорционална корелация със степента на интерактивност и обратна на сте-
пента на дистанцираност. 

Накрая, новите информационни технологии ревизират линейността на печата, 
новите масмедии връщат интимността на четенето, загубила се с радиото и теле-
визията. 
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Abstract:. Modern TV receivers are increasingly using digital control of the high frequency 
channel selection module. This module is known as a tuner and its control determines the 
input operating frequency of the receiver. According to the principle of operation of such 
tuners, there are two known methods of management - analogue and digital. Analog 
methods are no longer an application, so in this article the linearity of digital control will 
be analyzed.  
 
Keywords: TV receivers, tuner, practical schematic 
 
 

Увод 
 

Съвременните телевизионни приемници все по-масово използват цифрово уп-
равление на високочестотния модул за избор на канали. Този модул е познат като 
тунер и неговото управление определя входната работна честота на приемника. Спо-
ред принципа на работа на подобни тунери съществуват два познати метода да 
управление – аналогов и цифров. Аналоговите методи вече не намеират приложение 
затова в тази статия ще бъде анализиран линейността на цифрово управление.  

 
Практико - приложен начин на управление 

 

Все по-голямото навлизане на цифровите тунери и тяхното упралвление поставя 
сериозни предизвикателства пред линейното им управление в широк честотен диа-
пазон. Честотната лента на която тези тунери работят е твърде широка поради което е 
разделена на няколко работни обхвата. Независимо от този тип селекция всеки един 
от работните обхвати трябва да притежава висока линейност на управляващото нап-
ренжие използвано за промяна на работната честота на тунера. Принципно управле-
нието на тунера от P може да се реализира по два начина – синтез на напрежение и 
синтез на честота. В настоящото разглеждане се анализира първия метод т.е. избор на 
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желания канал чрез синтез на напрежение. За формирането на напрежението за 
настройка на тунера се използва схема за интегратор – фиг.1. [1].  

 

 

 
Фиг. 1. Техническо решение на интегратор за формиране  

на управляващото напрежение 
 
 
Задачата на нелинейния интегратор е да формира управляващо напрежение U0 

на базата на импулсна поредица подавана от P. Интегратора е изпълнен с транзис-
тора Т1, резистор R6 е вкл. с цел ограничаване на максималния базов ток на 
транзистора при работата на последния като електронен ключ. Резистора R5 от своя 
страна спомага за по бързото разсейване на неосновни токоносители в прехода база-
емитер при запушване на транзистора т.е. при отваряне на електронния ключ. При 
подаване на лог.1 от микроконтролера протича базов ток по веригата – изход на P > 
R6 > B-Eт . Транзистора се насища т.е. напрежението межди колектора и емитера му 
става 0[V]. По тази причина започва разряд на кондензатора които предизвиква ток 
I2. Този ток разрежда кондензатора по веригата – U0>R2>R3>T1. Времето на разреж-
дането на капацитета зависи точно от продължителността на импулса осигуряващ 
насищането на транзистора. След като този импулс приключи транзистора T1 се 
запушва и започва отново заряд на кондензартора C1 по веригата – +Ucc>R1>R2. 
Разбира се времето на зареждането трае точно толкова колкото е продължителността 
на „паузата“ на импулса (Фиг.1.).  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                 том XXXVI, 2017 
 

232 

Периода на импулс-
ната поредица Utun, форми-
рана от процесора означа-
ваме с Т=t1+t2 , където t1 
продължителността на пау-
зата а t2 продължителност-
та на импулса. Коефициен-
та на запълване за импулс-
ната поредица се определя 

с израза ][ 0
02

T

t
 . През 

времетраенето t1 транзис-
тора T1 е запушен. В този 
случай зарядния ток I1  на 
кондензатора C1 протича 
през веригата R1, R2 и C1. 
Ако се предположи, че 
кондензаторът C1 е бил за-

реден до напрежение U0 , то стойността на тока се определя с израз.1. 
 

(1) 
 

R

TUU
I a 0

1


  

където: Ua е напрежението  на захранващия източник; 

    R е означено сумарното съпротивление R = R1+R2; 

За да се опрости анализа нека се приеме, че сумарното съпротивление при раз-
реждане също е R. На практика съпротивлението R се определя от резистора R3 и 
прехода EB на транзистора T1. Естествено съпротивлението на прехода „база-емитер” 
ще зависи от степента на отпушване на транзистора през време на импулса – t2. В 
този случай  разрядния ток I2 на кондензатора C1 се определя с израз. 2.: 

 

(2)  TT
R

U
I  10

2  

Ако приемем, че тока на зарад и тока на разряд са  равни то получаваме израз.3.: 
 

(3) 
 

T
R

U
T

R

UU
II a 








100

21  

 

След преобразуване от горната зависимост се получава израз.4.:ю 
 

(4) aUU .0   

 
Израз. 4. показва, че с промяна на коефициента на запълване  на импулсната 

поредица се изменя и управляващото напрежение. 
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Анализирани са недостатъците на тези технически решения и е показано при-
мерно практическо решение което успешно може да полужи за линейно управление 
на тунери. Линейността на този тип управление е от съществено значение за линейно 
обхождане на честотната лента. В направената разработка е създадено примерно 
техническо решение което успешно може да се определи работните параметри на 
съвременните тунери. Основната част от това решение е интегратора който служи за 
линеанизиране на цифровата поредица от изхода на специализираното управление. 

 
Заключение 
Анализирани са недостатъците на тези технически решения и е показано при-

мерно практическо решение което успешно може да полужи за линейно управление 
на тунери. Линейността на този тип управление е от съществено значение за линейно 
обхождане на честотната лента. В направената разработка е създадено примерно 
техническо решение което успешно може да се определи работните параметри на 
съвременните тунери. Основната част от това решение е интегратора който служи за 
линеанизиране на цифровата поредица от изхода на специализираното управление. 
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Abstract: The paper presents the scientific views on the place, meaning and role of values 
in some classical and contemporary theories about the emergence and development of the 
personal autonomy. The impact of values is described as direct, mediated by other 
variables or by value-related conflicts, but with key role for autonomy development and 
self-determination. 
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Ролята на ценностите в автономната регулация на поведението е ключова не 
само в класическата концепция за волята на Жан Пиаже, но и в по-новите и съвре-
менни възгледи относно процесите на развитие на автономията на личността: авто-
номността като като усещане за притежание, като компетентност и като потребност. 

 
Ролята на афективната децентрация и ценностната система в развитието 

на автономната воля 
В основата на концепцията на Пиаже за автономността, т.е. волята, стои тради-

ционното допускане за наличие на конфликт между импулсите, чието решаване 
изисква намесата на волята. Колкото по-сложно и изпълнено с конкуриращи се идеи, 
импулси или желания е полето на съзнанието, толкова по-голямо е значението на во-
лята за контрола на личността върху собствената й активност. Резултат от автоном-
ността е изборът на посока на действие за реализиране на потребностите, желанията 
или импулсите. Ценностите разрешават конфликтите между желанията, те могат да 
подкрепят и реализират по-слабия импулс за сметка на доминантния и така да осигу-
рят позитивни дългосрочни ефекти за организма. Ценностите обезпечават контрола 
върху активността, а волята се развива в посока от хетерономна към автономна кон-
фигурация. Автономната воля се грижи за реализиране на желанията в съответствие 
със съществуващата йерархия от ценности. Преди възникването на автономната регу-
лация поведението е било подвластно на интензитета на желанията, а след това – на 
ценностите, които подкрепят желанията. Ценностната система се развива през детст-
вото чрез афективна децентрация: чрез диференциране на нови ценности от вече 
съществуващите и координирането на гледните точки относно различните ценности 
и взаимоотношенията между тях [12]. Афективната децентрация позволява обектите 
и събитията да бъдат оценявани от  позицията на различни ценности, т.е. възникват 
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две или повече оценъчни гледни точки, свързани с различни емоции и преживявания. 
Това е процес, чрез който става възможно преодоляването на егоцентризма в афек-
тивната сфера и поддържането на адаптивен баланс между механизмите на акомода-
ция и асимилация [9]. За Пиаже автономната воля е еквивалентна промяната в глед-
ната точка, т.е. еквивалент на децентрацията и преодоляването на егоцентризма в 
детското интелектуално развитие. Според Пиаже преодоляването на хетерономност-
та и развитието на автономността е следствие от симетричните отношения между 
връстниците. Пиаже достига до прозрението, че човешките отношения могат да на-
сърчават или да ограничават развитието на автономността. Агенцията (приднамере-
ната активност) възниква в интерперсоналните отоношения, благодарение на които в 
индивидуалната ценностна система, в идеалите и възгледите намират отражение до-
миниращите в обществото ценности, идеали и възгледи [12]. 

В концепция за волята на Пиаже доминира виждането, че агенцията в личността 
или волята е резултат от координиране на различни гледни точки. Автономията е ре-
зултат от  съпоставяне, интегриране и координиране на желанията и ценностите на 
личността. Акерман определя „приемането на гледна точка“ (perspective – taking) 
като способност за възприемане на един обект от различни гледни точки. Като резул-
тат се постига обективизиране на собствената представа за обекта на възприятие и за 
света като цяло. Процесът включва първо диференциране на различни гледни точки и 
след това координирането им [1]. Това е процес на разглеждане на обекта от една ал-
тернативна гледна точка, т.е. разбиране на чуждата гледна точка по отношение на оп-
ределен въпрос или обект или отчитане на друга, различна, алтернативна собствена 
гледна точка върху събитията. Волята, също както и интелекта, функционира и се ос-
новава на процеса децентрация, т.е. на процеса на координиране на различни гледни 
точки към обектите и ситуациите или към техните психични репрезентации. Край-
ният продукт е преминаването отвъд собствената гледна точка, приемането на една 
различна перспектива върху събитията и обектите. В резултат от координирането на 
различни гледни точки в когнитивната сфера възникват различни инварианти в 
когнитивното развитие като напр. представата за запазването на количеството ве-
щество. Ценностите са афективни инварианти, които са подобни на когнитивните. 
Благодарение на ценностите желанията могат да бъдат контролирани по автономен 
начин чрез волята. [12].  

Интерперсоналните отношения и емоциите играят съществена роля в разви-
тието на афективните инварианти (ценностите) като аналози на когнитивните инва-
рианти. Разминаването в оценките на детето и на възрастните по отношение на слу-
чилото се или по отношение поведението на детето го принуждава да направи проме-
ни в ценностната си система, да изведе на по-високо йерархично равнище едни цен-
ности, да свали други на по-ниско ниво или изобщо да ги изключи от тази система. 
Така афективната децентация подпомага съхраняването на приложимите във всяка 
ситуация ценности - инвариантите. Разминаването в гледните точки при оценяването 
на поведението включва процес на преработка на ценностите, т.е. задейства процеса 
на акомодация, тъй като прилагането на създадените вече ценности в нови ситуации 
(процес на асимилация) носи негативни преживявания и емоции. Детето се стреми да 
избегне негативните оценки и реакции на възрастните в бъдеще, затова се налага да 
започне да отчита различните оценъчни гледни точки и да намери нов адаптивен ба-
ланс между асимилация и акомодация в афективната сфера [9]. 

Пиаже разглежда социоморалното развитие на децата като процес, който преми-
нава през няколко етапа: на аномия, на хетерономия и на автономия. В етапа на ано-
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мия детето не е контролирано нито от себе си, нито от другите. В състоянието на хе-
терономия то е контролирано от възрастните и накрая, достигайки до автономия, то 
става способно да ръководи и контролира себе си. В рамките на хетерономните 
отношения децата са ръководени и контролирани от възрастните. В етапа на хетеро-
номия поведенческата активност на децата не се дължи на собствени желания, инте-
реси, ценности или система от собствени съждения, а на иструкциите и насоките, да-
дени им от значимите други. В хетерономните отношения децата са обект на външен 
контрол, обект на награди или наказания [5]. При хетерономната конфигурация на 
волята (агенцията) удовлетворяването на желанията зависи от външни фактори – сис-
темата от награди и наказания на възрастните, техните поощрения или забрани. Ак-
тивността на детето е насочвана от тях, но с нарастването на осъзнатостта по отноше-
ние, както на желанията, така и на собствените ценности, се променя конфигурацията 
на волята по посока на автономност. Тук е важна ролята на заеманата от детето 
гледна точка по отношение на желанията, т.е. доколко те са в разрез или в унисон с 
все по-ясно очертаващите се ценности, при което интензитетът на желанието отстъп-
ва пред гледна точка на детето, формирана от ценностите. За развитието на личността 
като активна движеща сила значение имат процесите на децентрация. Тези процеси 
ускоряват когнитивното развитие в детството чрез способността на детето да създава, 
разбира и координира различни гледни точки към едно събитие. Благодарение на 
децентрацията детето може да не се повлияе и да не бъде подвластно на афективната 
конфигурация на актуалната ситуация. Това се случва чрез развитие на способността 
му да съпостави актуално случващото се със ситуации в миналото и дори с прогнози 
относно бъдещи последици от ситуациите. По този начин победата е двойна: победа 
над интензитета на импулсите/потребностите и победа над ситуативните влияния 
върху автономното функциониране чрез представите за последиците от аналогични 
ситуации или чрез точните прогнози (очакванията) по отношение на случващото се в 
момента.  

Ценностите контролират спонтанните импулси и постепенно заместват външ-
ния контрол. Тяхната константност и непроменливост е източник на стабилност в 
постоянно променящия се поток от желания и импулси – така поведението става 
последователно и целенасочено. Затова Пиаже достига до прозрението, че волята е 
истинската логика на чувствата. Обекти, които сами по себе си не предизвикват ника-
къв интерес, т.е. не са ценни, могат да повишат своята афективна стойност, ако 
детето открие, че тези обекти са свързани чрез асоциативни връзки с други обекти, 
които са високо ценени поради интензивния интерес към тях. Обектите, които пре-
дизвикват по-силен интерес съответно са и в по-голяма степен афективно позитивно 
натоварени [12]. Ценностите първоначално са свързани с афективно натоварените 
обекти, към които интересът е по-силен и които имат по-висока афективна стойност 
от останалите обекти. 

Запазването на чувствата и ценностите зависи от способността на детето да мис-
ли за хората и обектите, когато не може директно да ги наблюдава (когато тях ги 
няма), но съществуват представите за тях (техните психични репрезентации). Така се 
развива системата от ценности, включваща и моралните ценности [5], а може би и 
ценността на собствената личност. В началото на развитието на ценностната система 
ценностите все още не са станали инварианти и децата преценяват това, което са 
направили според реакциите на околните. Развитието на системата от ценности ста-
билизира инвариантите и прави детето по-автономно по отношение на своите пре-
ценки и избори, за да достигне до момент, в който самооценката като част от Аз-кон-
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цепцията, също става относително константна и инвариантна. Тя вече не зависи от 
външните оценки или индивидът е способен поне да избере чия обратна връзка по от-
ношение на себе си да позволи да влияе върху самооценката му. Подобно на систе-
мата от ценности, която става все по-устойчива и непроменлива във времето, само-
оценката също има подобно развитие – от силно зависима от външни източници до 
напълно константна или зависима от отношението на избрани от индивида значими 
личности.  

Обектите, които предизвикват интерес, стимулират познавателната активност 
на децата. В резултат на това те конструират познание и развиват своята интелигент-
ност, но и започват да подреждат обектите според интереса, който проявяват към тях. 
Обектите, които пораждат интерес (или обектите, които сами по себеси не предиз-
викват интерес, но са асоциативно свързани с тези, които пораждат интерес) са в по-
висока степен натоварени с позитивна емоция, т.е. те са по-ценни от останалите. Ран-
жирането на обектите и координирането на интересите пораждат системата от цен-
ности и развиват нейната йерархия. Йерархичната ценностна система съдържа не 
само ценности, но и относително устойчиви във времето чувства и емоции [5]. За 
Пиаже интелектът и емоциите не са диаметрално противоположни способности, 
между които не съществуват никакви връзки и отношения. Напротив, той счита, че  
интелектът и емоциите са обединени в човешката дейност. Те са неразривно свързани 
аспекти (познавателен и афективен) на действията [11]. Въпреки че са различни из-
точници на информация, те подават еднакво значима обратна връзка, без която биха 
били невъзможни корекциите в поведението с оглед постигането на желаните цели. 
Пиаже разглежда емоционалността като основа за развитие на системата от ценности. 
Ценностите преминават през същите процеси на запазване и възникване на инвариан-
ти, през които преминава и когнитивното развитие. Нещо повече, афективните струк-
тури са изоморфни с интелектуалните структури [11]. Емоционалното развитие през 
детството преминава през стадии, както и когнитивното развитие. Стадиите в разви-
тието на емоциите и на когнициите се развиват паралелно и са шест на брой. През 
първите три стадия се развива сензомоторният интелект и емоциите, свързани с отно-
шението на личността към себе си, а през следващите три стадия се развиват вербал-
ната интелигентност и емоционалните преживявания, свързани междуличностните 
отношения. Децентрацията развива интелекта и емоционалността. Първначално 
афектът е центриран въру детето, после се разширява и обхваща различни обекти 
като целите, другите хора, морала и обществото като цяло чрез постепенното нараст-
ване на равнището на осъзнатост и рефлексивност. Пиаже твърди, че не само когни-
циите, но и емоциите могат да развиват структури, например морала и личността 
[11]. 

Първи етап от афективното развитие (разбирано не като развитие на емоционал-
ния процес, а като развитие на емоционално-когнитивни структури [2], в които пре-
живяванията са тясно свързани с когнитивни елементи като символи, мисли, споме-
ни, образи; емоционално-когнитивните структури през отделните периоди стават все 
по-сложни и определят чертите и характеристиките на личността) – характеризира се 
с наследствена организация и слабо разграничаване между афект и интелигентност. 
Пиаже е убеден, че чувствата и емоциите са постоянно конструирани и реконструи-
рани за разлика от възгледите на Фройд за наличие на първичен афект, който се проя-
вява във всяка ситуация [11]. 

Втори етап от емоционалното развитие – детето развива чувства като болка, 
удоволствие. Новопоявилите се чувства са включени в циркулярни (кръгови) реакции 
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като обратна връзка от ефектите от действията на детето. То започва по този начин да 
се учи да разграничава кои негови поведения са източник на неприятни или приятни 
преживявания. Емоциите предоставят информация, която влияе върху поведението – 
детето ще е склонно да използва поведения, които не носят след себе си негативни 
преживявания и са източник на позитивни емоции. Според Пиаже емоциите са също 
източник на познание, а не само интелектуалните действия и операции [11].  

През третия етап започва да се развива йерархичната система от ценности. 
Пиаже обяснява това развитие чрез въвеждането на две нови понятия: синхронична 
(в  момента) и диахронична (с течение на времето) емоционалност като две различни 
форми на оценка на събитията, действията и ситуациите [11]. Синхроничната емо-
ционалност дава обратна връзка, че актуалните действия на детето са оценени от него 
афективно чрез преживяването за постигнат успех или провал. Актуалната ситуация 
е оценявана и чрез диахроничната емоционалност, т.е. чрез развиваната във времето 
система от ценности въз основа на интересите на детето [7], като обектите на интерес 
имат по-висока емоционална натовареност и по-висока афективна стойност. Разви-
тието на ценностната система се базира на интереса, който предизвикват обектите и 
следователно на тяхната натовареност с позитивни емоции. Пиаже определя система-
та от ценности като стабилна и устойчива във времето система от интереси и емоции. 
Така емоционалността определя [7] развитието на ценностната система като цяло. 

Йерархичната система от лични ценности се развива чрез моментните афектив-
ни оценки [11] оценки, които представляват позитивната емоция (при постигнат ус-
пех) или негативната емоция (при провал) при вложени от детето определени усилия 
спрямо обекти, които предизвикват интерес. Синхроничната емоционалност може да 
промени съществуващата структура на ценностната система. Например ценности, 
които са постигнати, но чиято синхронична афективност е негативна (отрицателна 
емоционална оценка), защото са свързани с полагането на твърде много усилия или 
защото не оправдават интереса към себе си, или и двете, ще загубят своята емоцио-
нална стойност и ще бъдат преместени на по-ниско ниво в системата от лични цен-
ности на детето. 

Четвъртият етап от емоционалното развитие на детето според Пиаже поставя 
началото на  развитието на междуличностните отношения и нормативните чувства. 
Освен спонтанните чувства у детето започват да се появяват нормативни чувства, 
свързани със запазването на определени схеми на взаимодействия с другите. Появява 
се чувството, че е необходимо, желателно или задължително да постъпи или да се 
държи по определен начин под давлението и контрола на значимите възрастни. Поя-
вява се чувството на задължение у детето, което възниква в резултат от развитието на 
взаимоотношенията с възрастните в рамките на хетерономния морал ( когато детето е 
в подчинена позиция). 

През петия етап чувствата стават автономни (нормативните чувства), защото са 
фиксирани в стабилни и устойчиви ценности и се проявяват като чувство на респект 
или чувство за справедливост. Отсъствието на авторитетната фигура не води до 
изчезване на чувството за дълг – то е вече независимо, достатъчно еманципирано от 
значимата фигура, не се проявява само към авторитети, а и към всички социални 
партньори. Детето се чувства задължено да се придържа към своите ценности (които 
са фиксирани и устойчиви) във всички ситуации и по отношение на всички, с които 
общува. Пиаже коментира волята във връзка с функционирането на системата от 
ценности. Волята се намесва при наличие на две или повече намиращи се в конфликт 
реакции – едната доминираща, а другата по-слаба по своя интензитет. Волята чрез 
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системата от ценности може да избере по-слабата реакция и да позволи тя да бъде 
реализирана, като в същото време подчини доминантната реакция. Всеки акт на воля-
та може да промени или да запази ценностите и системата им, докато в системата 
останат най-широко приложимите и инвариантни от всички тях. В афективната сфера 
запазването на ценностите е аналог на представата за запазване на количеството ве-
щество, обема и пр. [11]. 

Шестият етап е последен в афективното развитие. Той съвпада с периода на раз-
витие на формалните операции през пубертета и юношеството. Пиаже го описва като 
стадий на развитие на личността под влиянието на идеалистично преживяване и ко-
лективен идеал, на който се подчинява Аза. Идеалистичното усещане се поражда от 
наслагването върху реалностите на представите на юношите какви би трябвало да бъ-
дат нещата в света. Децентрацията помага на юношите да погледнат отвъд случайни-
те неща в живота си (например в коя страна са родени) към по-фундаментални, 
формални и универсални характеристики на младите хора от своето поколение, като 
например стремеж да научат повече за света, в който живеят; новаторство, реформа-
торство и отричане на идеите, които нямат съзидателен потенциал и др. [11]. 

Афективната децентрация функционира и чрез сравнение на моментното със-
тояние с миналия опит – емоцията в момента бива сравнявана с емоциите в минало-
то, с минали епизоди и тяхната емоционална стойност, която намира отражение в 
ценностната система. Така моментният порив, желание или импулс, колкото и да са 
интензивни, могат от доминантни да минат на второ място, когато бъдат оценени от 
една различна гледна точка, опираща се на ценности като дългосрочни цели и мина-
лия емоционален опит. Волята “се съдържа в подчиняването актуалната ценност, 
желанието, на обширната скала от (постоянни, координирани и обратими) ценности” 
[8, стр.113]. 

 
Автономността като усещане за притежание – ценности и самоопределение 

Подобно на Пиаже, който счита че при оформянето на личната ценностна систе-
ма влияние оказва социалния контекст и взаимоотношенията с възрастните и връст-
ниците, Блейзи твърди, че развитието на автономно действащия агент преминава 
през самоопределяне или избор на лични ценности от целия съществуващ континуум 
от ценности в обществото (някои от които са така наречените нормативни ценности -  
предпочитани и желани от повечето хора в една общност). За Пиаже и Блейзи статуса 
на автономия на личността възниква чрез реализирането на личните стремежи и же-
лания под контрола на собствената ценностна система, в която са включени личните 
морални ценности и норми [12]. 

Августо Блейзи счита, че в автономната агенция субективният Аз се чувства 
собственик. Но автономната агенция е цялата дейност на личността, която е предна-
мерено осъществена. Следователно автономността е усещането за собственост върху 
дейностите, които човек реализира преднамерено, поема отговорност за тях и призна-
ва авторството си върху тях. Поемането на отговорност за собствените действия е 
свързано с признаването на авторството и собствеността върху тях. Това е част от 
процеса на себеопределяне и изграждане на своя идентичност. Затова развитийните 
психолози проследяват успоредно процесите на развитие на автономност,  себеопре-
деляне  и идентичност [12]. 
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Разграничаването между мое и не-мое в развитието на автономността, т.е. раз-
витието на самоопределението, обхваща: 

 определяне на желания, които човек признава за повече свои в сравнение с 
други (процес, който започва в ранното детство); 

 определяне на собствените ценности (включително разпознаване на тези 
нормативни ценности, които човек би желал да притежава); 

 достигане до решение в резултат от процеса на афективна децентрация 
(диференциация и координация на гледни точки) коя от многото перспек-
тиви да приеме за собствена гледна точка, като акцентът е върху притежа-
нието като част от алгоритъма на самоопределение.  

 

Самоопределението е в основата на развитието на идентичността. Следователно 
хората, които имат по-ясна представа за себе си (включително за собствените пред-
почитания и ценности) би трябвало да бъдат и в по-висока степен автономни. Първо-
начално децата избират за свои тези желания, които са по-интензивни, но по-късно те 
започват да съпоставят спомените си за това кои желания в миналото са били задо-
волявани и доколко това е било източник на позитивни емоции. В резултат от тези 
процеси децата започват да формират свои собствени предпочитания или желания от 
втори ред. Тези предпочитания/желания от втори ред те разпознават като свое 
притежание и започват да се идентифицират с тях. Действайки по своя воля, те 
всъщност действат в посока на осъществяването на тези желания. Според Блейзи 
развитието на агенцията преминава не само през избора на лични предпочитания 
като част от самоопределението, но и през определянето на собствените ценностни 
категории (акцентът отново е върху притежанието), на собствени разбирания за 
„добро“ и „лошо“  [12]. 

 
Автономността като компетентност и потребност – роля на ценностните 

конфликти 
Предпоставка за развитието на автономността е добре интегрираната персонал-

ност, т.е. липсата на вътрешни конфликти. Според Д. Майерс автономността е компе-
тенция, чиято функция е себенасочване, т.е. контрол върху собствения живот. Както 
всички останали компетенции, за да може тя да бъде упражнявана, е необходимо 
придобиването на опредени умения. За да може да насочва собствената си активност 
и да контролира живота си, индивидът трябва да знае какво желае и как да го постиг-
не, т.е. предпоставка за това е добре диференцираната и интегрирана персоналност. 
Според Д. Майерс основната функция на автономността като компетентност е да 
обезпечи интеграцията на личността. Интеграцията на личността е предпоставка на 
това човек да действа спонтанно без да губи контрол върху живота си. Развитието на 
личностна интеграция означава пълно развитие на чертите на личността, т.е. развитие 
на уникалността и индивидуалността на личността без външен натиск кои точно 
черти да бъдат развити и интегрирани. Когато поведението произтича от уникална, 
стабилна и добре интегрирана личност, тогава то е автономно, т.е. поведение, което е 
резултат от вътрешни сили, а не от давлението на външни за личността фактори [10]. 
В теорията на Майерс автономността като компетентност е предпоставена от раз-
витието на интегрирана и уникална личност, т.е. от развитието на собствена индиви-
дуалност. Когато личността не е достатъчно добре развита, диференцирана и интег-
рирана, активността или ще бъде блокирана, или ще бъде под давлението на външни 
за индивида фактори – т.е. ще страда автономността. 
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Дайана Майерс уточнява, че за да действа автономно човек трябва да притежава 
умението за програмирано себенасочване, т.е. да умее да създава житейски планове и 
да притежава нужните стратегии, за ги осъществи, но не по един механичен начин – 
като график от дейностите и нужните стратегии за реализирането им, а като осъщест-
вяване на „желаната личност“ [10, стр. 60] Тази идея свързва автономността със 
самоопределението. Според Майерс личността се развива не само като следствие от 
автономното програмирано себенасочване, а и поради това, че развитата чрез себе-
определяне личност във времето се превръща в автентичен Аз. В резултат от авто-
номното програмирано себенасочване и изпълнението на житейските планове е въз-
можно определени черти на личността да бъдат засилени, да станат централни и по-
силно влияещи върху останалите в личностовата структура, а други да станат по-
слаби и периферни характеристики на личността. Променят се връзките и отноше-
нията между чертите, а това води до промяна на структурата на личността при осъ-
ществяването на житейските планове. Освен този процес на развитие на личността, 
Д. Майерс уточнява, че съществуват и други мощни процеси на развитие и интегри-
ране на личността. Тя твърди, че хората не са длъжни да признаят и одобрят разви-
тието на собствената си личност, което е резултат от тяхната дейности и от реализи-
рането на плановете им, защото плановете се изграждат не само върху основата на 
дългосрочни цели, а и на базата на „експлицитни идеали за личност“ [10, стр. 60]. 
Всеки човек притежава идеал за личност – той включва неговите представи за жела-
ните черти и за отношенията между тях [10]. Така Майерс поставя акцент върху раз-
витие на автономността като компетентност чрез себеопределяне и себеразвитие на 
личността, което е резултат не само от автономните планирани действия, но и от 
житейски планове, които реализират възникналите представи за идеален Аз-образ.  

Следвайки тази логика, Майерс стига до заключението, че хората, които прите-
жават нужните умения, за да упражняват автономността като компетентност, ще са 
способни да поемат и отговорността за развитието на собствената си личност за раз-
лика от хората, които не притежават капацитет да използват компетентността авто-
номност. „Автономността като компетентност обезпечава хората да бъдат достатъчно 
рефлексивни, за да имат лични стандарти; достатъчно сензитивни към себе си, така 
че да е малко вероятно да пропуснат големи отклонения от стандартите и достатъчно 
изобретателни, за да намерят ефективен начин за корекция на недостатъците“ [10]. 

Според Майерс хората, които са развили автономност като компетентност, няма 
да допуснат нежелани черти да влязат в автентичния им Аз, а само желани и приема-
ни от тях черти. Нежеланите личностни черти, колкото и да са упорити, няма да бъ-
дат одобрени като част от собсвената автентичност, т.е. тяхното присъствие няма да е 
достатъчно, за да принуди личността ги одобри и да се идентифицира с тях. В Автен-
тичния Аз на хората с висок капацитет за автономност като компетентност ще бъдат 
допуснати черти на личността, които те харесват или негласно са приели. Автентич-
ният Аз на хората с нисък капацитет за използване на автономността като компетент-
ност ще включва личностни характеристики, които те притежават, не харесват, но са 
ги приели като част от себе си и с които се идентифицират [10].  

Майерс описва едно от големите предимства на подхода към автономността от 
гледна точка на компетентост: способността му да обясни не само как хората разви-
ват собствен контрол върху поведението си, но и как поемат контрола върху ра-
витието на своята Аз-концепция и идентичност [10, стр. 61]. Развитието на идентич-
ността е свързано с избор на лични ценности и убеждения. Тази гледна точка свързва 
развитието на автономността с развитието на личността чрез процесите на самооп-
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ределение – подход, който е застъпен и в разбирането на автономността като 
потребност в Теорията за самодетерминацията. Аавтономно е самодетерминираното 
поведение. Хората в висока степен на самодетерминация са способни да  разбират се-
бе си, собствените си чувства и считат, че тяхното поведение е резултат от собстве-
ните им избори. 

Организмичният подход приема, че хората са активни организми. Тяхната ак-
тивност може да бъде насочена навътре (към интрапсихичната среда) или навън (към 
външната среда), но в основата на тази активност стои стремежът към все по-пълно 
задоволяване на целия набор от лични потребности [4]. 

В Теория за самодетерминацията автономното функциониране е свързано с две 
понятия: потребност от автономност и автономна саморегулация. Автономността, 
разбирана като потребност, съществува от самото раждане, а не възниква в младен-
ческа възраст. Когато родителите подкрепят удовлетворяването на тази психологи-
ческа потребност, това води до постепенното заменяне на хетерономния морал от 
автономен. Автономната саморегулация се появява в резултат от задоволяването не 
само на потребността от автономност, но и на останалите организмични потребности: 
от свързаност и от компетентност. Потребността от автономност съществува през 
целия живот, а не възниква през определен възрастов стадий. През различните пе-
риоди от възрастовото развитие и израстване тази потребност има различни проявле-
ния, но винаги съществува [12]. 

Деси и Райън определят автономните поведения, като поведения, които не са 
мотивирани от каквито и да било подкрепления или извършени в условия на външен 
контрол. Според тях поведенията, които са преживявани като автономни, са резултат 
предимно от вътрешна мотивация [4]. Поведенията, които са резултат от вътрешна 
мотивация, не са свързани с никакви цели, а само със самата дейност. Някои от авто-
номните поведения могат да бъдат и външно мотивирани, т.е. могат да бъдат мотиви-
рани от цели.  Но тези цели не трябва да бъдат свързани с външен контрол, а да бъдат 
автономно поставени и произтичащи от персонално одобрените и считани за собстве-
ни ценности, възгледи или решения. Тези поведения са концептуализирани като авто-
номно външно мотивирани поведения. Поведения, които са външно мотивирани мо-
гат да бъдат преживявани като автономни благодарение на процеса на интернализа-
цията на целите – т.е. превръщането на външните цели във вътрешни. Вътрешни са 
целите, които хората прежияват като свободно поставени и свързани с одобрените и 
приети за собствени ценности, възгледи и решения. Чрез процесите на интернализа-
ция на целите се развива автономността [6, 12]. Чрез процес на интернализация 
външно мотивираните поведения се превръщат във вътрешно мотивирани – т.е. чрез 
приемането на външните цели за собствени, поведението вече е резултат от вътрешна 
мотивация [12]. Ценностите, както и целите в Теория за самодетерминацията, могат 
да бъдат вътрешни или външни. Сам по себе си стремежът към постигане на вътреш-
ните цели в съответствие със стоящите зад тях ценности поражда удовлетвореност. 
Вътрешните цели (ценности) в най-висока степен са свързани с удовлетворяването на 
базисните психологически потребности от автономност, свързаност и компетентност 
[6]. А удовлетворяването на базисните потребности е източник на автономна саморе-
гулация. Следователно вътрешните цели и свързаните с тях ценности допринасят в 
най-висока степен за автономната саморегулация [12].  

Друг важен момент е усещането за натиск или принуда, което е сигурен знак за 
редуциране на автономността. Според Теория за самодетерминацията всички дейст-
вия, които са породени от вътрешна принуда (в резултати на компулсия, обсесия или 
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импулсивно – без направена преценка относно последиците) или от външна принуда 
(под външен контрол), не притежават признаците на автономни поведения. Усещане-
то за натиск или принуда не винаги е свързано с външни фактори, а е възможно да 
бъде породено от вътрешни (интрапсихични) фактори като опасения за възникване 
на чувство за вина или дискомфорт при неизпълнение на определени поведения. Ав-
тономната регулация е свързана с липса на усещане за контрол и принуда. Това се 
случва, когато външните цели са одобрени и приети за собствени (интернализирани) 
[12]. Подобни са възгледите на кохерентизма за автономната агенция (преднамерена-
та активност на личността). Те допускат, че когато поведенията и желанията са одоб-
рени от личността, тяхното реализиране е напълно автономно (напр. зависимият от 
психоактивни вещества, ако приема и одобрява употребата на тези вещества, може да 
бъде считан за автономна личност). 

Първото условие, за да бъде поведението автономно, е то да е свързано с усеща-
нето, че е извършено по собствена воля, а не поради натиск или принуда. Второ ус-
ловие е целите, които стоят зад автономните поведения, да бъдат  свързани с одобре-
ни от личността ценности, решения или вярвания. Трето условие за автономност на 
поведението и на личността като цяло, според Теория за самодетерминацията, е 
липсата на интрапсихичен конфликт или амбивалентност [12]. Третото условия е 
сходно с възгледите за автономността на Дайана Майерс, а именно, че автономността 
зависи от постигането на цялостна и добре вътрешно интегрирана личност, която 
носи отговорност за своето самоопределение и личностно развитие. 

Деси и Райън определят автономността като емпирично понятие (с чисто 
емпирични последици), което обозначава наличието на вътрешно одобрение на собст-
вените действия. Автономни са тези поведения, които са силно свързани със собствената 
идентичност и с признаването на собствеността (отговорността) върху тях [3].  

Теория за самодетерминацията описва процеса и условията за постигането на 
автономна регулация на поведението, като интегрира различни възгледи за автоном-
ността. Тя обединява следните основните идеи: автономността като следствие от ин-
теграцията на личността и постигането на собствена идентичност; автономност като 
чувство за притежание (собственост) и автономност като следствие от одобрението 
на желанията и поведенията.  

Още по-специфично, от гледна точка на ценностите, са изследвани и мотива-
ционните конфликти. В контекста на външно наложена промяна различните измере-
ния на едни и същи ценности влизат в конфликт, който блокира вземането на реше-
ние относно  задължителната промяна. Външно, на поведенческо равнище, това се 
проявява като действия в отговор на промяната, които са много слабо свързани с цен-
ностите [13, 14]. Слабата връзка между поведенията и личните ценности е индикация 
за поведения, които не са автономно регулирани. От една страна, емпиричните изслед-
вания доказват значимата роля, която играят ценностите на личността в процесите на 
автономно регулиране на поведението.  От друга страна, редуцирането на капацитета 
за автономност поради интрапсихични (включително мотивационни) конфликти, се 
оказа следствие не от сблъсъка на мотивационно противоположни ценности, колкото 
от различието в активираните ценности и посоки на поведение или от различието 
между две измерения на една и съща ценност. Нееднородността или различието, 
интерпретирано като несъгласуваност (неконсистентност) в ценностната система (мо-
тивационните тенденции), може да бъде източник на вътрешен конфликт, който да ре-
дуцира способността за саморегуация. Този извод подкрепя възгледите за интеграцията 
на личността като предпоставка за повишаване равнището на автономност. 
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Заключение: 
 
Ценностите заемат различни ключови позиции при развитието на самоконтрола 

и постигането статуса на автономия. В сравнителен план най-близки са концепциите 
и възгледите на Блейзи и Пиаже: ценностите са онези афективни  инварианти, които 
използваме при решаването на конфликтите между желанията или между стремежи-
те, между импулсите и волята; и при контрола върху поведението, емоциите и когни-
циите. Еманципацията в интрапсихичен план на индивида от значимите други и от 
интензитета на актуалните желания (импулсивността) при активното участие на 
йеархията от ценности развива автономната конфигурация на волята. Волята се 
реализира чрез ценностите при наличие на вътрешен конфликт. За разлика от Пиаже 
Блейзи счита, че автономния статус на личността е резултат от признаване притежа-
нието (авторството) върху ценности, черти и поведения. Успоредно се развиват иден-
тичност и автономност чрез процесите на самоопределение и очертаване на собстве-
ните желания, ценности и гледни точки, защото човек е склонен да се идентифицира 
с това, което приема за свое (идентификация чрез притежание). Пиаже счита, че цен-
ностите се развиват чрез проявения интерес към обектите в процеса на афективна де-
центрация, а Блейзи твърди, че личните ценности са онези обществени включително 
нормативни ценности (социално обусловени и социално желателни), които човек из-
бира от целия спектър съществуващи в обществото ценности и които определя като 
свои собствени. Ценностите като ядро на идентичността, обуславят автономната ре-
гулация на поведението. Подобни са възгледите на Дайана Майерс: Автономността е 
свързана с развитието интегритета на личността, с нейната индивидуалност. За раз-
лика от Блейзи Майерс не поставя акцент върху ценностите в развитието на личност-
та, а върху програмирано себенасочване (създаване и реализиране на житейски пла-
нове в съответствие с иделния Аз-браз), т.е. целенасоченото развитие на желаните 
личностни черти и особености. Във философските възгледи на Майерс автономностт-
а е разбирана като компетентност, която трябва да бъде развивана подобно на всички 
останали компетенции, и като резултат от целенасочени усилия за себе-създаване и 
себе-развитие. 

В Теория за самодермнацията постигането на автономия на личността отново е 
свързано с персоналните ценности чрез понятието за лични цели. Автономни са пове-
дения, които са преднамерени и целенасочени, но най-важният момент тук е свърза-
ните с целите ценности, възгледи и решения да бъдат одобрени от личността. Авто-
номността не е дефинирана като компетентност, а като вродена потребност. Авто-
номната регулация е резултат от задоволяването не само на потребността от автоном-
ност, но и на още две базисни организмични потребности – от свързаности и компе-
тентност. Зад задоволяването и на трите вида потребности стоят вътрешните цели и 
свързаните с тях ценности. Външните цели (ценности) могат да станат вътрешни чрез 
тяхното интернализиране, т.е. външно мотивираното поведение чрез вътрешните це-
ли е възможно да бъде автономно регулирано. Ценностите играят важна роля, както в 
процеса на повишаване капацитета за автономна регулация, така и в процесите на ре-
дуциране на автономността. Причина за това могат да бъдат интрапсихичите кон-
фликти, породени не толкова от сблъсъка на противоположни ценности и мотива-
ционни тенденции, колкото от съществуващото различие между ценностите (дори и 
между различните аспекти на една ценност).  

Съществуват различия във възгледите относно конкретните механизми, чрез 
които  ценностите  участват  в  упражняването  на  свободната  воля  и  повишаването 
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автономната регулация на поведението. В някои от теориите на ценностите е отреде-
но централно, а в други второстепенно място, но е трудно да бъдат пренебрегнати 
при провеждане на емпирични изследвания или при създаване на нови модели на 
автномност. 
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Abstract: В полупроводниковите преобразуватели на електроенергия, работещи при 
по-високи честоти, определянето на загуби в силовите полупроводникови вентили е 
от особена важност. Резонансната и квазирезонансната комутация на вентилите 
позволява да се намалят тези загуби и да се увеличи диапазона от работни честоти 
на електронните устройства, повишава надеждността и подобрява електромаг-
нитната съвместимост от мрежата и към товара. Работата на силовите тран-
зистори в мощните инвертори на напрежение и превключване при нулево напреже-
ние  имат особености, които трябва да се взимат в предвид и налагат използване-
то на специални методи за управление. 
 
Keywords:  transistors MOSFETs, IGBTs, power switches,application. 

 
 

Мощните транзистори IGBT и MOSFET са дискретни устройства, участващи 
като хибридни модули на основата на кристали с дискретни елементи. Заедно със си-
ловит интегрални схеми имат предназначение да регулират енергоспестяващи свет-
линни източници, електронен баласт на луминесцентни лампи, лампи с високо наля-
гане, интегрални мощни драйвери на основата на IGBT и MOSFET, включително ви-
соковолтови схеми HVIC  и цифрови контролери за управление на двигатели. 

 
Новите поколения Trench IGBT транзистори могат да подобрят ефективността 

на захранващите модули при различни приложения. Областите на приложение на 
Trench IGBT са: 

 

•  AC / DC, DC/AC конвертори; 
•  соларни инвертори; 
•  системи за индукционно нагряване; 
•  преобразуватели на напрежение в хибридни превозни средства; 
•  електрически перални машини; 
•  модул за управление на електронен баласт на ксенонови светлинни фарове на 

автомобили; 
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•  управление компресора на хладилника; 
•  високоволтови генератори за микровълнови печки; 
•  компресор  на електрически климатик; 
•  инверторни заваръчни машини. 
 
Изисквания за MOSFETs: 
Изисквания за използваните MOSFETs във фазово отместените Full Bridge 

PWM-ZVS конвертор и LLC резонансни конвертори: 
1. Бърз диод вграден в MOSFET с по-ниски стойности на параметрите TRR и QRR 

и оптимизирана мекота. Това увеличава стръмността на импулса dv/dt и di/dt, пред-
пазва от остри пикове на напрежение и увеличава надеждността. 

2. Ниско отношение на QGD и QGS QGD. В нискоомови товари и твърдо пре-
включване се появява и висока стойност на капацитета CGD * dv/dt, което може да до-
веде до пробив. 

3. Нисък и разпреден вътрешен ESR на гейта е добре за ZVS при изключване и 
неравномерно разпределение на тока по време на изключване и включване. 

4. Ниска стойност на капацитета COSS в режим на ZVS на превключване при 
нискоомен товар. При такъв тип товар веригата за ZVS се променя, като се превръща 
в твърдо превключване. Ниската стойност на COSS намалява тези твърди загуби от 
превключване. 

5. Тази топология се прилага при високи честоти, което изисква оптимизация - 
ниска стойност на капацитета  CISS в MOSFET. 

FRFET® UniFET ™ II и SupreMOS® се препоръчва за посочените по-горе при-
ложения. Обикновения вграден диод в MOSFET може да доведе до пробив на ком-
понента.  

Например: Supеr MOS FRFET е подходящ за тази топология, защото стойности-
те TRR, както и QRR са понижени. 

Традиционно при OFFLINE AC/DC преобразуватели, напрежението от промен-
ливотоковия AC източник  е изправено и филтрирано с голям кондензатор-филтър и 
от източника протича ток с тесни високоамплитудни импулси. Това състояние на 
формата на фронта се образува чак в края на цикъла при SMPS. Високо амплитудни-
те импулси произвеждат хармоници, които могат да причинят сериозни смущения в 
други устройства и намаляване на максималната усвояема мощност. Силно измене-
ната  форма на напрежението предизвиква прегряване на кондензаторите, диелектри-
чен стрес и пренапрежение в изолацията им. Също така предизвиква увеличаване на 
загубите при преноса и намаляване на мощността, която се консумира. Използвайки 
корекция на фактора на мощността (PFC) се намалява дефектирането на компоненти-
те, поради стрес и се подобрява ефективността на устройството чрез увеличаване на 
максималната мощност, която се консумира от източника. 

Корекция на фактора на мощността се прави на входа, за да изглежда в схемата 
като резистор. Това е желателно, защото резисторът има фактор на мощността еди-
ница, в сравнение с типичния за SMPS фактор на мощност, който има стойности от 
0,6 до 0,7. Това позволява на системата за разпределение на енергия да работи при 
максимална ефективност. 
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Изисквания  към фактора на мощност  PFC 
Изискванията към фактора на мощност PFC за регулиране на Boost импулсни 

преобразуватели са: 
1. Ниски стойности на параметрите  QGD, RSP, QGD и CGD, които са от особено 

значение при повлияването на скоростта на превключване. Ниските стойности на 
параметрите CGD и QGD намаляват загубите при превключване, а ниските RSP намаля-
ват загубите на проводимост. 

2. Ниските стойности на кондензатора COSS намаляват загубите при изключване, 
загуба за твърдо превключване и превключване в режим на ZVS. 

3. Ниските стойности на кондензатора CISS намаляват мощността в гейта на 
драйвера при PFC и обикновено се работи при честота над 100KHz. 

4. Предпазване от висока стръмност на импулса dv/dt  и се дава възможност за 
надеждна работа. 

5. Напрежението на гейта UTHGS със стойност от (3 ÷ 5V) помага при паралелно-
то свързване на MOSFET и осигурява предпазване срещу повторно подадена стръм-
ност на импулса dv/dt. 

6. Внезапни промени от паразитни капацитети в MOSFET транзисторите по вре-
ме на динамичното превключване може да предизвикат осцилации в гейта, които уве-
личават напрежението върху него. Това може да се отрази на дългосрочната надежд-
ност. 

7. ESR на гейта е важен показател, защото високо ESR може да увеличи загуби-
те при изключване, особено в режим на  ZVS. 

За това приложение са препоръчителни UniFET, UniFET II, SuperFET, и 
SupеrMOS като разновидности на MOSFETs. Тези технологии притежават един от 
най-ниските стойности на RDS (при включване), използвани при пакет супер съедине-
ни MOSFET. Ефективността и плътността на мощността могат да се увеличат с по-
мощта на SupеrMOS технология, която е най-новото попълнение към семейството на 
MOSFET транзисторите на SuperFET II и е подобрена с една трета в сравнение с 
SuperFET I, а това я прави идеална за offline AC/DC приложения.  

 
Синхронен изправител 
Синхронния изправител е известен също като „активен“ изправител, където 

диодът се заменя с MOSFET. Той се използва, за да се подобри ефективността на 
изправителя. Обикновено спадът на напрежение в диод може да варира между 0,7V и 
1,5 V, което води до големи загуби на мощност в самия диод. При ниско напрежено-
вите DC/DC преобразуватели, този спад на напрежение е много важен, защото води 
до спад в ефективността на системата. Понякога се използват Шотки изправители 
вместо  силициевите диоди и въпреки това, като се увеличава напрежението, нараст-
ването на спада също се увеличава. В нисконапреженовите  конвертори, Шотки из-
правителите не предоставят достатъчно ефективност, така че тези приложения се 
нуждаят от синхронен изправител. 

Стойността на съпротивлението RSP на модерните прибори с MOSFETs е нама-
лена значително и динамичните параметри на MOSFET транзисторите са оптимизи-
рани. Когато диодът се замества с активно управлявани MOSFETs, синхронното из-
правяне става активно. Съвременните MOSFETs имат няколко милиома съпротивле-
ние на прехода RDS  при включено състояние и пада на напрежението в MOSFET мо-
же да бъде значително намален, дори и при високи токове. Това значително повиша-
ва ефективността в сравнение с диодните изправители. Синхронното изправяне  не е 
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твърдо превключване, то има преход и при нулево напрежение в стабилно състояние. 
По време на включване и за изключване, вградения в MOSFET диод провежда ток , 
което прави спада на напрежението в MOSFET с отрицателна полярност и причинява 
увеличение на стойността на параметъра CISS. Поради тази причина с използване на 
мека комутация, платото на напрежението на гейта отива към нула и така ефективно 
редуцира зареждащото напрежение на гейта. 

 
Някои от основните изисквания за синхронното изправяне са: 
1. Максимално ниска стойност на съпротивлението RSP. 
2. Ниски стойности на динамичните паразитни капацитети. Това намалява мощ-

ността на прибора, тъй като веригите със синхронно изправяне обикновено работят 
при високи честоти. 

3. Ниската  стойност на параметрите QRR и COSS  става причина за преобразуване 
на обратния ток, който може да бъде проблем, когато тази схема работи при високо-
честотно превключване. Тогава този обратен ток действа като високоликажен ток. 

4. Ниските стойности на параметрите TRR, QRR, и вградения диод са необходи-
ми, за да се избегне моментния пробив в полупроводника и намаляване на загубите 
при превключване. Включването на напрежението става в режим на ZVS. Когато ка-
налът на MOSFET се изключва, вграденият диод отново провежда. Включването на 
напрежението довежда до обратно протичане на тока и този обратен диод се възста-
новява, което повишава риска от пробив. А бързият диод може да се наложи като 
бърза демпферна верига на всеки MOSFET. 

5. Ниско отношение на стойностите на параметрите QGD / QGS. 
 

Т7 MOSFET транзисторите се препоръчват за вторично изправяне, използващо 
активен изправител. При  РТ7 стойността на RDS (във включено състояние), е около 
30% по-малка, което също намалява стойността на RSP с 30%, така че загубата на 
проводимост в синхронен изправител може да бъде намалена.  

 
Активна защита с  ORing диоди 
Много съвременни устройства и системи се нуждаят от архитектури на зах-

ранване със сумиране на мощността при избор на множество захранващи източници. 
Системите, които използват ORing са повсеместни и разнообразни по големина и 
сложност. Това включва системи като преносими устройства, блейд сървъри и теле-
комуникационни комутатори. 

Въпросите за комбинация мощност, избор, горещо включване и защита на ши-
ните на захранването от резки покачвания по напрежение изискват някои приложе-
ния да се захранват с повече от един източник на енергия. Паралелни източници без 
защита в прекъснат режим на работа води до аварии при къси съединения, горещо 
включване или премахване на едно устройствата по шината. Макар, че тези функции 
са подобни, то пусковите и защитни мерки за сигурност са по-различни в тяхната 
същност на работа.  

Полупроводникови диоди, представящи тази ORing функция са все още най-
доброто решение в някои приложения, а MOSFET транзисторите стават основа за по-
добри решения за изпълнение. 

Има редица случаи, при които мощността трябва да се комбинира между източ-
ници на захранване и товара. Високомощните системи, като блейд сървъри или бази-
рани телекомуникационни системи, могат да имат няколко захранвания комбинирани 
за гъвкавост, резервирани са с капацитет в N + 1 конфигурация. Обикновено тези зах-
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ранвания са заменяеми, докато системата работи (горещо включване) и са реализира-
ни като блокови платки. Дадена система може да се захранва едновременно от адап-
тер, USB захранване или от батерия. 

ORing устройството в най-простата си форма е диод, необходим да защитава 
източникът на мощност и когато той дефектира не позволява протичането на ток към 
източника на захранване. ORing диодите позволяват протичането на ток само в една 
посока. Те се използват за изолиране на прекъснатите източници на енергия, така че 
повредата на един източник не се отразява на цялата система. Премахването на една-
единствена повреда позволява на системата да продължи да работи с останалите до-
пълнителни източник (ци) на захранване. Осъществяването на тази изолация създава 
и проблеми. ORing диод се поставя по пътя на захранването, появява се допълнител-
но загуба на мощност и се намалява ефективността. Тази загубна мощност принужда-
ва ORing диода  да генерира топлина, която изисква добавянето на радиатор, който 
намалява плътността на мощността  на системата. Когато диодът се изключва, обрат-
ното му възстановяване трябва да е меко. За преодоляване на някои от тези проблеми 
се използват Шотки диоди. Важна разлика между тези диоди и рn диодите е намале-
ното право напрежение и незначителното по време обратно възстановяване. Нормал-
ните силициеви диоди имат пад на напрежение в права посока между 0,7 и 1,7 V, а 
при Шотки диода пада на напрежение е между 0.2 до 0.55 V. Загубата  от проводи-
мост в системата намалява, когато се използва ORing диод. Шотки диодът има висок 
ток на утечка, което води до загуба на проводимост. 

Алтернативно решение на този проблем е да се замени Шотки диода с MOSFET 
мощен ключ. Това усложнява управлението на гейта. Стойността на съпротивлението 
RDS при включване на MOSFET трябва да бъде много ниска, така че спадът на 
напрежението е съществено по-нисък от този на Шотки диод. Това се нарича активно 
Oring приложение. Moдерните  MOSFET притежават стойност на RDS  при включване, 
която трябва да е много ниска - 1 mΩ за 30 V. Когато ORing MOSFET е включен, той 
може да позволи на тока да тече и в двете посоки.  

В случай на неизправност се прекъсва силнотоковият източник на електрозах-
ранване, а ORing MOSFET бързо препраща захранването до друг източник. РТ7 са 
технологични MOSFETs с най-ниско RSP  и са подходящи за токова приложение.  
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Abstract: Fractional order derivatives are recently rediscovered old concept with 
promising applications in modern science. This paper investigates some of the main tools 
for fractional order analysis in various fields, more specifically in the field of Information 
Technologies. Visual and numerical results are also applied for better representing the 
behavior of some phenomena and the characteristics of the described techniques. 
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I. Увод 

 

Дробните производни са неинтуитивна концепция с дълга история. За пръв път 
идеята е спомената в кореспонденция между Лайбниц и Л'oпитал през 17 век. Оттога-
ва насам много учени са дали своя принос за това идеята да се превърне в практичес-
ки използваема техника за анализ на явления. В последните десетилетия има засилен 
интерес към темата и все повече и по-разнообразни феномени успешно се моделират 
с производни от дробен ред. В настоящата публикация е направен анализ на различни 
аспекти на смятането с дробни производни. Основен инструмент на дробното дифе-
ренциране е Гама функцията,  формулирана за пръв път през 18 век. След тази първа 
дефиниция, гама функцията е преформулирана много пъти от учени като Гаус, 
Вайерщрас, Лежандр и др. В съвременния си вид, Гама функцията е формулирана от 
Лежандр : 

                                                dx                                             (1) 

където ∈ . Гама функцията има някои интересни свойства: 

n! Γ n 1  
z 1 zΓ  

 
Гама функцията има множество приложения, сред които в квантовата физика, 

астрофизиката, статистиката и др. Едно от приложенията на Гама функцията е в 
дефиницията на функцията на Миттаг – Леффлер : 

                                 					 α,β ∑
αk βk                                              (2) 

Функцията на Миттаг-Леффлер е специална комплексна функция, която зависи 
от 2 параметъра. За α, β > 0 и α, β е R, функцията е сходяща. Специален случай е  
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                  					 1,1 ∑
kk ∑

к!k exp  ,                           (3) 

 
което е тейлъровият ред на експоненциалната функция. Функцията на Миттаг-
Леффлер има широка употреба в дробното диференциално смятане, като възниква 
естествено в решения на диференциални уравнения. 
 

II.  Обзор на диференцирането от дробен ред 
 

През годините различни учени са давали различни дефиниции за производна от 
дробен ред. По-надолу са дадени няколко популярни дефиниции. Във всички изброе-
ни дефиниции  ∈  е редът на производната. 
 

Дефиниция на Риман – Лиувил: 

                               							. Df
dt

 ,                                           (4) 

където d/dt е диференциален оператор, I е оператор за интегриране, n = ┌α┐ е най-
близкото цяло число, по-голямо от  α. 
 

Дефиниция на Капуто: 
 

                           . Df α dτ                              (5) 
 

Дефиниция на Капуто – Фабрицио: 
 

                                .CF ′ exp dx ,               (6) 
 

където M(0)=M(1)=1 е нормализираща функция. 
 

Дефиниция на Атангана – Балеану  в смисъла на Риман – Лиувил: 
 

              .ABR AB ′ dτ                (7) 
 

Дефиниция на Атангана – Балеану  в смисъла на Капуто: 
 

                     .ABC AB

dt
dτ                              (8) 

 
Лява производна на Грунвалд – Летников: 
 

                 .GL lim
→ ,Nh t

∑ 1j jh                (9) 

 
 

Дясна производна на Грунвалд – Летников: 
 

										.GL lim
→ ,Nh b

∑ 1j t jh             (10) 
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Дефиниция на Рийсз: 
 

																						.RZ c .RL a,t .RL t,b                            (11) 
 

Разликата между дефинициите в смисъла на Риман-Лиувил и  Капуто се състои 
в реда на интегриране и диференциране – при Риман-Лиувил първо по ред се изпъл-
нява интегрирането, при Капуто – диференцирането. Редът на изпълнение на опера-
торите променя изчисленията, за това изброените производни не съвпадат. Въпреки, 
че горните дефиниции не са еквивалентни, може да се определят връзките между тях. 
Един пример е връзката между производните на Риман-Лиувил и Капуто [6]: 

 

																				.RL a,t a,t ∑
kk                              (12) 

 
Към момента няма дефиниция, която да се е наложила окончателно като единст-

вена, но традиционно в литературата преобладава употребата на производна на 
Капуто, което се дължи на няколко причини: 

1) производната на Капуто от първи ред на функцията y=const е 0. Това не важи 
за дефиницията на Риман-Лиувил 

2) в практиката най-често производната на Капуто се оказва консистентна с 
измерени резултати  

Тейлъровият ред на функция, дефиниран чрез производна на Капуто, се дава с 
формулата : 

 

                    ∑k k!
J ,             (13) 

 
където J е интегрален оператор. Трансформацията на Лаплас за производна на 
Капуто: 
 

st dt s ∑k t , 1 α α n                            

(14) 
 
По-долу са посочени аналитичните формули на производна от ред 0.5 в смисъла 

на Капуто за някои функции. 

y x, . x
2√

√
 

 
                       y E λx , λx λE λx , 

 
където E (x) е функцията на Миттаг-Леффлер. Последното уравнение е обобщение на 

производната  λx ' λeλx 
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Фиг. 1. Производни на Капуто за квадратната функция при различен ред 
 

От графиките за квадратната функция ясно се вижда, че при → 0 и → 1, 
дробните производни се доближават до целочислените производни от съответните 
редове. 

Освен споменатите дефиниции, в литературата могат да се срещнат множество 
алтернативи, които обаче не се радват на същия интерес. В списъка по-долу са из-
броени някои от тях, по името на авторите с оригинален правопис: 

Sonin–Letnikov, Hadamard, Marchaud, Riesz, Riesz–Miller, Miller–Ross, Weyl, 
Erdélyi–Kober, Machado, Chen–Machado, Coimbra, Katugampola, Caputo–Katugampola, 
Caputo–Katugampola , Hilfer, Hilfer-Katugampola, Davidson, Chen, Pichaghchi  

За дефинициите на дробни производни при дробно α, правилото на Лайбниц за 
диференциране на произведение на функции не важи. 

 

. fg .

∑k 																																																																					(15

) 
 

Що се касае до правилото за диференциране на композитни функции, през 
годините са давани различни дефиниции, които обаче не изглежда да са универсални. 
През 2015 в [15] се дава дефиниция за производна, дефинирана с крайни разлики: 

 

		 у у f' g'                (16) 
 

В статията е дадено доказателство и примери. В горната дефиниция означенията 
имат следното значение: 

Нека е дадена функция y=f(g(x)) = f°g (x). Полагаме u = g(x) и съответно 
получаваме y=f(u). Тази формула при α=1 е еквивалентна на класическата формула  

f' g'                                            (17) 

Това правило не е консистентно с дробната производна на Капуто. 
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В последното десетилетие интерес привлича и концепцията за производна от 
разпределен ред, където се изчислява интегралът от множество дробни производни, 
чиито редове са стойности от разпределение. 

Дефииниция (производна от разпределен ред в смисъла на Капуто): 

dα                              

(18) 
Съществуват и дефиниции за производни от променлив ред. 

Дeфиниция (производна от променлив ред в смисъла на Капуто): 

.
dt

dτ                                                                                                                 (19) 
Таблица 1. Стойности на разпределени производни с разпределение Heaviside(x) 

x  D x  D x^2 D x^3 D sin(x) 

1 0.5 0.3333333333333333  0.25  0.45969769413186023  

2 2.0 2.6666666666666665  4.0 1.4161468365471424 

3  4.5 9.0 20.25  1.9899924966004454  

4 8.0 21.333333333333332  64.0 1.6536436208636118  

5  12.5  41.666666666666664  156.25  0.7163378145367738  

Фиг.2. Производна от разпределен ред за функцията y=sin(x), разпределение Heaviside(x) 
 

III. Диференциални уравнения от дробен ред - сравнение на числени методи 
 

Една от основните разлики между ОДУ и уравненията от дробен ред е, че вто-
рите са нелокални – при дадени начални условия е необходимо да знаем предишни 
стойности на производните и частните решения, за да намерим аналитичните реше-
ния. Това се интерпретира като памет на системите, описвани с такива уравнения, и 
дава по-голяма експресивност на този вид модели [12]. В практиката с такива уравне-
ния успешно са моделирани множество физични феномени като вискоеластичност 
[13], вископластичност, дифузия и др. Възможно е използването на множество ком-
поненти от дробен ред, което дефинира т.нар. многочленни уравнения (multi-term 
equations), като е възможно и обобшение – уравнения от разпределен ред. В литера-
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турата се разглеждат и уравнения от променлив ред. Единично уравнение от дробен 
ред се дефинира в общ вид по следния начин: 

																																	 f t,y ,                                           (20) 

с начални условия y(k)(0) = y0
(k), k =0,1,...,m-1, където 0<α<m. Линейно уравнение от 

вида  . y ay има аналитично решение y E at , където E(x) е функцията на 
Миттаг – Леффлер при фиксирано β=1.  

Съществуват множество числени методи за решаване на дробни диференциални 
уравнения. Методът Предиктор – Коректор (П-К) се състои в комбинирането на два 
числени метода за решаване на диференциални уравнения. Единият метод дава 
приближение на следващата стойност (точка) от решението; след това тази стойност 
се използва като входна за другия метод, който дава по-точно приближение. Нека е 
дадено диференциално уравнение от вида (1). Тогава, за метода на Ойлер и обратния 
метод на Ойлер, П-К методъта целочислени уравнения изглежда така: 

    : n 1 y hf   

          : n f n ,yn  

                 : n yn y hfn  

          : n f n ,yn  

P обозначава стъпката „предсказване“, E обозначава изчисляването на стойност-
та на дясната  част за следващата точка от решението, използвайки дадения метод, C 
обозначава стъпката „корекция“, която се прави чрез втория избран метод, използ-
вайки предишната стойност на решението и стойността на дясната част на уравнение-
то, изчислена на предишната стъпка на предишния метод. Налице е изискването 
двата метода да са от един и същи ред. Съществуват различни варианти за избор на 
предиктор и коректор, като най-популярни са методите на Адамс-Башфорт и Адамс-
Мултън, съответно. 
 

Таблица 2. Решения на уравнението Dx=-x, начално условие x(0)=1 
 

x  PECE FO Euler Exact 

0 1.0 1.0 1.0 

1 0.33618586978772091 0.040850650761850599  0.427583576156 

2 0.5376624899006357 0.0016687756676666849 0.336204002446 

3 0.62109273750486604  6.8170571999725843e-05 0.287341249533 

4 0.66506287103123896  2.7848122289963927e-06 0.255395676311 

5 0.69315332845849831  1.1376139180406238e-07 0.232326294376 
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Фиг. 3. Частни решения на уравнението Dx=-x, производна на Капуто, ред 0.5 
 

IV. Приложения на пресмятането с дробни производни 
 

Изчисленията с дробни производни намират много широко приложение в прак-
тиката, в широк спектър от дисциплини. Една от областите, където в последно време 
се използват дробни производни, е моделирането на потоци и дисперсия. През 2014 
Атангана и колеги формулират обобщена  версия на закона на Дарси  и заедно със 
споменатото уравнение за консервация на масата го използват за нова формулировка 
на уравнението за подземни потоци. Атангана и Кликман формулират уравнение от 
променлив дробен ред за адвекционна дисперсия. С уравнения от дробен ред също се 
моделират пространствено-времеви дифузионни процеси и вискоеластичност. 

Уравненията от дробен ред намират приложения и в информатиката. С такива 
уравнения могат да се конструират PID контролери. Използването на дробен ред при 
интегрирането и диференцирането в тези контролери увеличава тяхната степен на 
свобода. Друго приложение в информатиката на производните от дробен ред е в 
цикличните невронни мрежи. Различни видове невронни мрежи, като например 
клетъчни, на Хопфийлд, асоциативни памети и др. могат да се моделират чрез 
дробни диференциални уравнения. Предимството на тези невронни мрежи е, че имат 
неограничена памет и по-строга устойчивост. Към момента дробните невронни 
мрежи са само теоретична концепция, но дават заявка за обещаващи приложения в 
бъдеще. Разработени са и техники за спускане по градиента от дробен ред [3]. 
Клетъчна невронна мрежа от дробен ред с производна на Капуто: 

. ∑ ijj                 (21) 

Множество автори са изследвалиустойчивост на такива мрежи [14][16]-[18]. 
Освен приложенията в информатиката, в квантовата физика представлява интерес и 
дробният вариант на уравнението на Шрьодингер [5]. 

Интересна публикация, свързана с дробното диференциално смятане е [7], къде-
то чрез дробни диференциални уравнения се описва процеса на адаптация на неврони 
към бавно променящи се стимули. Авторите конструират уравнението: 
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kh ∗ r ,                            (22)  
 
където r(t) е функцията на активиране на невроните (firing rate), x(t) е входната 
информация (стимул), която варира във времето, h(t) е дробният филтър, приложен 
върху входната информация, а k и r са константи, отразяващи увеличнието на филтъ-
ра и средната стойност на невронната активация съответно. Знакът * обозначава кон-
волюция. Уравненията показват линейна зависимост между входната информация и 
невронната активация [7]. Важно последствие от дробния характер на описваните 
уравнения е че, за разлика от целочисленото диференциране, дробното не е локално 
т.е. промените (в случая промените в невронната активация) зависят от историята на 
предишните състояния. Изложените в цитираната статия данни водят до предположе-
нието, че единични неврони са способни да реагират бързо на резки промени, докато 
средната величина на невронната активация се адаптира към бавни промени в статис-
тиката на входния поток, което е механизъм за кодиране на допълнителна инфор-
мация относно стимулите [7]. Горнотото съждение означава, че невронните мрежи в 
някои части на мозъка кодират едновременно различни времеви скали при отразя-
ването на входната информация [7]. Разглежданата публикация не е единствената, 
където е констатирана динамика от дробен ред в работата на неврони. Анастасио 
през 1994 предлага модел от дробен ред за описване на вестибуло-очния Рефлекс[8]; 
 

V. Обобщение на резултатите 
 

1) И при двата метода грешката расте с отдалечаване от началното условие, 
макар и не винаги пропорционално на увеличението на стойностите 

2) Намалението на изчислителната стъпка намалява грешката драстично и при 
двата метода 

3) Положителният ефект от намаляването на изчислителната стъпка се увели-
чава с отдалечване от началното условие 

4) Алгоритъмът Предиктор-Коректор е по-чувствителен към намаляването на 
изчислителната стъпка 

5) При по-малка изчислителна стъпка и в интервал, близък до началното усло-
вие, методът на Ойлер може да произведе резултати със сходна или по-малка грешка 
от Предиктор- Коректор метода 

6) При ред, близък до целочисления, грешката е драстично по-малка и при двата 
метода 

7) При ред, далечен от целочисления, П-К методът дава по-малка грешка 
8) При ред, близък до целочисления, Методът на Ойлер дава по-малка грешка 
9) Нито един от двата алгоритъма няма универсално предимство т.е. изисква-

нията на проблема определят кой метод да бъде използван 
10) Когато решаваният проблем налага изискване за изчислителна ефективност, 

методът Предиктор – Коректор е препоръчителен, тъй като при по-малка изчислител-
на стъпка, съответно по-малък брой итерации, дава по-точно приближение 

11) Когато решаваният проблем изисква по-голяма точност, независимо от из-
ползвания изчислителен ресурс, методът на Ойлер дава по-добри резултати при по-
малка изчислителна стъпка 

12)  Методът Предиктор-Коректор не е подходящ за нелинейни уравнения 
13) Методът Предиктор-Коректор е по-подходящ за по-малък ред на уравне-

нията, а методът на Ойлер – за по-голям 
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14) Двата метода имат сходна грешка близко до началното условие, но с отдале-
чаване от него, разликата между двата се задълбочава 

15) За целочислен ред и двата метода дават еднакви резултати 
 

За провеждането на експериментите са използвани авторски кодове на Python. В 
публикацията са поместени само малка част от резултатите от експериментите с цел 
прегледност. 
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УМЕНИЯ ЗА КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ИСТОРИЧЕСКИ 

ДОКУМЕНТ ОТ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ИСТОРИЯ ЗА 
ОСМИ КЛАС В УСЛОВИЯ НА ИНТЕРАКТИВНОСТ 

 

Пламен Добрев 
Професионална техническа гимназия, гр. Варна 

 
SKILLS FOR CRITICAL ANALYSIS OF A HISTORIC DOCUMENT 

FROM A HISTORY LESSON (8TH GRADE) THROUGH 
INTERACTIVE METHODS 

 

Plamen Dobrev 
Technical Vocational School, Varna 

 
Abstract: The article focuses on one of the requirements in the assessment criteria of 
students' knowledge and skills in „Social Sciences and Civic Education“ - critical analysis 
of a historic document. The students’ skills to read and interpret a historic document 
during the first stage of the high school education give a successful start and basic training 
in competences such as reflection, understanding, awareness of the depth of the historical 
source and provoke students’ readiness to express their own opinion and active position. 
Their interest and participation will be guaranteed if interactive methods are applied. 
 

Keywords: text analysis, history content, stimulant material, interactive methods. 
 
 

В критериите за оценяване на знанията и уменията на учениците за КОО 
„Обществени науки и гражданско образование“ в първа степен на гимназиален етап 
(8, 9, 10 клас) са отразени коректно изискванията към специфичните умения и нови 
знания, които те трябва да усвояват по предмети от хуманитарния цикъл [4]. Там  яс-
но и приоритетно се посочва: „да чете и коментира различни видове исторически до-
кументи, като се опира на налична информация и придобива самостоятелно нова;  да 
разчита самостоятелно статистически данни (таблици, диаграми, схеми); да интер-
претира информация от художествени картини и карикатури, афиши и други 
материали, отразяващи изучавани събития; да подбира и обработва информация 
по зададена тема; да прави заключения от два и повече извора с различен произход и 
съдържание; да изработва схеми въз основа на анализ на исторически извори;  да 
изразява собствена позиция въз основа на представени факти, аргументи и идеи; да 
определя причини и следствия и др“ [виж пак там].  

 „Защо текстовете трябва да бъдат анализирани внимателно и критично?“ 
реторично се пита в разработката на Мариета Енс/Рагнар Мюлер [6]. Тъй като те са 
„задължителен структурен елемент от урока, източник на информация, провокация за 
дискурс по въпроса или коментар за формулиране на лично мнение и позиция“ про-
дължава авторът. Необходими са четивна компетентност, умение за разбиране, пред-
варителни знания на въпроса: що е анализ и интерпретация. И още, изисква се пред-
варителна подготовка не само за ученика, а и на учителя, който да въведе интерак-
тивно необходимата информация в подходящ метод, най-удобен за конкретната среда 
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и процес. В най-общ план препоръката за анализ на текст се свежда до следния 
алгоритъм: 

1. Прочит на текста, създаване на общо впечатление. 
2. Изясняване значението на неясни понятия (проверка в речник, въпроси). 
3. Разбиране на текста - помощ за създаване на разбиране на текста. 
4. Анализиране на съдържанието чрез заключителните въпроси: 
 

   а. Какво и кога се е случило? 
б. Кой участва в това събитие? 
в. По какъв начин протича събитието и защо се е състояло? 
г. Какво го е предразположило и какви са неговите последствия? 

  д. Какъв характер има съответното събитие? (исторически, политически,   
социален, културен, географски) 

е. Какво мен ме интересува лично? 
 

5. Маркиране на ключови понятия и ключови места. 
6. Задаване на въпроси по текста: 

 

a. За какъв вид текст става дума? (коментар, реч, законов текст и т.н.) 
б. Кога и в каква среда е възникнал текста? 
в. Какъв е поводът и целта за написването на текста? 
г. На какъв език е написан текста? (евентуални проблеми при превода) 
д. Към кого е насочен текста? (Адресат) 
е. Кой е авторът и каква позиция представлява той? 
 

7.  Обобщаване на основната информация от текста и евентуално визуализиране. 
8. Внимателен прочит на текста, проверка и допълване на обобщеното [5].

 
В друг източник се посочва необходимостта от критичност в анализа, поради 

необходимостта от търсене на достоверност на фактите [6]. Важно условие за кри-
тичност в интерпретацията е изясняване на въпроси като: Какво искаме да научим от 
източника? За какъв период от време, какво събитие, за коя личност той трябва да ни
даде информация? Описание на източника: Какъв вид е източникът? Кой е авторът? 
Къде и кога е създаден източникът (историческа епоха) и в какъв контекст (как и 
защо)? Пресъздава ли непосредствени събития или описаното се е случило преди
това? За кого е предназначен той? Какви информации съдържа източникът и какво 
не ни казва? Има ли съдържателни противоречия? Имате ли нужда от допълнителна 
помощ (напр. справочници или енциклопедии), за да разберем източника?  

Следваща стъпка е да подложим източника на критичен анализ. Това не значи 
да кажем дали го намираме като „добър или лош“. Това означава да зададем няколко
въпроса, например: Достоверен ли е източникът? Разпознава ли се намерението, с 
което е създаден източникът? Дава ли той сам информация за това? В какъв контекст
е създаден източникът? Какво се е случило преди създаването му, какво – след това? 
Какво е можел да знае авторът при създаването му и какво не? Накрая можем да пре-
ценим каква стойност има този източник за нашето изследване: На какви историчес-
ки въпроси сме отговорили с помощта на източника? Трябва ли да изследваме други
исторически източници, за да го разберем по-добре? Може ли източникът да бъде 
свързан, сравнен, допълнен, проверен или потвърден и от други източници? Този
примерен ориентир доближава всяко едно подобно изследване на текстова информа-
ция в научно, обосновано и критично, в рамките на историческото образование.  
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За да бъде анализът на текст подчинен на семантичното значение на понятието
се изискват активност – „да следваме, а не да доказваме правотата си и правилно да
построим картина за света. То е фокусиране в обекта или субекта, способност за
промяна на мисленето и излизане от шаблона, умение да интегрираме мисли и време,
като основни аспекти на анализ [5].  

Същността на историческите документи, подходящи за критичен анализ се
коментира като „писмено свидетелство, от което черпим информация за конкретни 
исторически факти и събития, за доказване на дадено твърдение, носител на нова
информация, чрез която картината на реалността става по-достъпна и разбираема. 
Историческият документ е „частица от епохата, за която се съдържат сведения, дава
възможност да се почувства атмосферата и да се обрисува  по-истинска картина  за 
миналото“. Всеки исторически документ има свой характер и особености, което
позволява относително класифициране по видове, например: надписи, политически
речи, служебна коренспонденция, дипломатически документи, нота, телеграма, 
декларация, комюнике, международен договор, документи на политически партии,
юридически текстове и други [7].  

В примерния практически вариант на настоящата разработка се използва
документ – декларация. Текстът цели насочване на вниманието в конкретно избран 
текст от урочното съдържание по история за 8-ми клас, в който се задава модел за 
интерактивност в условията на учебния час. Методичесикят вариант следва 
някои основни принципи на интерактивността, които позволяват разделяне на урока 
на отделни модули с логическа връзка между тях и които започват с предварително
формулирани  цели, подготовка на учителя и на средата, с „ въвеждаща задача“ [виж 2].
Интерактивността в преподаването, както твърди Ст. Георгиева (2008), е принцип в 
активния подход на обучение, наред с дейностния подход, екипност, диалогичност,
мултикултурализмът и конструктивизмът [виж 1]. Крайната цел е постигане на „кри-
тичен анализ“ от  учениците, по отношение на текста и възможност за провокиране
на интерес, участие, фокусиране в темата и урока. В края на занятието препоръчител-
но се  задава  тема за домашна работа.  

 

Примерен практически вариант  
за  анализ на текст в интерактивна среда 

 

Основни цели: 
1. Възможност за прочит и разбиране на зададения текст. 
2. Формиране на умения за открояване на непознати термини/понятия. 
3. Умения за анализ на съдържанието на историчесикя документ, чрез отговор 

на въпроси по текста. 
 

Материали: текст т.В «Новата държава»-източник по темата; картончета за изра-
ботване на флашкарти, цветни маркери, речник от учебника по история за 8.ми клас. 

Време: 15 мин. 
 

Организация на класа за интерактивен процес: 
Групата/класа се разделя на три подгрупи с равен брой участници. Те заемат 

пространствено предварително подготвени  интерактивно места в стаята/залата [3]. 
Всяка една подгрупа получава лист с напечатани  конкретни задачи, избира си по 
един «говорител», ролята на който е да представи пред всички/да презентира обоб-
щено решената задача след изтичане на обявеното за работа време. 
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Въведение с упражнение - психогимнастика:  
„Техника на пустотата“ за постигане на внимание и концентрация –

«застанете удобно, отпуснете мускулатурата на тялото си, намерете една точка в
пространството в която да се фокусирате с поглед и по възможност не мигайте, 
колкото можете по-дълго – 10-30-50 сек. Останете така «в пустотата», докато можете 
да задържите премигването [3]. 

 

Задачи и теми по групи: 
1.ва група:  Работа с текст – откриване на нови понятия в указан текст 
Цели: Да бъдат отбелязани нови, непознати понятия в текста; да бъдат открити 

понятията в речника на учебника; да бъдат написани понятията върху предварително
подготвени картончета, а значението им накратко вписано от обратната страна в
съответното картонче. Препоръчително е да се използват цветни маркери. 

Интерактивен метод „Флашкарти“ (метод, подходящ за заучаване на нови 
понятия-картонено листче, което се използва в помощ на обучението. Приложение:
при учене на нови думи, термини, факти. От едната страна  на картончето е напи-
сано понятие или въпрос, например: „Законодателна власт“, а от другата е негова-
та интерпретация/отговор. Картите се сортират по групи в зависимост от това
дали проверяваният е познал отговора на въпроса или не [8]. 

Задача 1. Прочете текста от т.В «Новата държава». Отбележете нови, непознати 
понятия, напишете ги с цветен маркер по ваш избор  от едната страна на картончето,
намерете тяхното определение в речника на учебника и накратко, с ключови думи го
впишете на обратната страна на съответното картонче. За да изпълните задачата е 
необходимо да си разпределите съответни роли в групата (виж Схема 1.). 

 
Схема 1. Примерни флаш-карти в лицева страна с понятия 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                   назначава       

 
                                                                                          контролира 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Върх. 
Съд-6 по-
жизнени 
съдии 

Камара на 
представителите -2 г.; 

Без избирателни права – бедни собственици, негри, индианци, жени 

Избиратели – богати  собственици, бели мъже 

Съдебна власт 

Президент – 4 г. Главно-  
командващ, вето на закони 

Сенат -.по 2-ма 
сенатори от всеки 

щат за 6 г. 

Изпълнителна власт Законодателна власт 
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Задача 2. След запознаване с източника – копие на диаграмата от точката за 
държавното устройство на САЩ, според конституцията на Новата държава, опреде-
лете вида на документа. 
 

2.ра група: Работа с документ – определяне вида на документа и критичен 
анализ на текст: 
 

Задача 1. Прочетете внимателно документа - копие на „Декларацията за неза-
висимост на САЩ“ .  

 

Декларация за независимост 
 

„…..Според нас следните истини се разбират от само себе си: че всички
човеци са създадени равни и техният Създател ги е дарил с определени неотменими
права, сред които са животът, свободата и стремежът към щастие. Че за 
осигуряването на тези права сред човеците започва да действа управление, което
черпи справедливите си правомощия от съгласието на управляваните. Че винаги,
когато една форма на управление стане разрушителна за споменатите цели, право
на човеците е да я променят или да я забранят, и да създадат ново управление,
полагайки неговите основи върху такива принципи, които според тях в най-голяма 
степен ще повлияят върху тяхната безопасност и тяхното щастие. Но когато
дълга върволица от измами и грабежи, преследващи неизменно една и съща цел, ясно 
говори за замисъл, предвиждащ да доведе човеците до абсолютен деспотизъм, то
тяхно право и техен дълг е да свалят такова управление и да потърсят нови закрил-
ници за своята безопасност в бъдеще. Историята на днешния крал на Велико-
британия е история на непрекъснато ощетяване и грабежи, които без изключение
имат за пряка цел установяването на абсолютна тирания в споменатите щати. В
доказателство на това нека на безпристрастния свят бъдат представени факти: -
Той отказа да одобри закони, извънредно благотворни и необходими за обществено-
то добруване; - Той отказа да прокара някои други закони, които да послужат на
области с голямо население, освен когато тамошните хора не се откажеха от
правото си да имат представители в законодателната власт – едно неизразимо 
ценно тяхно право, представляващо заплаха единствено за тираните; - Той възпре-
пятстваше раздаването на правосъдие, като отказваше да одобри закони за уста-
новяването на законодателна власт; - Той направи съдиите зависими единствено 
от неговата воля за сроковете на заеманата от тях длъжност и за размерите и
получаването на техните възнаграждения; - Той създаде множество нови служби и 
изпрати тук гъмжило от чиновници, които да притесняват народа ни и да из-
ползват своеволно неговото имущество; -   Той остави при нас в мирно време войски 
на разположение, без съгласието на нашите законодатели; - Той предпочете да 
направи армията независима от гражданската власт и по- високо стояща от нея; -
Той се обедини с други, за да ни подчини на правосъдие, чуждо на нашата консти-
туция и непризнато от нашите закони, като даде съгласието си за действия, само
наподобяващи правораздаване; Той плячкосва корабите ни, опустошава бреговете
ни, опожарява градовете ни и лишава от живот народа ни.  Той разпали вътрешни 
бунтове сред нас и се опита да изправи срещу заселниците в нашите погранични
райони безмилостните диви индианци, чието всеизвестно правило за водене на война
е безогледното унищожение на хора от всяка възраст, пол и положение.  На не-
престанно изпращаните от нас петиции бе отговаряно единствено с непрестанно 
уронване на престижа ни. Така че ако действията на даден владетел до едно подо-
бават на тиранин, то този владетел не е достоен да управлява един свободен народ.   
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Ето защо ние, представителите на Съединените американски щати, събрали
се на Всеобщ конгрес, се обръщаме към Върховния съдник на този свят заради
правотата на своите намерения, и в името и според повелята на почтения народ на
тези колонии тържествено обнародваме написаното и заявяваме, че тези съедине-
ни колонии са – и по право следва да са – СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ ЩАТИ; че 
не им се вменява да проявяват каквото и да е преданост към британската корона, и
че всяка политическа връзка между тях и държавата Великобритания е – и следва 
да е – изцяло прекъсната; че като СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ ЩАТИ напълно в
тяхна власт е да водят война, да сключват мир, да договарят съюзи, да извършват
търговия и да предприемат всички онези действия и начинания, които незави-
симите държави по право предприемат.........“ (част от текста на документа, 
написан от Томас Джефърсън и подписан във Филаделфия през 1776 г.)“ [9].  
 

Задача 2. Анализирайте текста, като се придържате към Таблица 1.  
 
Таблица 1. Алгоритъм/стъпки за анализ на исторически документ 

 
№ Стъпки Отговори на ученика 
1 Определете  

вида на документа 
Декларация – отразява едностранен дипломатически 
акт 

2 Идентифицирайте 
авторството на 
документа 

Джеферсън, Адамс, Франклин и Ханкок 

3 Ситуирайте съдър-
жанието на доку-
мента във времето 

Работата на втория континентален конгрес и подпис-
ването на Декларацията на незявисимостта 4.VII .1776 г. 

4 Локализирайте  в 
пространството 

Местно събитие – Филаделфия, но с глобално 
значение! 

5 Определете 
основната идея 

Прокламира окончателния разрив с метрополията и 
прогласява народния суверенитет  като основен прин-
цип в устройството и управлението на обществото. 

 

Забележка: използвайте  информацията за същността на историческия документ и
видовете документи [виж 7]. 

 
Обсъждане на поставените задачи: 
Предварително избраният говорител на всяка една група представя резултата от

поставените задачи.  Могат да бъдат направени  уточнения или зададени въпроси.  
Време:  5 мин.  

Обобщение (извършва се от водещия), с техниката на т.н. концептуална карта 
или известна още като „Spider Map“ (паяк карта), например:  

Интерактивна техника „Концептуална карта“ [11]. В центъра е поставена ос-
новната тема, а непосредствено около нея се разполагат детайли или подтеми, свър-
зани с нея  (в максимално кратък вид предава информацията за историческото съ-
битие, лесно се осмисля и запомня от учениците, позовавайки се на мисълта на 
Конфуций: „Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях  и  разбрах“  (виж Схема 2.) 
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Схема 2. Интерактивна техника „Концептуална карта“, приложена като обобщение: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Задача за домашна работа:  
“Ако аз бях журналист от европейски вестник,  как бих отразил събитията, 

предхождащи подписването на  „Декларацията на независимостта“? „(Вашата 
колонка във вестника позволява дописката да бъде до 500 думи, може да приложи-
те и снимков материал. Оформете Вашата задача под формата на дописка, която 
може да представите на хартиен носител или в електронен вариант.). 
 
Литература 
 

1. Георгиева, Ст. Съвременни принципи и подходи към обучението по история. 
Научни трудове на русенски университет, том 47, серия 9., 2008. 

2. Добрев, П. Митове и истини за Африка. Уроци глобално образование. Книга за 
учителя Глобално образование, II част. ЦОО., София, 2013. 

3. Митева, П. Постигане на фокус в преподаването на урока (педагогическо 
майсторство, презентационни умения и интерактивно преподаване). сб. СУ, 
Общество, памет, образование. С., 2017, с. 110. 

4. https://www.school32.com/. 
5. http://www.dadalos-iizdvv.org/methoden_bg/grundkurs_3/textanalyse.htm 
6. http://www.values.bg/bg/sources Електронен учебник по история и цивилизация. 
7. http://www.olegcherne.ru/statii/100-analiz/ 
8. https://bg.wikipedia.org/wiki/ 
9. http://photos.state.gov/libraries/bulgaria/231771/PDFs/declaration_bg_001.pdf 
10. www.ivanpivanov.com/.../55_Interaktivni-metodi-za-obuchenie.pdf 
11. www.storyboardthat.com/bg/articles/паяк карта 

Кога  

4 юли 1776 г. 

Къде        
На терито‐
рията на 13 
британски 
колонии 

Събитие 

Създаването 

на САЩ 

Какво 
Нова държава 

с 
републиканско 
управление 

Кой  
Жителите на 
13‐те колонии 

Защо  
Метрополията 
е пречка за 

развитието на 
отвъдморските 

територии 



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                 том XXXVI, 2017 
 

267 

 
ТРЕВОЖНОСТ ПРИ ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА 

ВЪЗРАСТ И РОЛЯТА Й ЗА ФОРМИРАНЕ НА Е 
МОЦИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ 

 

Силвия Марушкина 
98 НУ „Св.св. Кирил и Методий“- гр. София 

 
ANXIETY IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AND ITS ROLE 

FOR SHAPING OF EMOTIONAL COMPETENCES 
 

Silviya Marushkina 
98th Primary School „Saints Cyril and Methodius“ – Sofia 

 
 

Abstract: The article aims to study the levels of anxiety in children from 98th Primary 
School - Sofia and to connect the result with its role in shaping of emotional competences 
and the ability of children to adapt to school. The results will outline the children's 
attitudes and readiness for their motivated participation in the learning process. 
 
Keywords: Anxiety, emotional competences, adaptation, survey levels. 
 
 

Преживяванията на тревога и страх са неотделима част от човешкото съществу-
ване. Счита се, че те са се появили и развили в процеса на онтогенезата като психи-
чен механизъм за справяне с опасността, необходим като предупреждение и подтик 
да се вземат  съответни защитни мерки. Те са познати и в детството, и юношеството 
предимно като нормална реакция спрямо характерните за израстването понякога 
много интензивни промени, засягащи както тялото и изграждащата се личност, така и 
отношенията на детето с обкръжението.  

Страхът е целесъобразна емоционална реакция на известна, външна, определе-
на опасност с непротиворечива същност. Той мобилизира индивида в търсене на 
стратегии за спасение и подсилва формиращия се спомен за събитието, с което се 
осигурява използването на придобития опит в подобни бъдещи ситуации. 

Тревожността се появява, за да сигнализира за възможна, очаквана, но недифе-
ренцирана, неясна, често вътрешна заплаха (напр. забранени агресивни или сексуал-
ни импулси). Тя е дифузно, неприятно чувство на опасение, съпроводено от неприят-
ни соматични (вегетативни) усещания и от безпокойство, проявяващо се на психично 
и моторно ниво (мускулно напрежение, треперене). Тъй като биологичното развитие 
и зависимостта от обкръжението продължават, а формирането на личността е не-
завършено, тревожните прояви при детето носят и спецификата, характерна за въз-
растовия етап. В училищна възраст се изразява с инхибираност, раздразнителност, за-
губа на контрол над тазовите резервоари, отказ от училище, соматични оплаквания 
(гадене, повръщане, коремни болки, главоболие и др.).  [6] 

В началната училищна възраст тревожността при децата е насочена към страха 
от бъдещето или социалното „безпокойство“, свързано със събитията от живота на 
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групата или живота на децата. Тревожността неизбежно съпровожда детето в тази 
възраст. Това е свързано с усвояването на новото, с публичния характер на учебните 
постижения и неуспехи и се явява естествено. Когато децата започват да разбират 
реалностите на по-широкия свят, възможността за лична вреда (да бъдат ограбени) и 
медийните събития (война и катастрофи) често ги притесняват. Други често срещани 
притеснения включват провалът в училище (появява се изпитната тревожност), здра-
вето на родителите, физическите наранявания и отхвърлянето от връстниците. Харак-
терни за този стадий са страхът от поражението, страхът да си по-слаб, да изгубиш 
уважението на другарите и на възрастните. Тези страхове, често неизразени и дори 
понякога несъзнателни, могат да нарушат равновесието на детето и са достатъчни, за 
да обяснят някои отклоняващи се прояви или някои обсесивни ритуали.  

Значима е ролята на тревожността в емоционално-мотивационната регулация на 
учебно-възпитателния процес. С „училищната тревожност” или „изпитна тревож-
ност” се означават индивидуално психическите особености, показващи повишена 
склонност у някои ученици да изпитват безпокойство от някои страни на учебната 
дейност (например: изпити, контролни работи) и от живота в училище изоб-
що. Участието на тревожността в процесите на ученето позволява (особено на мен 
като педагог) чрез нейното подробно изучаване и съответна правилна диагностика да 
се прогнозира поведението на учениците в различни учебни ситуации. Силните емо-
ционални въздействия при решаване на сложни учебни задачи понижават ефектив-
ността на учебната дейност при високо тревожните ученици в сравнение с ниско тре-
вожните. Сравнително елементарните учебни действия се извършват по-успешно в 
състояние на тревожност, докато усложняването им довежда до по-малко ефективни 
способи в тяхното изпълнение. Следователно, въпросът е не в отсъствието на тревож-
ност, а за способността да се задържа тази тревожност на оптимално ниво. Тогава тя 
ще изпълнява стимулираща функция, а няма да блокира познавателните процеси. Във 
възрастов аспект се наблюдава повишаване на мотивационната роля, която има 
ситуативна тревожност като специфично състояние с регулативна функция в учебна-
та дейност. Няма съмнение, че функционалното състояние, което се появява в резул-
тат на извършване на учебната дейност, е комплексно. В него в зависимост от ситуа-
цията, от характеристиките на учене и от индивидуалните особености на личността 
на ученика могат да се наблюдават признаци на умора, напрежение, стрес, моното-
ния, свързани с понижаване или повишаване на активацията на организма, което не 
съответства на изискванията на самата учебна дейност.[1] За да могат децата да раз-
познават и преодоляват състоянията на тревожност, е необходимо училището да ра-
боти целенасочено за формиране на емоционална компетентност у подрастващите. 
Емоционалната компетентност представлява способността да усещаме и разбираме  
собствените си чувства и емоции, да ги изразяваме както вербално, така и невербално 
и да ги регулираме. Емоционалната компетентност е способност да се разбират 
собствените чувства, чувствата на другите, да се проявява съпричастност. Би могло 
да се обобщи, че тя не означава преднамерено заучаване на правила на поведение, а 
формиране на умения за разбиране на чувствата, за изграждане на самоконтрол, за 
познаване за позитивни и негативни емоционални състояния.[4] 

Обективно, най-високо ниво на тревожност се наблюдава при децата, които за 
първи път прекрачват прага на училището. Но не бива да се подценява състоянието 
на тревожност и при по-големите ученици. Нещо повече – трябва да се следи всяка 
учебна година, като  с помощта на научно издържани тестове се определят нивата на 
тревожните състояния. Това ще очертае картината на нагласите и готовността на де-
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цата за мотивираното им участие  в учебния процес, както и ще  даде насоки за учи-
теля за методите и подходите на работа за овладяване на състояния на неприемливо 
поведение у отделни деца, породени от високи нива на тревожност, както и развитие 
на емоционалните компетентности у децата, което ще им помогне за изграждане на 
умения да разпознават и управляват състоянията си на тревожност. 

Емоционалната компетентност е елемент от ключовите компетентности, дефи-
нирани в Наръчник за осемте ключови компетенции за учене през целия живот“ на 
Европейски проект KEYCOMKIT – „Осемте ключови компетенции за учене през 
целия живот” [5]. Емоционалното възпитание е насочено към изграждане на механиз-
ми за справяне с чувствата и трансформирането им в социално-приемливи от една 
страна и най-вече към изграждане позитивна и хуманистична нагласа и увереност в 
себе си като противодействие на гнева, фрустрацията, страховете и тревожността. В 
начално-училищната възраст чувствата у децата стават по-устойчиви и по-задълбоче-
ни. Причината е по-високото интелектуално развитие и по-висшите му потребности в 
тази възраст. Интензивно се изучава от учените регулацията на емоциите. Много ав-
тори приемат, че „емоциите са основните организатори на поведението“. Изтъква се 
ролята на социализацията за способността на детето за идентифициране, изразяване и 
контрол на афективните състояния, също и твърдението, че културно-подходящата 
социализация на емоционалния опит и експресия е от критично значение за детското 
психосоциално развитие. Дете, което не е в състояние да идентифицира своите емо-
ции и тези на другите и да контролира експресията на емоционалните изрази е по-ве-
роятно да изпита междуличностни трудности в общуването. То ще е по-податливо на 
поведенчески проблеми и по-често санкционирано от връстниците и възрастните, 
което би довело до отрицателно въздействие върху развитието на личността му, 
самооценката и социалната му компетентност и адаптация. Емоционалните състоя-
ния на учениците от начално-училищна възраст се характеризират като импулсивни 
и експресивни. Основен източник за тяхното възникване и развитие са общуването с 
околните, процеса на учене и резултатите от учебната дейност. Емоционалното из-
растване при децата в началното училище се подпомага от ролята на учителя (съпре-
живяващ, емпатичен), от изкуството, от начина на общуване (вербално, невербално), 
с преодоляване на негативните чувства (обида, негодувание, омраза, гняв), с умение-
то за изразяване на чувствата и осъзнаване на собственото емоционално състояние  
[3, с. 12]. 

За установяване наличие на тревожност у децата от 3. клас в 98 НУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” – гр. София, е използвана „Скала за изследване на детска тревож-
ност“ (CMAS, 8-12 г.).[2] Участват 48 деца на възраст 9 години от две паралелки, от 
които 23 момчета и 25 момичета.  

Цел на изследването – да бъде проучена училищната тревожност при ученици 
от 3 клас в 98 НУ и резултатът да се обвърже с ролята й за формиране на емоционал-
на компетентност и способността на децата за училищна адаптация. 

Задачи на изследването: 
1. Да бъде проучена необходимата за хода на изследването литература. 
2. Да се подготви подходящ изследователски инструментариум. 
3. Да се организира и проведе изследването сред малките ученици. 
4. Да се анализират и интерпретират данните от изследването, като се посочат 

факторите, свързани с дезадаптацията.  
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Хипотеза на изследването – ако се установи, че детската тревожност надхвърля 
границите за норма в съответната възраст, то тогава може да се предположи, че има 
предпоставки за социална дезадаптация в училищната среда. Този факт е основание 
на по-късен етап да се разработят модели за формиране на емоционална компетент-
ност при малките ученици, които да повишат уменията за комуникация и съответно 
социалната адаптация.  

Инструментариум – всяко дете получава индивидуална бланка, съдържаща 53 
айтема, на които се отговаря с „вярно“ и  „невярно“. В зависимост от скаловите оцен-
ки „стена“, се правят изводи за нивото на тревожност на всяко от изследваните деца. 

Анализ и интерпретация на данните от изследването: 
В проведеното изследване се очертават в обобщен вид следните резултати, 

отразени в Диаграма 1.  
 

Диаграма 1. Резултати от изследване на тревожността  
на база общ брой деца в НУВ 

 

 

 
Резултатите сочат, че няма деца, за които е свойствено състоянието на тре-

вожност от стена 1-2 ниво.  Нормално ниво на тревожност (3-6 ниво) показаха 6 
(шест) момчета, което е 26 % от общия брой на изследваните 23 момчета. 16 % от 
момичетата или 4 (четири) от изследваните  25, също показаха нормално ниво на 
тревожност. Това предполага, че 20.8 % от всички деца проявяват нагласи за социал-
на адаптация и мотивация за продуктивна дейност, като при момчетата тази тенден-
ция е по-подчертана. Леко завишена тревожност (7-8 ниво), която често е свързана 
със ситуативната тревожност е установена при 11 момчета или 48 % от 23 изслед-
вани. Осем момичета или 32 % от изследваните 25, показват принадлежност към тази 
група. Общият брой на децата – момчета и момичета, които се причисляват към това 
ниво са 19 или 39.6 %, като и тук момчетата са повече. Ситуативната тревожност се 
явява напълно нормално състояние в начална училищна възраст, има положителна 
роля и изпълнява своеобразен мобилизиращ ефект в изграждане на сериозно и отго-
ворно отношение към възникналите обстоятелства. 
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Явно завишена тревожност (9 ниво) е констатирана при 3 (три) от момчетата 
или 13% от изследваните 23. При момичетата  ниво на явно завишена тревожност 
показват 6 ( шест) или 24 % от 25 изследвани. Общо 9 (девет) или 18.75 % от всички 
деца проявяват това ниво на тревожност. Този вид тревожност често има разгърнат 
характер. Висока тревожност (10 ниво) е установена при 3 от изследваните момчета, 
което  е 13% и при 7 момичета, което е 28%. Общият брой на децата, които са но-
сители на висока тревожност е 10 и представлява 20.83% . Децата, които попадат в 
тази група се определят като рискова група.  

Могат да бъдат изведени следните изводи:  
1. Анализът показва, че при  момчетата преобладават ниските нива на тревож-

ност, докато при момичетата се наблюдават високите нива. От друга страна, 60.41% 
от общия брой на децата показват ниски нива на тревожност, а 39.58% – високи нива. 
Това означава, че по-голяма част от децата не изпитват умора, раздразнителност, не-
търпение; преодолели са чувството си за вътрешна скованост, рядко изпитват чувст-
во на страх и безпокойство, притежават емоционални компетентности за справяне 
със състоянията, които им пречат на успешната училищна реализация. 

2. Необходима е професионална намеса при децата с високи нива на тревожност  
с цел създаване и поддържане на състояние на положителен тонус, позволяващ под-
държане на състояние на любопитство, интерес към учебния материал, удовлетворе-
ност от постигнатите резултати, усещане за наличие на собствени ресурси за справя-
не с учебните задачи. 
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Abstract: The relevance of the scientific problem defined in the article is determined by the 
issue that is directly related to the late inclusion of children with language difficulties in 
therapy and on the other hand the lack of structured measures for children at risk of 
language and speech difficulties. The improvement of services for children with  language 
and speech difficulties requires a change in organizational management structures to lead 
to inclusion of prevention, early diagnosis and therapy. 
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Увод 
Актуалността на дефинирания в статията научен проблем се определя от раз-

глежданата проблематика, която е пряко свързана от една страна с късното включва-
не на деца с езико-говорно затруднения (ЕГЗ) в терапия, а от друга с липсата на 
структурирани мерки спрямо деца с риск от ЕГЗ. Усъвършенстването на услугите  за 
деца с ЕГЗ,  изискват промяна на организационните структури на управление така, че 
да водят към включване на превенция, ранна диагностика и терапия.  Последните 
промени на законови и подзаконови актове налагат тенденция за съдействие, между 
здравна, образователна и социална система, което подкрепя нарасналата  актуалност-
та на проблема. Всичко това определя разглежданата проблематика като значима,  а 
решаването на основните  поставени задачи в изследването притежават практическа 
полезност. Основният научен проблем на представения концептуален модел за науч-
но изследване е свързан с разрешаване на потребността от разработване на модел за 
организация на услуга за работа с деца с езико-говорни затруднения, основан на пре-
венцията и на интердисциплинарния подход между специалисти. В настоящата ста-
тия представям част от разработено от мен  емпирично изследване на тема: 
Организация и управление на услуга за деца с езико-говорни затруднения, което е 
част от моя докторат.  В статията разглеждам  услугата за деца с ЕГЗ в широк кон-
текст. Според Ценова [4] и  Милев [1] логопедията е интердисциплинарна наука и 
граничеща  с педагогиката, медицината и социалните дейности, това дава основания  
услугата за деца с ЕГЗ да се разглежда не  просто на услуга, която да подпомогне 
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включването на децата в обществото, а услуга, при която дейностите по скрининг и 
превенция са толкова значими, колкото логопедичната терапия. 

Изследването е изградено в рамките на изводите от теоретичната постановка. 
Проучени и изведени са основни разбирания, дефиниции, норми и патология.  Изве-
дените основни моменти от научната литература са, че за да бъде успешна една 
институция, която предлага услуга за деца с езико-говорни затруднения, трябва да 
бъде управлявана съобразно концепциите за маркетинг и мениджмънт. Маркетинго-
вата дейност на услугата трябва да осигурява баланс между интересите на потребите-
ля и институцията.  

 
1. Цел на проведеното научно изследване  
Изхождайки от концепцията, че сензитивния период за езико-говорното разви-

тие е в предучилищна възраст Стоянова [3], основна цел  на изследването е да се раз-
работи и предложи концептуален модел за организация и управление на услуга за  
деца с ЕГЗ и деца в риск от ЕГЗ. Моделът трябва да притежава капацитета да подпо-
мага включването на деца с риск от ЕГЗ и ДЕГЗ  в превантивни дейности, раненeн 
скрининг, диагностика и терапия преди начална училищна възраст, основан на интер-
дисциплинарната връзка между социална, здравна и образователна система. Като 
подцел се определя идентифициране на комплекс от организационни условия, които 
да осигурят включване на деца с риск от ЕГЗ и ЕГЗ в превенция и ранна терапия. 

 
2. Обект и предмет на изследването 
Обект на изследване са дефицитите на  настоящата организация на  услуги, 

които предлагат дейности за деца с ЕГЗ и възможността този дефицит  да бъде прео-
долян чрез създаване на Типов модел за  организация и управление на социална ус-
луга за ДЕГЗ. Моделът включва възможност педиатрите да адресират потребностите 
от ранна терапия и ранна диагностика, като провеждат скрининг и насочват деца 
към доставчици на  услуги при необходимост. Създаването на качествено нови 
услуги, в съответствие с европейските стандарти е резултат от разширяване разбира-
нето за социална услуга – от услуги за най-нуждаещите се до услуги, които да подо-
брят качеството на живот и да развиват личността  (Спасов, К. 2003)е аргумент при 
избора на обект на изследване. В този по-широк смисъл социалните услуги, които  
включват  ДЕГЗ се представят като обект на изследването, а изследването на тех-
ните дефицити е възможност за предоставяне на услуга, съобразно този по-широк 
смисъл на понятието. 

Предмет на изследването  – от една страна са потребностите на ДЕГЗ от ран-
на терапия и възможността тя да се реализира чрез  включване в дейности по превен-
ция. От друга страна предмет на изследване са особеностите на функционирането на 
диагностиката и терапията на деца в риск от ЕГН или деца с ЕГН в различните 
системи – здравна, социална, образователна, които дават възможност за развитие и 
показват потребност от така представения концептуален Модел за организация и 
управление на социална услуга за ДЕГЗ. 

3. Хипотези 
Главната изследователска теза, която приехме при разработването на нас-

тоящото изследване е, че услугите за деца с ЕГЗ се нуждаят от модел за организация 
и управление на дейността си. Той ще бъде необходимата предпоставка за оптимизи-
ране на управлението, постигане на комплексна ефективност на услугата, преодоля-



 
 
 
 
 
 

Годишник на БСУ                                                                                 том XXXVI, 2017 
 

274 

ване на дефицитите, свързани с липсата на ясна структура и регулиран процес на 
скрининг и насочване на деца с риск от ЕГЗ.  

Н1 Има дефицити в системите, отговарящи за грижите в ранна детска възраст, 
които възпрепятстват реализирането на ранната диагностика, превенция и ранна те-
рапия на деца с езико-говорни затруднения или деца с риск от такива 

Н2 Липсва стройна организация за насочването на деца с риск от ЕГЗ и деца с 
ЕГЗ  към услуги, в които да се реализира превенция, ранна диагностика и ранна тера-
пия. 

Н 3 Ако педиатрите и педагозите извършват скрининг, то деца с риск от ЕГЗ и 
деца с ЕГЗ ще бъдат  селектирани като деца с риск и деца с дефицит на ЕГЗ 

Н4 Ако педиатрите и педагозите насочват деца, които са селектирани като деца  
с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ, то тези деца ще получат възможност да бъдат включени в 
превенция, ранна диагностика и ранна терапия, с което ще се ускори процесът на 
включване.  

Н 5 Има взаимовръзка между езиковото развитие и развитието на схемата на 
тялото на децата в ПУВ, като предполагаме че децата с риск от ЕГЗ и децата с уста-
новени ЕГЗ показват слабо развита схема на тялото и обратното.  

Н 6 Предполагаме, че дефицитите, които възпрепятстват реализирането на пре-
венция, ранна диагностика и ранна терапия на деца с ЕГН, могат да бъдат редуцира-
ни чрез въвеждането на нови организационни мерки, свързани с координацията и 
функционирането на образователни, социални и здравни системи. Предлаганият от 
нас Модел на организация и управление на социална услуга за ДЕГЗ, основан на 
прилагането на интегрирани услуги, ще доведе до подобряване на цялостната дей-
ност за превенция, ранна диагностика и ранна терапия. 

 
4. Организация, етапи и контингент на изследването 

4.1. Организация 
Проучването е резултат от пет годишна практика в посока на скрининг, превен-

ция и ранна терапия за ДЕГЗ на територията на гр. Ямбол. Изследванията  на са 
проведени на територията на гр. Ямбол в педиатрични кабинети и детски градини в 
периода 01.12.2013г. – 01.03.2014 г. и 01.01- 30.05.2017 г.  Проведен е  скрининг тест 
за езико-говорно развитие общо за 536 деца на възраст 3-4 г., с участието на педагози 
и педиатри [2]. От общо изследваните деца 36 на брой  са показали риск или дефицит 
на езико-говорно развитие и са получили Препоръка за консултация с логопед.  В 
проучването се включиха още родители на деца до 10 г. (72 на брой) и педиатри от 
гр.Ямбол (23 на брой). Предложеният Типов модел за организация и управление на 
услуга за ДЕГЗ е изведен през 2016г., апробиран през 2017г. По време на апроба-
цията са селектирани  (27 на брой) деца с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ, всички те  полу-
чиха Препоръки за включване в Програма за  ранно езико-говорно развитие. 
Програмата е част от Типов модел за организация и управление на услуга за ДЕГЗ.   

4.2. Методи 
За да изследваме  езико-говорното развитие  използвахме скрининг теста Д.П.Е. 

3-4г., който е стандартизиран за България и може да се използва само след придоби-
ване на сертификат. 

За да проучим мнението на педиатри и родители относно дефицитите, свързани 
с липсата на ясна структура и регулиран процес на скрининг и насочване на деца с 
риск от ЕГЗ, използвахме анкетни карти. 
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4.3. Етапи на изследването  
Научното изследване е структурирано в три етапа, подготвителен, етап първи и 

етап втори, реализирани в периода 2013 – 2017 г.  
Етапите са  представени в фигура 1. 

 
Фигура 1. Етапи на изследването 

 

 
 

4.4. Контингент на изследването 
Обхванати са общо 536 деца на възраст 3-4г., които са подбрани на случаен 

принцип, след предоставяне на декларация за информирано съгласие от родител/ 
настойник за участие в скрининг изследване с теста Д.П.Е 3-4г. Една част от  данните 
са събрани през 2014г, останалата част от данните са събрани през 2016-2017 г. Скри-
нинг изследването на езико-говорното развитие на деца на възраст 3-4г. е проведено 
от педиатри и педагози, с насоката на логопед. За реализиране на интердисциплинар-
на връзка са проведени обучения  за ранно детско развитие и  използване на скрининг 
тест Д.П.Е. 3-4 г. (Стоянова, Ю., 2010). Всички протоколи от изследванията са въве-

Подготвителен 
етап

•изследване на деца със скрининг тест
•Анкетно проучване сред педиатри
•Анкетно проучване сред родители
• изводите и обобщенията се вземат предвид при изготвянето на Типов модел за 
организация и управление на услуга за ДЕГЗ в етап I.

Етап първи

•Типов модел за организация и управление на услуга з деца с езико-
говорни затруднения

Етап II

•Апробиране на типов модел за организация и управление на 
услуга задеца с ЕГЗ:

•Изследване на езико-говорно развитие на деца на възраст 3-4г. 
на 200 деца от гр. Ямбол - 2016/2017г. с  теста Д.П.Е. 3-4г. 

•Селектиране на деца с риск от ЕР и деца с дефицит на ЕР.

•Попълване на Въпроси насочващи към поведение на децата на 
30 месеца  от родители за деца с риск от ЕР и дефицит на ЕР.

•Изготвяне на Препоръки за включване в Програма за ранно 
езико-говорно развитие и/или логопедична оценка.

•Включване на деца с Препоръки в Тренинг за стимулиране на 
езико-говорни способности към Програма за ранно езико-
говорно развитие.
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дени според изискванията, представени в обучението за придобиване на сертификат 
за използването на теста Д.П.Е. 3-4г.  

В изследването са обхванати още  родители (72) на деца на възраст до 10 г. и 
педиатри (23), практикуващи в гр. Ямбол. 

 
5. Резултати 
5.1. Резултати от Подготвителен етап  
Проучихме мнението на педиатрите и родителите относно условията, качест-

вото и взаимовръзките на социални, образователни и здравни услуги, в които родите-
ли  могат да получават консултация относно езико-говорното си развитие на своите 
деца в периода на предучилищна възраст.  Мнението на педиатрите е изключително 
важно, с оглед изследване на  потребностите при  изграждане на концепция на Модел 
на организация и управление на услуга за деца с езико-говорни затруднения. В 
проучването се включиха педиатри (23) от гр. Ямбол и родители на деца на деца до 
10 години от гр. Ямбол (72).  

Анкетното проучване сред родители показа, че една част от родителите  50,6 % 
има към кой да се обърнат, за да отправят своите въпроси или притеснения относно 
езико-говорното развитие на своите децата. В същото време другата половина от 
родителите ( 49,4 %), няма към кой да отправят своите притеснения или въпроси. 
Графика  1 представя процентното разпределение относно тази възможност. 

 

Графика 1. Има ли към кой да отправят родителите въпроси или притеснения, 
относно езико-говорно развитие на своето дете. 

 

От друга страна попитахме родителите към кой най-често отправят своите въп-
роси относно езико-говорното развитие на своето дете. Резултатите от изследването 
сочат, че те най-често се обръщат към педиатър (44 %). Впечатление прави наличие-
то на висок процент родители (23 %), които не са потърсили никой, с който да се кон-
султират, а все още изчакват. Родителите отправят въпроси към педагози (17 %) или 
се обръщат към частни услуги (16 %).  Графика 2 дава подробна информация за от-
правените въпроси относно езико-говорното развитие. 
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Графика 2. Към кой най-често родителите отправят своите въпроси,  
относно езико-говорното развитие 

 

В педиатричните кабинети педиатрите приемат своите пациенти, като извър-
шват медицински или профилактични  прегледи, профилактичните прегледи са насо-
чени към проследяване на невропсихичното развитие на децата, част от което е и 
езико-говорното развитие. При тези прегледи педиатрите (73 %) се стараят да обръ-
щат  внимание  на езико-говорно  развитие. Малък процент от анкетираните педиат-
ри (5 %) споделят, че рядко обръщат внимание на езико-говорното развитие. Една 
част от педиатрите (22,7 %), честно споделят, че  имат желание да  обърнат внимание 
на езико-говорното развитие на своя пациент, но това е трудно за реализация. 
Графика 3 представя нагледно предложените отговори. 

 

Графика 3. Към кой най-често родителите отправят своите въпроси,  
относно езико-говорното развитие? 

 

Родителите  имат доверие на своите педиатри, считат, че е добре педиатрите да 
имат набор от скрининг тестове и да насочват деца за консултация, превенция и ран-
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на терапия. Те считат, че това може да се извършва успешно, въпреки медицинската 
насоченост на прегледите, а данните показват, че родителите са готови да им се 
доверят. Родителите посочват, че такива тестове, които да селектират деца с ЕГЗ, 
трябва да имат и педагозите, които често се срещат с техните деца. 

 

Графика 4. Трябва ли педиатрите и педагозите да разполагат  
с набор от скрининг тестове за ЕГЗ? 

 

Попитахме педиатрите, разполагат ли с такива скрининг тестове. Така направе-
ното проучване сред педиатри показа, че 18,2 % от тях притежават скрининг тестове, 
като посочват теста Д.П.Е. 3-4 г., за който са получили обучение, чрез създадената 
интердисциплинарна връзка с автора на дисертацията. Всички други анкетираните  
(68, 2 %) посочват, че не използват скрининг тестове. Те уточняват, че причина за 
това е защото нямат, а не защото считат, че не са им нужни в практиката. 

 

Графика 5. Разполагат ли педиатрите със скрининг тестове за ЕГЗ ? 
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След като родителите разберат, че детето има изоставане в езико- говорното си 
развитие, те започват да проучват възможностите за включване в терапия и питат за 
тях педиатрите или педагозите на своите деца. Социалните услуги постоянно се раз-
виват, търсят се и се предлагат  нови възможности за включване на различни уязвими 
групи. Това налага често педиатрите да насочват деца към социални услуги или прос-
то да дават информация за различните възможности в населеното място.  Педиатрите 
невинаги получават информация от доставчици на услуги, това би улеснило тяхната 
работа по насочване и адресиране за консултация или терапия на деца с риск от  
ДЕГЗ.  

 

Графика 6. Получават ли педиатрите информация  
от доставчици на услуги? 

 

 
Графика 6 показва, че малка част от педиатрите (4,5 %) често получават 

информация от  доставчици на  услуги, същият процент педиатри (4,5 %) рядко полу-
чават информация от  доставчици на  услуги.  По- голямата част от педиатрите (91%) 
споделят, че никога не са получавали информация от  доставчици на  услуги, която 
да улесни тяхната работа по насочване и адресиране за консултация или терапия на 
деца с риск от  ЕГЗ. 

 

Насочването на деца с риск от ЕГЗ към подходящи услуги се реализира чрез 
едно добро взаимодействие между образователна, социална и здравна система. По-
голямата част от анкетираните педиатрите 64 % споделят, че взаимодействието 
между социални, образователни и здравни системи, в резултат на което се реализира 
адресиране към услуги за ДЕГЗ е  изключително слабо. Има и такива педиатри (36%), 
които споделят, че взаимодействието между социални, образователни и здравни сис-
теми, в резултат на което се реализира адресиране към услуги за ДЕГЗ е задово-
лително. Изследванията сочат, че няма педиатри, които да считат, че взаимодейст-
вието между трите системи  е отлично или добро.  
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Графика 7. Какво е взаимодействие между социална, образователна  
и здравна система, според педиатри ? 

 

Попитахме родителите какво е взаимодействието между взаимодействието меж-
ду социални, образователни и здравни системи, в резултат на което се реализира ад-
ресиране към услуги за ДЕГЗ. Най-голяма част от родителите (41,6%) също считат, 
че  взаимодействието между социални, здравни и образователни системи, в резултат 
на които би трябвало да се реализира адресиране към услуги за деца с езико-говорни 
затруднения е изключително слабо,  според  35,5%  от анкетираните родители  е задо-
волително, според 7,8% от анкетираните родители добро, а едва според 18,2 %  е 
отлично. Резултатите са представени в графика 9. 

 

Графика 8. Какво е взаимодействие между социална, образователна  
и здравна система, според родители ? 
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Родителите и педиатрите посочват своята гледна точка за дефицитите във взаи-
модействието между трите системи. Огромната част от педиатрите (73 %) считат, че  
една от  основните пречки пред осъществяването на взаимодействие между социална, 
образователна и здравна системи е свързана с разликите между приоритетите на  сис-
темите. Здравната система се занимава с медицинските прегледи, социалната – с 
включване в обществото, а образователната – с нови знания и умения. Една малка 
част от педиатрите (14 %) считат, че липса на средства е причина за слабото взаимо-
действие,  само 9 % свързват основния проблем с липса на заинтересованост, а още 
по-малка част от педиатрите (4 %) считат, че липсата на нормативна уредба е основна 
пречка за доброто взаимодействие между социална, образователна и здравна сис-
теми.  

 

Графика 9. Причини за липса на взаимодействие между здравна,  
социална и образователна система, според педиатри. 

 

 

Участието на детето с риск от ЕГЗ в групи за превенция, преди реалната тера-
пия, включва стимулиране на различни области на развитие, свързани с езико-
говорното развитие. Почти всички анкетирани родители ( 96,1%)посочват, че ако за 
детето има риск от ЕГЗ биха го включили в група за Превенция, където неговото 
езико-говорно развитие да бъде стимулирано. 
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Графика 10. Бихте ли включили детето си в група за Превенция на ЕГЗ? 

 
 
 

2. Резултати от първи етап   
Представя се Типов модел за услуга за ДЕГЗ. Предложена е Програма за ранно 

езико-говорно развитие към Типовия модел за организация и управление на услуга 
за ДЕГЗ. Към Програмата за ранно езико-говорно развитие е предложен Тренинг 
за стимулиране на езико-говорното развитие, който съдържа упражнения за раз-
витие на говорната и езиковата страна на речта. Предстои упражненията от Тренинг 
за стимулиране на езико-говорното развитие да бъдат включени в наръчник. 
Упражненията имат изцяло практическа насока и могат да бъдат използвани в от 
логопеди, психолози и учители, които искат да стимулират ранното езико-говорно 
развитие на децата. Тренингът за стимулиране на ранното езико-говорни способ-
ности към Програма ранно езико-говорно има за цел да представи възможности, 
чрез които схемата на тялото и пространствените представи на децата могат да бъдат 
развити и това да окаже значение за езиковото развитие на децата.  

 
3. Резултати от втори етап  
Този етап включи апробиране отделни връзки на Типов модел на услуга за 

ДЕГЗ. Съобразявайки се с ограниченията на времевия фактор направихме  апробация 
на отделни части от целия Типов модел на организация и управление на услуга за 
ДЕГЗ. Апробацията включи реализиране на скрининг на 200 деца с участието на 
педиатри и педагози. От изследваните деца 13,6 %  демонстрираха дефицит или риск 
на езиково развитие и получиха Препоръки за включване в Програма за ранно 
езико-говорно развитие. Направеното скрининг изследване на деца на възраст 3-4г. в 
рамките на апробацията на модела  показа , че 13,6 % (27) от изследваните деца  са с 
риск на ЕГЗ и с дефицит на ЕГЗ, 23,1 % (46) са със задоволително ниво, 27,6 % (55) с 
нормално ниво, 35,7% (71)  с много високо ниво на езико-говорно развитие. Графика  
10 дава обобщена информация за резултатите от направената апробация на Типовия 
модел за организация и управление на услуга за ДЕГЗ.  

0
0,2
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Графика 11. Ниво на езиково развитие на децата на възраст 3-4 г. 
 

 

 
Представянето на резултатите започва с обсъждане на средната аритметична 

стойност на общ бал от езиково развитие, изведен със скрининг теста Д.П.Е. 3 - 4г. 
 
Средната стойност на общ бал на езиково развитие е х= 7, 94 (което показва 

нормално езиково развитие) а стандартното отклонение е SD=2,398 

Средните стойности на групата по пол са: 
 момчета х = 6, 83 (което показва задоволително езиково развитие) а стан-

дартното отклонение е SD = 2, 462 
 момичета х = 7, 59 (което показва нормално езиково развитие) а стандарт-

ното отклонение е SD = 2, 287 

Средната стойност на самостоятелно изведената от теста Скала Схема е  
 х = 8, 37 (Което показва  задоволително равнище на развитие схема на тялото), а 

стандартното отклонение е SD = 4, 974 

Средните стойности на скала Схема на тялото на групата по пол са: 
 момчета х = 6,83 (което показва задоволително ниво на развитие на схема на 

тялото) SD = 4, 888; 
 момичета х = 7, 59 (което показва задоволително ниво на развитие на схема 

на тялото) SD = 4, 575. 
 

Педагози и педиатри с насоката на логопед се включиха в скрининг изследване 
на деца на възраст 3-4г., като резултат бяха селектирани (27) деца с риск от ЕГЗ и 
деца с ЕГЗ. Участието на педиатри и педагози в скрининг изследване, показва, че те 
могат да реализират скрининг на ЕГЗ и да селектират деца с риск от ЕГЗ. Селектира-
ните от педиатри и педагози деца с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ бяха насочени чрез 
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Препоръка за включване в Програма за ранно езико-говорно, чрез която се оси-
гуряват превенция, ранна диагностика и ранна терапия. Потърсихме връзката между 
ниво на езико-говорното развитие степен на развитие на схема на тялото. Анализът 
на данните от проведеното изследване с теста Д.П.Е. 3-4г. показва наличие на ста-
тистически значими връзки между езиково развитие и развитие на схема на тялото.  

Корелационата матрица в Таблица 1 показва, наличие на връзки, които са  ста-
тистически значими при ниво р<0.05 /отбелязано е с една */ или при ниво р<0.01 
/отбелязано е с две **/.  

 
Таблица 1. Корелационна матрица 

 
 

Резултатите показват наличие на статистически значими връзки между езиково 
развитие и развитие на схема на тялото. Проведеният Т - тест показва наличие на ста-
тистическа зависимост. Потвърди се хипотезата, че има връзка межди езиково разви-
тие и развитие на схема на тялото.  На практика развитието на схемата на тялото, мо-
же да се реализира паралелно с развитие на езиковите способности на децата. 
Именно тази концепция е заложена в Тренинг за стимулиране на езико-говорните 
способности на Програма за ранно езико-говорно развитие на Типовия модел за 
организация на услуга за ДЕГЗ. 

 
Ключови изводи 
Проведеният научен експеримент и обобщението на резултатите, дават основа-

ние да направим  изводи, които са насочени към установяване ефективността на ап-
робираните връзки в Модел за организация и управление на социална услуга за 
ДЕГЗ в предучилищна възраст с цел включването им в терапия преди училищна 
възраст.  
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Някои от по-важните изводи, които се налагат са следните: 
1. Затрудненията в езико-говорното развитие на деца от ПУВ успешно могат да 

бъдат установени чрез прилагане на скрининг. 
2. Включването на педиатри и педагози в изследване на деца със скрининг тест 

Д.П.Е 3-4г. показва, че използването на скрининг тестове от специалисти – педиатри 
и педагози е практически възможно. 

3. Педиатри и педагози могат да насочват деца с риск от ЕГЗ и деца с дефицит 
на ЕГЗ, ако е осъществена интердисциплинарна връзка. 

4.  Моделът на организация и управление на социална услуга за ДЕГЗ, включ-
ващ интердисциплинарната връзка между социална, здравна и образователна система 
е подходящо форма за включване на ДЕГЗ и деца с риск от ЕГЗ в превенция, ранен 
скрининг и ранна терапия. 

5. Резултатите от проведеното изследване показват, че Моделът за организация 
и управление на социална услуга за ДЕГЗ е ефективен и може да бъде прилаган. 

 

На базата на резултатите от изследването установихме: 

Н1 В която допускаме, че  има дефицити, които възпрепятстват реализирането 
на ранната диагностика, превенция и ранна терапия на деца с езико-говорни затруд-
нения или деца с риск ЕГЗ се доказа. Изводите от направеното проучване сред пе-
диатри и родители потвърди наличието на дефицити.  

Н2 В която допускаме, че липсва стройна организация за насочването на деца с 
риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ  към услуги, в които да се реализира превенция, ранна диаг-
ностика и ранна терапия се потвърди. Анализът на резултатите от направеното сред 
педиатри и родители проучване потвърди, че насочването на деца с риск от ЕГЗ и 
ДЕГЗ има непостоянен характер и не е системна практика. 

Н 3 В която допускаме, че ако педиатрите и педагозите извършват скрининг, то 
деца с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ ще бъдат  селектирани като деца с риск и деца с дефицит 
на ЕГЗ се доказва се с изследване. Изводите от направеното изследване със скрининг 
теста Д.П.Е 3-4, в което участват педиатри и педагози, показва, че чрез реализирания 
скрининг са  селектирани 13,6 % (27 на брой ) деца с риск и дефицит на езиково развитие. 

Н4 В която се допуска, че  ако педиатрите и педагозите насочват  деца, които 
са селектирани като деца с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ, то тези деца ще получат въз-
можност да бъдат включени в превенция, ранна диагностика и ранна терапия, с което 
ще се ускори процесът на включване се доказва. В резултат на проведеното изследва-
не бяха селектирани 13,5 % деца с риск и дефицит на езиково развитие, всички те по-
лучиха Препоръка от педиатър или педагог за включване в Програма за ранно езико-
говорно развитие, която съдържа превенция, ранна диагностика и ранна терапия. 

Н 5 В която  децата с риск от ЕГЗ и децата с ЕГЗ имат слабо развита схема на 
тялото се доказва.  Анализът на данните от направеното скрининг изследване с теста 
Д.П.Е. 3-4г. показва, че  наличието на взаимовръзка между езиковото развитие и раз-
витието на схемата на тялото на децата в ПУВ. 

Н 6 В която предполагаме, че дефицитите, които възпрепятстват реализирането 
на превенция, ранна диагностика и ранна терапия на деца с ЕГН, могат да бъдат 
редуцирани чрез въвеждането на нови организационни мерки, свързани с координа-
цията и функционирането на образователни, социални и здравни системи се потвър-
ди. Апробирането на предлаганият от нас Модел на организация и управление на 
социална услуга за ДЕГЗ, основан на прилагането на интегрирани услуги, показва че 
той може  доведе до подобряване на цялостната  дейност за превенция, ранна диаг-
ностика и ранна терапия. 
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Заключение  

Научното изследване постигна своята основна цел – да представи дефицитите, 
които възпрепятстват реализирането на превенция, ранна диагностика и ранна 
терапия като предложи Модел за организация и управление на услуга за ДЕГЗ. 
Някои от основните реализирани задачи са: създаване на организация за проучване  
сред педиатри и родители, извеждане  на възможностите за превенция, скрининг,  ин-
тердисциплинарна връзка, разработване на Типов модел за организация и управле-
ние на услуга за ДЕГЗ, Програма за ранно езико-говорно развитие с приложени 
към нея Тренинг за ранно езико-говорно развитие. Резултатите от изследванията 
потвърдиха хипотезата, че наличието на  Модел за организация и управление на ус-
луга за ДЕГЗ, ще повиши ефективността на услугата. Резултатите от изследванията 
защитиха хипотезата, че късното включване на ДЕГЗ в терапия може да бъде редуци-
рано чрез Модел за организация и управление на услуга за ДЕГЗ, която се основава 
на изведените концептуални потребности от превенция, ранна диагностика и 
терапия, постигнати чрез интердисциплинарна връзка. В рамките на тази разработка 
беше реализиран скрининг на деца на възраст 3-4г. с участието на педиатри и 
педагози, благодарение на което деца с риск от ЕГЗ и деца с ЕГЗ получиха препоръки 
за консултация и се включиха в Програма за ранно езико-говорно развитие. 
Потвърди се концепцията, за възможността педиатри и педагози да насочват деца с 
риск от ЕГЗ като провеждат скрининг, с което да се ускори процесът на включване в 
превенция и терапия. Подкрепя се тенденцията за ранно оценяване на възможностите 
на децата на възраст 3-4г., както и тяхното ранно развитие, чрез подходящи 
програми.  Предложи се не само Модел за организация и управление на услуга за 
ДЕГЗ, но и практическа Програма за ранно езико-говорно развитие. Тя поставя 
особен акцент към деца с риск в ЕГЗ и предлага Тренинг за стимулиране на езикови-
те способности за деца в риск от ЕГЗ. Наличието на статистически значима връзка 
между развитие на схема на тялото и езиковото развитие показват, че нивото на 
развитието на  схемата на тялото може насочи вниманието на педиатри, педагози и 
логопеди към манифестиращи проблеми. В същото време развитието на схемата на 
тялото на децата е свързана с развитието на техните езико-говорните възможности. 
Тяхното взаимно развитие се обезпечава чрез предложения Тренинг за стимулиране 
на езиковите способности към Програма за ранно езико-говорно развитие в 
Модел за организация и управление на услуга за ДЕГЗ. 

В заключение така представеното научно  изследване отразява приноса по отно-
шение на превенцията, като мярка за ранно идентифициране на деца с  ЕГЗ и деца с 
риск от ЕГЗ и възможностите, които предлага предложения Модел за организация и 
управление на услуга за ДЕГЗ. 
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Abstract: This article presents the cognitive biases linked to the heuristic of the existence 
and predominance of negativity. Their impact when assessing economic risk was 
empirically verified. For this purpose the credit rating assessment of 141 business 
companies, prepared by specialists having more than 5 years experience, has been 
researched. The behavioral analysis of the experts reveals the significant impact, which the 
predominance of negativity exerts on economic risk assessment. 
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Въведение 

Разбираемо е, че хората базират оценките си за даден риск върху информацията, 
с която те разполагат. Важно за рационалното поведение обаче е не само оценките да 
се базират върху наличната информация, но и да се взима под внимание, доколко 
тази информация е относима, надеждна и достатъчна. Тази проверка изисква внима-
телен подбор и мисловен анализ. В такъв случай основателен е въпросът осъзнават 
ли хората как точно обработват информацията и как в действителност оценяват даден 
риск. Ако дадени когнитивни отклонения повлияват начина, по който хората обра-
ботат и интерпретират информацията, то трябва да се анализира, доколко и по какъв 
начин са повлияни икономистите при своите анализи, оценки и решения. Самото 
осъзнаване на тези влияния е първата стъпка към преодоляването им, ако въобще то е 
необходимо. 

Повечето от рисковите оценки, които правят експертите, са в условията на неси-
гурност и неопределеност. Всички оценки за бъдещето са отражение на очакванията 
или вероятностите, които човек предава на възможните проявления и събития. Това 
важи в пълна сила при оценяването на икономическия риск, където крайният резул-
тат има условен характер и е базиран на миналия опит [1]. Историческите данни са 
тези, в които се търси обосновка на бъдещето. Парадоксално или не, когато се опит-
ват да разберат бъдещето, хората поглеждат към миналото и по-точно към наличната 
информация за миналото. Точно оттук идва и проблемите, свързани с евристиката на 
наличността и превеса на негативността. 
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Евристика на наличността 

„Евристика на наличността” е терминът, с който Амос Тверски и Даниел 
Канеман обозначават когнитивния ефект, при който хората оценяват вероятности и 
честоти чрез „лекотата с която примерите идват в ума ни” [2]. Това, което се случва 
при евристиката на наличността, е подмяната на един въпрос с друг. На практика тя е 
форма на когнитивна подмяна. Вместо оценка на дадена категория или вероятност, в 
действителност хората правят оценка на това, доколко лесно извличат от паметта си 
потвърждаващи примери. Лекотата на това припомняне определя достоверността, 
която хората придават на дадена характеристика или твърдение.  

Значителен напредък в разбирането на евристиката на наличността е постигнат 
в началото на 90-те години на двадесети век от група немски психолози начело с 
Норберт Шварц [3]. Те доказват експериментално, че когнитивната лекота на извли-
чането на потвърждаващи примери оказва по-силно влияние върху оценката за даде-
на чистота, отколкото броят на тези примерии. Парадоксалният извод, до който 
достигат Шварц и сътрудниците му е, че когато хората дават повече потвърждения на 
една теза те често стават по-неуверени в нея. Изследванията показват, че хората, 
които са принудени да формулират повече аргументи в подкрепа на своя избор се 
чувстват по-малко уверени в него. Това е така, защото последните аргументи се из-
вличат с по-малка когнитивна лекота. 

Пол Словик доразвива категорията евристиката на наличността, като обвързва 
преценката за дадена вероятност с емоционалния афект от нея [4]. Словик открива, че 
хората възприели послание, възхваляващо ползите от даден проект, променят и убеж-
денията си относно неговите рискове. Макар да не са получили никакви полезни дан-
ни за това те възприемат по-харесваната идея, като по-ниско рискова. Забележител-
ните, драматичните събития, както и личните преживявания са по-налични и ярки в 
човешкото съзнание от останалите. Това кара спомените за тях да бъдат по-достъпни 
и от тук да изглеждат по-често срещани, следователно и по-вероятни. Разбира се, 
обективно погледнато нито забележителния характер, нито личния опит на оценява-
щия са релевантни фактори по отношение вероятността за настъпване на дадено съ-
битие. 

Друго изследване на Пол Словик, Сара Лихтенщайн и Барух Фишхов относно 
обществените възприятия на рисковете показва, че хората не се справят с оценката на 
честоти и вероятности [5]. Според взелите участие респонденти рискът от смърт при-
чинена от торнадото е много по-висок от риска от смърт следствие от астма. Според 
здравната статистика обаче астмата е причина за близо 20 пъти повече смртни 
случаи.. Смъртта от злополука се оценява средно като 300 пъти по-вероятна от тази, 
причинена от диабет. Според официалната статистика в САЩ обаче диабетът води 
до четири пъти повече смъртни случаи от всички злополуки взети заедно. 

Впечатление прави, че торнадотата и злополуките се радват на значително по-
високо медиино внимание от астмата и диабета. Примерите за тях стават обществено 
достояние и занимават вниманието на хората далеч повече. Именно това ги прави по-
популярни в представите на хората и по достъпни за човешкия мозък, когато се 
наложи извличането им от паметта. Случаите на астма и диабет, от друга страна, не 
са нещо, което се съобщава в новинарските емисии и за което хората често научават 
и съпреживяват. Затова астмата и диабета изглеждат по-слабо разпространени и по-
малко опасни в представите на повечето хора. 
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На същото влияние са изложени и експертите изготвящи оценка на риска. В 
своята работа те трябва да оценят редица вероятности, които оказват влияние върху 
крайния рисков рейтинг. Оценката на тези вероятности обаче, както показват емпи-
ричните наблюдения, би могла да бъде изместена с пъти от статистически наблюда-
ваната. В същото време върху оценката на риска оказва съществено влияние и очак-
ваната полза, макар и тя да няма никакво отношение към рисковия характер и да не е 
определяща за него. Светът в човешката глава не е точно копие на реалността. Оцен-
ката на честотата на събитията се изопачава от ефекта на наличността и емоционал-
ната интензивност на посланията. 
 

Превес на негативността 

В своите оценки хората очевидно се влияят от наличността и от емоционалния 
афект. Но как се формира наличността и равнопоставен ли е емоционалният афект в 
различните ситуации? Когнитивната психология отдавна си е дала сметка за различ-
ната интензивност на човешката реакция. На негативното тя е много по-голяма, от-
колкото е при положителното. Лошото не само се осъзнава и възприема по-лесно, но 
и предизвиква по-значителна когнитивна реакция. 

Експериментаторите Кристин и Роналд Хансен съобщават резултатите от едно 
свое изследване [6]. При тях се наблюдава как едно гневно лице „изскача” от тълпа 
щастливи лица и се набива в очите на участниците. Но едно щастливо лице в тълпа 
от гневни лица не изпъква така и може да остане пренебрегнато.  

За да разберат този феномен, изследователите на мозъка начело с Пол Уолън 
поставят хора в мозъчен скенер и им показват две картинки, замаскирани от визуален 
шум [7]. Едната от картинките представлява две ококорени ужасени очи в тъмното. 
Другата също е на две очи в тъмното, но този път те са присвити по начина, по който 
изглеждат, когато човек се смее. И двете картинки биват показани за по-малко от 
0.02 секунди, така че никой от участниците дори не предполага, че ги е видял. Въпре-
ки това мозъците на участниците реагират на картинките. 

При застрашителната картинка се наблюдава интензивна реакция на амигдала-
та, която се приема за мозъчен център на реакциите на заплаха. Приема се, че инфор-
мацията за заплаха преминава по един свръх скоростен невронен канал, който е ди-
ректно свързан с част от мозъка образуваща емоциите. Този канал, заобикаля зрител-
ния кортекс и така реакцията не съдържа съзнателното преживяване на виждането. 
Изглежда, че човешкият мозък е предразположен да обръща повече внимание на не-
гативното и застрашаващото, което лесно се свързва с инстинкта за оцеляване. Група 
психолози начело с Рой Баумайстер обобщават данните от редица подобни изследва-
ния в следния синтезиран извод [8]: 

Лошите емоции, лошите родители и лошата обратна връзка имат по-силен 
ефект на влияние от добрите и лошата информация се обработва по-пълно от доб-
рата. Азът е по-мотивиран да избягва лошите самоопределения, отколкото да 
преследва добрите. Лошите впечатления и лошите стереотипи се формулират по-
бързо и са по-устойчиви на разформироване от добрите. 

Журналистите и медийните директори отдавна са открили това и са базирали 
новинарските си емисии на предразположеността на потребителите да обръщат по-
голямо внимание на лошите новини. От тази предразположеност не са имунизирани 
и експертите, оценяващи риска. Тяхната памет е заредена повече с негативни събития 
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и, въпреки че не го осъзнават, много по-бързо се сещат и извличат от спомените си 
негативните данни и застрашителните моменти. 

Освен по-лесни за припомняне, негативните факти зареждат и по-интензивна 
емоционална реакция. Така се генерира една засилена евристика на афекта по отно-
шение на лошите данни и заплахите.  

Ако се приложат изводите за тази негативна ирационалност към рейтингова-
нето, може да се предположи, че експертната оценка на риска ще бъде изместена. 
Лошите новини лансирани от медиите и изобилстващи в условията на криза предиз-
викват по-значителен ефект върху експертната психика от обективно оправдания. 
Така ефектът на наличността ще се проявява в надценяване на негативните вероят-
ности. От тук оценката за честотата на лошите случай ще бъде нерационално завише-
на. Експертната оценка на риска, включително на кредитните рейтинги, се очаква да 
бъде изместена в посока на по-висок риск.  

 

Епистемологична арогантност 
 

Защо обаче експертите не осъзнават, че се поддават на ефектите от евристиката 
на наличността и превеса на негативността? Защо те не си дават сметка, как оценките 
им бивад предубедени в резултат от начина, по който реагират на информацията?  

Икономистът, философ и автор на бестселъри Насим Талеб популяризира тер-
мина „епистемологична арогантност”, с който обозначава присъщата склонност на 
специалистите да надценяват собствените си професионални качества, познания и 
умения. Епистемологичната арогантност буквално е „горделивост и самонадеяност 
(хюбрис) по отношение на границите на познанията ни” [9]. 

За да провери емпирично епистемологичната арогантност, веднъж Талеб моли 
присъстващите на негова лекция да се опитат да определят диапазон, в който с 98% 
сигурност да попада броят на книгите в библиотеката на Умберто Еко [9]. Библиоте-
ката на уважавания професор и писател е известна със своите забележителни маща-
би1. Ако оценките на 60-имата участници са надеждни, може да се очаква, че броят 
на интервалите изпускащи правилното число ще клони към 2%. В действителност 
обаче наблюдаваният процент на грешка е цели 100%. Едни от присъстващите дават 
твърде ниска горна граница на интервала, а други твърде висока долна граница. В 
същото време никой от участниците не се отказва да даде оценка, т.е. никой от тях не 
признава, да се чувства недостатъчно компетентен, за да определи прогнозен интер-
вал. Също така никой не избира да „играе на сигурно“, като посочи интервал от нула 
до безкрайност. Вместо това участниците са повече или по-малко уверени в оценките 
си, а резултатът 100% грешни отговори. 

Всъщност, с този си екперимент Талеб повтаря един по-ранен такъв, проведен 
от изследователите Алперт и Райфа [10]. Докато се опитват да анализират как хората 
настройват своите приценки при наличие на неопределеност, те получават озадачава-
щи експериментални резултати. Вместо очакваната грешка от 2% сред изследваната 
група се наблюдава такава от 45%. Изглежда изследваните лица надценяват своите 
знания и умения с над 22 пъти. Така, донякъде случайно, Алперт и Райфа преоткри-
ват прекомерната увереност на експерта, за която е говорил още древногръцкия фи-
лософ Зенон със своя кръг на познанието. 

                                                            
1 Действителният брой на книгите в библиотеката на Умберто Еко е около 30 000. 
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Изследваните лица в експеримента на Алперт и Райфа били студенти от 
„Харвард Бизнес Скул“, което затвърждава мнението, че от университетите с висок 
обществен имидж излизат млади специалисти с прекомерна самоувереност. В реал-
ния професионален живот тази самоувереност може да коства скъпо струващи за 
обществото грешки. Последващи проучвания по темата показват, че епистемологич-
ната арогантност е правопропорционална на социалния статус и натрупания опит 
[10]. Таксиметровите шофьори и сервитьорите например показват много по-голяма 
скромност в собствените възможности, а оттук и в прогнозите си. Политиците и из-
пълнителните директори, от друга страна, демонстрират свръх самоувереност и 
самонадценяване. 
 

Наративна самоизмама и подмяна 
 

Една от причините за прекалената самоувереност на експертите, когнитивните 
психолози откриват в постсъбитийното обяснение на явленията. Това, което те 
наблюдават, е устойчиво поведение, при което начинът на възприемане на собствено-
то мнение, позиции или поведение от предишен момент във времето се подменя от 
по-благоприятен за самооценката на индивида спомен. Терминът, с който става из-
вестен този процес на постсъбитийна самозаблуда, е „наративна самоизмама“. По 
случай този когнитивен модел Нобеловият лауреат Даниел Канеман твърди [11]: 

Наративните самоизмами възникват неизбежно от нашия опит да осмислим 
света. Обяснителните истории, които хората намират за завладяващи, са прости; 
те са конкретни, а не абстрактни; преписват по-голяма роля на таланта, глу-
постта и намеренията... 

За да бъде разбрана тази подвеждаща последваща интерпретация, трябва да се 
обърне внимание на откритията на когнитивната психология в сферата на промяната 
на убежденията и т.нар. процес на „подмяна“. При подмяната една представа, идея, 
спомен или убеждение се заменя от друга, която е „по-лесно смилаема“ за човешкия 
мозък. Това се случва, защото новата версия е по-позната и изисква по-малко 
когнитивно усилие или защото е по-приемлива, т.е. в унисон е с вече изградените 
мисловни връзки – натрупаните знания и оценки. Доайени в изследването на ефекта 
на подмяната и деформацията на знанието постфактум са Барух Фишхов и Рут Бейт. 
Резултатите от тяхно изследване красноречиво показват как, ако дадено събитие се е 
случило, постфактум хората преувеличават вероятността, която първоначално са му 
предавали [12]. Обратно, ако събитието не е настъпило, участниците постфактум си 
спомнят, че са му присъдили по-малка вероятност. По този начин погрешните споме-
ни деформират знанието за миналото, благоприятствайки оценката за собствените 
възможности, а от тук и епистемологичната арогантност. 
 

Подходи при формирането на кредитен рейтинг 
 

Представените до момента деформации, възникващи при изготвянето на оценки 
и взимането на решения, са присъщи особенности на човешкия ум. Тяхното икономи-
ческо проявление e следствие от човешкия фактор. В такъв случай отчитането и наб-
людаването на евентуално ирационално завишаване на риска е възможно само и 
единствено тогава, когато е налице обективна база за сравнение. Последната освен 
релевантна трябва да е и неподвластна на факторите, предизвикващи евристичните 
ефекти, т.е. не трябва да е продукт на човешка преценка. Една удобна база за подоб-
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но сравнение е компютърно генерираната стойност, базирана на статистически изве-
ден модел. 

Разбира се, може да се възрази, че програмния алгуритъм, с който си служи 
компютърният модел, също е продукт на човешкия труд и ум. Но за разлика от инди-
видуалните експертни оценки, той се базира на еднократно въведени изчислителни 
стъпки. Последните от своя страна би следвало да са следствие от обективното ико-
номическо познание и статистически обобщения. Оставяйки настрана сложния про-
цес на изготвяне на подобен алгуритъм, трябва да се уточни, че той е освободен от 
всички фактори на индивидуалния случай и особенностите на средата на оценяване. 

За поддръжниците на компютърните модели на риска тази отделеност и обек-
тивност са сред най-големите достойнства на автоматизацията. Те приветстват въз-
приемането на фиксиран математически модел за оценка на риска, който по един и 
същ непроменяем начин да моделира кредитен рейтинг за всеки един независим слу-
чай. За противниците на формализираните оценки нещата стоят коренно противопо-
ложно. Според тях познанието на индивидуалния случай и многоаспектността на чо-
вешките наблюдения са незаменими в оценката на риска. Или с други думи, трябва 
да се гласува доверие на експертната оценка на подготвени кадри, чиито опит и поз-
нания на пазара биха им помогнали да анализират и обобщат рисковите фактори при-
същи за всеки един конкретен икономически субект. 

И двата подхода имат както своите предимства така и своите недостатъци. При 
експертния анализ винаги е налице опасността от човешка грешка както и от неосъз-
нато или умишлено изкривяване на резултата. Чрез компютърния алгоритъм се мини-
мизира възможността от техническа грешка и се предотвратява умишлената манипу-
лация, като рейтинговата оценка се базира на фиксирани данни. В същото време 
обаче алгоритмите не могат да възприемат изключенията както и не са в състояние да 
отчетат специфичните индивидуални особености, характерни за всеки един обект на 
реалната действителност. Поради това в практиката преобладават смесени системи за 
изготвяне на рейтинги, при които компютърният модел се подпомага от човешка на-
меса било то при коригирането на началните данни или при модифициране на край-
ната оценка. 

Някои от световните рейтингови агенции като Moody‘s, Standard & Poor‘s и 
Fitch Ratings са се специализирали освен в изготвянето на самите рейтинги и в раз-
работването и предоставянето на подобни смесени платформи за индивидуална 
оценка на рейтинги. Те са в различна степен автоматизирани и работят посредством 
сложни алгоритми, базирани както на познати финансови формули, така и на натру-
пани исторически статистически данни. Подобни продукти биват разработени спря-
мо нуждите на използващата ги организация и специфичните териториални и отрас-
лови характеристики на средата, в която тя оперира. Основните клиенти и ползватели 
на подобни системи са кредитните институции, които в своята работа ежедневно се 
сблъскват с проблемите за оценка и контрол на риска. 
 

Обект на изследване 
 

За да бъдат проверени ефектите от евристиката на наличността и превеса на не-
гативността в оценката на риска е използвана системата за изготвяне на кредитен 
рейтинг, възприета от една от най-големите банкови институции опериращи на 
територията на Република България. Интригуващото от гледна точка на настоящото 
изследване при нея е, че тя стъпва на три оценки на риска, базирани на различни 
методологии. 
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Едната от тях се генерира от автоматичен алгуритъм. Той оценява финансовите 
показатели на компанията и ги претегля заедно с показатели за мениджмънта и 
средата, в която оперира фирмата. По този начин се достига до крайния кредитен 
рейтинг на съответната организация. Оценката за риска тук изцяло зависи от използ-
ваните изходни данни и от предварително определените им тежести (базирани на 
статистически наблюдения) върху крайнтата оценка на кредитния рейтинг. Типично 
за инструмента рейтинговане, крайната оценка е следствие от редица други оценки 
на показатели свързани с риска. Интензивността на тяхната наситеност се претегля 
на база заложени в алгуритъма интервални групировки. Без да се влиза в подробнос-
ти относно механизма използван от въпросната кредитна институции, който пред-
ставлява корпоративна тайна, би могло да се каже, че той първо обобщава оценките 
на финансови показатели от отчетите на оценяваната организация. След това така 
образуваната сумарна оценка на финансите се претегля с оценки за компетентността 
и опита на мениджмънта и условията на икономиката в региона и конкретния отра-
съл, за да се получи крайната стойност на кредитния рейтинг. 

Другата оценка, която се изготвя, превръща модела от чисто компютъризиран в 
такъв корегиран и повлиян от експертното мнение. Имайки пред себе си описаната 
по-горе форма на алгоретмично оценяване със различните стойности на оценките в 
нея, експертите анализатори давят своята оценка на различните величини и накрая 
определят кредитен рейтинг, които би могъл да съвпада с компютърно генерирания 
или да се различава в една или друга посока от него. Отговорните за тази работа 
експерти са именно хората работещи със съответния клиент на търговската банка и 
имащи преки наблюдения върху дейността му. За крайна релевантна оценка на риска, 
който поема банката във връзка с конкретния контрагент се възприема кредитния 
рейтинг посочен от експерта анализатор, за който се смята, че най-добре познава ор-
ганизацията и бизнеса на съответния клиент.  

Преди одобрението на даден лимит на нов за кредитната група клиент се изгот-
вят посочените две оценки на присъщия му кредитен рейтинг. Периодично те биват 
актуализирани при извършването на кредитно ревю на клиента и обслужваната от 
него експозиция. В своята практика разглежданата търговска банка е възприела скала 
за вътрешен рейтинг с цифрово изражение от 1 до 11, като рейтинг 1 показва най-
ниско ниво на присъщ риск, а с нарастване на цифрите пропорционално нараства и 
нивото на риск, което банката понася с този клиент. Тази скала следва да бъде 
разделена на три групи. Фирмите с рейтинги от 1 до 6 включително са обслужващи 
дълга си компании с относително приемливи финансови данни. Всички нови клиенти 
следва да попадат в тази група от скалата. Следващата група включва само две рей-
тингови стойности 7 и 8 и те показват, че клиента е под наблюдение поради затруд-
нено обслужване на дълга си. Той следва или да бъде преструктуриран, за да се върне 
в редовност или да бъде прехвърлен към отдела за досъдебни и съдебни събирания. 
Рейтинг от 9 до 11 означава, че клиентът вече е прехвърлен към отдела занимаващ се 
със събиране на обезпеченията, досъдебни и съдебни производства. 

Конкретната стойност, която ще възприеме кредитният рейтинг, както бе споме-
нато, зависи от оценката на експерта анализатор. Това е в пълна сила, когато рискът 
варира в стойностите от 1 до 6. Промяната на риска нагоре от тези стойности се 
свързва с влошаване на кредитната експозиция и се свързва с конкретни действия от 
страна на търговската банка. 

Разглежданата кредитна институция си служи с три оценки на кредитния рей-
тинг. До момента бяха разгледани две от тях. Третата е малко по-особенна. Тя е ре-
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зултат от продукт разработен от известната рейтингова агенция Moody’s, специално 
съобразен с условията на българската икономика и пазар. Тази платформа за оценка е 
изготвена по поръчка на търговската банка и се основава както на познати финансови 
модели, така и на десетилетия статистическа информация. Тя отразява спецификите 
на местната пазарна конюнктура, както и ефекта на световната икономическа ситуа-
ция върху нея. Определената чрез алгуритъма на Moody’s оценка на риска е допълни-
телна информация към експертно посочения кредитен рейтинг. Тя се измерва в скала 
различна от разгледаната по-горе и нейните стойности не кореспондират с цифрите 
от 1 до 11. Рейтингът по Moody’s се измерва в десетични стойности и промяна от ня-
колко десети в него би могла да кореспондира с различна смислова промяна по ска-
лата от 1 до 11. 

Имайки предвид, че целта на настоящото изследване е анализ на изместването 
на експертните оценки, следва да бъдат разгледани компании с кредитен рейтинг от 1 
до 6, понеже при рейтинг от 7 нагоре се наблюдават различни процеси и фактори, 
които биха опорочили представителността на данните. Това е така, защото влошава-
нето на рейтинга от 7 нагоре се свързва с некоректно обслужване на банковата 
експозиция, а не с присъщите на икономическия субект рискови фактори и тяхната 
интензивност, което принципно е в основата на рейтинговата оценка. За да се избегне 
подобно влияние и да се анализира обективността и рационалността на експертните 
преценки, в представителната извадка трябва да влязат само организации с рейтинги 
от 1 до 6 включително. 

Ако разгледаните по-горе когнитивни модели свързани с евристиката на налич-
ността и с превеса на негативността се проявяват при оценката на икономическия 
риск, би могло да се очаква, че кредитните рейтинги определени от експертите 
анализатори биха били изместени в посока завишаване на риска в сравнение с ком-
пютърно генерираните такива. Разбира се, съществува вероятността подобно завише-
ние на експертната оценка на риска в сравнение с алгоритмичната да се дължи на 
спецификата на съответната организация, на някакви притеснителни фактори, оказва-
щи влияние върху рисковата наситеност. Идеята на експертното моделиране на ком-
пютърните изчисления е именно в отчитане на спецификите на конкретния случай, 
което не е по-силите на никой компютър. В своята работа експертите анализатори би 
следвало да отчитат подобни специфични ефекти и да ги имплецират в изчислените 
рейтинги, като един вид ги корегират в нужната посока. Експертите би следвало да 
направят една допълнителна финна настройка на оценките за риска.  

В случай, че това е така в определените от тях крайни рейтинги ще се наблюда-
ва промяна спрямо компютърно генерирания рейтинг както в посока намаляване 
оценката на риска, така и в посока увеличаването и. Ако обаче експертните преценки 
бъдат деформирани от психологическите предпоставки и евристичните дефекти, то 
те биха били изместени в конкретна посока. Както се очаква на база на изложените 
разсъждения, тази посока ще бъде към завишаване оценката на риск, т.е в посока по-
нисък рейтинг (по-високата цифрова стойност всъщност изразява по-нисък рейтинг). 
 

Емпирично наблюдение 
 

С отчитането на горните съображения при настоящето изследване са събрани 
оценки на рейтинговите стойности за 141 независими търговски дружества, оперира-
щи на територията на Република България. Емпиричните данни от тях са представени 
в Приложение 1, където в табличен вид са показани системно генерираните и екс-
пертно оценените рейтинги на дружествата. С цел защита на търговската тайна, не се 
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споменават имената на компаниите, а вместо това в таблицата те са отбелязани с 
пореден номер (първа колона). 

В събраната извадка от оценки влизат такива изготвени през периода от начало-
то на 2011 г. до края на първото тримесечие на 2012 г. Този период е достатъчно 
дълаг, за да се подсигури неизместеност на данните в следствие на периодичността 
на ревютата на корпоративните клиенти през календарната година. По този начин е 
избегнато влиянието на каквато и да е сезонност в бизнеса на фирмите и съответно 
търсенето на кредитни средства. 

Сред анализираните дружества присъстват фирми с различна структура и голе-
мина. Между разглежданите 141 компании намират място такива с размер на годиш-
ните продажби от 2 милиона до 1 милиард лева. Това гарантира представителност на 
данните за средните и големи предприятия опериращи на местния пазар. Още повече, 
че изследваните фирми са подбрани така, че между тях да липсва каквато и да е свър-
заност в смисъла на юридическото понятие т.е. те не могат да оказват влияние едни 
върху други, нито са под общо влияние на едино и също юридическо или физическо 
лице. 

Друга особеннст на събраните данни, която им гартантира неизместеност и 
представителност е тяхното регионално разпределение. Спрямо регионалната струк-
тура на търговската банка анализираните дружества са разпределени в седем района, 
в които са регистрирани техните централи на управление. Разбира се, това разделе-
ние е донякъде условно имайки се предвид, че редица от компаниите извършват 
своята стопанска дейност в няколко различни области в страната, а някои и извън 
границите на Република България. Най-голямата част от тях, както може да се очаква 
са регистрирани в област София – 53 фирми. Това се обяснява както със стопанската 
концентрация в столицата, така и със сравнително големият размер на разглежданите 
компании. От област Русе са взети 32-ма кредитополучателя, а от област Варна –  
22-ма. От региона на Бургас в изватката влизат 19 компании. Също така сред разгле-
даните дружества попадат и 13 от област Пловдив и 2 от района на Стара Загора. 

Географското разпределение на фирмите се свързва и с още едно задължително 
изискване, за да бъдат изводите от изследването коректни. То гарантира, че направе-
ните експертни оценки на кредитния рейтинг на фирмите са извършени от различни 
независими експерти, работещи в отделни обособени териториални единици от адми-
нистративната структура на търговската банка. Техният действителен брой надвиша-
ва 30 специалисти с по над 5 г. експертен опит. Този факт позволява данните от из-
следването да бъдат предпазени от влиянието на индивидуалните характеристики на 
отделна личност и резултатите от тях да бъдат показателни за експертната общност 
от икономически анализатори като цяло. 

Ако трябва да се направи отраслово разпределение на търговските дружества, 
чиито кредитни рейтинги биват анализирани, то тогава те следва да се разпределят в 
седем икономически сектора. Както може да се очаква най-голям процент от тях 43% 
(или 60 фирми) оперират в сферата на търговията, в това число в търговията с храни 
и напитки, с промишлени стоки, с производствени материали, горива и други. Група-
та от производствени предприятия заема 17% (24 фирми) от извадковите данни, като 
тук влизат както производители на хранителни продукти, така и на промишлени про-
дукти, суровини и материали, включително и електрическа енергия. Дружествата за-
нимаващи се със строителство, инвестиции и управление на недвижими имоти пред-
ставляват 12% (17 фирми) от разгледаните, а тези опериращи в сектора на услугите 
11% (16 фирми). Земеделските производители и транспортните компании присъстват 
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в извадката с по 6%, съответно 9 фирми и 8 фирми, а тези в сферата на туризма са 5% 
(7 фирми). Представената отраслова характеристика показва, че дружествата, чиито 
кредитни рейтинги се разглеждат са достатъчно разнообразни в своята дейност и наб-
людаването на изместеност в оценките не би могло да се обясни с рисковата особе-
ност на даден икономически сектор. Тъй като сферите на дейност са достатъчно мно-
гообразни, наблюдаваните разлики в оценките на риска не могат да се разглеждат 
като следствие от особености на пазарната конюнктура. Изместеността на оценката, 
ако е достатъчно значима и постоянно наблюдавана, следва да се приеме за общова-
лидна без да се търси връзка с конкретиката на отрасъла. 

На база на така събраните и систематизирани емпирични данни биха могли да 
бъдат направени общовалидни изводи за наличието на изместване на експертната 
рискова оценка спрямо компютърно генерираната обективна такава. Подбраните 
оценки на кредитния рейтинг на търговските дружества позволяват достигнатите из-
води от изготвения анализ да могат да бъдат приложени към цялата съвкупност. В та-
къв случай въпреки че се наблюдават ограничен брой оценки, изместването, при на-
личие на такова, би могло да се приеме за обичайно на ниво експертна оценка, а не 
само на ниво конкретните примери. Изводите биха били приложими по отношение на 
цялата експертна област от риск анализатори, най-вече защото причината за дефор-
мациите в преценките за риска се дължат на типични за хората евристични ефекти. 
Те не са уникална характеристика на отделния индивид и макар и да се проявяват с 
различна интензивност при различните субекти те си остават обща черта на функцио-
налността на човешката мисъл. 
 

Резултати от изследването 
 

При разглеждането и сравнението на оценките на кредитния рейтинг на пред-
ставените 141 търговски дружества изготвени съответно от компютърен модел и мо-
дифицирани от експерти анализатори се наблюдават убедителни и еднозначни резул-
тати. При 68 от оценките или в 48.2% от случаите експертите дават рейтинг по-нисък 
(цифрово по-висок) от системно генерирания т.е. в близо половината от случаите 
специалистите оценят риска като по-висок от статистически моделирания. 71 от 
оценките на анализаторите съвпадат с алгоритмично получените или в 50.3% от слу-
чаите експертите нито завишават, нито занижават моделирания кредитен рейтинг на 
дружествата. Само в 2 от случаите, които са 1.4% от общо наблюдаваните, специа-
листите посочват оценка на риска по-ниска от генерираната такава.  

Изглежда, че в близо половината от наблюдаваните случаи експертите възприе-
мат риска като по-висок от получения чрез статистическия компютърен модел. Само 
в скромните два случая се наблюдава обратното. Това навежда към извода, че екс-
пертните кредитни рейтинги по принцип биват по-ниски от статистически моделира-
ните. По този начин обективно или не експертите посочват по-висока концентрация 
на риск. Достоверността на това твърдение следва да бъде потвърдено, посредством 
статистическа проверка на изложената хипотеза. 

За целта могат да се определят нулева и алтернативна хипотеза. По правило ну-
левата хипотеза H0 предполага статистически незначима връзка и зависимост. На нея 
се противопоставя алтернативната хипотеза H1, която предполага наличието на 
ефект, който не би могъл да бъде обяснен само с действието на случайни фактори. 
Понеже евристичните ефекти, както и събраните данни насочват към мнението, че 
рейтингите на експертите са по-ниски (съответно приемат по-високи цифрови стой-
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ности) от системните такива, следва да се зададе посока на връзката, като се опреде-
ли проста алтернативна хипотеза. 

В конкретния случай нулевата и алтернативна хипотеза могат да се дефинират 
по следния начин: 

H0:  Не съществува статистически значима разлика между компютърно моде-
лираните кредитни рейтинги и експертно определените.   

H1: Експертно определените кредитни рейтинги са по-ниски (по-високи като 
цифрова стойност) от компютърно моделираните. 

След като двете хипотези са дефинирани, следва да се определи рискът за греш-
ка от първи род т.е. вероятността да се отхвърли нулевата хипотеза, когато именно тя 
е вярната такава. За да бъде постигната висока гаранционна вероятност, в конкретна-
та проверка се използва грешка от първи род (а-грешка) от 0.01. Това ще рече, че ако 
нулевата хипотеза бъде отхвърлена, ще може да се твърди с 99% сигурност, че екс-
пертите оценяват риска като по-висок отколкото сочи обективният статистически мо-
дел. 

С оглед на конкретните условия и за да се удовлетворят необходимите изисква-
ния на изследването, трябва да се определи подходящ метод за проверка. При анализ 
на разликата (изместеността) на две цифрови величини, отнасящи се за едни и същи 
обекти удачно би било да се използва t – тест. 

След като първичните данни вече са набавени (Приложение 1), остава да бъдат 
извършени конкретните изчисления при t-тест с ниво на значимост а = 0.01. В  

 
Таблица 1. са дадени резултатите от тези изчисления,  

генерирани посредством Microsoft Excel 2010 
 

Таблица 1 

t-Test: Paired Two Sample for Means  
   

  Variable 1 Variable 2 

Mean (Средна аритметична) 3.659574468 4.304964539 

Variance (Вариация) 0.811854103 1.113475177 

Observations (Наблюдавани елементи) 141 141 

Pearson Correlation (Корелация на Пиарсън) 0.658395166   

Hypothesized Mean Difference 0   

Df 140   

t Stat (Емпирична характеристика) -9.339212212   

P(T<=t) one-tail  1.0181E-16   
t Critical one-tail (Теоретична. х-ка при едностранна 
критична област) 2.353278406   

P(T<=t) two-tail 2.0362E-16   
t Critical two-tail (Теоретична. х-ка при двустранна 
критична област) 2.611402711   
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От таблицата се вижда, че получената след изчисленията емпирична характе-
ристика (t Stat) е -9.339. Настоящето изследването цели да провери, дали рейтингови-
те оценки на експертите са изместени в конкретна посока спрямо обективно генери-
раните от компютърния модел, т.е. дали оценката на риска е завишена. Така е дефи-
нирана и алтернативната хипотеза, според която експертните кредитни рейтинги 
следва да са с по-висока цифрова стойност. В Таблица 2 се вижда, че при възприетия 
метод на изследване и едностранна критична област, теоретичната характеристика  
(t Critical one-tail) е 2.353. 

За да се вземе решение за верността на нулевата и алтернативна хипотеза, тряб-
ва да се сравнят абсолютните стойности на емпиричната и теоретичната характерис-
тика. Вижда се, че по-голямата от двете е емпиричната характеристика 9.339 > 2.353. 
От това следва да се заключи, че с използваната степен на сигурност алтернативната 
хипотеза H1 трябва да се приеме за вярна, а нулевата хипотеза H0 трябва да се от-
хвърли. С 99% сигурност може да се твърди, че експертно определените кредитни 
рейтинги са по-ниски (по-високи като цифрова стойност) от компютърно моделира-
ните.  

Статистическата проверка доказва, че експертните оценки на риска са завишени, 
т.е. специалистите анализатори преценят риска като по-интензивно проявяващ се от-
колкото обективният компютърен статистически модел. Това е емпирично потвърж-
дение на проявлението на евристичните ефекти и психологически предразположе-
ните дефекти в процесите на оценяване и взимане на решения. Както се вижда от ем-
пиричната проверка експертите оценители на риска не са изключение, те също са 
подвластни на тези нормални за човешкия ум когнитивни отклонения. Евристиката 
на наличността и превеса на негативността се проявяват при икономическата оценка 
на риска, като я изместват. 
 

Проверка на рационалността на експертното поведение 
 

Изместването на експертно оценените рейтинги в посока по-високо ниво на рис-
ка спрямо компютърно генерираният такъв до момента бива разглеждано като след-
ствие от типични за механизма на човешката евристика деформации. Съществуват 
обаче и други възможни обяснения на наблюдаваните факти. Едните от тях могат да 
се сведат до наличието на недостатъци в компютърно генерирания модел. Другите 
могат да се обобщят в наличието на присъщи предимства на експертите, позволява-
щи им да „виждат“ и оценят по-добре от стериотипизирания математически модел, 
възприет от кредитната институция. 

Действително възприетият от въпросната търговска банка модел-алгоритъм за 
системна оценка на рейтинга е изключително ясен и семпъл. Но ако се съди по дан-
ните от многогодишното изследване на Макридакис и Хибон [13] върху качествата и 
достойнствата на различните по сложност прогностични модели то изчистеността на 
модела не е недостатък. В практическа среда опростените прогностични модели по-
казал също толкова добри прогностични възможности, колкото и най-сложните, ком-
плицирани и обосновани върху множество фактори модели. 

Специалистите анализатори в своята уникалност, способност за широкообхват-
ни наблюдения, експертни знания и интуитивни умения биха могли да се окажат по-
добри прогностици от сухия електронен модел. Тази гледна точка, макар и ласкател-
на към човешките качества, се опровергава от наблюдаваните данни. При емпирич-
ната проверка се вижда, че експертните рейтинги изразяват тенденциозно по-високи 
нива на риск от системно генерираните. Едва в два от наблюдаваните примери 
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експертният рейтинг е по-благоприятен. В общия случай, както показва анализът спе-
циалистите намират риска за по-сериозен и интензивен.  

Ако експертите бяха просто по-добри прогностици от компютъра, техните оцен-
ки биха се различавали от системно моделираните, но посоката на тази разлика би 
била различна. Едни търговски дружества биха получили по-висок рейтинг от ком-
пютърно изчисления, а други биха получили такъв по-нисък от него. Разликата в 
оценката на риска би била разнопосочна. 

В противоречие с този принципно възможен вариант, емпирично наблюдавани-
те експертни рейтинги проявяват качеството на едностранна изместеност. Техните 
стойности са по-ниски (цифрово по-високи) в почти половината от случаите. А там, 
където не са по-ниски, съвпадат с тези на модела. Едва в два от наблюдаваните слу-
чая експертният рейтинг е по-добър от алгоритмично образувания. Тази тенденциоз-
ност в изместването не позволява да се приеме хипотезата за едни експерти по-пре-
цизни в своите оценки от математическия модел. За да бъде последното вярно емпи-
ричните данни трябва да проявяват разсейване, а в действителност те проявяват под-
чертано едностранно изместване. 

Остава да се провери, дали изместването не се дължи на присъщи на математи-
ческия алгоритъм недостатъци. Ако той принципно занижава нивото на риска, това 
би обяснило тенденцията експертите да променят рейтинга в посока към по-лош та-
къв. При това положение промяната от страна на експертите би била коректна, ра-
ционална и обективно полезна. 

Единственият сигурен начин за проверка на тази хипотетична възможност е 
проследяването на развитието на търговското дружество във времето. За тази цел 
биват проследени и изследвани повече от 30 търговски дружества с техните системно 
генерирани и експертно оценени рейтинги в последователни периоди от време. В ня-
кои от случаите първоначално експертният рейтинг е по-нисък (цифрово по-висок) от 
системня, а в следващите периоди се уеднаквяват на ниво системния. Така анализато-
ра занижава преценката си за интензивността на нивото на присъщ риск, като я при-
равнява с компютърно генерираната. В някои други случаи се наблюдаша обратното 
движение, при което системният рейтинг се влошава във времето достигайки екс-
пертната оценка. В общия случай обаче в период от 3 години никой от рейтингите не 
се променя и разликата между тях се запазва. Очевидно в такива случаи анализато-
рите не променят мнението си за по-голям риск, въпреки че не са налице проявления 
на такъв. 

Проверява се и ситуацията, в която с течение на времето търговското дружество 
изпада в позицията на влошен клиент с рейтинг 7 или 8. При клиенти с тези рейтинги 
търговската банка привежда в действие или процедура по реструктуриране и оздра-
вяване на клиента или усилено търси начин за излизане от експозицията. Важно е да 
се провери съотношението на двата рейтинга непосредствено преди влошаването на 
дружеството. 

Случаите, в които експертният рейтинг в този момент е по-нисък от системно 
генерирания, не са повече от тези, в които двата рейтинга са равни. Наблюдават се 
дори единични случаи на превишаване на експертния рейтинг над компютърно из-
числения, в които анализаторът оценя риска, като по-нисък от системния точно пре-
ди влошаването на обслужвания от дружеството кредит. 

При обобщението на емпиричните данни от тези наблюдения се вижда, че 
структурата на разликата между двата рейтинга при фирми, които непосредствено 
след оценката се влошават, е същата като в общия случай. Т.е. еквивалентен процент 
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от експертните оценки за риска превишават системно генерирания, както и еквива-
лентен процент от тях са под него. Ако компютърният модел подценяваше риска, а 
анализаторите осъзнаваха това и го коригираха умишлено, когато е необходимо, то 
би следвало преди влошаването си фирмите да имат по-лош рейтинг оценен от екс-
перта отколкото е системно генерирания. Същото би било в сила и ако експертите 
просто биват по-добри в прогнозирането от ограничените математически модели и 
предусещат бъдещите рискове. 

Емпиричните данни обаче не подкрепят тези възможности. При тях не се наб-
людава по-интензивна оценка на риска от страна на експертите непосредствено пре-
ди влошаването на дружеството, отколкото в общия случай. Напротив, в редки при-
мери се наблюдава обратното, когато експертите оценяват риска, като по-малък от 
системно генерирания такъв. С други думи емпиричната проверка отхвърля варианта, 
при който експерта коригира подценяващ риска компютърен модел. Отхвърля се и 
възможността анализаторите просто да са по-добри прогностици.  

Емпиричната проверка показва, че изместеността на експертните оценки на рис-
ка не може да се приеме като рационално обоснована. Тя не е корекция на компютър-
но генерираните оценки на риска и не води до подобрение на резултатите. Не се наб-
людава ясно изразена добавена стойност от дейността на специалистите анализатори 
по отношение корекцията на кредитните рейтинги. Остава да се приеме, че причина-
та за наблюдаваното изместване към по-негативни рейтинги е следствие от изтъкна-
тите и обяснени вече евристични дефекти и когнитивни отклонения. 
 

Изводи 

Емпиричната проверка показва, че експертите оценяват риска, като по-висок от 
обективно обоснования (генериран от компютърен статистически модел). С 99% 
сигурност може да се твърди, че техните кредитни рейтинги са изместени в посока на 
по-негативна оценка на кредитоспособността на дружествата и съответно по-висок 
риск. 

Подвластни на превеса на негативността и евристиката на наличността, те по-
лесно си спомнят отрицателни и проблематични факти, а от тук се изместват и оцен-
ките им за риска. Подмяната на въпроси като „какъв е риска в бранша“ и „какво е 
качеството на мениджмънта“ с такива като „лесно ли се сещам за фалирали фирми в 
сектора“ и „какво чувство предизвиква в мен комуникацията с управителя на дру-
жеството“ предизвиква деформация в отговорите, преценките и решенията относно 
риска. Разгледаните когнитивни отклонения напълно обясняват наблюдаваното из-
местване и проявлението на ирационалност от страна на анализаторите на риска. 

Въпреки целия си опит и професионални познания в решенията си специалисти-
те се влияят от същите евристични заблуди, на които са подвластни и всички остана-
ли хора. Нещо повече, доброто образование и солидния опит подхранват егото на 
експертите, чиято епистемологична арогантност нараства. Увереността им в собстве-
ните способности и във верността на прогнозите им се засилва неоправдано много.  

В крайна сметка деформациите в евристиката, подсилени от прекомерната уве-
реност, водят до ирационалност и до устойчиво наблюдавани системно изместени 
грешки в оценките и решенията. В заключение, подходящо е да бъде припомнено 
мнението на един от най-влиятелните психолози на нашето време и носител на 
Нобелова награда по икономика Даниел Канеман, който заключва, че [11]: 
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…хората, който посвещават живота си и си печелят прехраната с изучаване 
на определени теми, правят по-лоши прогнози от хвърлящи стрелички маймуни, 
които разпределят изборите си поравно сред всички възможности. Дори в 
областта, която познават най-добре, експертите не са значително по-добри от 
неспециалистите. 
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Приложение 1 

В таблицата по-долу са дадени първичните данните събрани при проучването на 
експертните и компютърно генерираните оценки на кредитния рейтинг на 141 неза-
висими търговски дружества. Във връзка със защитата на корпоративните данни, тех-
ните имена и Единен Европейски код не са включени. С цел единтификация на от-
делните единици в изследването обаче всяко дружество е обозначено с пореден но-
мер от 1 до 141 (първа колона). 

 

Пореден 
номер на 

дружеството

Алгоритмично 
генериран 
рейтинг 

Експертно 
оценен 
рейтинг 

Област Икономически сектор 

1 5 5 Бургас Търговия с горива 

2 4 5 Русе Строителство 

3 4 5 София Земеделско производство 

4 3 4 Бургас Земеделско производство 

5 2 3 Бургас Строителство 

6 3 5 Русе 
Търговия с храни и 
напитки 

7 3 6 София Ресторантьорство 

8 4 5 София 
Търговия с храни и 
напитки 

9 4 4 Русе Услуги 

10 5 6 Русе Транспорт 

11 3 5 София 
Производство на тежка 
промишленост 

12 4 5 София 
Търговия с промишлени 
продукти 

13 3 3 Варна Туризъм 

14 5 6 София 
Търговия с храни и 
напитки 

15 3 5 София Услуги 

16 4 4 Варна Земеделско производство 

17 5 5 Варна Недвижими имоти 

18 3 3 Русе Земеделско производство 

19 3 3 Варна 
Производство на тежка 
промишленост 

20 3 3 Русе Земеделско производство 

21 5 5 София 
Търговия с промишлени 
продукти 
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22 4 4 Бургас 
Търговия с храни и 
напитки 

23 3 4 Пловдив Туризъм 

24 5 5 София 
Търговия с промишлени 
продукти 

25 5 6 Бургас Ресторантьорство 

26 4 5 София Услуги 

27 3 3 Варна Туризъм 

28 5 6 София Търговия с горива 

29 4 4 Пловдив 
Търговия с храни и 
напитки 

30 3 4 Бургас Строителство 

31 3 5 София 
Производство на тежка 
промишленост 

32 5 5 Русе Услуги 

33 5 5 Варна Строителство 

34 4 5 Варна Туризъм 

35 3 6 София 
Производство на лека 
промишленост 

36 5 5 Варна Строителство 

37 3 3 Русе Земеделско производство 

38 2 2 Варна 
Търговия с храни и 
напитки 

39 3 5 София Недвижими имоти 

40 5 5 Русе Транспорт 

41 4 6 София 
Търговия с промишлени 
продукти 

42 3 4 Русе Търговия с горива 

43 4 4 
Стара 
Загора 

Производство на тежка 
промишленост 

44 4 4 София 
Търговия с промишлени 
продукти 

45 5 5 София 
Търговия с промишлени 
продукти 

46 4 6 София Строителство 

47 3 4 София Транспорт 

48 3 5 София Туризъм 

49 2 3 София Строителство 

50 4 5 Русе Търговия с горива 

51 3 5 Русе 
Производство на тежка 
промишленост 
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52 2 4 Бургас 
Производство на тежка 
промишленост 

53 3 4 София Услуги 

54 4 5 София 
Търговия с промишлени 
продукти 

55 4 4 София 
Търговия с промишлени 
продукти 

56 3 3 Русе Земеделско производство 

57 3 5 Пловдив 
Търговия с промишлени 
продукти 

58 4 4 Пловдив Земеделско производство 

59 5 5 Пловдив 
Търговия с промишлени 
продукти 

60 2 2 Русе Транспорт 

61 5 5 Пловдив 
Търговия с храни и 
напитки 

62 4 4 Варна 
Търговия с промишлени 
продукти 

63 3 3 Пловдив Търговия с горива 

64 3 4 Русе 
Търговия с промишлени 
продукти 

65 4 4 Бургас 
Производство на лека 
промишленост 

66 3 4 Бургас Търговия с горива 

67 4 4 София 
Търговия с храни и 
напитки 

68 3 2 Русе 
Търговия с промишлени 
продукти 

69 2 2 Варна 
Търговия с промишлени 
продукти 

70 4 4 София Електроенергия 

71 4 5 Бургас Строителство 

72 2 2 Русе 
Търговия с храни и 
напитки 

73 2 2 Русе Земеделско производство 

74 4 6 Русе Строителство 

75 3 4 Бургас Търговия с горива 

76 3 3 Пловдив Услуги 

77 3 5 София 
Търговия с храни и 
напитки 

78 5 6 София 
Производство на тежка 
промишленост 
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79 4 4 
Стара 
Загора 

Производство на лека 
промишленост 

80 3 6 София 
Производство на лека 
промишленост 

81 4 4 Русе 
Търговия с храни и 
напитки 

82 3 4 София 
Производство на лека 
промишленост 

83 3 3 Русе Услуги 

84 4 4 София 
Търговия с промишлени 
продукти 

85 4 4 София 
Търговия с храни и 
напитки 

86 4 5 Русе 
Производство на лека 
промишленост 

87 3 5 София 
Търговия с промишлени 
продукти 

88 4 5 Бургас 
Търговия с промишлени 
продукти 

89 5 5 Варна Услуги 

90 5 6 София Услуги 

91 5 5 Пловдив 
Търговия с храни и 
напитки 

92 3 3 София Услуги 

93 2 3 Бургас 
Производство на лека 
промишленост 

94 4 4 Варна Строителство 

95 3 3 София Търговия с горива 

96 3 3 Варна 
Търговия с промишлени 
продукти 

97 5 5 Русе Фармация 

98 3 4 София Химическо производство 

99 5 5 София Търговия с горива 

100 3 3 Русе 
Производство на лека 
промишленост 

101 4 5 София Услуги 

102 4 4 София 
Търговия с промишлени 
продукти 

103 4 4 Пловдив Търговия с горива 

104 4 4 Русе 
Търговия с промишлени 
продукти 

105 5 6 София 
Търговия с промишлени 
продукти 
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106 5 5 Русе 
Търговия с храни и 
напитки 

107 3 3 Русе Транспорт 

108 4 5 Русе 
Производство на лека 
промишленост 

109 3 3 Варна Туризъм 

110 5 6 Бургас 
Търговия с храни и 
напитки 

111 4 4 Русе 
Търговия с промишлени 
продукти 

112 3 4 София Услуги 

113 3 4 Варна 
Производство на лека 
промишленост 

114 4 6 София 
Търговия с промишлени 
продукти 

115 4 4 Варна Строителство 

116 4 4 Русе 
Производство на тежка 
промишленост 

117 5 5 София 
Производство на лека 
промишленост 

118 2 3 София Транспорт 

119 3 4 София Транспорт 

120 4 4 Русе 
Търговия с промишлени 
продукти 

121 3 4 Бургас Строителство 

122 4 5 София 
Търговия с храни и 
напитки 

123 5 5 София Услуги 

124 3 5 Бургас 
Търговия с промишлени 
продукти 

125 3 3 Пловдив 
Търговия с храни и 
напитки 

126 2 3 Бургас 
Производство на лека 
промишленост 

127 4 5 София Строителство 

128 3 3 Варна 
Търговия с промишлени 
продукти 

129 4 5 Варна Туризъм 

130 5 5 Варна 
Търговия с промишлени 
продукти 

131 3 3 Пловдив 
Търговия с храни и 
напитки 

132 4 5 Бургас 
Производство на тежка 
промишленост 
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133 4 5 София 
Търговия с храни и 
напитки 

134 3 3 Пловдив Услуги 

135 3 5 София 
Търговия с промишлени 
продукти 

136 3 3 Варна 
Търговия с храни и 
напитки 

137 5 4 Варна 
Търговия с промишлени 
продукти 

138 5 5 Бургас Химическо производство 

139 3 6 София Недвижими имоти 

140 2 2 Русе Транспорт 

141 4 5 София Строителство 
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