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ИСТОРИЯТА В ПОМОЩ НА ДИСКУСИИТЕ ОТНОСНО ПРОМЯНАТА НА 

СИСТЕМАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ: ПРОПОРЦИОНАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА 

 

А. Баран Дурал 

 

REFERRING TO HISTORY IN DISCUSSIONS ON THE CHANGE OF VOTING SYSTEM: THE 

PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM 

 

A. Baran Dural 

 
ABSTRACT: In every election, 15-25% of the people in Turkey are unable to reflect their preferences on the 

TGNA due to the election threshold. The opposition party offers to use the d’Hondt system which is free of 

threshold or to carry out a complete proportional representation. The government party on the other hand offers 

a narrow-region election free of threshold and uses this against the opposition party. The Prime Minister ad-

dresses the public, “For years, they have demanded an election free of threshold. Now we have offered to re-

place it with a run-off narrow region system, but they are all evading.” In this way, the Prime Minister is trying 

reconcile opposition parties which ask for a democratic election law. In this article, the Proportional represen-

tation system will be explained and discussed with the exclusive intention to refer to history in a period when the 

general parliamentary elections are close, the domestic-politics is rather unsteady and the country is about to 

experience an economic crisis as well as a political crisis. 

Keywords: The Prpoportional Representation System, democracy, AKP, election system, Turkish democracy. 

 

Introduction: Two Worlds Two Mind-sets 

 

In many developed countries, elections are 

milestones in political life. One of the main dif-

ferences between developed and underdeveloped 

countries is that; while developed countries stand 

out with their corporal features, underdeveloped 

countries shape their state structures on a single 

man-team-status group. So, political elites that 

are somehow in power frequently change rules in 

order to keep their political interests they are 

hiding behind a charismatic individual authority. 

They prefer damaging legal regulations in a way 

almost changes their republican administration 

into an “absolute monarchy”. Consequently; 

agendas of underdeveloped countries fall into 

endless discussions on “state of law-state of con-

stitution”.  

As well as the USA which is referred as the 

superpower of the world, judicial power forming 

the base for the separation of powerstends to be 

suppressed by the executive power or is forced to 

give decisions not conforming to universal legal 

norms. However; “bureaucratic leader-

ship”/principles are still supported. In these 

countries, judicial-executive powers intend to 

extend their activity areas to beat each other. Yet, 

“a system that is as orderly as possible” remains 

valid here as opposed to the order of disorder 

which prevails in underdeveloped countries.  

 

Adapting the System to the Structure 

 

Within this context, discussion on voting and 

system is among the main problems of the politi-

cal area in all underdeveloped countries. In Tur-

key, where democracy – Islamism-sect/govern-

ment-opposition forces conflicts prevail and the 

state is desired to be deconstructed according to 

the interests of the political power, the matter of 

electoral system change has begun to show itself 

almost in every election as a “mind exercise 

activity” where “the thing to be done is clear” 

but “the thing done is different”. At this point; it 

will be reasonable to refer to Akyüz’s comment 

on the matter of imbalance of powers in Turkey: 

“In modern democracies, the unique power to 

ensure the constitution and supervise the politi-

cal power is the judicial power. An independent 

judiciary that can supervise the decisions and 

practices of the political power when necessary 

is among the main features of democracy. When 

the judicial power is taken under the supervision 

and control of the political power, there is unity 

of power, and it is impossible to talk about a 

democratic regime. The constitutional amend-
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ment made in 2010 was mostly criticized for the 

damage it gave to the principle of the separation 

of powers. With the latest constitutional amend-

ment package, the judicial power which sup-

ported democracy by supervising the legislative 

and executive powers to hinder them from ex-

ceeding the constitutional borders seems to have 

been taken under the control of the political 

power. In order to strengthen the judicial inde-

pendence, the administrational custody on juris-

diction must be removed, the Minister and un-

dersecretary shall be excluded from the Supreme 

Board of Judges and Prosecutors (SBJP), Minis-

tryof Justice Inspection Board shall be subjected 

to the SBJP conforming to the separation of 

powers, state of law and superiority of law prin-

ciples. On the contrary, it can be observed that 

these processes were not followed in the package 

and the judicial power was intended to be sup-

pressed by adverse amendments.” (Akyüz, 

2011:7) (Kişlali, 2000:249). 

Another criticism is that, AKP government 

hasn’t adopted a reconciliatory approach in the 

amendment process of the constitution. The op-

position party opposed to the process which 

started on 12
th 

September 2010 with referendum. 

However; this attitude was described to be “mak-

ing the things difficult”, rather, all other political 

groups were expected to non-resist the process 

and to take it for granted. This policy is claimed 

to be in contradiction with the philosophy of a 

responsible government. The same concerns 

were expressed in the European Commission 

Report on Turkey’s Progress. The report criti-

cized the process as it didn’t have an inter-parties 

consensus and the government failed to take a 

concrete step to establish this consensus. State-

ments of AKP government in the course of 

preparation and acceptance of the Constitution 

reform draft were also studied in terms of nego-

tiations with other political parties and civil soci-

ety. (Report on Turkey’s Progress, 2009/2012) 

While the Discussions on the Constitution 

and the self-destruction of the Islamic movement 

in Turkey continues AKP is claimed to be recon-

structing the jurisdiction for the so-called sake of 

releasing it from Islamic-wing fractions. Political 

observers take attention to the offers to make 

amendment in the system of the forthcoming 

general parliamentary election in a period where 

the government has almost already put the judi-

cial power under the control of the political area 

with its newly-adopted “sortie movement”. This 

leads to the discussion “if there can be direct-

indirect intervention” to the results of the elec-

tion. In every election, 15-25% of the people in 

Turkey are unable to reflect their preferences on 

the TGNA due to the election threshold. The 

opposition party offers to use the d’Hondt system 

which is free of threshold or to carry out a com-

plete proportional representation. The govern-

ment party on the other hand offers a narrow-

region election free of threshold and uses this 

against the opposition party. The Prime Minister 

addresses the public, “For years, they have de-

manded an election free of threshold. Now we 

have offered to replace it with a run-off narrow 

region system, but they are all evading.” In this 

way, the Prime Minister is trying reconcile oppo-

sition parties which ask for a democratic election 

law. Consequently, the opposing-offer of the 

government turns into a political blackmailing 

factor against the opposition parties.  

In this article, the Proportional representation 

system will be explained and discussed with the 

exclusive intention to refer to history in a period 

when the general parliamentary elections are 

close, the domestic-politics is rather unsteady 

and the country is about to experience an eco-

nomic crisis as well as a political crisis. “Ex-

plaining” the system well known to the academic 

world in such a plain language seems to be effec-

tive for the reflection of each vote on the ballot 

box and the “naivety” of the article draws atten-

tion to an irony stating the obvious.  

 

Proportional Representation System in Brief 

 

Elections form the connection between the 

rulers and the ruled. In countries where the rulers 

represent the ruled in real terms, the regimes are 

democratic. Today, it is possible to divide elec-

toral systems into two: One of them is the Pro-

portional representation System which enables 

equality and justice and the Majority System 

which is based on utilitarianism. In elections 

made according to the majority electoral system 

methods, one more than the half of the voters 

rule the country and the many remaining votes 

go for nothing. The proportional representation 

system was developed against these anti-

democratic electoral systems and it began to be 

widely used after the World War II. In 1950s, 

this system was applied almost in every country 

except for England, the Soviet Union and Tur-

key. The objective of the proportional represen-

tation, which was widely used particularly in 

European countries, was to enable every political 

party to represent people in the proportion of the 

votes they had gained. This is pluralistic democ-
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racy which is based on multiple views. (Öztekin, 

2003:176). In proportional representation system, 

voting districts are formed for multiple candi-

dates instead of narrow-regions and a single can-

didate. (Tgna,1982:343). Main feature of the 

electoral system in question is that, each valid 

vote from the ballot box can be reflected on the 

Assembly balance. Proportional representation 

gives privilege to the principle of equality and it 

aims to reflect every vote on the parliament. In 

other words; it acts upon “the principle of justice 

in representation”. It requires a voting district 

with multiple candidates instead of a narrow 

voting district based on a single candidate. 

(Ündücü, 2013:239-240) 

 

Methods of Voting in Proportional  

Representation System 

 

Generally all practices of this system depend 

on elections with lists. Consequently; there are 

many different practices in voting methods, and 

in the matter how the representatives to be 

elected will be distributed among the party lists 

and within the lists of each party. The first three 

of these can be summarized as the following: 

Voting District Division Number Method 

A popular voting method in proportional rep-

resentation system is to find a distribution of 

memberships among party lists. This method can 

be demonstrated like the following: A voting 

number is found for every voting district. Voting 

number is the one found when valid votes of in a 

voting district are divided by the number of rep-

resentatives to be elected from that district.  

Formula: Voting number (Q) = Valid vote (N) 

/ Number of representatives to be elected (n). 

Constant Single Number Method 

It is the number determined before elections 

as a constant and single number to be applied in 

all voting districts in the country. For instance; it 

is determined that 1 representative will be 

elected for every 50 thousand votes, the number 

of chairs gained by a party in a voting district is 

detected by finding out how many times the con-

stant number is seen when the votes for that 

party are counted. 

National Division Number Method 

Total number of valid votes is calculated by 

dividing into the number of representatives. 

Generally, there are several parties in places 

where the proportional representation system is 

used and the number of representatives of each 

party doesn’t always show itself as a whole 

number. Instead, there are fractional numbers, 

which lead to the problem of “residual votes”. 

Laws on voting determine how these residual 

votes will be distributed to political parties. At 

this point, there are two types of proportional 

representation systems named as “Complete 

Proportional Representation System” and “Prox-

imity Proportional Representation System”. Prof. 

Esat Çam summarizes the first one as the follow-

ing: “Here, the whole country is considered as a 

single election district. In this case, the lists pre-

pared by parties are country-wide.  The votes 

casted are divided by the total number of chairs 

to find the national election number for the 

whole country. Then, it is calculated how many 

times the lists gave reached this number: After 

that, all residual votes of the political parties 

that have participated in the election, which were 

unused at the end of the first process, are coun-

try-wide summed. Sum of these residual numbers 

is divided by the number of residual representa-

tives.” (Çam,2005:494-495) 

Proportional representation will not apply to 

the narrow frame of small election districts. 

“proximity method” is mostly used in the evalua-

tion of residual votes and small parties are pro-

tected in one of the initial  practices of this 

method, which is the “Highest Residual 

Method”. With residual votes they gain represen-

tatives. In the “Highest Average Method”, the 

party which has the highest average gains repre-

sentatives. In “d’Hondt Method”, valid votes of 

each party is divided by a common number de-

termined according to the number of representa-

tives to be elected. Number of the elected repre-

sentatives of a party is determined based on how 

many times the common divisor is observed in 

the number of valid votes of that party.  

As stated before, proportional representation 

is a practice with lists. There are block, mixed 

and preferential voting styles. In block list vot-

ing, parties put their candidates into order ac-

cording to their preferences. The voters directly 

vote for the party. In mixed list, the voter can 

remove some of the candidates from the list and 

write the name of candidates from another party. 

In preferential voting, voters can elect one or 

more candidates among the candidates deter-

mined by parties.  

 

Duverger’s Findings 

 

Prof. Esat Çam takes attention to the fact that 

in Proportional Representation System, each 

party or group has the opportunity to be repre-
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sented in the parliament based on their political 

power. “Proportional representation tries to 

fulfil the principle of justice by ensuring the 

equality of rights. Unquestionably, proportional 

representation system realises pluralistic democ-

racy better than any other voting system. Another 

merit of this system is that, it is an honest voting 

system.” (çam, 497) 

On the other hand; a popular French political 

scientist, Maurice Duverger has a significant 

hypothesis on the proportional representation 

system. He claims that it would cause weakness 

in the parliamentary system by increasing the 

number of parties. Duverger states that the plu-

rality system focuses on the executive power in 

the triangle of the “separation of powers” aiming 

to form a powerful government structure.  He 

claims this system enables the government to 

keep the promises it has given to public before 

the elections and carry out its program flawlessly 

and the party inflation that has occurred forms a 

base for rather loose, complicated coalitions 

despite a strong legislative power. (Duverger, 

2003:232-256)  

However; this hypothesis couldn’t be con-

firmed in every example including Turkey in 

1960s-1970s:“This is also seen by the tendency 

of two-party system in Turkey in 1961-1970 after 

the acceptance of the proportional representa-

tion system.) New parties do not emerge by an 

absolute executive decision – by changing the 

voting system -; it is the social powers of today 

which give way to them. If the number of parties 

in a country tend to increase by reasons such as 

the changes in social structure, emergence of 

new social powers and social divisions; the pro-

portional representation system only records this 

tendency, reflects it on the parliament.  

... In Turkey, voters have always tended for 

two parties – this tendency was even observed in 

periods when the proportional representation 

system was fully applied. – It shall not be so 

difficult to establish a voting system that will 

make it easy for a party to form a government on 

its own and yet, that will combine the principles 

of stability and justice in a reasonable way.” 

(Kapani, 2005:189-190) 

 

Superiorities and Defects of the Proportional 

Representation System 

  

This system was used in Belgium in 1899 for 

the first time. It is still used in Western European 

countries, Germany and the Netherlands. Turkey 

started to use the proportional representation 

system in the election of 1961. As the constitu-

tion of 1961 proposed a double parliamentary 

system under the names of the “Republican Sen-

ate” and the “National Assembly”, the members 

of both parliaments were determined based on 

the same system. However; with the law adopted 

in 1964, the simple majority system was elimi-

nated in the Republican Senate elections and the 

proportional representation system was consid-

erably institutionalized. In the elections carried 

out in 1983 and later on, the system of propor-

tional representation with threshold was adopted 

based on the election law prepared according to 

the Constitution of 1982 which was accepted 

after the 12
th 

September 1980 coup d’etat. 

Votes are distributed evenly in the parliament. 

Most of the differences in a society are repre-

sented, and thus, it contributes to pluralistic de-

mocracy. Bargains among parties are eliminated,, 

dubious actions are prevented. Voters believe in 

the value of their votes as different views have 

been given the opportunity to be elected. Another 

superiority of the system is that, it enables politi-

cal powers to prepare their programs in a way to 

ensure general benefits of the country instead of 

local ones. Although the system is believed to be 

empowering intellectual division in a society, the 

proportional representation system protects small 

parties and by this way, it helps to reveal the 

tension in the society through parliamentary 

ways and creates a country-wide consensus envi-

ronment for the implementation of democratic 

system. 

Number of political parties increase in pro-

portional representation system, none of the par-

ties might become the government party on its 

own. This gives way to an unstable government 

or a coalition government. Government partner-

ships even voters would not like might come 

true. Voters remember the name of the party 

instead of the names of many candidates, this 

prevents the candidate from acting independent 

from the party he is bound to. As the party au-

thorities elect the candidates, they might not be 

so well known to the public. Results of elections 

are gained so late. Below are the solution offers 

of Ündücü for Turkey after analysing the defects 

and merits of the system: 

“In countries like Turkey, it is believed that a 

single party’s power to establish the government 

would bring consistency. Thus; the voting system 

applied in Turkey stands for big parties and tries 

to ensure consistency. When it is not possible for 

a single party to establish the government on its 

own, the situation might require the weakest and 
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smallest party to form a coalition government. 

Yet, the weakest political party of the coalition 

government might become the strongest link in 

time. It might then threaten to destroy the coali-

tion and gain important ministries for its few 

representatives. These parties are called the 

“key parties”…. The ever changing coalition 

governments and political inconsistency ob-

served before 1980 led a change in voting policy. 

In order not to experience these again, the voting 

system after 1980 began to stand for big parties, 

which led to discussions on democracy. Whether 

political consistency was enabled after 1980 

when the parties held the power to establish the 

government on their own, can be the subject of 

another study, but it is not reasonable to under-

estimate political consistency to voting system or 

to expect the consistency exclusively from the 

political party who gained the authority to estab-

lish the government on its own. Success of these 

instruments is closely related to the citizen 

awareness – realisation of a democratic cul-

ture.” (Ündücü: 244-245) 

 

Conclusion: From the Base of Consistency to 

the Construction of Hate Speech 

 

Yet; the voting system with threshold, which 

was offered as a solution for a consistent gov-

ernment in Turkey after 1980, failed to ensure 

the expected political consistency. In the voting 

system with threshold which enabled democracy 

in the strict sense, particular central-peripheral 

values and parties to defend these became the 

“actors”. The high border of threshold of 10% 

brought the crisis of “non-representation” in-

stead of consistency and also it caused alienation 

from politics. The “few-party parliamentary 

structure” enabled in the elections only after 

1987 and 2002 in form,gave way to the fallacy 

that, voices unable to be reflected on the parlia-

ment were turned down. Young people were 

accused of not dealing with politics/being inac-

tive and being foreign to the problems of the 

country. At first, for 10 years they were actually 

“alienated” from politics as expected by the gov-

ernment. However; in the 3
rd

 period of the gov-

ernment, with its intervention into the daily lives 

of society, these young people were observed not 

to be foreign to politics, on the contrary, they had 

been rather angry inside. The Gezi Park Resis-

tance of 2013 brought along a political – eco-

nomic – social crisis and revealed out that the 

“so-called consistent” government system was 

the source/creator/carrier of inconsistency, indeed.  

Furthermore it was realized that; the political 

system which was unable to prevent the estab-

lishment of parties defending ethnic, minority 

racism even in a period the government was 

deemed to be the most consistent, promoted the 

polarization of views;laic/anti-laic, alewi/sunni, 

Turkish /Kurdish (even moderate religion-

ist)/radical religionist, sect member political 

Islamist/partisan political Islamist,which failed to 

be reflected/ represented in the state due to lack 

of a strong civil society net; and led to hate 

speeches.   

Considering all these, it can be said that it 

would be better to increase the number of parties 

represented in TGNA than to decrease. It also 

needs to be emphasized that, the proportional 

representation system would still be the right 

choice and easier to implement in underdevel-

oped countries just like developed countries. 
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Русская экономическая терминология в её 

современном состоянии представляет собой 

значительный по численности (до 25000 еди-

ниц [БЭС, 2004]) и постоянно количественно 

растущий пласт лексики, включающий в себя 

как термины-слова, так и термины-

словосочетания (т.е. такие словосочетания, 

которые семантически и функционально рав-

нозначны терминам-словам и являются еди-

ницами терминологического словаря). 

Современная русская экономическая тер-

минология, насколько нам известно, ещё ни-

когда ни одним исследователем не была 

представлена в виде целостной, определён-

ным образом организованной системы. В 

российском терминоведении прослеживается 

отчётливая тенденция представлять различ-

ные терминологии в виде центрических сис-

тем, выделяя в них ядро и периферийные об-

ласти, в разной степени удалённые от центра. 

Гораздо более перспективной представляется 

другая тенденция – построение иерархически 

организованных терминосистем. Очевидно, 

что термины, образующие ядро центрической 

терминосистемы, в иерархически организо-

ванной терминосистеме станут её «семанти-

ческими вершинами» – терминами, находя-

щимися на высших ступенях иерархии. 

Иерархически организованная система 

русских экономических терминов может ба-

зироваться на принципах классификации 

лексики, разработанных авторами «Русского 

семантического словаря» – уникального лек-

сикографческого источника, в котором в виде 

многоступенчатых классов слов представлена 

иерархическая организация более 300 тыс. 

единиц русской общеупотребительной лек-

сики – однозначных слов, лексико-

семантических вариантов многозначных, 

фразеологизмов [РСС]. Словарь не только 

включает в себя многие экономические тер-

мины, но и определяет их место в иерархиче-

ски организованной системе русской обще-

употребительной лексики. 

Возможность построения иерархически 

организованной системы экономических 

терминов на принципах классификации об-

щеупотребительной лексики (ядро которой, 

как известно, составляет общелитературная 

лексика) определяется тем обстоятельством, 

что русская экономическая терминология 

является неотъемлемой частью лексической 

системы русского литературного языка, т.е. 

экономические термины обладают основны-

ми лингвистическими признаками, присущи-

ми словам литературного языка. Семантиче-

ская структура русских экономических тер-

минов по своей организации аналогична со-

держательной структуре общелитературных 

слов. 

Все представленные в «Русском семанти-

ческом словаре» лексические единицы рас-

пределены по следующим категориям: 

1) слова указующие (местоимения), в 

свою очередь делящиеся на: (1) слова, указы-

вающие на предмет (на все живое, вещь, яв-

ление); (2) слова, указывающие на непроцес-

суальный признак, и (3) местоимения-связки; 

2) слова именующие (имена существи-

тельные, прилагательные, числительные, 
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предикативы, глаголы), представленные: (1) 

словами, именующими предмет: все живое, 

вещь, явление (именами существительными); 

(2) словами, именующими признак непроцес-

суальный (прилагательными, наречиями, 

предикативами); (3) словами счетными, име-

нующими предмет или непроцессуальный 

признак по числу, количеству); (4) словами, 

именующими признак процессуальный (про-

текающий во времени) (глаголами); 

3) слова собственно связующие, подраз-

деляющиеся на: (1) союзы и их аналоги; (2) 

предлоги и их аналоги; 

4) слова собственно квалифицирующие, 

представленные (1) модальными словами и 

сочетаниями; частицами; (2) междометиями. 

Каждая из перечисленных выше класси-

фикационных категорий по-разному соотно-

сится с понятием части речи (макрокласса), в 

одних случаях совпадая с ним по объему, в 

других – различаясь с ним по объему. Этот 

момент важно отметить, ибо в «Русском се-

мантическом словаре» исходным (для по-

строения иерархической системы) членением 

лексики является деление всего словарного 

состава на части речи (макроклассы) (1 ие-

рархический уровень организации лексики). 

Лексические единицы, принадлежащие к 

одной части речи, классифицируются далее 

по их принадлежности: 

к той или иной понятийной сфере (П 

иерархический уровень); 

к тому или иному лексическому клас-

су (Ш иерархический уровень); 

к определенному множеству и под-

множеству (1У и У иерархические уровни); 

и, наконец, к лексико-семантическо-

му ряду, который рассматривается в качестве 

конечной единицы классификации (У1 ие-

рархический уровень). 

Таким образом, иерархическая организа-

ция лексических единиц, представленных в 

«Русском семантическом словаре», имеет 

следующий вид: часть речи → понятийная 

сфера → лексический класс → лексическое 

множество → лексическое подмножество → 

лексико-семантический ряд. 

При построении иерархической системы 

русских экономических терминов процедуре 

отнесения терминов к той или иной части 

речи должна, на наш взгляд, предшествовать 

процедура отнесения их к одной их трех ка-

тегориально-семантических сфер: 

1) субъектов и объектов экономиче-

ской деятельности; экономических явлений 

(к этой сфере относятся, к примеру, термины 

предприятие, предприниматель, товар, день-

ги, капитал, прибыль, налог, дефолт, сек-

вестр и др.); 

2) экономических процессов (к этой сфере 

относятся, например, термины производство, 

воспроизводство, распределение, обмен, по-

требление, инфляция, приватизация и др.); 

3) свойств и признаков (статичных и ди-

намических) субъектов и объектов экономи-

ческой деятельности, экономических явлений 

и процессов (экстенсивный, потребитель-

ский, стоимость, трудоспособность, конку-

рентоспособность, квалификация и т.д.). 

Исходное членение всего массива русских 

экономических терминов в соответствии с их 

принадлежностью к той или иной категори-

ально-семантической сфере является своеоб-

разным «мостиком», соединяющим концеп-

туально-понятийный (ментальный) и языко-

вой уровни. При таком членении термины, 

относящиеся к одной части речи, но совер-

шенно различные по концептуально-

понятийной принадлежности отражаемых в 

них понятий, сразу же распределяются по 

разным категориально-семантическим сфе-

рам. Термины-существительные, к примеру, 

оказываются представленными во всех трёх 

категориально-семантических сферах. Так, 

значительную часть терминов, относящихся к 

категориально-семантической сфере эконо-

мических процессов, составляют термины-

существительные с процессуальным значени-

ем, активно сочетающиеся с прилагательны-

ми и другими определительными распро-

странителями, характеризующими данный 

процесс с точки зрения его протяжённости во 

времени, характера протекания, интенсивно-

сти, результативности, контролируемо-

сти/неконтролируемости (длительная инфля-

ция, галопирующая инфляция, устойчивая 

инфляция, контролируемая инфляция  и т.д.). 

В категориально-семантическую сферу 

свойств и признаков попадают термины-

существительные, которые лишь называют 

(именуют) свойства и признаки субъектов и 

объектов экономической деятельности, эко-

номических явлений и процессов, но кон-

кретно не характеризуют эти объекты, явле-

ния, процессы с количественной или качест-

венной стороны. В категориально-

семантическую сферу свойств и признаков 

попадают, таким образом, термины конку-

рентоспособность (наименование одного из 

признаков субъектов экономической дея-
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тельности (предприятий и различных их объ-

единений), а также объектов купли-продажи 

(товаров)), цена (наименование общественно-

го свойства любых объектов купли-продажи 

(товаров)), квалификация (обозначение свой-

ства особого товара, носителем которого яв-

ляется человек, – рабочей силы) и др. 

 Далее при построении иерархической 

системы русских экономических терминов 

используется классификация лексики, разра-

ботанная авторами «Русского семантического 

словаря», т.е. иерархическая организация 

системы русских экономических терминов 

принимает следующий вид: категориально-

семантическая сфера → часть речи → поня-

тийная сфера → лексический класс → лекси-

ческое множество и подмножество → лекси-

ко-семантический ряд. 

Организованная таким образом иерархи-

ческая система русских экономических тер-

минов предстанет перед нами в виде системы 

отражённых в терминах нисходящих, всё бо-

лее дробных смыслов, системы, в которой 

последовательно реализуется принцип нис-

ходящего движения от абстрактного к кон-

кретному, от терминов, обозначающих абст-

рактные понятия, – к терминам, обозначаю-

щим понятия всё более конкретные.  

 Трудности построения иерархической 

системы русских экономических терминов (а 

следовательно, и определения места каждого 

термина в этой системе) связаны, в частно-

сти, с недостаточно чёткой определённостью 

того, какие именно типы лексических единиц 

следует относить к абстрактным. С точки 

зрения философской абстракция есть мыс-

ленное выделение, вычленение в рассматри-

ваемом объекте, явлении, процессе какого-

либо одного признака, свойства или отноше-

ния в отвлечении от всех остальных прису-

щих ему признаков, свойств и отношений. 

Абстрактным в философии считается поня-

тие, которое включает в себя только один 

признак предмета, явления, процесса. Исходя 

из этого положения, к абстрактной лексике 

(т.е. лексике, обладающей свойством абст-

рактности) следует относить лексические 

единицы, отражающие в своём значении 

лишь одно (простое или сложное) свойство 

или признак предмета, явления, процесса, 

или обозначающие сами эти объекты, явле-

ния или процессы с точки зрения концентра-

ции внимания лишь на одном из их свойств 

или признаков, в отвлечении от всех других 

имеющихся у них свойств и признаков.  

Идеальным примером абстрактной лекси-

ческой единицы является русский экономи-

ческий термин товар. Этот термин обознача-

ет предельно абстрактное (в границах своей 

понятийной сферы) понятие, отвлечённое от 

всех конкретных свойств (материальных и 

идеальных, количественных и качественных) 

конкретных товаров, за исключением одного 

из этих свойств – быть объектом купли-

продажи. О высокой степени абстрактности 

понятия, обозначаемого русским экономиче-

ским термином товар, свидетельствует, в 

частности, тот факт, что в английском языке 

экономическое содержание этого термина 

передаётся, как минимум, посредством четы-

рёх терминов (goods, commodity, merchandise, 

ware), каждый из которых – в сравнении с 

русским термином товар – имеет более спе-

циализированное значение и/или более огра-

ниченную сферу употребления [Карбивничий 

и др., 1998, с.144-148]. При построении ие-

рархической системы русских экономических 

терминов, термин товар оказывается одной 

из «семантических вершин» этой иерархии, а 

обозначаемое им понятие – теснейшим обра-

зом связанным с такими важнейшими эконо-

мическими понятиями, как деньги, цена, 

стоимость, капитал, прибыль. Наличие у 

русского термина товар способности имено-

вать любой из многих сотен тысяч объектов 

купли-продажи, вне зависимости от каких-

либо конкретных свойств этих объектов, по-

зволяет отнести этот термин к выделенной 

Н.Ю.Шведовой [Шведова и др., 1995, с.16] 

категории полуместоименных слов. Лексиче-

ские единицы, относящиеся к этой категории, 

представляют собой переходное явление от 

полнозначной лексики к классу местоимений. 

Построение иерархически организованной 

системы русских экономических терминов 

имеет важное научное значение не только как 

самостоятельная научная проблема, но и с 

точки зрения более глубокого проникновения 

в содержательную структуру терминов (а 

следовательно, и уточнения их дефиниций). 

Ибо содержательный потенциал каждого 

термина есть во многом отражение его поло-

жения в иерархической системе, а изменение 

положения термина в этой иерархии обычно 

связано с определёнными сдвигами в его со-

держательной структуре. Правильно сформу-

лированная дефиниция термина помогает 

чётко определить его место в иерархически 

организованной системе, а точно определён-

ное место термина в данной системе позволя-



15 

 

ет более чётко сформулировать его дефини-

цию. 
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Въведение 

 

Преждевременното напускане на училище 

е комплексно явление, което повлиява  както 

индивидуалната жизнена перспектива, така и 

благосъстоянието и възможностите за разви-

тие в средносрочен и дългосрочен план на 

засегнатите от този значим социален проблем 

семейства, общности и обществото като цяло 

[1]. Като основни причини за ранното отпа-

дане от училище се посочват три групи фак-

тори: социално - икономически, образовател-

ни и етнокултурни.  

Изследователският ни  интерес се насочи 

към някои аспекти на взаимодействието меж-

ду конкретни проявления на рисковите фак-

тори от втора  и трета група,  включващи осо-

беностите на училищната среда и принадлеж-

ност към определена етническа малцинствена 

общност, които често биват определяни като 

водещи причини за прекъсване на образова-

нието. При описание на спецификите на учи-

лищната среда, повлияващи мотивацията за 

продължаване/респ. прекъсване на образова-

нието, се акцентира върху динамиката на 

взаимоотношенията в обучителен контекст, 

социометричния статус в клас и  наличието 

на конфликти със съучниците. Основание за 

това дават данни от проведени изследвания, 

които подчертават ролята на негативния со-

циален опит придобит по време на обучител-

ния процес, за ранното напускане на училище 

[2]. В същото време съчетанието на два и 

повече фактора от високо рисковите групи, 

каквито са неблагоприятните аспекти на об-

разователния контекст и принадлежността 

към определена етнокултурна общност, ще 

повлияват в значителна степен процесите на 

училищна адаптация и социална интеграция 

на децата от рисковите социални групи.  

 

Изложение 

 

Ученическият клас като градивен компо-

нент на училищната социална среда се дефи-

нира като малка социална група със специ-

фична структура, динамика, функции и зна-

чение за по-широкия образователен контекст. 

От всички изследвани структури характери-

зиращи малката социална група в най-голяма 

степен присъща на  ученическия клас е соци-

ометричната структура, представяща систе-

мата от емоционални междуличностни пред-

почитания [3].  

Със създаването на социометричната ме-

тодика за изследване на междуличностните 

отношения в групата Дж. Морено поставя 

началото на задълбочено изучаване на емо-

ционалната структура на малката група.  

Според него взаимоотношенията в групата се 

влияят от две различни измерения на социал-

ната преценка – континуума „привличане - 

отблъскване” и алтернативата му - социално 

безразичие, индиферентност. В този смисъл, 

за да се разберат и оценят отношенията в гру-

пата Дж. Морено счита, че привличане, отб-
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лъскване и индиферентност трябва да се разг-

леждат едновременно в термините на това как 

индивидът възприема другите в групата и как 

самият той е възприеман от тях [4]. 

По този начин се идентифицира емоцио-

налната структура на групата и се определя 

социалния статус на всеки участник в нея. В 

училищен контекст позицията, която заема 

всеки ученик в социометричната структура на 

малката група – ученически клас се определя 

от неговата популярност сред съучениците, 

т.нар. социометричен статус.  

В социално - психологическата литература 

той се описва като позицията, която заема 

даденият индивид в матрицата от междулич-

ностни отношения, основаваща се на привли-

чането и отблъскването, респ. харесва-

не/нехаресване между членовете на една гру-

па, като индивидуален индекс за симпатич-

ността на личността му за другите в дадената 

социална общност [5].  

Според някои изследователи в социомет-

ричната статусна йерархия се разграничават 

три основни категории членове в зависимост 

от броя на получените положителни и отри-

цателни избори: популярни, приети и непо-

пулярни членове на групата. Основните со-

циометрични категории включват няколко 

подкатегории: високостатусни и социомет-

рични звезди, както и предпочетени в групата 

на популярните; категорията приети членове 

на групата и, пренебрегнати и аутсайдери  в 

групата на непопулярните членове на групата 

[6].    

Последиците от непопулярния социомет-

ричен статус в ученическия клас могат да 

бъдат изключителни неблагоприятни за ин-

дивидуалното развитие. Изследвания показ-

ват, че учениците „попаднали” в групата на 

непопулярните членове по-често имат асоци-

ално поведение, проявяват емоционални и 

психологически проблеми и са с повишен 

риск за ранно отпадане от училище [7].   

Трябва да се има предвид, че индивидуал-

ният социометричен статус представя взаи-

мовръзката между индивид и конкретна гру-

па. Той не е абсолютна величина, а се съотна-

ся към всяка социална група на членство. 

Въпреки този факт все още битува погрешно-

то разбиране, че дете, което е популярно в 

дадена група е такова във всяка една социал-

на група и че  на едно дете, обозначено като 

аутсайдер в даден социален контекст винаги 

ще се приписва социално некомпетентно и 

агресивно поведение.  

Според M. Boivin, K. Dodge и J. Coie,  ви-

сокият социометричен статус в един социален 

контекст може да се съчетава с неприемане в 

друг, ако нормите за оценка на социометрич-

ния статус варират в съответния контекст [8]. 

Кросконтекстната консистентност на социо-

метричния статус предполага високо ниво на 

социална компетентност и в същото време 

„отваря пространство” за размисъл относно 

специфичната за всеки човек възприета зна-

чимост на собствените групи на членство, 

което ще „девалвира” важността на популяр-

ния социометричен статус в някои от тях.  

В този ред на мисли, определящи се явяват  

процесите на категоризация в рамките на въз-

приетата социална идентичност. Теорията за 

социалната идентичност на  Н. Tajfel обясня-

ва връзката между самоопределянето на лич-

ността и протичащите в групата процеси [9]. 

Според Н. Tajfel и  J. Turner социалната иден-

тичност съвместява онези аспекти на образа 

за себе си, които са извлечени от социалните 

категории към които той чувства, че принад-

лежи [10]. По този начин принадлежността 

към дадена социална група, например етни-

ческа група ще стане  основа за интернализи-

ране на членството и като част от Аз-образа 

на личността [11].   

В своя жизнен път човек членува и се чув-

ства принадлежащ към различни социални 

групи и следователно притежава множество 

социални идентичности. Но в даден социален 

контекст водеща става една от тях, която на-

сочва  възприятията и отношенията на инди-

вида в рамките на съответната група.  

В по - широк план и в контекста на обра-

зователната интеграция основният проблем с 

който се сблъсква ромската общност е как да 

модернизира културата си, възприемайки 

образованието като ценност, без да загуби 

своята идентичност [12]. 

На тази теоретична база се формират на-

шите очаквания, че в контекст на мултиетни-

ческа вариабилност определящ за динамиката 

на междуличностните отношения на привли-

чане и отблъскване ще бъде споделената ет-

ническа идентичност, чиито основен аспект е 

етническото самоопределяне, чувството за 

принадлежност и обвързаност към дадена 

етническа група [13]. 

В същото време се допуска наличието на 

зависимост между принадлежност към опре-

делена етнокултурна група и неблагоприятен 

социометричен статус, която да бъде изведе-
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на като евентуален предиктор на ранното 

отпадане от училище. 

 

Изследване 

 

В рамките на обществена поръчка по про-

ект за образователна интеграция на деца и 

ученици от етническите малцинства се осъ-

ществи поетапно психолого - педагогическо 

изследване на водещите фактори (психосоци-

ални, образователни и социо-икономически), 

влияещи върху социалната адаптация и учи-

лищна интеграция на деца в риск за отпадане 

от училище. Проучването обхвана родители, 

педагози и ученици, обучаващи се в средно 

общообразователно училище в общински град 

в Югоизточна България. В първия етап на 

изследването с помощта на специално конст-

руирани анкетни карти, проучващи социална-

та и образователна ситуация на учениците се 

целеше идентифициране на потенциалните 

деца в риск за отпадане от училище.  

В настоящия доклад се представят данни от 

реализирано социометрично изследване на 

отношенията в мултиетнически класове от 

трите  обучителни степени, които са избрани 

на случаен принцип. Въз основа резулати от 

проведено пилотно социометрично изследване 

на структурата на отношенията в паралелка от 

начална степен на образование [14], се заложи 

и провери работна хипотеза за вътрегруповата 

динамика в ученическия клас.  

Предмет на изследването е структурата на 

междуличностните отношения, определяща 

спецификата на груповата  динамика в мулти-

етнически ученически клас.  

Обект на пилотното изследване са ученици 

от произволно избрани три класа от начален, 

среден и горен курс на обучение. Извадката се 

конструира съобразно целта на изследването, 

което отговоря на нуждите на осъществявания 

в рамките на обществената поръчка проект. 

Анализират се данните на 79 ученика, вклю-

чително анкетираните в пилотното изследва-

не. 

 Изследователският инструментариум 

включва социометрична анкета, констурирана 

по метода на Дж. Морено за диагностика на 

позициите на  индивидите в групите и пози-

циите на групите в общността (ученически 

клас) [15]. Включени са по 4 въпроса за поло-

жителен и отрицателен избор, на чиято база се 

построява социометричната карта на класа.  

Формирането на критерия за избор се основа-

ва на значими и характерни за дадената соци-

ална група (ученически клас) междуличностни 

ситуации, описващи живота и общуването на 

децата в училище.   

Формулира се работна хипотеза, отнася-

ща се до вероятността субгрупите във фор-

малната група да се обособяват на базата на 

доминиращ критерий за етническа принад-

лежност и самоопределяне. Основание за това 

дават данни от предишни проучвания, уста-

новили дълбоко вкоренени негативни етни-

чески стереотипи в българското общество по  

отношение на ромската етническа общност и 

които функционирайки като предразсъдъци 

се интерпретират като една от водещите 

причини за поддържането на социална 

дистанция  под формата на образователна 

дистанция спрямо ромските деца в училище 

[16]. Така заложената работна хипотеза 

послужи като основа за идентифициране на 

учениците в риск за отпадане от училище, 

риск, детерминиран от специфичната 

етнокултурна  принадлежност.  

Втората работна хипотеза се отнася до 

коналичието на фактора „непопулярност” в 

съответния социален контекст (ученическия 

клас), което би помогнал за по-прецизното 

идентифициране на учениците с висок риск за 

ранно отпадане от училище.   

 

Резултати и анализ 

 

При първичната обработка на данни се 

конструира социоматрица, построена въз ос-

нова на индивидуалните предпочитания в 

проучваните ученически класове. На тази база 

се направи анализ на получените резултати 

без амбиция да се търсят корелационни или 

друг тип връзки на зависимост между изслед-

ваните променливи. В този смисъл хипотезата 

не се проверява статистически, но данните 

позволяват да се очертаят съдържателните 

аспекти на изследваните конструкти.  

В пилотния етап на изследването се анали-

зират данни от социометричен избор на про-

изволно избран клас от начално ниво на обу-

чение. Участие в анкетата вземат 27 ученика 

от трети клас, като сътношението на деца, 

самоопределящи се като роми и съответно 

като българи е 60 % към 40 %. Разграничават 

се четири групи на  социометричен избор – 

първата - на лидери и предпочитани деца, коя-

то е смесена по отношение на етническо само-

определяне. Другите две групи са деца съот-

ветно разделени по етническа принадлежност 

– българи и роми, и последната група, на неп-
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редпочитаните деца – в нея попадат ученици 

от ромски произход, получили висок отрица-

телен вот от повечето от своите съученици без 

разлика на принадлежност. Впечатление пра-

ви установеният взаимен положителен избор 

между харесвани ученици от български и ром-

ски етнопроизход. Предпочитаните ученици 

помежду си се избират като допълнително 

получават положителни избори от други свои 

съученици със сходен и различен  етнически 

произход. В този смисъл хипотезата за избор, 

основан на сходство в етническо самоопреде-

ляне като водеща социална категория за субг-

рупиране във формалната група не се потвър-

ди в пилотното изследване. Това наложи про-

веждането на допълнителни проучвания с цел 

да се обогатят данните за вътрегруповата ди-

ференциация чрез включване на ученически 

класове от трите образователни степени на 

общообразователното училище 

За тази цел се анализират данните от соци-

ометричната анкета на три произволно избра-

ни класа със смесен етнически състав – чет-

върти, шести и осми клас.  

От включените в изследването ученици от 

четвърти клас се анализират анкетите на 18 

деца, от които 9 момичета и 9 момчета. Впе-

чатление прави разпределението по етнически 

принцип, при което 100 % от момчетата изби-

рат отговор „принадлежност към ромския 

етнос”, а при момичетата 5 се определят като 

българки и 4 като ромки.  В социометричната 

структура на класа се обособяват две големи 

групи, разделени по полова принадлежност 

(група на момичетата и група на момчетата) и 

една по-малка група, чиито членове притежа-

ват специфичните характеристики на небла-

гоприятната социометрична позиция на аут-

сайдерите.  

Основна специфика на групата на  момиче-

тата е, че се посочват от повечето от своите 

съученици като основен избор (първи, втори и 

трети от пет възможни положителни избора) 

за оказване на помощ при затруднения с из-

пълнението на задачите за домашна работа. В 

същото време впечатление прави липсата на 

ясно обособени лидерски позиции, като раз-

ликите в бала на първите класирани в ранго-

вата листо момичета се колебаят в рамките на 

4-5 единици. Момичето в първата тройка на 

най-предпочитаните от своите съученички 

самоопределящо се като българка, същевре-

менно получава максимален брой негативни 

избори както в сферата на приятелските пред-

почитания, така и в сферата на приписваната и 

училищна компетентност от трима от съуче-

ниците си. Самата тя не ги е посочила нито в 

списъка на предпочитаните, нито в списъка на 

отхвърлените от нея деца. Те като че ли не 

съществуват за нея. Полученият резултат е 

възможно да индикира имплицитен между-

личностен конфликт, който изисква компетен-

тна намеса от страна на предователския със-

тав, за да се предотврати евентуалната ескала-

ция на напрежението във вътрегруповите от-

ношения.   

От така структурираната анкета не става 

ясно дали причината за съществуващото из-

вестно напрежение и нехаресване между че-

тирите деца се основава на етнически или 

полов признак, но това не омаловажава фактът 

на неговото съществуване. 

В същото време интересен факт е, че съща-

та ученичка се посочва като първи избор от 

мнозинството от съучениците си от двата пола 

на въпроса за това, на кои съученици желат да 

прочетат отговорите на социометричната ан-

кета.  Резултатът корелира с предишни проуч-

вания върху вътрегруповата динамика на от-

ношенията в началните класове според които 

в началното училище групите, основани на 

взаимни симпатии се формират обикновено от 

деца от един и същ пол. Към шести клас за-

почват да се формират смесени по пол групи. 

Независимо от състава си тези групи позволя-

ват на децата да сравняват своите способности 

и уменията си с тези на другите, да споделят 

своите ценности и нагласи, да обменят социа-

лен опит и така да формират собствения си 

мироглед [17].   

Втората голяма група, която се обособява 

на основата на социометричната анкета се 

състои от 80 % от общия брой на момчетата в 

класа като разликата в сумарния положителен 

бал на всеки от тях варира между 3-5 точки. 

Отново липсва ясно диференциран лидер, тъй 

като резултатите на класираните на челните 

позиции момчета са много близки. Впечатле-

ние прави и резултатът, съгласно който приб-

лизително 1/3 от момчетата (които 100 % се 

самоопределят като роми) се интересуват от 

мнението на момичетата, определящи се като 

българки, харесват ги и искат да бъдат в тех-

ния по-близък социален кръг в класа. В група-

та с най - неблагоприятен социометричен ста-

тус се включват две момчета, които получават 

висок сумарен негативен бал на въпросите за 

социално харесване. Същите две момчета са 

поставени в дъното на класацията по отноше-

ние на доверито, което им гласуват съучени-
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ците за помощ при подготвяне на домашните 

задания. 

По подобен начин се анализират резулта-

тите от социометричните анкети на учениците 

от шести клас. Участие в анкетата вземат 21 

ученика, от които 12 самоопределящи се като 

роми, 4 – като българи, а пет ученика на въп-

роса за етническа принадлежност посочват, че 

са „нормално момче”, „нормален”, и не могат 

да преценят. Бихме могли да интерпретираме 

самоопределянето на петте ученика в терми-

ните на личната и социална идентичност, като 

предпочитани в конкретния случай са личнос-

тните характеристики пред тези, описващи 

групова принадлежност. Поради известната 

спекулативност, която би имала подобна трак-

товка в конкретния случай се въздържаме от 

по-задълбочен анализ в тази насока.  

Впечатление прави високият общ бал на 

най-предпочитания ученик в сравнение с уче-

ниците, следващи в класирането. Той е посо-

чен като първи избор на въпросите за предпо-

читан съученик от голям брой деца от двете 

групи – на самооопределящи се като българи 

и роми.  Лидерът принадлежи към петте уче-

ника, които поради една или друга причина 

отказват да са самоопределят на база етничес-

ка принадлежност. Вторият и третият в класи-

рането на класа са със съществени разлики в 

сумарния бал спрямо лидера. В дъното на кла-

сацията са деца от ромски етнически произ-

ход, които не са получили или имат единични 

положителни избори и много висок брой от-

рицателни избори.  

В осми клас участие в анкетата вземат 13 

ученика, като сътношението на деца, самооп-

ределящи се като роми и съответно като бъл-

гари е приблизително 60 % към 40 %. На ос-

новата на социаметричната таблица се иден-

тифицират лидерите, предпочитаните и пре-

небрегнати ученици/аутсайдери. Открояват се 

две деца, предпочитани от повечето от своите 

съученици, които се самоопределят съответно 

като българка и ромка. По скалата за предпо-

читания по отношение на оказване на помощ 

за изпълнение на задачи от училищния мате-

риал, излъчената като безспорен лидер уче-

ничка (с получени 35 точки от 8 ученика) в 

същото време е оценена  от съучениците си 

сравнително ниско по критерия „междулич-

ностна привлекателност”. Тя се самоопределя 

като българка.  

Като цяло се обособяват три групи на со-

циометричен избор – първата е на лидери и 

предпочитани деца (4 момичета), която е сме-

сена по етнически принадлежност (1 ученичка 

с българско самосъзнание и 3 момичета, опре-

делящи се като ромки). Във втората група се 

включват ученици с различна етническа при-

надлежност, които общуват и се избират вза-

имно помежду си, като предимно това са мо-

мичета. Последната група, на непредпочита-

ните деца – в нея попадат ученици от ромски 

произход (3 момчета), получили отрицателен 

вот от повечето от своите съученици без раз-

лика на етническа принадлежност. Впечатле-

ние прави установеният взаимен положителен 

избор между харесвани ученици от български 

и ромски етнопроизход.  

В четирите изследвани ученически групи, 

като водещи критерии за положителен социо-

метричен избор се идентифицират фактори, 

свързани с половите различия и притежавани 

личностни характеристики, като по този начин 

заложения в хипотезата избор въз основа 

сходство в етнокултурна принадлежност не се 

потвърди.  

Ясно се очертават групите на непопуляр-

ните ученици, които са с повишен риск за 

отпадане от училище и които в конкретното 

изследване се самоопределят като принадле-

жащи към ромския етнос. Неблагоприятният 

социометричен статус, неподкрепящата соци-

ална среда са рискови фактори за  мотивация-

та за учене и образование. Поради това усили-

ята на педагозите и другите специалисти 

трябва да се съсредоточат върху индивидуал-

на работа с тези ученици, отговаряйки на спе-

цифичните им нужди и стимулирайки мотива-

цията им за учене.    

 

Заключение 

 

Би могло да се обобщи, че резултатите от 

проведеното социометрично изследване разк-

риват схематичната моментна картина на вът-

регруповата динамика в четири   ученически 

класа от началната, основна и средна степен 

на образование, динамика белязана от проце-

сите на привличане и отблъскване, но остава-

ща извън предразсъдъчното отношение към 

различността на базата на етническо самооп-

ределяне и идентичност.    

Анализът на резултатите дава насоки за 

структуриране на примерен модел за превен-

ция и намаляване на отпадането от училище 

чрез повишаване мотивацията за обучение и 

откриване на ценностен смисъл в образовани-

ето. Подобен модел, основан на принципите 

на холистичния метод успешно се прилага в 
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образователната система на Полша, с амби-

цията да се реализира и по отношение обра-

зователната интеграция на деца от ромския 

етнос [18]. В него водещ е интерактивният 

стил на преподаване, насочен към индивиду-

алните нужди на детето при който ученикът 

излиза от ролята на слушател, за да стане 

активен съзидател на учебния процес. Инте-

рактивният образователен модел интегрира в 

себе си методи, стимулиращи артистичната, 

музикална и телесна експресия на учениците, 

овластявайки ги да покажет себе си, да се 

почувстват компетентни и можещи като ан-

гажират в обучението „главата, сърцето и 

ръцете” си. Така структуриран моделът пряко 

кореспондира с етнокултуралните особености 

на ромските ученици и прави възможна тях-

ната ефективна образователна итеграция. В 

по-широк контекст стимулирането на моти-

вация за промяна в културните вярвания, об-

разователни ценности и нагласи поставя ос-

новата за модернизация на етнокултурната 

общност, без опасност от загуба на нейната 

автентична идентичност. 
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ABSTRACT: This report highlights and draws attention to the importance of clinical social work focus on 

working with people with mental disorders . There are two fundamental aspects - prevention of mental disorders 

and psychosocial rehabilitation , realized through social services , activities and programs in the community. 

They are conducted by multidisciplinary teams that include : psychiatrists , social workers , psychologists , art - 

therapists , occupational therapists , nurses and lawyers. Based on the principles of respect and respecting the 

rights of persons with mental disorders by the application of informed consent regarding the treatment provided 

and the assessment and plan their individual potrebnosti.Tselite aimed at recovery and social inclusion in the 

community of persons with mental disorders. 

Keywords: psychosocial rehabilitation, persons with mental disorders, chronic mental disorders, group work, 

coping strategies, families. 
  

Увод 

 

Страхът от психичната болест и хората с 

психични разстройства е залегнал в нагласите 

на обществото и тези хора са изолирани, са-

мотни, пренебрегнати, неглижирани, уволня-

вани от работа, игнорирани, стигматизирани 

и дискриминирани във всички области на 

обществения живот.  

Следователно, за да се чувстват пълноцен-

ни личности за лицата с психични разстройс-

тва е прецизно регламентирано законовото им 

настаняване в стационари и отделения, което 

белези процеса на деинституционализацията, 

както и лечението с нови поколения медика-

менти, развитие на социалните услуги в общ-

ността. Психосоциалните подход и рехабили-

тация имат за цел насърчаване на самостоя-

телност, независимост в процеса на справяне 

с ежедневните задължения и отговорности, 

което повлиява на негативните нагласи и сте-

реотипи на личността към собственото й пси-

хично разстройство. Цялостният психосоциа-

лен подход е необходимо да се съобрази с 

конкретната личност, както и с неините пот-

ребности, разбирания, потенциални възмож-

ности и бъдещите планове и перспективи.  

 

 

 

 

Психосоциална рехабилитация 

 

Всички известни на медицината заболява-

ния се различават, както по тежест, така и по 

продължителност. Макар че ранното откри-

ване и своевременното  лечение имат голямо 

значение за крайния ефект от възстановител-

ния и лечебния процес, проявите на голяма 

част от болестите хронифицират. Хронич-

ността изисква дългосрочно лечение чрез 

ефективно контролиране на симптомите. 

Целта на дългосрочно лечение е да се намали 

настоящото и бъдещото влияние на болестта 

върху живота на човек и да се пoвиши качес-

твото на неговия живот, на живота на семейс-

твото и приятелите му. Целта може да се де-

финира и като достигане на възможно най-

високото ниво на независимо функциониране 

на пациентите. Психичната болест не се от-

личава в тези отношения от другите хронични 

заболявания. 

Позицията на Световната психиатрична 

асоциация (World Psychiatric Association - 

WPA), е, че поради самата си природа пси-

хичната болест има влияние не само върху 

когнитивните, афективните и личностните 

фактори, но също така и върху много важни 

ролеви функции (Сотиров, 2007). 

В много общества главните роли на въз-

растния човек са да работи и да създава по-

томство. Дори леките психични разстройства, 
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като тревожността и фобийте, могат да пов-

лияят на едната или на двете основни роли в 

живота на човек, затова психиатричната 

оценка и лечението включват областите на 

функциониране, свързани с работата, образо-

ванието и социализирането.  

Психосоциалната рехабилитация е компо-

нент на базирана в общността психично-

здравна услуга и грижа, който позволява на 

лицата с психични разстройства да развиват 

оптимално и пълноценно функциониране в 

общността. Рехабилитацията е дългосрочно 

управление на симптомите на заболяването и 

пълния спектър от техните последствия с цел 

да се намалят или елиминират породените от 

тях увреждания. 

Психосоциалната рехабилитация обхваща 

пълния спектър от биопсихосоциални техни-

ки, дейности и социални услуги, насочени 

към подобряване на функционирането и на-

маляването на увреждането, което води до 

намаляване на стигмата. Икономическото и 

моралното значение на психиатричната реха-

билитация се основава на факта, че повечето 

психични разстройства поразяват хората в 

млада възраст и повлияват негативно в най-

продуктивните години от живота на човека. 

 

Цел на психосоциалната рехабилитация 

 

Целта на психосоциалната рехабилитация 

е да подобри качеството на живот на хората, 

страдащи от последствията на психичните 

разстройства, както и оказване на подкрепа с 

цел възстановяване и ресоциализиране в со-

циалните им обкръжения. Намаляването на 

увреждането, клиничната симптоматика и 

стигмата, заедно с превенцията на рецидива, 

редовния прием на лекарства и оказването на 

психосоциални интервенции са рехабилита-

ционни задачи, директно насочени към по-

добряване качеството на живот. Тази цел при-

знава значението не само на качеството на 

живот на засегнатата личност, но също така 

качеството на живот на близкото й социално 

обкръжение. Оказване на професионална 

подкрепа за семействата, в които има лице с 

психично разстройство с цел изграждане на 

дългосрочна система за социална подкрепа и 

съдействие. Във тази връзка К. Риф анализира 

и дефинира следните шест компонента на 

успешното социално функциониране (по Га-

нева, 2010): 

 Себеприемане – нагласата и умението 

на личността да открие и приеме своите сил-

ни и слаби страни.  Изразява се в стремежът 

личността да се чувства добре, дори когато 

осъзнава ограниченията си, чрез поддържане 

на позитивни нагласи към себе си, което е 

основна характеристика на психичното здра-

ве, част от процеса на себеактуализация, оп-

тимално функциониране и зрялост. 

 Наличие на цел в живота - придава 

смисъл, посока, усещане за целеустременост 

и реализация на намеренията на всяка лич-

ност. Целта определя смисъла на живота на 

всеки човек чрез преодоляване на предизви-

кателствата и полагане на усилия. Целият 

жизнен път на оптимално функциониращия 

човек представлява набор от променящи се 

цели и задачи, превръщайки го в продуктивна 

и творческа личност с цел придобиване на 

емоционална цялост в по-нататъшен етап от 

живота. 

 Личностно израстване - представлява 

усещането, че заложбите и възможностите на 

личността се реализират във времето в мак-

симална степен, включвайки идеите за непре-

къснато развитие, за учене през целия живот, 

отвореност към знанието и опита, приемане 

на нови предизвикателства и задачи, различ-

ни от тези в предишните периоди от живота. 

 Установяване на позитивни взаимоот-

ношения с другите –  установяване и под-

държане на междуличностни взаимоотноше-

ния на близост, топлота и взаимно доверие 

със значимите други.  Умението човек да 

обича, както себе си, така и другите,  да про-

явява емпатия,  да изпитва искрено приятел-

ство, чиста любов (способност за интимност) 

и по този начин да достигне до по-пълна и 

цялостна идентификация с другите. 

 Умения за справяне с ежедневните 

предизвикателства на средата.  Този аспект от 

психичното благополучие включва индиви-

дуалните способности на личността да създа-

ва или избира среда, която е подходяща за 

развитие на психичните й качества, на задо-

воляване на собствените й нужди и желания 

като преодолява конкретни препятствия. Пе-

риодът на зрялост изисква участие в значими 

сфери на дейност извън собственото Аз. С 

напредване на възрастта се увеличава необ-

ходимостта от развитие на способност за ця-

лостен контрол над средата и желанието да 

бъде променена творчески чрез физическа 

или умствена дейност.  Приемането на проце-

са на стареене в позитивен смисъл се свързва 

и с това в каква степен личността се е възпол-
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звала от възможностите,  които са й били 

предоставени през целия жизнен цикъл. 

 Независимост – отразява способност-

та човек да се поддържат индивидуалните 

черти на личността в рамките на широката 

социална среда, да се търси усещане за само-

определение и лична автономност, наличие 

на качества като самоопределение,  незави-

симост на мнението и вътрешна регулация на 

поведението. Личността функционира неза-

висимо, не се нуждае от одобрението на дру-

гите, ръководи се от вътрешните си убежде-

ния и ценности, освободена е от колективни 

страхове и вярвания.  Процесът на обръщане 

към себе си с напредване на възрастта дава на 

личността усещане за независимост от нор-

мите, които ръководят ежедневния ѝ живот. 

 

Принципи на психосоциалната рехабили-

тация 

 

Принципите на рехабилитация на хора с 

психични разстройства произтичат от необ-

ходимостта за дългосрочно контролиране на 

симптомите и организационното развитие и 

управление на службите: 

 Всеобхватност и своевременност. В 

сферата на психиатрията в общността лечеб-

ните заведения, центровете за социална реха-

билитация и интеграция, дневните центрове, 

защитените жилища и др., осигуряват потреб-

ностите на хората с тежки психични разст-

ройства от медицински, социални и психоло-

гични услуги. Работата в тях се основава на 

партньорство с други институции с цел сво-

евременно задоволяване на целия спектър от 

потребности при прилагане на специализира-

ни подходи и екипност при обслужването на 

хората с психични разстройства (Сотиров, 

2007). 

 Последователност и плавност. Клинич-

ното състояние на лицата с психични разст-

ройства се променя във времето, следвайки 

известни закономерности. В общия случай 

състоянието преминава през цикъл от три 

фази - срив, стабилизиране и стабилност; като 

може да се задържи във фаза на стабилност, 

да се придвижи към ремисия или да се срине 

отново. В различните моменти от протичане-

то на психичното разстройство потребностите 

- медицински и социални - са различни. Пос-

ледователното и плавно обхващане на всеки 

случай се осигурява чрез координираното 

участие на различните организации, ангажи-

рани с психичното разстройство в различните 

етапи на неговото обслужване. 

 Обща формулировка и индивидуален 

план за работа. Ангажирането на няколко 

организации с един и същи случай на лице с 

психично разстройство изисква различните 

участници да се придържат към обща форму-

лировка и съвместно изработен индивидуа-

лен план за работа. Изготвянето на формули-

ровката се извършва от психиатър, който ин-

тегрира данните от клиничната и социалната 

оценка, формулировката се приема след об-

съждане в мултидисциплинарен екип, с учас-

тието на въвлечените по случая организации, 

пациента и семейството. Отговорно по случая 

лице  - водещ на случая, разпределя задачите 

между различните организации и следи за 

участието на пациента и неговите близките в 

процеса на предоставяне на грижите. 

 Психосоциална насоченост. Насочена 

е към развиване на умения, усвояване на роли 

и придобиване на знания за по-голяма самос-

тоятелност. Извършва се в лечебни заведения, 

центрове за психично здраве, дневни центро-

ве, центрове за социална рехабилитация и 

интеграция, защитени жилища и други. Реха-

билитацията е неотделима от психологичната 

подкрепа за справяне с пораженията над 

идентичността, които съпровождат пси-

хичното разстройство. 

 Поддържащо лечение. Назначава се 

след психиатрична оценка при амбулаторен 

преглед и се предоставя чрез Районна здрав-

ноосигурителна каса (РЗОК) и личния лекар. 

 Мултидисциплинарен екип. В състава 

му влизат специалисти с различна подготовка 

- психиатрия, медицински грижи, клинична 

психология, социална работа, психосоциална 

рехабилитация и други. Те работят в различни 

организации - болнични психиатрични отделе-

ния, извънболнични психиатрични служби, 

психиатрични амбулатории, центрове за пси-

хично здраве, дневни центрове, центрове за со-

циална рехабилитация и интеграция, защитени 

жилища, специализираните институции за пре-

доставяне на социални услуги и други. Работ-

ният формат на мултидисциплинарния екип е 

заседание, което се провежда по график и на 

което се обсъжда развитието на случая. В ро-

лята на модератор на заседанието влизат пос-

ледователно членовете на екипа. 

Само мултидисциплинарен екип с йерар-

хична организация, която определя ефектив-

ното и устойчивото му функциониране, може 

да посрещне и реши възникналия проблем. 
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Екипът трябва да има лидер, за да функцио-

нира ефективно. Когато идеалният избор на 

психиатър, обучен в рехабилитация, не е въз-

можен, тогава екипният лидер следва да има 

адекватно обучение в няколко области. Лиде-

рът трябва също да има знанията и уменията 

да провежда обучение на пациенти по въпро-

си на медикаментозното лечение с цел пови-

шаване на тяхното сътрудничество в лечение-

то. Лидерът следва да познава ранните сигна-

ли, предупреждаващи за идваща криза и да 

знае как да предотврати започването на реци-

див, който може да прерасне в сериозно разс-

тройство на психичното здраве, като се пос-

тавя акцент и в процеса на обучение на паци-

ента и семейството му да бъдат внимателни 

към предупредителните сигнали на болестта 

и да ги разпознават. Лидерът на екипа трябва 

познава методите на трениране в социални 

умения и тяхното прилагане. 

 Подготовка за живот в общността. За 

изготвяне на оценката и цялостната подго-

товка за извеждане на хората с психични раз-

стройства в общността, както и за провеж-

даните след това дейности, отговорност 

носи водещия на случай специалист. В съв-

местни срещи с ръководителят и специалис-

тите на специализираната институция, се пра-

ви оценка на хората с реални възможности да 

бъдат интегрирани в общността. Този подбор 

се прави въз основа на личната и професио-

нална преценка, на базата на информацията от 

индивидуалните планове за работа. Оценката 

включва анализ на психичните особености, 

практическите умения и навици, възприятията, 

познавателните потребности и възможности 

на лицата. 

 Изготвяне на план за работа в общ-

ността. Екипът изготвя план за работа, в съ-

ответствие с потребностите на лицето. По-

сочват се стъпките за реализирането му, оп-

ределят се целите и се предвиждат и допъл-

нителни действия. Обсъждат се очакваните 

резултати от предвидените действия (индиви-

дуална и групова работа) и се фиксират сро-

кове за изпълнение на конкретните задачи и 

цели. В зависимост от потребностите, същес-

твуват два модела планове за работа: стан-

дартен и разширен (Сотиров, 2002). 

Стандартният план за работа е предназ-

начен за хора, които се нуждаят от подкрепа 

или интервенции от една институция или 

специалист и поведението им не е опасно за 

тях самите или за другите. 

Разширеният план за работа е предназна-

чен за хора, които имат: затруднена комуни-

кация; комплексни потребности, обуславящи 

и налагащи по-интензивна помощ от други 

институции и организации, т.е. необходимо 

е да бъдат в контакт с повече от един спе-

циалист или институция (например с дирек-

циите за социално подпомагане, със следст-

вените служби и съдебни органи, с органа по 

настойничество и т.н.); повече от едно кли-

нично състояние, усложнено от злоупотреба 

с алкохол, психотропни вещества, лекарстве-

ни препарати и/или наркотици, като последс-

твие от самостоятелния живот в общността. 

 Грижи в общността 

Целта на поддържането на пациента в най-

естественото за него социално обкръжение 

поставя ударение върху базираните в общ-

ността грижи и предлагани социални услуги и 

дейности. За да се поддържа пациента в общ-

ността, при по-тежките разстройства е необ-

ходимо да се предлага подкрепа не само на 

засегнатото лице, но и на семейството му. За 

да се поддържат успешно такива пациенти в 

общността, трябва да има адекватни възмож-

ности за самопомощ, подкрепа, професионал-

но обучение и работа, също както и адекватни 

възможности за трениране в социални умения 

и умения за водене на самостоятелен и неза-

висим начин на живот. 

 Свободното време 

Често пропускан или страдащ от недоста-

тъчно внимание аспект на психиатричната 

рехабилитация е пълноценното използване и 

удовлетворително оползотворяване на сво-

бодното време. 

Следователно, от концептуална гледна 

точка психиатричната рехабилитация се въз-

приема като непрекъсната работа приоритет-

но с аспектите на психичните разстройства, 

които хронифицират и водят до инвалидиза-

ция. Психиатричната рехабилитация изисква 

организиране на медицински, образователни, 

професионални и социални услуги, които 

синхронизират потребностите, както на паци-

ента, така и на семейството му и достъпните 

ресурси и услуги. Методите включват разно-

образни комбинации на специфични техники, 

от биологични (например медикаменти) до 

психотерапевтични, професионално обучение 

и трениране в социални умения, когнитивни и 

поведенчески техники, групи за взаимопомощ 

и обучение на пациента, близките му и по-

широката общност по разнообразни въпроси, 

свързани с психичното здраве. 
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 Образование 

Важен аспект на цялата медицинска реха-

билитация, включително и психиатричната, е 

разпространяването на полезната за промоция 

на здравето информация. На нивото на об-

ществото е важно да се промотира въвлече-

ността в дейности, базирани в общността, и 

включването в значими социални задачи и 

мрежи. Психологически е важно да се промо-

тират себеоценката, оптимизма и надеждата 

за възстановяване и лечение. Подходящата 

рехабилитация намалява рецидивите и пов-

торното хоспитализиране при по-тежки забо-

лявания. Рехабилитацията повишава качест-

вото на живот, измерено както при пациенти-

те, така и при техните близки (Кацарова, 

2002). 

Приложението на посочените принципи за 

рехабилитация на лица с психични разстройс-

тва е насочено към целта да се увеличи сте-

пента на независимо функциониране в об-

ществото на лицата с психични разстройства, 

което изисква придобиване на контрол над 

симптомите на разстройството, които водят 

до увреждане и предотвратяване на неговото 

прогресиране. Увредената или загубена в 

различна степен психична функция се прев-

ръща в главна цел на провежданата рехабили-

тация. По – голяма част от психиатричните 

разстройства са тежки и с рекурентен ход. 

Като при всички рекурентни заболявания, 

важни цели са предотвратяването на рециди-

ва и прогресирането на заболяването и в час-

тност – предотвратяване на хоспитализация-

та. По този начин лечението се провежда в 

контекста на обичайния живот на засегнатото 

лице, като по този начин се избягва изолация-

та и стигматизацията. Това са параметрите, 

които маркират новата психиатрична идеоло-

гия  относно интеграцията  и  ресоциализаци-

ята на хората с психични разстройства в об-

ществата. В тази посока е необходимо да се 

обучат пациента и близките му как да разпоз-

нават и управляват отключващите жизнени 

събития, провокиращи обостряне на заболя-

ването (рецидив). Поради това, ранното раз-

познаване на симптомите и бързата намеса са 

важни аспекти (Германов, 2002). 

 

Последствия за семейството при хронична 

психична болест 

 

Хроничната психична болест поставя от-

печатък не само върху страдащите от нея, но 

и върху семействата им. В България голяма 

част от хората със сериозна психична болест 

живеят със семействата си. Семейните члено-

ве  преживяват сериозна криза – психологи-

ческа, емоционална, финансова. Наличието на 

психична болест поставя пред членовете на 

семействата много въпроси, за които те нямат 

или поради срам и страх не смеят да потърсят 

информация. Хората с психична болест и 

семействата им често крият факта на заболя-

ването и го държат в тайна. Това има послед-

ствия в няколко посоки. От една страна заба-

вя търсенето на помощ и лечение, от друга - 

ограничава социалните контакти на семейст-

вата и те се изолират, като остават сами с 

тайната си. Друго измерение е промяната на 

ролите вътре в семейството.  Наличието на 

член от семейството с хронична психична 

болест налага преразпределяне на семейните 

роли, което не винаги става спонтанно и 

бързо. Родителите започват да полагат свръ-

хгрижи за болното си дете, независимо на 

каква възраст е то дори след овладяването на 

симптомите и да контролират поведението 

му. Близките пренебрегват собствените си 

потребности в името на това да се грижат за 

болния, което води до сериозен психологичен 

дистрес и до поява на симптоми на депресия 

и тревожност, както и до телесни симптоми. 

Близките най-често се оплакват от загубата на 

значим/смислен социален контакт с болния си 

роднина, загрижени са за ограничените соци-

ални контакти на пациента и за професионал-

ната му  реализация. Степента на семейното 

страдание е свързана с различни характери-

стики като: 

 социодемографски - пол, образова-

телно ниво, връзка с пациента; 

 клинични характеристики на заболя-

ването - продължителност, вид симптоми, вид 

поведенчески нарушения, социално функцио-

ниране; 

 характеристики на социалната мрежа 

и на личността (напр. наличието на широка и 

подкрепяща социална мрежа и на разнооб-

разни стратегии за справяне са свързани с по-

ниско ниво на семейно страдание). 

Така както самият човек с психично-

здравен проблем, така и семейството му са 

подложени на социална изолация. Ситуацията 

се утежнява допълнително от изтощението от 

грижите и от страха близкият им да бъде ос-

тавен сам, което от своя страна води до уве-

личаване на нивата на стрес у роднините и на 

семейното страдание. Така се затваря порочен 

кръг от който е малко вероятно да се излезе, 
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ако липсват специфични програми за оказва-

не на подкрепа на родители на хора с хронич-

на психична болест,  които да облекчат бре-

мето от грижите. За съжаление близките чес-

то не намират такава подкрепа дори и у про-

фесионалистите в областта на психично-

здравните грижи. 

 

Стратегии за работа със семейството за 

справяне с хроничното психично  

разстройство 

 

Стратегиите за работа със семейства, в 

които има човек с психична болест трябва да 

имат и социален фокус, целящ увеличаването 

на социалната подкрепа за семействата и ре-

дуциране на стигмата. Успешни стратегии за 

справяне с бремето на грижите са търсенето и 

получаването на информация, поддържането 

на активно социално участие и  интереси.  

Това позволява на семействата да получат 

повече практическа и емоционална социална 

подкрепа и професионална помощ. В Бълга-

рия наличието на сериозна психична болест е 

тежко изпитание, както за самия човек, който 

страда, така и за близките му. Необходимо е 

професионалната общност да признае страда-

нието на семействата, в които има човек с 

психична болест, да изследва потребностите 

им и да предложи адекватна подкрепа. Съще-

ствуващите услуги в тази област са резултат 

от усилията на малък брой професионалисти 

и са финансирани чрез проекти и лично за-

плащане, а би трябвало да преобладават тези, 

които са финансирани от държавата. 

 

Социално възстановяване след прека-

рана психична болест 

 

Десетилетия наред хората със сериозни 

психични заболявания са били изпращани в 

психиатричните болници, където много от 

тях са оставали до края на живота си. Сега 

хора със същите заболявания са окуражавани  

да напускат болниците и да търсят мястото си 

в общността. Първоначално огромните пси-

хиатрични болници са създадени, защото 

никой не е вярвал, че човек със сериозно пси-

хично заболяване може да се излекува и да 

намери достойно място в обществото. Ако не 

бъде започнато лечение при първия или ня-

кой от следващите пристъпи на болестта, 

човек може да продължи да боледува цял 

живот. В повечето случаи първи или пореден 

пристъп на болестта може да бъде овладян с 

подходящи медикаменти. Ранното разпозна-

ване на първия пристъп при млади хора и 

бързото прилагане на базирани на доказател-

ства подходи за лечение и рехабилитация 

води до бързо възстановяване, едновременно 

от позитивните (налудности, халюцинации и 

нарушение на мисленето) и от негативните 

(социално оттегляне, силно изразена апатия, 

занемаряване на грижите за себе си) симпто-

ми на болестта. Това е най-оптимистичният 

вариант – след подобен пристъп може да има 

пълно завръщане към обичайния живот без 

никакви признаци на болестта. Около 20 % от 

болните имат само един пристъп и след от-

шумяването му те се завръщат към обичайния 

си начин на живот. 

В началото на 80-те години на миналия век 

започва да нараства количеството на писме-

ните свидетелства на хората с психично-

здравни проблеми, успели да намерят ново 

място в общността и да изпитат удовлетворе-

ние от живота си, независимо от непълното 

възстановяване. Казано с други думи, те про-

дължават да страдат от симптомите и прояви-

те на заболяването, но успяват да контроли-

рат живота си до степен да извличат радост от 

него – и да получават признание за постиже-

нията си от околните. Социалното възстано-

вяване акцентира върху надеждата, че човек 

може да води изпълнен със смисъл живот 

независимо от психичната си болест. Възста-

новяването е начин да живее човек  удовлет-

воряващ, изпълнен с надежда и реален принос 

към общността живот, въпреки ограничения-

та, причинени от болестта. 

 

Компоненти на възстановителният процес: 

 

 Надежда. Това е основата на възста-

новяването. Дори и най-слабата надежда, че 

нещата могат да се подобрят, дава енергия на 

процеса на възстановяване. В началото на 

процеса надеждата може да бъде вдъхната от 

близък, приятел или професионалист. Ус-

пешното възстановяване изисква, обаче, в 

някакъв момент потребителят сам да развие 

усещане за надежда. 

 Медикаменти / лечение. Процеса на 

намиране на най-подходящите лекарства и 

страничните ефекти могат да бъдат много 

неприятни, но, според повечето хората с пси-

хично-здравни проблеми, лекарствата са ре-

шаващи за постигането на успех. За мнозина 

целта не е да спрат приема на лекарства 

изобщо, а да взимат най-малкото възможно 
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количество. Пациентите често оценяват лече-

нието и рехабилитацията като полезни за въз-

становяването им. 

 Овластяване. Овластяване означава 

убеждение, че човек има властта и контрола 

над собствения си живот, както и над болест-

та си. Овластяването също включва поемане 

на отговорност за себе си и застъпничество за 

себе си и другите. 

 Подкрепа. Много е важна подкрепата 

на другите хора с психично-здравни пробле-

ми, семейството, приятелите и психично-

здравните професионалисти. Особено е доб-

ре, когато има множество източници на подк-

репа. Това не само намалява усещането за 

изолация у човека с проблеми, но и повишава 

активността му в общността, с което допри-

нася за намирането на подходяща роля. Хора-

та с психично-здравни проблеми често казват, 

че възможността да общуват с други хора, 

които разбират чувствата и преживяванията 

им, е най-важната част от възстановяването. 

 Образование / знание. Възстановява-

нето е сериозно подкрепено от нарастването 

на познанията на човека с психично-здравни 

проблеми за собствената болест, лекарствата, 

най-доброто лечение и достъпните ресурси. 

Знанието е важно да засяга и конкретния чо-

век, включително и симптомите на болестта 

му, за да може да ги контролира по-добре. 

 Взаимна помощ (самопомощ). Тя 

може да приема много форми, включително 

взаимно обучение за разпознаване на симп-

томите и взимане на мерки за тяхното овла-

дяване, споделяне на информация за болестта 

и лечението й, научаване и прилагане на уме-

ния за справяне, посещаване на групи за оказ-

ване на подкрепа и развиване на система за 

оказване на подкрепа. 

 Трудова заетост. Заетостта позволява 

на повечето потребители да създадат отново 

положителна идентичност, свързана с усеща-

не за ценност и цел. 

Идеята на доклада е провокирана изцяло 

от практическото приложение на разгледана-

та проблематика в професионалното ми раз-

витие през последните десет години. Работата 

ми като клиничен социален работник е изця-

ло насочена към лицата с психични разст-

ройства и тяхното близко социално обкръже-

ние. Практиката показва, че психосоциалната 

рехабилитация е надежден и ефективен под-

ход в работата с лица с психични разстройст-

ва. Тя е важната стъпка към воденето на пъл-

ноценен и смислен живот с болестта, както и 

към възстановяване на потенциалните въз-

можности за личностно и социално функцио-

ниране на личността.  

За разлика от медицинския модел, социал-

ния подход работи със силните страни на 

засегнатата личност и близкото й социално 

обкръжение с цел развитие, укрепване и изг-

раждане отново, когато е необходимо. По 

този начин личността се превръща в активна 

страна в посредническия и партниращ про-

цес, а не просто недоволен консуматор. Лице-

то с психично разстройство става потребител 

на социални услуги, овластен да съдейства на 

специалистите в лечението и процеса на възс-

тановяването си. Психосоциалната рехабили-

тация допринася за възможността лицето да 

поеме отговорност за себе си, за живота си, за 

възстановяването си и възвръщането към 

пълноценния и социално активен начин на 

живот и общуване, въпреки диагностицира-

ната психична болест. Така лицето с психич-

но разстройство се извежда от принудителна-

та или наложената му изолация чрез предос-

тавяне и участие в алтернативни форми на 

социални услуги в общността (защитено жи-

лище, дневен център и др.). 

Като цяло психосоциалната рехабилитация 

помага на личността да се научи да преодоля-

ва последствията от психичната болест чрез 

овладяване на нови умения, знания и техники 

за справяне.  

Като пример мога да представя в синтези-

ран вариант същността и основните програми 

на работа в социалната услуга в общността – 

„Защитено жилище за лица с психични разст-

ройства”. Основното   предназначение е 

превръщането му в свързваща част между 

живота в специализирани институции и под-

готовката за живот в обществото. Водещият 

модел на работа е „живот в малка група” от 6 

до 12 потребители на социалната услуга. 

Продължителността на ползване на социална-

та услуга се определя от индивидуалните 

възможности и потребности на потребители-

те. Водещите цели са: стимулиране и разви-

тие на личностния потенциал на лицата с 

психично разстройство за справяне с труд-

ностите, които им поставя то, както и изграж-

дане на социални и трудови умения и навици, 

които са предпоставка за водене на незави-

сим, активен, достоен и пълноценен начин на 

живот чрез удовлетворяващи емоционални 

контакти и общуване с близкото социално 

обкръжение. Заложените цели се постигат 

чрез: изграждане на социална среда, близка 
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до семейната; създаване на условия за подпо-

магане, взаимопомощ и обучение на потреби-

телите с партниращото съдействие и подкре-

па от страна на ангажираните професиона-

листи. Пример: - Индивидуални консултации 

и работа по заявени проблеми от страна на 

потребителя; - Обучения в прием на лекарст-

ва; - Обучения „Контролиране на симптоми-

те”; - Обучения в ежедневни и социални уме-

ния; - Програма „Терапевтична общност” и 

др.   

Заключение 

 

След успешно и системно прилагане на 

програмите за психосоциална рехабилитация 

при лицата с психични разстройства се пости-

га: намаляване проявите на клиничната симп-

томатика; провеждане на обучения за справя-

не с проявите на болестта; трениране в соци-

ални и ежедневни умения; изграждане на 

социални връзки и контакти, чрез които ще се 

реализира ресоциализацията на личността 

към общността. Специалистите от програмите 

за психосоциална рехабилитация координи-

рат цялостния процес на оказване на профе-

сионална подкрепа и съдействие на потреби-

телите, предоставяни от екипа от професио-

налисти чрез добре познатия метод „водене 

на случай”. Чрез посочения метод могат да 

бъдат удовлетворени широк кръг от потреб-

ности на лицата с хронични психични разст-

ройства чрез предоставяне на социални услу-

ги и дейности, които удовлетворяват актуал-

ните и заявените потребности на потребите-

лите.  
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Въведение 
  

Ако се направи паралел между бурното 

време на следосвобожденска България и нес-

покойните дни на нашето съвремие ще се от-

крие удивителна прилика в острия полити-

чески сблъсък, желанието за промяна и зае-

мане на подобаващо място сред развитите 

европейски държави. 

Заглавието на една знаменита книга Стро-

ители на съвременна България звучи и днес с 

поразителна актуалност. Между дългите лу-

тания, политическите боричкания и непре-

къснатата борба за власт, българското общес-

тво продължава да търси своите достойни 

водачи. Във време когато честността и мора-

лът са дефицит, а безпринципността и войнс-

твената арогантност се опитват да подменят 

исконните човешки ценности, повече от вся-

кога е необходимо да се потърси назад във 

времето примера на тези бележити  българи, 

които чрез своята огромна ерудиция и досто-

ен живот ни учат на чест, морал, любов към 

отечеството и истинско държавническо мис-

лене. 

Чрез последователното разкриване на оне-

зи положителни качества, съчетани в лич-

ността на д-р К. Стоилов, авторът си поставя 

за цел да посочи автентичния български при-

мер за чест, морал, безкористност и истинско 

държавническо мислене, който всеки един 

политик и държавник е длъжен да следва, не-

зависимо от личните си интереси и партийни 

пристрастия. 

Ето защо настоящото изследване е повече 

от навременно и има своя положителен при-

нос в съвременната българска историография, 

където отделни моменти от  дипломатическа-

та и политическа дейност на този бележит 

българин са засегнати в трудовете  на редица 

български учени като Елена Стателова, Ра-

дослав Попов, В. Танкова, Стайко Трифонов, 

Йоахим фон Кьонигсльов и др.
1 

В разработката са използвани документи 

от ЦДА, БИА на НБКМ, Дневниците на 

Народното събрание публикувани докумен-

ти, статии от периодичния печат, спомени, 

както и постиженията на българската истори-

ография.  

 

Изложение 

 

Д-р Константин Стоилов е роден в Плов-

див на 23 септември 1853 г. в заможно семей-
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ство. Майка му е копривщенка от рода на 

Моравеновци. Баща му е от Стара Загора, за-

селен в Пловдив. Първоначалното си класно 

образование получава в град Пловдив, в 

епархийското училище „Св. Св. Кирил и Ме-

тодий”. Още при своя учител големия възро-

жденец Йоаким Груев К. Стоилов развива 

усет за науката и обществените проблемии. 

През есента на 1867 г. постъпва в американ-

ския Роберт колеж в Цариград, където за-

вършва през юли 1871 г., със степен „Bachelor 

of arts”. Следва през 1872–1877 и завършва 

правни науки в Германия – Хайделберг и 

Лайпциг с докторска титла „Cum laude 

superato”. Продължава образованието си в 

Париж, изучавайки френското право.
2  

През Освободителната война (след април 

1878 г.) той се завръща в България и известно 

време участва в списването на вестник „Ма-

рица”.
3 

 На 1 август с.г. д-р К. Стоилов е наз-

начен от руските окупационни власти за член  

на Пловдивския губернски (апелативен) съд, а 

на 26 януари 1879 г. е преместен с повишение 

за председател на Софийския губернски съд. 

Като такъв той по право е депутат в Учреди-

телното събрание в Търново. Едва навършил 

двадесет и петата си година, д-р К. Стоилов 

произнася на 27 февруари 1879 г. първата си 

парламентарна реч „по общонародния 

въпрос”, която го нарежда между най-

авторитетните членове на събранието.
4
  

Този въпрос на въпросите се налага още 

преди да се пристъпи към задачата за устрой-

ството на Княжеството. Толкова е голямо 

разочарованието от решенията на Берлинския 

конгрес, по силата на който България е поли-

тически разпокъсана. К. Стоилов се спира над 

различните чувства, които вълнуват народни-

те представители и след като предлага да се 

отправи благодарствен адрес до Царя - Осво-

бодителя, настоява да се изкажат в адреса ис-

крено и ясно както болките, така и опасенията 

за бъдещето, защото всички виждат, че „над 

небосклона на отечеството ни грози черен 

облак”. И обяснявайки оправданието на този 

страх, както от гледна точка на развитието на 

българската държава в очертаните й граници, 

така също и откъм твърде тревожното поло-

жение отвъд тях, ораторът дава израз с най-

подходящите и най-убедителните акценти на 

всеобщата тъга за откъснатите от Княжество-

то: Южна България и Македония. 

Думите на този вдъхновен държавник 

очертават и отпочват бъдещата политика на 

свободна България и дори нещо повече: успя-

ват да обяснят свещено-оправданите стреме-

жи на нашата нация за обединение.
5
 

Тази реч е програма на вътрешната и 

външната политика на България. Тя си остава 

и днес класически образец на държавническо 

красноречие, ненадминат, но и недостигнат. 

Тя е автопортрет, но и характеристика на 

българския народ от освободените и неосво-

бодените ни предели. Изнася разбиранията, 

стремежите, съкровените чувства на младия 

оратор, но и отразява вярно разбиранията и 

копнежите за свобода, напредък и народно 

единство на всички българи. „Тази историче-

ска реч, според думите на Г. Говедаров, ни 

дава достатъчно данни, за да го характеризи-

раме: Поет, защото никога не е писал речите 

си, но и философ. Оратор, но и държавник. 

Държавник с ясно прозрение за бъдещето, но 

и с усет за реалностите. Поради това всякога 

уравновесен и завършен реалполитик, от ев-

ропейски ръст и подчертан западен стил. 

Патриот без екзалтации и крясък, без високо-

мерие и илюзии. Следва и прилага началото 

на великия старец, британския министър-

председател Гладстон: „The honest policy is 

the best policy” – „Честната политика е най-

добрата политика”. Дири синтеза на идеите, 

на добрите воли, на здравите обществени си-

ли. Не отрича и не остава чужд на законите на 

еволюцията.”
6
 

В Учредителното Народно събрание спо-

ред думите на Тома Васильов, д-р К. Стоилов 

поддържа началата, които Консервативната 

партия се опитва да прокара в Конституцията, 

и благодарение на една рядка интелигентност 

и красноречие добива известност и заема 

лично място между депутатите. „Когато княз 

Александър видя Стоилова, дошъл при него в 

Ливадия (Крим) с една депутация, за да му 

поднесе акт за избирането, той го задържа 

при себе си за секретар, а след няколко месе-

ца го назначи за началник на новоучредения 

Политически кабинет. Либералните първенци 

не гледаха с добро око на Стоилова, защото 

подозираха, може би с основание, че упраж-

нява влияние върху княза, в полза на консер-

ваторите, ала той се държеше тъй коректно, 

че те не се решаваха да го атакуват явно”, че-

тем в спомените на Тома Васильов.
7  

Пословичната коректност и особената сен-

зитивност на д-р К. Стоилов когато става реч 

за спазването на закона прозират от следва-

щия на пръв поглед малък, но всъщност твър-

де значим факт, безпогрешно характеризиращ 

морала на този бележит българин. „Избран за 
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представител на І-то Обикновено Народно 

събрание (ОНС), той се отказа, като нена-

вършил определената в Конституцията въз-

раст. Освен него, Ив. Славейков и Ил. Лука-

нов, аз не зная, споделя Т. Васильов, други да 

се е отказал по такъв повод от депутатство, а 

непълнолетни избраници имаше в много На-

родни събрания.”
8
 

През месец юли 1881 г. д-р К. Стоилов уп-

равлява Министерството на външните работи 

временно, до пристигането на д-р Г. Вълко-

вич, а след неговата оставка на 14 януари 

1883 г. е назначен за титуляр на същото ми-

нистерство. След два месеца, обаче, той пода-

ва оставка заедно с Гр. Начович и Д. Греков, 

заради една разпра с министър-председателя 

Соболев. Малко след това княз Александър І 

Батенберг го праща за свой представител в 

Петербург, но там той няма успех и се връща 

след няколко седмици. В съставеното от Др. 

Цанков на 7 септември с.г. смесено минис-

терство К. Стоилов поема портфейла на пра-

восъдието, обаче на 31 декември го отстъпва 

на К. Помянов и става адвокат.
9
 

Превратът на 9 август 1886 г. (свалянето 

на княз Александър и изпращането му под 

конвой в Русия) пробужда у К. Стоилов всич-

ката енергия на първостепенен държавник: 

той забравя „принципните деления”, подава 

ръка на Петко Каравелов и Ст. Стамболов, 

устройват контрапреврат и връщат княз Ба-

тенберг. След отказа на руския император да 

одобри завръщането му, българският княз 

абдикира доброволно.
10 

Така настъпва онова страшно време за не-

укрепналата още българска държава, познато 

в международната дипломация като „Българ-

ски въпрос”. Обстановката в страната става 

трудна и опасна. Русия се обявява против 

създаденото положение и не го признава. 

Единственият изход, от дълбоката криза и 

международната изолация, в които попада 

България е незабавният избор на български 

княз.
11

 

Като министър на правосъдието в либе-

ралния кабинет на д-р В. Радославов, съста-

вен на 26 август с.г., не друг, а точно д-р К. 

Стоилов официално е натоварен от българс-

кото правителство и в края на 1886 г. пред-

вожда специална българска депутация, със 

задача да спечели благосклонността на Вели-

ките сили за уреждане на положението в Бъл-

гария чрез избора на нов княз. След неуспеха 

на мисията
12 

и провала на последвалите пре-

говори в столицата на Османската империя,
13 

управляващите в България възприемат друг 

вариант за разрешаването на „Българския 

въпрос” чрез „избор на княз, който е готов да 

дойде в България без предварителното съгла-

сие на великите сили.” Със специална тайна 

мисия във Виена през март 1887 г. отново е 

натоварен д-р К. Стоилов.
14 

Изборът на либе-

ралния кабинет изобщо не е случаен. Изклю-

чителната  трудност на задачата, изисква ши-

рока юридическа компетентност, отлични 

дипломатически умения и подчертано дър-

жавническо мислене, които успешно се съче-

тават  в личността на д-р К. Стоилов. След 

няколкомесечни усилени дипломатически 

совалки мисията завършва с успех и българс-

кият трон се заема от принц Фердинанд Сакс 

Кобург Готски.
15 

 

„Сега вече Стоилов търси случай да се от-

тегли от кабинета, за да заеме своята прин-

ципна позиция. И извършва това с гражданс-

ко достолепие. Намира подходящ повод и за-

явява в Народното събрание (което е изцяло 

либералско, разбира се) досущ скромно, че е 

влязъл в кабинета (въпреки принципните си 

различия с либералите върху управлението 

въобще) само, защото е готов да жертва всич-

ко, за да се изкара страната от тежката поли-

тическа криза. Но, ако е дошло време, ако съ-

действието му е вече излишно, той е готов 

веднага да се оттегли. Това, според Антон 

Страшимиров, става на 7 декември 1888 г. 

Народното събрание разглежда представения 

от министъра на правосъдието д-р К. Стоилов 

закон по печата и по повод на една либералс-

ка критика, последният заявява: „Против моя-

та воля се намирам на министерския стол. 

Това, вярвам, мнозина представители знаят. 

Но намерил съм веднаж, трябва да направа 

това, което съм мислил, че е най-добро за 

България.”
16 

  На 11 декември 1888 г. К. Стои-

лов излиза в оставка и отново се посвещава на 

адвокатската професия, която упражнява до 

падането на Ст. Стамболов и в която има 

бляскави успехи по углавни дела въобще и 

частно по няколко политически процеси.
17 

 

Д-р К. Стоилов е строг конституциона-

лист. И само като такъв е консерватор. Но той 

е против либералите не само поради консер-

вативните си убеждения, а и поради факта, че 

за последните няма авторитети и често пъти 

най-заслужили българи биват отричани и 

охулвани, заради партийни цели. 

Три са основните положения, които заста-

вят този бележит българин да очертае фронт 

на борба срещу диктатурата на Ст. Стамбо-
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лов: 1) строг конституционализъм, макар и 

ограничен; 2) култивиране сред гражданство-

то чувство на законност; 3) тачене на всички 

видни лица, които се ползват с име сред на-

рода. Ето защо, при заведения процес срещу 

Търновския митрополит Климент Браницки 

д-р К. Стоилов излиза на открита борба сре-

щу Ст. Стамболов.  

Поводът е женитбата на княз Фердинанд 

за католичка и предизвиканата по инициатива 

на Ст. Стамболов, конституционна промяна, 

която позволява престолонаследникът на 

България да бъде от католическо вероизпове-

дание. Митрополит Климент не само се обя-

вява против това, но в едно черковно слово в 

Търново говори против управлението. Ведна-

га по заповед на Ст. Стамболов правителст-

вени шайки нападат митрополията в Търново, 

извличат митрополита, изпокъсват книгите и 

ръкописите, а самия Климент влачат из ули-

ците и го хвърлят в затвора. 

Точно по този възмутителен случай д-р К. 

Стоилов поема защитата на митрополит Кли-

мент и пред касационния съд в София (делото 

е гледано от Окръжния съд в Търново и мит-

рополитът е осъден на три години затвор). 

Тази стъпка на К. Стоилов смущава някои 

негови близки хора, защото митрополит Кли-

мент е русофил, а довеждането на княз Фер-

динанд е дело на самия К. Стоилов. Така не-

говият шурей в Лондон, Петко Тъпчилещов 

го пита с огорчение, защо се е намесил в този 

процес и не е ли погрешна тази му стъпка?  

„Въпросът ти, защо съм поел да защитавам 

митрополит Климент ми се видя странен. От-

говорът ми е: 1) защото трима от четирите 

синодални митрополити ме молиха да сторя 

това; 2) защото е едно право дело; 3) защото, 

като човек и адвокат, считам за своя длъж-

ност да защитя един гражданин, онеправдан и 

злоупотребен по един най-възмутителен на-

чин, и 4) защото моето минало ми налага за 

длъжност да защитя докачената ни правос-

лавна църква и опозорения сан на един кири-

арх на тази църква. Ако В(исоко) 

Пр(еподобният) Климент е извършил някое 

престъпление в минали времена, защо не го 

съдиха тогава, ами сега за една християнска 

проповед, държана в църква, го позорят и 

скандализират! Що се касае за делото: проку-

рорът даде заключение, че трябва да се каси-

ра, защото има съществени нарушения. Съдът 

се оттегли на съвещание и остана съгласен да 

го касира, като отложи (прочитането на резо-

люцията) за сутринта. Научава се правителст-

вото, стяга ги и на другия ден изнесе съвсем 

противоположна резолюция. Всички са въз-

мутени.” 

Д-р К. Стоилов е толкова потресен от по-

литическото пристрастие по върховете на 

българското правосъдие, че с огорчение зая-

вява: „Недостойно е вече да се пледира пред 

такъв съд!” И действително през целия си 

живот след това той  не се явява да пледира 

пред касацията.
18 

       

Народното негодувание нараства като сти-

хия и след седемгодишно тежко властване Ст. 

Стамболов пада от власт. На 18 май 1894 г. 

княз Фердинанд кани К. Стоилов да състави 

новото правителство.
19

 К. Стоилов „е пока-

нен”, но всъщност той е наложен от съедине-

ната опозиция и то не като шеф на партия, а 

като личност със своята минала дейност, със 

своите качества и добродетели, със своята 

култура, със своя такт и твърдостта на харак-

тера си.  

В това свое  петгодишно управление К. 

Стоилов развива с необикновен размах всич-

ки свои способности, дарби и сили и се стре-

ми да постави България на висотата на запад-

ноевропейските държави.  

Като министър-председател след 18 май 

1894 г. той постига едно политическо чудо: 

обединява консерваторите от Северна Бълга-

рия със съединистите–демократи от Южна 

България. Той поема властта с девиза „Сво-

бода и законност” и по този начин събира 

около себе си всички просветени, здравомис-

лещи и почтени българи от села и градове, от 

които се образува една обществена сила, на-

именувана Народна партия, на която той е 

шеф до последния ден на живота си. 

Това време се ознаменува с дела от епо-

хално значение. Конституционните права и 

свободи се възстановяват и в страната се ус-

тановява ред, законност и спокойствие.
20

  

Д-р К. Стоилов е умерен в действията си и 

всякакви крайности му се виждат  все така 

осъдителни, както и исканията да се управля-

ва мимо Конституция или да се промени Кон-

ституцията, за да се управлява по-спокойно. 

На нееднократните предложения от негови 

съпартийци в последните години от живота 

му да се съгласи и той за изменението на 

Конституцията в един или друг смисъл, К. 

Стоилов отговаря ясно и категорично: „Конс-

титуцията не ни е крива, ако работите отиват 

лошо; с тази Конституция аз можах, без 

спънка, да управлявам пет години и да из-

върша хубави, полезни и напредничави дела. 
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С много по-либерална или по-консервативна 

Конституция развалените управляющи могат 

да си играят както щат, да я тъпчат колчем 

това им потрябва и да произволничат докол-

кото това им е по душа. Хора, хора, хора ни 

трябват, нам. Конституцията е добра при доб-

рите, лоша при лошите управляющи.”
21 

 

Високият морал, справедливостта и чест-

ното държавническо мислене отчетливо про-

зират, както в директивите, които бележитият 

българин дава на висшите чиновници така и в 

начина по който самият той подбира лицата 

за високите длъжности в държавата. „Във 

всичките си действия ще се движите в рамки-

те на законите. Ще се постараете да се заоби-

колите от всички почтени хора, без разлика 

на наши – ваши. Всякога ще отблъсквате от 

себе си всички непочтени хора, без разлика на 

наши – ваши.”
 
Това са съветите, отправени от 

Д-р К. Стоилов към Л. Лазаров
22

 преди назна-

чаването му за околийски началник на Иск-

рец, Самоков. 

Когато извършва предизборните си оби-

колки, д-р К. Стоилов живо се интересува от 

това какви хора се предлагат за народни 

представители, но  най-вече го вълнува факта 

„за какви ги смята местното население”. Като 

истински отговорен политик и човек с дър-

жавническо мислене, той не се поколебава да 

снеме непопулярните лица и да приеме из-

дигнатите местни кандидатури, ако хората не 

одобряват предложените от партията канди-

дати.
23

 

През юли 1894 г. вече като министри К. 

Стоилов и Рачо Петров посещават по-

големите градове в Южна и Северна Бълга-

рия, тържествено акламирани от местното 

население. В Пловдив, бившата столица на 

Източна Румелия, д-р К. Стоилов държи сво-

ята първа голяма политическа реч, която е 

проникната от вяра в настъпването на закон-

ността, свободата, реда и почтеността, които 

възвестява. Относно външната политика, той 

открито заявява, че България ще се стреми да 

култивира добри отношения с всички държа-

ви, като пази строго независимостта си. 

Анонс, отправен в отговор на  появилите се в 

чужбина подозрения, че „България след пада-

нето на Стамболов, щяла да се хвърли в ръце-

те на Русия.” 

Обиколката на двамата министри се прев-

ръща в истинско триумфално шествие. На 31 

юли 1894 г. те са приети от княза и го уверя-

ват, че народът единодушно ще подкрепи 

правителството.
24

  

На 1 август 1894 г. излиза указ за разпус-

кане на VІІ Обикновено народно събрание. 

Изборите за VІІІ ОНС са назначени за 11 сеп-

тември с.г.
25

 

Осмото ОНС се отличава със своя пъстър 

състав. В него са представени всички полити-

чески течения, с изключение на партията на 

Стамболов, която не се и опитва да вземе 

участие в изборите. С изключение на Др. 

Цанков и П. Каравелов, в събранието заседа-

ват почти всички видни лица в страната. В 

тронното слово, с което се открива първата 

му сесия, с право се казва, че никое народно 

събрание дотогава не се е отличавало с такъв 

голям контингент интелигентни хора, поради 

което с право е наречено „интелигентното 

събрание”.
26 

 

Още в едно от първите заседания на сесия-

та е внесен на разискване отговорът на трон-

ното слово. В комисията по изработване на 

отговора е повдигнат въпроса защо в него ня-

ма пасаж по външната политика. Това довеж-

да до  истинска полемика в българския об-

ществен и политически живот. Добре извест-

но е, че Ст. Стамболов е свален, не само по-

ради диктаторските си методи на управление, 

но и заради това, че българският държавен 

глава се стреми да уреди международното си 

положение, за което крайно русофобската 

политика на бившия премиер става неудобна. 

В тронното слово съвършено съзнателно не се 

говори за външна политика, защото българс-

ката страна все още не е наясно с какви труд-

ности ще се срещне при преследването на та-

зи цел. Телеграмата на руския цар Николай ІІ 

до княз Фердинанд обнадеждава твърде мно-

го официалните кръгове в София. На този 

етап обаче, те все още не са сигурни, че рус-

ката страна няма да постави тежки условия за 

помирението. Това опасение прозира отчет-

ливо и в речта на К. Стоилов, когато разисква 

върху евентуалните  изисквания на Русия. 

„За мене, казва ораторът, както и за вас, 

преди всичко и над всичко стои нашето Кня-

жество България, тъй като ни е завещано. 

Наша длъжност е да пазим това отечество и 

да го браним. Наша длъжност е в интереса на 

неговата свобода, да направим всичко, което 

е възможно и всичко което не накърнява съ-

ществените наши интереси, за да можем да го 

турим в такова международно положение, 

което да изключва всяка опасност за нас. В 

това се състои нашата програма и нашата за-

дача.” Убеден в правилността на тази полити-

ка, д-р К. Стоилов категорично отхвърля ар-
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гументите на всички, които смятат, че това е 

невъзможно, че една самостоятелна и незави-

сима България е просто химера, че за да се 

постигне споразумение с Русия, тя ще поста-

ви условие за отстъпване на Бургас и Варна, 

приемане на руски офицери в българската 

армия и снемането на княза. „Но да предпо-

ложим, господа представители, че това е тъй, 

да предположим, че такива условия ни се 

поставят, тогава какво ще бъде нашето пове-

дение” - пита Стоилов. За него поведението, 

което са длъжни да следват българските по-

литици е ясно и определено, защото е очерта-

но от самата Конституция, очертано е от тях-

ната длъжност към Отечеството. За него няма 

друго разбиране освен запазване на незави-

симостта на родината не само териториално, 

но и в политическо отношение. „Аз разбирам, 

че нормални официални отношения могат да 

съществуват с една България, от която не се 

иска ни педя земя” е категоричното станови-

ще на българския държавник.
27

 

К. Стоилов е особено настойчив по усло-

вията, които русите биха поставили по отно-

шение на княза. „За България, казва той, княз 

Фердинанд е един законен владетел, защото е 

избран от едно Велико народно събрание, дал 

е клетва да пази Конституцията и отдавна е 

поел управлението на страната. Признаването 

му от силите, според Берлинския договор, не 

е наша работа. Когато дойде момента, щото в 

международно отоношение тоя въпрос да се 

свърши, то ще бъде щастие за нас всички и 

ние ще сме първите да се радваме, защото то 

ще бъде победа на българското дело, на бъл-

гарската политика. Но заради тоя недостатък 

няма да създаваме династически въпрос? Не-

гово Царско Височество отговаря напълно на 

надеждите и желанията на българския народ.” 

При оная неопределеност и деликатност на 

положението, при оная неизвестност на труд-

ностите, които би срещнала една политика на 

възстановяване на нормални отношения с 

външния свят и на помирение с Русия, К. 

Стоилов не иска да възбужда големи надеж-

ди, „защото отлично съзнава, че „разрешени-

ето на външните въпроси не зависи само от 

нас”. 

Като поставя акцент върху преките задачи 

на народните представители – вътрешното 

уреждане на страната, българският министър 

председател развива някои тези, които дълго 

време се цитират като пример за държавни-

ческо мислене дори от неговите противниции. 

„Аз мисля, казва той, че една държава с поли-

тическото значение на България, с нейната 

територия и граници, с нейното международ-

но положение, не трябва да се самооблъщава, 

че може да играе голяма роля, че тя е ключът 

на външната политика на великите държави. 

Аз мисля, че малките държави, държавите, 

които приличат на България трябва да съзна-

ят едно нещо: че тяхната сила се състои не 

във външната политика, а в тяхната вътрешна 

политика; една държава каквато е нашата, е 

силна не със своите материални сили, не със 

своята територия, не с тежестта, която тя уп-

ражнява върху решенията на европейските 

въпроси. Такива държави са силни със своите 

свободолюбиви учреждения, с реда, който 

владее в тях; те са силни когато са център на 

прогреса, център на гражданските правдини и 

на свободата; и всякога такива държави се 

сочат с пръст като образец на добра органи-

зация; и тогаз гласът им се слуша в междуна-

родния свят. Когато хората казват, че тая 

малка държавица дава пример на политическа 

зрелост, че в нея се почитат гражданските 

правдини, че тя е елемент на прогрес, на ци-

вилизация, тогава и най-великите държавни-

ци свалят шапки пред нея. За мен в нашата 

вътрешна и външна политика всякога е блес-

тял примерът на Белгия. Аз съм считал, че 

България на Балканския полуостров в своята 

вътрешна политика трябва да подражава на 

Белгия. Както тая малка държава, силна със 

своите свободолюбиви учреждения, между 

мощни и силни съседи е имала да води всяко-

га приятелска политика и да е в приятелски 

отношения с всички, така трябва и България 

да прави на Балканския полуостров.”
28

 

Подобни разсъждения звучат с поразител-

на актуалност и представляват отличен при-

мер за истинската политика способна да изг-

ради достойното лице на съвременните мал-

ки-големи държави. 

За отношенията ни специално с тогаваш-

ния сюзерен Турция д-р К. Стоилов прави 

едно изявление, което настройва опозицион-

ните среди и му коства остри нападки през 

цялото време на управлението му. Той казва, 

че „една здрава, благоразумна българска по-

литика трябва да изхожда от убеждението, че 

тя трябва да върви в хармония с възгледите на 

сюзеренния двор, защото по всички въпроси, 

които се отнасят до нашето международно 

положение, Цариград е ключът на мненията.” 

Тия думи са изопачени и на К. Стоилов се 

приписва изявлението, че ключът на българс-

ката политика е в Цариград. Със своята толе-
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рантна политика спрямо Турция всъщност 

българският министър-председател се старае 

да спечели разположението и доверието на 

сюзерена към новото положение в България, 

за която цел още през юни изпраща нарочна 

депутация начело с Иван Грозев, под предлог 

да занесе на султана медал от Пловдивското 

изложение в 1892 година.
29 

Като опитен дип-

ломат, отлично познаващ международното 

положение на страната (с непризнат от Вели-

ките сили държавен глава, при противодейст-

вието на една велика сила като Русия, с мно-

гобройните военни и граждански емигранти, 

с честите бунтове и заговори), д-р К. Стоилов 

знае много добре, че ключът за разрешаване-

то на българския въпрос тогава е другаде, той 

е в Петербург, както това става ясно след по-

мирението с Русия, когато изведнъж, след 

нея, всички велики сили заедно с Турция 

признават княз Фердинанд за законен владе-

тел на България.
30

 

Стоилов не се титлува нито русофил, нито 

русофоб. Въобще в международните отноше-

ния той намира не само безполезни, но и 

вредни „филствата” и „фобствата”.
31

 „Трябва, 

казва той да престанат иностранните (външ-

ните) въпроси да са различително знаме на 

нашите политически партии. Те трябва да 

престанат да се делят на русофили и русофо-

би, защото това нещо е противно на здравия 

разум, на стремленията на политиката... Тая 

партия, която взима за свое знаме принципите 

на иностранната политика, може да бъде уве-

рена, че ще дойде ден да изгуби равновесието 

и да премине границите на позволеното. Щом 

съществува партия, която има за знаме тая и 

тая цел, която принадлежи на външната поли-

тика, вие можете да бъдете уверени, че ще 

дойде ден когато волно или неволно, тая пар-

тия ще бъде принудена да прескочи граници-

те на отечествените интереси и в убеждение-

то, че защитава някакви принципи и права, 

ще достигне до там, дето наказателния закон 

туря своята ръка, т.е. до предателство.”
32

 

Апелът, отправен от държавника д-р К. 

Стоилов преди близо 120 години пред Осмото 

обикновено народно събрание към целия бъл-

гарски народ, заслужава да бъде повторен 

днес и повтарян винаги, защото е продикту-

ван  от здрава държавническа мъдрост и отра-

зява в себе си една беззаветна любов към 

България, чийто образ трябва да бъде винаги 

пред очите ни.
33

 

Д-р К. Стоилов има две правила, които му 

спечелват симпатиите на целия външен свят: 

1) той е коректен към всички и 2) той трепери 

над националните ни интереси във всичко. 

Величието на България е неговият идеал. 

„Всеки български деец, казва той, на първо 

място в своята деятелност, трябва да има, че 

отечеството му, държавата, в която живее, тя 

е първата цел, тя е идеала на неговата мисъл: 

нейното благоустройство, нейното благосъс-

тояние, нейното величие, нейното всест-

раннно развитие, са най-жизнените интереси 

на тая държава.”
34 

Но за културното напред-

ване на българската държава той разбира 

нейното добро отношение към другите, ней-

ното помагане на общото дело на мира и на 

човешкия напредък. „Мисля, казва Стоилов, 

че ще бъде най-големият ни триумф, когато 

всички тия, от които зависи съдбата на общо-

европейската политика, дойдеха до убежде-

нието, че и българската държава е един фак-

тор, един пионер, един сподвижник в подвига 

за запазването благата на човечеството”.
35 

Думи звучащи толкова актуално, в контекста 

на съвременните европейски ценности.  

Не бидейки никакъв „фил”, К. Стоилов е 

искрено предан на идеята, че България трябва 

да бъде не само платонически признателна, 

но и съгласна в своята външна политика с 

Русия. Той доказва това в своите упорити 

усилия да се помири царстващата династия с 

Освободителката ни, и последвалото призна-

ване на княза от всички държави. Този мо-

мент в живота на К. Стоилов, момент свързан 

с предшестващото встъпване в лоното на пра-

вославната българска църква на българския 

престолонаследник княз Борис ІІІ, е най-

големият и тържествен връх в неговата поли-

тическа дейност.
36

 

К. Стоилов искрено вярва в бъдещото ве-

личие и жизнеспособността на отечеството 

си. В една своя реч през 1897 г. на втората 

редовна сесия на ІХ ОНС той завършва със 

следните думи: „Fluctuat nec mergitur”, което 

значи „плува и няма да потъне”. Тъй ние мо-

жем да кажем за България. България плува и 

никога няма да потъне.”
37

 

За единството и величието на България е 

първата му реч; за единството и запазване 

достойнството на България са последните му 

речи, последната му дейност. На бившата Из-

точна Румелия той гледа като на утрешна 

България; за Македония той никога не по-

мисля, че е възможна друга съдба, освен тази, 

която сами й приготвим и в същото време не 

допуска никога да се търгува с единството на 

българския елемент там като отблъсква всич-
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ки опити за признаване на Българската екзар-

хият само в пределите на една независима 

България, без Македония.”
38

 

Като държавник д-р К. Стоилов е прозор-

лив и умее да предвижда събитията, качество 

което за жалост малцина наши управници са 

притежавали. В своите спомени, публикувани 

във вестник „Мир”, Георги Згурев споделя 

един показателен случай от дейността на д-р 

К. Стоилов като министър-председател по 

повод изкупуването на „Източните железни-

ци” от Белово до турската граница през 1998 

г. След „дълги и мъчителни преговори с ком-

панията за откупуване на източните железни-

ци, Министерският съвет дохожда най-после 

до едно съглашение да се откупят тия линии 

срещу заплащане от държавата на 24 000 000 

лева.” В същото време обаче започва яростна 

съпротива от страна на опозицията, която об-

винява правителстовто, че продало срещу 

подкуп интересите на България. Опитът от 

страна на управляващите да убедят общест-

веността, че сделката с компанията е най-

изгодна за страната и че други условия не е 

възможно да се договорят, остават без резул-

тат. Това крайно поведение на опозицията 

тогава, струващо по-късно скъпо на България, 

принуждава д-р К. Стоилов да подаде остав-

ката на кабинета.
39 

Когато последният уведо-

мява Министерския съвет за своето решение 

Г. Згурев заявява: „Щом ние сме убедени, че 

договорите са изгодни за България, нека да ги 

приемем и след това да си дадем оставките.” 

Отговорът на К. Стоилов е категоричен: 

„Господа, не ви съветвам да правите насила 

добро на един народ, защото той никога няма 

да ви признае заслугата, но ще продължава да 

хвърля върху вас камъни, догдето сте живи. 

Нека дойде друго правителство и нека ги отх-

върли, ако ги намира неизносни за фиска. Аз 

обаче съм убеден, че няма да мине много 

време същите тия железници ще бъдат отку-

пени двойно по-скъпо, отколкото дадената от 

нас цена.” „Това предсказание се изпълни и 

известно е на каква цена се откупиха отпосле 

въпросните Източни железници”, със съжале-

ние заключва Г. Згурев.
40 

Д-р К. Стоилов подава оставката на каби-

нета на 14 януари 1899 г. Оставката е приета 

едва на 18 януари 1899 г., след като К. Стои-

лов многократно и енергично настоява за то-

ва. След напускането на властта той се отдава 

на опозиционна дейност като шеф на Народ-

ната партия. С особен интерес и голяма пре-

даност К. Стоилов взема дейно участие в ръ-

ководството на основания от него в 1894 г. 

вестник „Мир”. 

На 23 март 1901 г. (ст.ст.) К. Стоилов уми-

ра след остро заболяване от пневмония на 47 

годишна възраст, след като прекарва повече 

от двадесет години в усилена и неуморна по-

литическа и обществена дейност и като из-

питва всичките горчивини и разочарования на 

нашата тогавашна груба и жестока полити-

ческа действителност.
41 

  Бележитият бълга-

рин умира на една възраст, на каквато, според 

думите на П. Каравелов, казани на другия ден 

в Народното събрание – „другаде държавните 

мъже почват своята най-ползотворна дей-

ност.”
42 

Д-р К. Стоилов е признат от всички за 

почтен, разумен, умерен и красноречив дър-

жавник. Той е дълбоко уважаван дори от ня-

кои от политическите си противници като 

немският журналист, кореспондент на в. 

„Кьолнише Цайтунг” Рихард фон Мах, който 

го описва като почтена личност, която човек 

не може да опознае, без да свикне да я цени и 

да изпитва жива симпатия към нея.
43

 

Особено ценна е оценката и на тези съ-

мишленици като Велчо Велчев, които в раз-

лични моменти от живота си проявяват про-

тиворечиво отношение към него: „Стоилов 

имаше големи качества като държавник. Ос-

вен личните дарби и широката образованост, 

които притежаваше, той обладаваше и редки-

те достойнства на прозорливост, тактичност 

и, което е особено важно, безкористие. Него-

вите решения не се влияеха от съображения 

на лични интереси. Той беше от малкото бъл-

гарски държавници, които жертвуват личните 

интереси за държавните.”
44

 

Не само българският, но и международни-

ят свят в лицето на своите високопоставени 

хора оценява и охарактеризира подобаващо д-

р К. Стоилов от кратките срещи и разговори с 

него. След завръщането си от посещенията си 

на европейските дворове през 1896 г. по слу-

чай признаването му за княз на България, в 

която обиколка е съпровождан от К. Стоилов 

като министър-председател и министър на 

външните работи, българският владетел Фер-

динанд споделя с особено задоволство: „Знае-

те ли, че навсякъде при срещите ни моят ми-

нистър произведе отлично впечатление и от 

много места ми се каза, че той би правил чест 

на който и да е европейски кабинет.”
45
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Заключение 

 

Възпитан и образован в европейски сми-

съл на думата, владеещ всички нови езици, 

солиден и коректен в обръщенията си, прите-

жаващ всичката изисканост на голям джен-

тълмен, въоръжен от друга страна с основно 

познаване на правото изобщо и политическа-

та история на новите народи, строг конститу-

ционалист, д-р К. Стоилов се явява съвършен 

тип на истински държавник. 

Чувствайки това свое призвание, той наис-

тина посвещава целия си кратък живот в без-

користно служене  на отечеството, било като 

управник, било като партиен водач. 

Един от „строителите на съвременна Бъл-

гария” и безспорно „най-вече европеец” меж-

ду съвременниците си, според сполучливото 

определение на Симеон Радев, д-р К. Стоилов 

е блестящ пример за всички настоящи дър-

жавни мъже на България за това как следва да 

се работи за просперитета на нацията за из-

воюване на достойно място на един достоен 

народ сред напредналите европейски народи. 
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ABSTRACT: Migration as spatial population movement inherent in all human societies. However, the intensity, 

direction and composition of migration flows, their social, economic and demographic consequences differ not 

only in different historical periods, but in countries with different levels of economic development, different natu-

ral and geographical conditions and structures of the population. 

Population migration is complex by nature, manifestations and consequences of the process. The more in-

tense flow of migration processes, the more significant changes are made in different sections of the social struc-

ture of the population, the more changes its territorial distribution. Migration facilitates the exchange of labour 

skills and production experience, promotes personal development, impact on family composition and age struc-

ture, directly connected with social, sectoral and professional mobility of the population. Etymologically, the 

term "migration" means the relocation, resettlement. Migration - territorial movement that takes place between 

different settlements of one or more administrative territorial units, regardless of the length, regularity and tar-

geted. 

Modern Ukrainian migratory space is characterized, first of all, by high migration activity of the population, 

is significant as it flows beyond the state for permanent residence in other countries, as well as in high intensity 

and the rapid growth of mass labour trips of Ukrainian citizens abroad and the need for their reliable social 

protection. This situation requires the state to find ways of solving the problems of development and realization 

migration policy and regulation of migratory movements of Ukrainian population. 

Migratory policy should be conducted in accordance with those principles, which constitute the fundamental 

basis of the state. The need for active intervention of the government in the course of migration processes is evi-

dent, however, the activities of the state in any case should not be restricted to the prohibitive measures, which 

may result in an increase in illegal migration and the rising tension in the society. The analysis of the previous 

structure of state regulation of migration processes has shown that, despite rather short period of its formation. 

Managing experience of migration policy Republic of Bulgaria can be vey useful for Ukraine. 

Keywords: Migration, migration policy, integration and asylum, legality, Bulgaria, Ukraine, society. 

 

At the present stage the problem of migration 

policy is extremely important for Ukraine. Mi-

gration policy is a system of generally accepted 

ideas and conceptually united means by which 

the state and other public institutions, following 

certain principles, require the achievement of its 

objectives. The further development and effi-

ciency of labour migration in Ukraine, recogni-

tion and prestige of the state in the world depend 

on the clarity and thoroughness of its migration 

policy. 

State migration policy is an integral part of 

any socio-economic development model. Most 

countries with developed economy, along with 

the liberalization of foreign trade, carry out ac-

tive measures to restrict the movement of work-

ers. This takes into account that the positive eco-

nomic effects of migration can cause substantial 

negative effects. One of them is the financial 

burden that immigrants impose on the budget of 

the developed countries. This is clearly seen 

when developed countries are close or even the 

same borders with less developed. 

The migration process is a set of events that 

result in the change of residence. Some of these 

events is clear - this is resettlement, others latent. 

To all these events represented the process, they 

must be statistically significant population. 

Growth of activity of migration flows in the 

last period is the result of contradictory socio-

economic and political processes in the world. 

The increase in flows of forced migrants and 

economic migration are put before the state bod-
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ies complex and non-standard tasks on regulation 

of the migration situation in Ukraine. 

Regulation of migration processes is [1, p. 

72]: 

 establishment of rules of conduct in 

the sphere of state governance of migration pro-

cesses, i.e. the compulsory standards for partici-

pants migration relations; 

 publication of individual prescriptions 

to address specific participants of relations in the 

sphere of migration; 

 decisions unilaterally issues arising in 

initiating objects in the field of migration; 

 oversee and control the behavior of 

participants in administrative relations in the 

sphere of migration; 

Methods of government regulation of migra-

tion processes there are many. The main method 

of state regulation of migration flows is the mi-

gration policy. 

Ukraine is a country of transit migration, em-

igration and the receiving country for migrants 

from many parts of the world. Effective migra-

tion management requires a thorough analysis of 

the situation, accounting both national interests 

and the interests of other States, expressed in 

international documents. Proceeding from this, 

Ukraine has signed a number of relevant Europe-

an conventions on regulation of the migration 

process, assistance to refugees, protection of 

children's rights. The legislative framework of 

Ukraine's migration policy include the following 

laws: on immigration, refugees, about the 

Ukrainian citizenship, legal status of aliens, the 

state border guard service of Ukraine. 

The results of the analysis of the migration 

situation in Ukraine indicate that at the moment 

the country is essentially loses as a result of these 

processes. According to the results of social-sky 

surveys, the majority of Ukrainian migrants 

come from rural areas and small towns of the 

Western regions of Ukraine. They have the most 

productive age (from 18 to 50 years), good pro-

fessional education, but work for the least quali-

fied jobs for small by European standards wages. 

Currently, Ukraine is hard to compensate de-

crease skilled workers, as a consequence, in the 

industrial and agricultural sectors of production 

there is an acute shortage of professional work-

ers. Obviously, this «personnel famine» can't 

refund migrants coming to Ukraine from other 

countries, mostly from Asia and the CIS, which 

often do not have the appropriate qualifications 

[2, p.182]. 

In Ukraine the decision of questions of exter-

nal migration, the coordination of the activities 

related to combating illegal migration and execu-

tion of the legislation on refugees is vested in the 

State Department for citizenship, immigration 

and registration of physical persons in the Minis-

try of internal Affairs of Ukraine. At the initia-

tive of Department only in 2012 during the 

leadthrough of measures on counteracting illegal 

migration was detained about 15 thousand of 

illegal migrants. Another aspect concerning mi-

gration processes in Ukraine, is the problem of 

concentration of illegal migrants in the border 

regions, as a rule, these are persons who for vari-

ous reasons were not able to enter to the EU 

countries. For the decision of a question on the 

temporary stay of illegal migrants detained on 

the territory of Ukraine, last year we introduced 

two points of temporary stay of foreigners and 

stateless persons illegally present on the territory 

of Ukraine with a total of 420 persons [2, p. 186-

194]. 

Ukraine has signed 19 bilateral agreements on 

admission and transfer of persons, six of them 

with the countries that have with Ukraine a 

common land border. Migration issues discussed 

at the meetings of the Council of national securi-

ty and defense of Ukraine. Taken at these meet-

ings, the solutions aimed at optimizing the sys-

tem of state management in the field of migra-

tion, in particular [3, p. 47]: 

a) decision of a question on creation of 

a single Central body of Executive power for 

migration; 

b) developing the concept of state mi-

gration policy, make the necessary changes in the 

relevant legislation, regulating all aspects of the 

stay of foreigners on the territory of Ukraine; 

c) creation of a common database on 

foreigners having the right to enter the country 

for employment in Ukraine, etc.; 

Given the level of danger posed by uncon-

trolled migration processes, with a goal to keep 

the labour potential of the country, strengthen the 

fight against illegal migration and human traf-

ficking [4, p.8]. 

Migration policy of Bulgaria is also based on 

the international obligations and agreements in 

this area and corresponds to EU legislation. The 

government is taking systematic steps to develop 

a coherent policy in the migration sphere, includ-

ing the preparation of strategic documents and 

action plans related to migration issues. The pur-

pose defined policy is the reduction and stabili-

zation of emigration flows and stimulate immi-
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gration as a possible best solution of demograph-

ic balance and increase the inflow of labor force. 

The essence of the emigration policy is to pre-

vent young people from the future emigration. 

The specific measures and objectives to re-

duce emigrarea young people in Bulgaria are [3, 

p. 69]: 

1. Increasing employment and reducing 

unemployment among young people; 

2. the improvement of working condi-

tions, remuneration and labour quality;  

3. provision of equal access to quality 

education; facilitating lending for acquisition of 

housing, furniture and improve living conditions;  

4. creating conditions for overcoming 

poverty and social exclusion among disadvan-

taged youth;  

5. promote the establishment of families 

and parenting;  

6. development of appropriate policies to 

encourage the return of young graduates of uni-

versities abroad, as well as employers for hiring 

these people to work.  

Each item can be applied to the migration pol-

icy of Ukraine. The strategy, which was devel-

oped in Bulgaria is an example for the Ukrainian 

state 

Migration policy principles [5]:  

The Bulgarian migration, integration and asy-

lum policy is underpinned by the national inter-

ests and the European migration management 

principles.  

a) Legality and protection of human rights: in 

line with the legal norms, Bulgaria’s commit-

ments under the EU Accession Treaty, and the 

international standards in the field – towards at-

tainment of the objectives of national interest and 

adherence to the international commitments un-

dertaken in the field of human rights protection. 

b) Coordination and partnership: on an 

interinstitutional basis, with the local authorities, 

the social partners, the academic circles, the in-

ternational and non-governmental organizations. 

c) Transparency: proactive policy to raise civ-

il society’s awareness about the importance of 

the national migration policy for Bulgaria’s 

prosperity and development. Organization of tar-

geted campaigns to improve the cultural diversity 

climate and to counteract xenophobia. 

d) Analysis, scientific and proactive ap-

proach: conducting an unbiased analysis of the 

facts and update the Bulgarian national policy’s 

implementing measures on a regular basis. 

e) Accounting, monitoring and control: de-

veloping regular reports on the overall migration 

situation in Bulgaria. 

f) Equal opportunities: strict compliance with 

the anti-discrimination legislation provisions in 

implementing the migration policy with respect 

to third-country nationals and stateless persons 

residing legally in Bulgaria and adherence to the 

provisions on fundamental human rights with 

respect to illegally residing migrants. 

Thanks to a management strategy migration 

policies in Bulgaria decreases the negative 

growth of population. 

 

Table 1. Rates of migration in Bulgaria [6] 

 

2010 2011 2012 

Immi-

grants 

in the 

country 

Emi-

grants 

from the 

country 

Migra-

tion in-

crease 

Immi-

grants in 

the 

country 

Emi-

grants 

from the 

country 

Migra-

tion in-

crease 

Immi-

grants in 

the 

country 

Emi-

grants 

from the 

country 

Migra-

tion in-

crease 

3 518 27 708 -24 190 4 722 9 517 -4 795 14 103 16 615 -2 512 

 

On the basis of the migration policy, which is 

used in Bulgaria, you can highlight the following 

directions of migration policy in Ukraine: 

1. Social guarantees for the population of 

Ukraine; 

2. Providing quality education and employment 

opportunities; 

3. Creation of a stable law in the field of migra-

tion; 

4. Protection of human rights abroad; 

5. Attracting foreign investors and students. 

The creation of quality migration policy, as 

the socio-economic mechanism of regulation of 

migration of the population of Ukraine should be 

based on the analysis of statistical data for previ-

ous years. In order to stop the emigration of the 

population of Ukraine, first of all we need to im-

prove social policy, social guarantees.  

At the present stage of Ukraine's development 

is the objective necessity of creation of a com-
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prehensive, sustainable and flexible socio-

economic mechanism of regulation of migration 

of the population of Ukraine, it is necessary to 

use experience of migration policy Republic of 

Bulgaria. 
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ПРЕВЕНЦИЯ НА СИНДРОМ НА РОДИТЕЛСКО ОТЧУЖДЕНИЕ  
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PREVENTION OF PARENTAL ALIENATION SYNDROME /PAS/  

AMONG CHILDREN IN FAMILIES WITH DIVORCE 

 

Dilyana Peeva 

 
ABSTRACT:  This study explores the degree of risk of Parental Alienation Syndrome /PAS/ among children 

in family with divorce. Parental alienation syndrome is a psychiatric disturbance that arises in the context of 

litigated child custody disputes, especially when the dispute is prolonged. The presence of PAS is determined by 

the extend to witch a child is consciously or unconsciously being programmed by the loved parent to reject the 

hated parent. The effect of PAS on the child is never benign, it’s malevolent and intense. The child may become 

socially withdrawn and may regress in social situations. Children who are raised by one parent and who loose 

the other one, have been found to have lower academic performance, increased chance of psychological disturb-

ance, lower self-esteemed, cognitive deficiencies, higher fear, anxiety and etc.  

Keywords: Parental Alienation Syndrome /PAS/, Divorce, Symptoms, Prevention 

 

Въведение 

 

Синдромът на родителското отчуждение 

/СРО/ е eдин от най-тежките проблеми на 

разстроените семейни отношения в контекста 

на развода или раздяла, който пряко засяга 

психосоциалното и емоционално развитие на 

най-малките членове на семейството – децата. 

Възниква като нарушение, в резултат на спо-

ра за родителските права, когато единият 

родител трансформира възприятия, чувства и 

поведения от себе си върху детето, насочени 

към обезценяване и разрушаване на връзката 

на детето с другия, доскоро обичан родител, и 

възникване на трайно отчуждаване и омраза 

към него. Процесът на отчуждаване на детето 

от единия родител  е резултат от несъзнателна 

/понякога съзнателна/ продължителна и пос-

тоянна емоционална злоупотреба от страна на 

другия, отчуждаващия родител,  с огромни и 

дълбоки последствия за психичното развитие 

на детето. 

 

Цел на изследването 

 

Целта на настоящото изследване е фоку-

сирана върху изясняване и определяне на 

риска от Синдром на родителско отчуждение 

при деца, преживяващи развод на родителите 

си; получаване на по-голяма обществена яс-

нота за проблема с цел превенция на психич-

ни смущения сред подрастващите или предп-

риемане на навременни психологически ин-

тервенции при констатирани такива /психич-

ни смущения/. За постигането на целта са 

изследвани 12 лица, на възраст от 3 до 15 

години, чиито родители са разведени или са в 

процес на развод. Изследването е проведено в 

Център за обществена подкрепа, гр. Бургас в 

периода от юли 2013г. до март 2014г. Използ-

ваните в изследването методи са интервю за 

диагностициране на психо-емоционалното 

състояние на лицата във връзка с преживения 

развод на техните родителите и определяне 

степента на отчужденост /или на риска от 

отчуждаване/  съобразно Таблица за дифе-

ренциране на типовете на СРО, публикувана 

от Р. Гарднър в негови трудове /1992г., 1997 

г., 1999г./. [1] С оглед на срещнатите труд-

ности /съпротиви/ при себеразкриване са из-

ползвани арт терапевтични и игрови техники 

за идентифициране и отреагиране на потисна-

ти чувства, емоции и желания на детето към 

отчуждения родител. 

 

Синдром на родителско отчуждение 

 

Синдромът на родителското отчуждение 

представлява клъстър от симптоми, които 

характеризират специфично нарушение.[2] 
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Възниква по време на съдебния процес за 

родителските права и правото на лични от-

ношения на родителите с децата. /R. Gardner, 

1985, 1986, 1987, 1989, 1992, 1998, 1999, 

2001/. [3] Изразява се в несъзнателен или съз-

нателен акт на програмиране на детето 

/brainstorming/ от единия родител срещу дру-

гия родител.[4] Крайният резултат от програ-

мирането е безкомпромисно обръщане на 

детето към единия родител – добрия, обича-

ния и безкомпромисно отвръщане от другия - 

лошия, мразения родител. [5] Отчуждаването 

засяга този родител, който не живее постоян-

но с детето. [6] В най-тежките случаи, сис-

темната вербална и психологическа агресия и 

тактика на саботаж и обезценяване на роди-

теля отчуждител води до пренатоварване на 

детето с критицизъм към отчуждения родител 

и до разрушаване на основаната на градивно-

обичани взаимоотношения връзка  на послед-

ните двама. [7] 

 

Исторически преглед 

 

Синдромът на родителското отчуждение 

като термин е въведен от Richard Gardner – 

професор по клинична психиатрия към Кли-

никата по Детска психиатрия на Колумбийс-

кия университет през 1985г. [8] С него той 

охарактеризира детските симптоми на очер-

няне и отхвърляне на предишно обичания 

родител в контекста на развода. [9] В специа-

лизираната американска литература, редица 

автори изследват поведенческите реакции на 

деца, при които се наблюдава родителско 

отчуждение. Jacobs (1988) и Wallerstein (1984) 

поотделно представят случаи на родителско 

поведение /Медеа синдром/, пренасящо се 

след развод върху детето, което не е запозна-

то с раздялата. Jacobs извършва наблюдения 

на 5 деца, които отхвърлят бащите си, под 

влиянието на нарцистичната ярост на техните 

майки. Wallerstein изследва 10 годишно дете, 

което отхвърля майка си, с която е живяло, 

след като бащата не успява да промени роди-

телските права. Fidler (1988) описва поведе-

ние на дете, което отказва да вижда родителя, 

който не е спечелил родителските права. [10] 

Turkat (1986) говори за Синдром на нараня-

ващата майка /Malicious Mother Syndrome/ - 

майката употребява закона, за да накаже 

бившия си съпруг и да забрани контакта меж-

ду него и детето. [11] Darnall (1998) концент-

рира работата си върху  изследване на пове-

дението на родителя, причиняващ разстройс-

тво във взаимоотношенията между детето и 

другия родител. [12] 

В Германия СРО е обект на изследване от 

Klenner (1995), Kadjoe & Koeppel (1998), Ward 

& Harvey (1988), Bakalar (1998), Fischer 

(1998), Leitner (1998). [13] В България проуч-

ването на СРО се свежда предимно до теоре-

тико-литературния преглед. По проблема 

работи д-р Галина Кубратова, която в статия-

та си „Фамилните войни и психичните проб-

леми на децата” разглежда поведенческите 

проблеми, възникващи при деца, преживява-

щи развод на родителите им. [14] 

В научната литература се срещат автори, 

които критикуват теоретичните възгледи на 

R. Gardner във връзка с етиологията на синд-

рома (Waldron, 96; Johnston & Roseby, 97). 

Според тях ролята на единия родител за ро-

дителското отчуждение е надценена. Става 

въпрос за фамилна динамика, в която всички 

членове на семейството оказват влияние и 

имат своите мотиви и причини за поява на 

алиенацията. Garbarino & Scott (1992) вярват, 

че СРО е по-вероятно да възникне в семейст-

ва, в които преобладава атмосфера на стрес, 

напрежение и агресия.[15] 

 

Отличителни характеристики на СРО 

 

R. Gardner (1985) описва 8 симптома на СРО: 

1. Кампания за отблъскване от страна на 

родителя отчуждител - омаловажаване, опо-

зоряване на другия родител, който в резултат 

се превръща в безлично същество; 

2. Абсурдни рационализации – детето си 

създава ирационални, неприемливи оправда-

ния за чувството на враждебност, което из-

питва към отхвърления родител и за нежела-

нието си да поддържа контакт с него; 

3. Липса на амбивалентност – единият 

родител е само добър, другият е само лош; 

4. Феномен на „Независимото мислене“ 

- детето вярва, че всичките му мисли и твър-

дения са изградени от неговите собствени 

виждания и преценки; родителят отчуждител 

е горд със своите „независими” деца, които 

имат мнение за всичко; 

5. Рефлексоподобно вземане на страна – 

детето заема страната на програмиращия ро-

дител; 

6. Липса на вина – детето не вижда нищо 

нередно да отхвърля родителя; 

7. Скрити сценарии – детето използва 

изрази и терминология от родителя отчужди-

тел, без да има представа за какво говори; 
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8. Разпространяване на враждебността 

върху цялото семейство – враждебността на 

детето се пренася и върху роднини и прияте-

ли на отхвърления родител. [16] 

Едно дете може да покаже само една част 

от изброените симптоми. Колкото повече 

симптоми се откриват в поведението на дете-

то, толкова по-успешно е било програмирано 

то.[17] Колкото повече детето прекарва с ро-

дителя отчуждител, толкова по - задълбочена 

е неговата симптоматика. [18] В зависимост 

от това, Gardner разграничава 3 степени на 

СРО - лека, средна и тежка. В тежките случаи 

детето отказва да се вижда и да комуникира с 

отхвърления родител. Враждебността достига 

до параноидно ниво. [19] 

Baкer (2006) описва няколко стъпки, които 

наблюдава в стратегиите на програмиращия 

родител: оклеветяване на другия родител на 

първо място; поетапно ограничаване на кон-

тактите с него и с негови близки; премахване 

на фото-снимки; оттегляне с проява на агре-

сия, когато детето покаже чувства на любов 

към родителя-мишена; втълпяване на детето, 

че другият родител не го обича и че е опасен; 

принуждаване на детето да направи избор 

между двамата родителя; индуциране на кон-

фликти между детето и другия родител. [20] 

Според R. Gardner (1985) инициатори на 

отчуждаването са предимно майките. В редки 

случаи бащите също правят опити да програ-

мират децата си, но те са безуспешни, пред-

вид силната им връзка с техните майки. [21] 

Обратно, в изследване, Huntington открива, че 

бащите в по-голямата си част допринасят за 

възникване на СРО. [22] 

 

Последствия в психичното развитие  

на детето от СРО 

 

Възникването на СРО оставя своя отпеча-

тък върху цялостното психично развитие на 

детето. Пораженията зависят от продължи-

телността на времето, прекарано с родителя 

отчуждител, възрастта на детето, наличието 

на подкрепа от разширеното семейство – 

близки, които да въвеждат детето и отчужди-

теля в реалността. Отхвърлянето на мразения 

родител води до поява на чувства на  нена-

вист, омраза, гняв, страх от изоставяне, тъга, 

копнеж към загубения родител, депресия. 

Възможни последствия са затваряне в себе си, 

социална изолация, необщителност, регрес, 

дори опит за суицид. Израстващите с отчуж-

дение, често показват слаби училищни пос-

тижения. Преобладават когнитивни смуще-

ния, импулсивност, тревожност, фобии. В 

случаите, когато СРО включва изкривяване 

на реалността, детето започва да изопачава и 

други аспекти от своя живот. Границата меж-

ду реалност и фантазия се размива. Децата 

със СРО проявяват упорство във взаимоот-

ношенията, които създават в зряла възраст – 

измамата и манипулацията се превръщат в 

нормална част от тяхното ежедневие. Труд-

ностите в изграждането на интимни връзки 

могат да бъдат в резултат на нарушена полова 

идентификация. [23] В тежки степени  синд-

ромът може да доведе до разстройства на 

детската личност с непредвидими последици 

за избора на нормални семейни връзки в бъ-

деще. [24]  СРО излага на опасност емоцио-

налното и интелектуално развитие на детето. 

Рискът от проява на антисоциално поведение 

– кражби, насилие, агресия и деструктивно 

поведение в юношеска възраст е голям. Въз-

можна реакция е и психосоматизирането. [25] 

Според Goldwater (1991) осъзнаването в 

по-късна възраст на разрушителното влияние 

на родителя отчуждител може да допринесе 

за възникването на силни чувства на вина и 

загуба. [26] Gardner обръща внимание на рис-

ка детето в зряла възраст да развие поведение 

като това на отчуждителя. [27] 

 

Анализ на получените резултати 

 

Настоящето изследване бе проведено в 

Център за обществена подкрепа гр. Бургас в 

периода от юли 2013г. до март 2014г. Изслед-

вани са 12 лица на възраст от 3 до 15 години, 

които са преживели/преживяват развод на 

техните родители. Използвани са методи на 

интервю и наблюдение за диагностициране на 

психоемоционалното състояние във връзка с 

преживения развод и за определяне на риска 

от СРО или наличието на вече такъв. Основ-

ните насоки на интервюто са свързани с раз-

биране на поведенческите и емоционални 

реакции на лицата в контекста на раздялата, 

тяхното отношение и критичност към случ-

ващото се, чувства, емоции, нагласи към два-

мата родители преди и след раздялата и т.н. 

Психологическата интервенция с всяко лице е 

с продължителност от 6 месеца. В реализира-

ните сесии са използвани и методите на „сво-

бодните асоциации” и арт терапевтични тех-

ники за идентифициране, осъзнаване и отреа-

гиране на потиснати чувства и емоции във 

връзка с фамилната проблематика. 
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Въз основна на проведеното с 12-те лица 

изследване са получени следните резултати: 

 При 2 от изследваните лица е иденти-

фициран Синдром на родителското отчужде-

ние. 

 Риск от родителско отчуждение се 

наблюдава в 6 от изследваните лица . 

 При 4 от изследваните лица не е отче-

тен риск от родителско отчуждение; децата 

поддържат пълноценни взаимоотношения и с 

двамата родители. 

 В случаите на идентифициран СРО, 

майката е отчуждител в единия случай, а във 

втория – бащата. 

 В случаите, в които е отчетен риск за 

Родителско отчуждение /6 случаи/, в 3 от тях 

рисков отчуждител е майката. В останалите 3 

– е бащата. 

 Във всичките случаи отчуждител или 

рисков отчуждител е този родител, при който 

детето живее. 

 В 4-те случая, в които бащата на дете-

то е отчуждител  или у същия се наблюдава 

риск да стане отчуждител, майката е симво-

лично отсъстваща и неглижираща базовите  

потребности на детето. 

 В един от случаите, отчуждител е ро-

дителят, който не получава родителските 

права, но поради символичното отсъствие на 

другия родител, първият успешно програмира 

детето по време на съдебната процедурата за 

развод и получаване на родителските права. 

 В 2 от случаите предпоставка единият 

родител да стартира кампания за обезценява-

не и очерняне на другия родител е наличието 

на алкохолен проблем у последния.  

 В 1 от случаите първофактор за пре-

късване на връзката с доскоро обичания ро-

дител и основа за манипулация е упражнено-

то от страна на родителя - мишена физическо 

насилие над родителя отчуждител.  

 При всички 12 изследвани лица, прог-

рамирането води своето начало от момента на 

стартиране на съдебната процедура за развод 

и респективно – процедурата за получаване 

на родителските права. 

 В случаите на идентифициран СРО 

децата показват симптоматично поведение. 

Опитът за отчуждаване на детето от единия 

родител е симптомообразуващо обстоятелст-

во и при всички случаи, в които е отчетен 

риск за Родителско отчуждение. 

 

 

Изводи 

 

Представените по-горе резултати дават 

основание да се направят следните изводи. 

Родителското отчуждение е проблем, който 

засяга 66.67% от изследваните лица, незави-

симо от тяхната възраст. Предпоставка за 

възникването му са нарастващите конфликти 

при родителите в ситуация на развод. Отчуж-

дител може да стане както майката, така и 

бащата. Непреработената загуба /раздяла/ на 

развеждащия се и усещането за провал се 

явяват фактори за възникване на желание за 

отмъщение /победа/ и надмощие. Като средс-

тво за тяхното постигане родителят отчужди-

тел използва детето. Това поставя последното 

в слаба и беззащитна позиция, в позицията на 

обект, без собствено желание и мнение. Него-

вата потребност да прекъсне връзката с дос-

коро обичания родител е потребност на роди-

теля отчуждител. В резултат на поетапното 

разреждане на контактите и ограничаване на 

комуникацията, у детето се създава нагласа, 

че е нежелано от родителя, с който вече не 

живее. Отчуждителят в същото време приема 

ролята на жертва и показва „слабост” в „опи-

тите” да заздрави разрушаващата се връзка. 

Постепенно детето заема емоционална дис-

танция спрямо отчуждения родител, показва 

хладност, безразличие и в по-тежки случаи 

започва да изразява страх от него. Миналите 

спомени с отхвърления родител, които са 

натоварени с положителни емоции в съзнани-

ето на детето избледняват, остават само нега-

тивните. Сред най-често срещаните фрази на 

такива деца се открояват: „Все ми е тази как-

во прави той/тя“; Не ми пука за него/нея“; 

„Не искам да го/я виждам“, „Страх ме е да се 

виждам с него/нея“, „Не искам до го/я виж-

дам, защото той/ тя ме тормози психически.“ 

и т.н. 

Всички деца, които са станали жертви на 

своите програмиращи родители показват 

симптоматично поведение - израз на тяхното 

страдание. В поведението им се наблюдава 

високи нива на тревожност (100%), чувство 

на несигурност (100%), чувство за изоставе-

ност (62.5%), енуреза (25%), проява на физи-

ческа агресия  и агресия към животни (25%), 

бягство от реалността чрез фантазиране и  

лъжа (37.5%), ниски училищни постижения 

(50%). Отчуждаването от единия родител 

резултира до фузия  с другия родител, което 

допълнително усложнява представената по-

горе клинична картина.  
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Терапевтични цели в консултативното 

пространство при работата с деца, прежи-

вяващи развод на родителите си 

 

Разводът е на второ място след смъртта на 

дете от травматизиращите събития в живота. 

Статистиката показва, че при сравнително 

мирно протичащи раздели на участниците са 

им необходими от 3 до 5 години, за да прео-

долеят кризата. [28] 

Разводът е криза, която бележи по-

нататъшното развитие на детето като лич-

ност. Често неговите преживявания биват 

пренебрегвани, което рефлектира върху емо-

ционалното му състояние и създава предпос-

тавка за поява на интензивни чувства от нега-

тивния спектър /вина, гняв, страх, тъга, бол-

ка/. Липсата на яснота в съзнанието на под-

растващия във връзка със семейната ситуация 

/причини за конфликтите между родителите, 

за развода и за загубата на обекта на любовта/ 

могат да доведат до поява на фантазмени ин-

терпретации, с тежки последствия за психич-

ното развитие. Крайният резултат е образува-

нето на симптом, като израз на страданието 

на детето и като опит същото  да се примири  

със загубата и да се справи със семейната  

реалност. В ситуация на безпомощност и от-

чаяние, детето е особено податливо на вну-

шения, отправени от страна на родителя, кой-

то се грижи за него и който все още ненапра-

вил траур по раздялата с партньора си е скло-

нен да го третира като оръжие за лично от-

мъщение в битката за родителските права. 

За  осъществяване на превенция на Синд-

рома на родителското отчуждение е необхо-

димо родителите да бъдат консултирани от-

носно проблема още в зародиша на тяхната 

раздяла и най-късно - по време на съдебните 

спорове за получаване на родителските права. 

Всяко дете има право да живее в хармонични, 

неконфликтни отношения с двамата си роди-

тели; да създаде сигурна връзка с тези, които 

го отглеждат, за да може да развие здрави 

емоционални и социални връзки и с другите. 

Родителите трябва да бъдат запознати с евен-

туалните последствия за психичното развитие 

на детето, тогава когато то е изградило свър-

заност само с единия родител, поради огра-

ничаване на контактите с другия. Същите 

/родителите/ трябва да бъдат насочени към 

осъзнаване, че разводът е разпадане на съп-

ружеската, а не на родителската субсистема, 

като последната се променя, но не се отменя. 

В случаите на идентифицирано Родителс-

ко отчуждение е наложително предприемане-

то на психологическо консултиране с цел 

премахване дисфункционалността на симп-

томите и възвръщане и заздравяване на пре-

къснатата връзка между детето и изолирания 

родител. 

 При стартирането на индивидуалната ра-

бота с детето жертва на програмиране е необ-

ходимо да се изгради доверителна връзка 

между него и специалиста. Създаденото чувс-

тво на сигурност е предпоставка за провеж-

дане на по-нататъшната ефективна психоло-

гическа работа. За целта в работата може да 

се използва преходен обект (Winnicott, D., 

1971) – реален - символ на прехода между 

дома и терапевтичното пространство или 

въображаемо създаден от детето обект чрез 

методите на арт терапията. Веднъж изграде-

ни, усещанията за сигурност, стабилност, 

безопасност и спокойствие ще подпомогнат 

процеса на себеразкриване, спомняне и вер-

бализиране на чувства, свързани с родителите 

и преживения развод, в предоставеното тера-

певтично пространство за това. От особено 

значение в проведените сесии е  психологът 

да слуша детето, да проявява разбиране към 

неговите нужди и да валидизира неговите 

чувства във връзка със страданието му, да 

даде обяснение за понятието развод, тогава 

когато детето показва, че не е наясно със се-

мейната ситуация. Детето трябва да бъде на-

сърчено да говори за своите родители преди 

раздялата и взаимоотношенията по време на 

развода, да разказва за това какво харесва в 

тях, да сподели в кои моменти се е чувствало 

щастливо с тях и конкретно с отхвърления 

родител, да опише/нарисува страховете си;  

да си припомни положителни от към емоции 

спомени с доскоро обичания родител, някои 

от тях дори е препоръчително да нарисува. В 

случаи, когато детето обвинява себе си, че е 

допринесло за разрива в семейните отноше-

ния, психологът трябва да даде подходящо за 

възрастта обяснение за раздялата и фактори-

те, които допринасят за нея. 

В психотерапевтичната работа е необхо-

димо да се реализират и съвместни сесии с 

детето и родителя отчуждител, в които същи-

ят да говори за семейната ситуация и за от-

чуждения родител, да споделя преживявания 

във връзка с раздялата с цел отреагиране на 

потиснати чувства, емоции, вътрешни конф-

ликти и възстановяване от развода. От особе-

но значение е същият да осъзнае патологич-
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ната си реакция от развода, която в повечето 

случаи е израз на неразрешен проблем от 

детството. В тези сесии основна роля на пси-

холога е да насочи родителя към разбиране  

на приноса, който има за възникването на 

синдрома; осъзнаване на несъзнаваното влия-

ние, което оказва върху детето, както и пос-

ледствията за психичното му развитие от 

процеса на програмиране. Основна психоло-

гическа цел е и подпомагане на детето за пос-

тигането на емоционална диференциация – 

способност за отделяне на собствените мисли, 

потребности и чувства от тези на родителя 

отчуждител. 

Когато детето се почувства готово, тера-

певтичната работа може да продължи с реа-

лизиране на съвместни сесии и с намразения 

родител, които да донесат на детето положи-

телни емоции и по този начин да се работи в 

посока възстановяване и укрепване на разру-

шената връзка. Особено подходящи техники 

за подпомагане на процеса на общуване и за 

повишаване сензитивността на отхвърления 

родител към потребностите на детето са арт 

терапевтичните такива. 

Психологическото интервениране на деца 

със Синдром на родителско отчуждение е 

сложен и дълъг процес, който зависи от кри-

тичността на всички членове на семейството 

към проблема, от продължителността на 

програмирането и от степента на отчуждени-

ето. В най-тежките случаи на Родителско 

отчуждение е препоръчително терапевтично-

то повлияване на детето да се осъществи след 

промяна режима на виждане с отчуждителя. 

Без психологическа интервенция детето може 

никога да не си даде сметка какво се е случи-

ло и никога да не осъзнае, че е станало жертва 

на родителско програмиране.  

 

Заключение 

 

Синдромът на родителското отчуждение е 

нарушение, което възниква в резултат на съз-

нателно или несъзнателно предприета коали-

ция от единия развеждащ се родител, насоче-

на към трайно разрушаване на връзката на 

детето с другия родител. Пораженията върху 

психичното развитие на детето са огромни. 

Ненавреме обърнато внимание върху пробле-

ма от страна на всеки един родител и не раз-

познаването на риска от превръщането им в 

отчуждители може да възпрепятства правил-

ното  функциониране на детето. Родителското 

отчуждение е проблем, който през последни-

те няколко години се дебатира задълбочено в 

съдебната и клиничната практика. Въпреки 

това статистиката показва сериозен брой на 

засегнати от синдрома деца. Необходима е 

по-голяма яснота относно отчуждението и 

информиране на развеждащите се родители 

относно последствията от травмата за детска-

та психика. 
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КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ КАТО СЕМАНТИЧЕН МОСТ МЕЖДУ ЕЗИКА И СОЦИАЛНИТЕ 

ЦЕННОСТИ. НА ПРИМЕРА НА ТЕКСТОВЕ ОТ ГЕРМАНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ 

УЕЛНЕС КАТАЛОГ 

 

Емира Премров 

 

STIMULATIVE OR KEY WORDS AS A SEMANTIC BRIDGE BETWEEN THE LANGUAGE 

AND SOCIAL VALUES, SHOWN ON AN EXAMPLE OF A TEXT IN A GERMAN TRAVEL 

WELLNESS CATALOGUE 

 

Emira Premrov 

 
ABSTRACT: Language is not only a communication tool but it also has the function communicating social 

and cultural experience and values. Stimulative or key words represent a compressed verbal expression of the 

current social values and its development tendencies. Such words in advertising texts have been the subject of a 

lot of research. According to the analysis, social, cultural and historical changes are reflected also at the lan-

guage level of advertising. This analysis aims at presenting the application of stimulative or key words in a cor-

pus, made of texts in a German travel wellness catalogue. The selection of verbal and non-verbal means, used in 

such texts, which have not only information but also advertising nature, and the related appealing function, 

depends on the target group, the product or service which is being offered, and the communication or advertis-

ing objective.  The analysis is focused on the use, if any, of key or stimulative words, typical of such texts. The 

applied verbal means, affected by culture – key words or stimulative words can serve as a semantic expression of 

social values and social characteristics. By using them, the current social trends are transferred to the product 

or service offered or to the potential user. At the same time, the stimulative or key words should awake the need 

for the product or service offered, aiming at satisfying social stereotypes. The analysed corpus is characterised 

by short and brief expressing, and memorable and well-founded presentation of a product or service. Stimulative 

or key words that are used, comply with the current social trends, characteristics of the register used, character-

istics of the product or service offered, language laws, and the receiver's beliefs, views and experience. The 

latter depend on cultural, social and historical factors.  

Keywords: stimulative words, social values, verbal means 

 

Introduction 

 

From the anthropological point of view lan-

guage is not only a means of communication but 

also a mirror image of the society. The interac-

tion between the language and society is mani-

fested in the influence of the language on peo-

ple's perceptions and thinking. On the other 

hand, various experience and experiences result 

in new language notions. Weber (2001)
[1]

 notes 

the dependency of language phenomena from 

economic factors of the society and from human 

communication interaction networks. Language 

is a cognitive means of exchanging facts and 

thoughts for emotional expression, expressing of 

personal and social identity and national affilia-

tion. Chrystal (1992, p. 17) speaks about "inter-

                                                 
[1]

 Weber, U. 2001, p.7 

personal function of language", which has a 

"function of expression of identity."
 [2]

 

In the cultural anthropology culture is a sys-

tem of concepts,  beliefs, views, valuations 

which are shown not only in the way people 

behave and act but also in their spiritual and 

material products (Maletzke 1996)
[3]

, that is – 

also through language. The so-called "stimulative 

or key words"
[4]

 (Römer, 1968, p. 132) appear as 

a verbal means, connecting the language and the 

environment. These culture-affected words are a 

special sociologically conditioned bridge be-

tween the society and its development tendencies 

and the language.  

 

 

                                                 
[2]

 Crystal, D. 1992, p.17 
[3]

 Maletzke, G. 1996, p.16 
[4]

 Römer, R. 1968, p.132 
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Stimulative words in an advertising text 

 

Wishes, longing and fears of the society, its 

interactions and tendencies and aspirations are 

reflected through stimulative words. According 

to Janich (2001) key words or stimulative words 

can be joined into word and association fields, 

showing a mirror image of trends such as: hedon-

ism, erotica, exclusivity, progress, nature, life-

style, youth.
[5]

 Key words open associations and 

invoke personal and socially conditioned conno-

tations and emotions. At the same time they rep-

resent a semantic means used also by advertising.  

Sowinski (1998) notices that the following 

words are common in German advertising texts: 

»Energie-« (energy), »Innovation« (innovation), 

»edel« (noble), »ökonomisch« (economic), »De-

sign« (design), »Kreativität« (creativity), 

»Pflege« (care), »Abenteuer« (adventure).
[6]

 

In the study Werbetrends 2008, carried out by 

Slogan.de, Die Datenbank der Werbung and 

Trendbüro, (Hahn et al 2008) there were 5732 

new advertising slogans between years 2000 and 

2007, and 35 branches analysed from the socio-

linguistic point of view.
[7]

 The research exposed 

the following trends: 

- A high frequency of stimulative words is 

noticed, such as »bio« (bio), »grün« (green), 

»bewusst« (to be aware off), »besser« (better), 

»wertvoll« (precious), »nachhaltig« (sustain-

able), »Konsumkultur« (consumer culture) (Hahn 

et al 2008 as cited in Absatzwirschaft Online, 

2008).
[8]

 

The reason for this phenomenon is sensibili-

sation of consumers caused by numerous reports 

on pollution, climate changes and natural disas-

ters, which has led to the wish and need for sta-

bility, verbally expressed also in advertising 

(Hahn et al 2008 as cited in Absatzwirschaft 

Online, 2008).
[9]

 The increased standard of living 

in Germany is reflected also in the language and 

consequently also in the verbal component of 

advertising. Key words such as »Qualität« (qual-

ity), »Service« (service), »Kompetenz« (compe-

tence), »Tradition« (tradition), »Erfahrung« 

(experience), »mehr« (more), »gut« (good), 

»spezialisiert« (specialised), »excellence« (excel-

                                                 
[5]

 Janich, N. 2001,120 
[6]

 Sowinski, B. 1998, p. 71 
[7]

 Hahn, et al 2008 
[8]

 Hahn et al 2008, Absatzwirschaft Online, 2008, 

http://www.absatzwirtschaft.de 
[9]

 Hahn et al 2008, Absatzwirschaft Online, 2008, 

http://www.absatzwirtschaft.de 

lence), emphasizing high quality and exclusive-

ness of offer have appeared (Hahn et al 2008 as 

cited in Absatzwirschaft Online, 2008).
[10]

 

- The appearance of key or stimulative 

words such »zusammen« (together), »Team« 

(team), »für uns« (for us) imply consumers' en-

hanced feeling for community. The appearance 

of key or stimulative words such »zusammen« 

(together), »Team« (team), »für uns« (for us) 

imply consumers' enhanced feeling for commu-

nity. (Hahn et al 2008 as cited in Absatzwirschaft 

Online, 2008).
[11]

 

Janich (2010, p. 170) lists the following char-

acteristic key words: »probiotisch« (probiotic), 

»bio-« (bio-), »Schutz« (protection), »Pflege« 

(care), »Sicherheit« (safety), »sicher« (safe), 

»Technik« (technique), »Komfort« (comfort), 

»Leben« (life), »Geschmack« (taste), »Genuss« 

(pleasure), »Gesundheit« (health), »Lust« (joy), 

»leben« (live), »schmecken« (delicious), »ge-

nießen« (enjoy), »einfach« (easy), »zdravo« 

(healthy), »frisch« (fresh), »leicht« (light), 

»Abenteuer« (adventure), »Erlebnis« (experi-

ence), »Zukunft« (future), »frei« (free), »Frei-

heit« (freedom), some of which have been taken 

over from Baumgart (1992).
[12]

 

When such key or stimulative words are used, 

the offered product is evaluated positively and 

stands out from the mass of competitive prod-

ucts. Key words help to transfer social values to 

the product or service offered. At the same time, 

key or stimulative words have the function of 

semantic increasing of the value of the offered 

goods. Transfer of current social trends to the 

offered product suggests reliability, usefulness, 

certainty and quality. In addition, stimulative 

words hold a "key position in ... the language 

field of advertising" (Römer, 1980, p.132) and 

thus play an important role in advertising com-

munication.
[13]

 As a verbal means they are used 

for commercial justification or obtain "the con-

trol function in asserting" (Janich, 2010, 

p.171)
[14]

 and perform the function of an ideo-

logical code as they represent a bridge between 

the established awakening of needs and promises 

regarding the fulfilment of the social and psycho-

                                                 
[10]

 Hahn et al 2008, Absatzwirschaft Online, 2008, 

http://www.absatzwirtschaft.de 
[11]

 Hahn, et al 2008, Absatzwirschaft Online, 2008, 

http://www.absatzwirtschaft.de 
[12]

 Janich, N. 2010, p.170, Baumgart, M. 1992 
[13]

 Römer, R. 1968, p.132 
[14]

 Janich, N. 2010, p.171 
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logical factor (Sowinski, 1998, p.29)
[15]

. Key 

words act as a means of communicating social 

stereotypes and general social rules (Sowinski, 

1998, p.29).
[16]

 

Like in most tourist texts, advertising lan-

guage is used in the travel wellness catalogues 

considered. The fundamental tasks of such lan-

guage are as follows: 

 to attract consumers' attention, 

 to present a product in a trustworthy, 

colourful and memorable way, 

 to invoke and increase the consumer's 

demands and wishes for the product or service 

offered, 

 to use the space economically and take 

language economy into account, 

 to present a product in a brief but infor-

mative way, 

 finally, trigger the purchase of the prod-

uct. 

The following has to be taken into account: 

 characteristics of the target group, 

 type of product or service, 

 consumer's needs, wishes and expecta-

tions as well as the consumer's knowledge about 

the world and their perceptions thereof, 

 consumer's mental capabilities of per-

ceiving advertising communication process, 

 compliance of the communication mes-

sage and actual consumer's beliefs, opinions and 

experience fields, 

 social norms and guidelines and their 

current development tendencies.  

 

Purpose and method of the analysis 

 

This article aims at highlighting key or stimu-

lative words as a semantic means used to in-

crease the value of the products or services of-

fered. At the same time, such words represent a 

link between verbal expressing and social values.  

In order to meet their function, stimulative or 

key words have to comply with the current social 

trends, characteristics of the register used, char-

acteristics of the product or service offered, lan-

guage laws, and the receiver's beliefs, views and 

experience. 

In order to establish the above multifunction-

ality and application purpose of key or stimula-

tive words and their frequency, a corpus, made 

from the texts in German tourist catalogue of 

                                                 
[15]

 Sowinski, B. 1998, p.29 
[16]

 Sowinski, B. 1998, p.29 

tour operator DerTour 2013/2014 was ana-

lysed.
[17]

 

Analysis 

 

All 324 pages of the catalogue were analysed. 

The following were excluded from the analysis 

of key words: brand names, geographical names, 

names of organisations, societies, companies, 

airports, clubs, hotels, restaurants, bars, etc. Dif-

ferent forms of spelling the key words, such as 

one word, with or without a hyphen, words 

formed from the key words as well as compound 

words, were taken into account. 

The classification of stimulative or key words 

draws on the analysis of key words by Janich 

2010, Hahn et al 2008 as cited in Absatz-

wirtschaft 2008, and partly Baumgart 1992.
[18]

 

Table 1, which shows the results of the analy-

sis, shows the following: 

1. key words »Freiheit«, »Konsumkultur« 

or »probiotisch« are not contained in the corpus 

concerned, 

2. frequency of key words »nachhaltig 

(Nachhaltig-)«, »wertvoll«, »Team (-team)«, 

»bewusst (-bewusst)«, »für uns«, »zusammen«, 

»Erfahrung«, »Abenteuer«, »Lust«, »speziali-

siert«, »Kompetenz«, »Zukunft«, »excellence«, 

»Freiheit« and »probiotisch« is relatively low (1-

19), 

3. use of key words which are not a part of 

the said classification by Janich 2010, Hahn et al 

2008 as cited in Absatzwirtschaft 2008, and 

partly Baumgart 1992: »entspannen (Entspan-

nen)«, »entspannend«, »Natur (Natur-, natür-

lich)«, »Kraft (Kraft-, -kraft)«, »Vital (Vital-, 

vital- Vitalität, -vital)«, »Wohl (wohl-, Wohl, 

Wohl-)«, »Beauty (Beauty-)«, »hochwertig«, 

»individuell«, »verwöhen«, »aktiv (aktiv-, Aktiv-

)«, »Ruhe  (ruhe-,  Ruhe-)«, »Relax (Relax-, re-

lax-)«.  

 

                                                 
[17]

 Der Touristik Frankfurt GmbH &Co. KG. 

2013/2014. DerTour. Wellness- und Vitalwelten, 

1.11.2013-31.10.2014, 

http://www.dertour.de/wellnessurlaub/ 
[18]

 Janich, N. 2010, 170, Hahn, et al 2008, 

Absatzwirschaft Online, 2008, 

http://www.absatzwirtschaft.de, Baumgart, M. 1992 
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Table 1: Comparison of key or stimulative words contained in Janich 2010, Hahn et al 2008 as cited 

in Absatzwirtschaft 2008 and partly Baumgart 1992 and used in the analysed corpus 

 

Key or stimulative words by Hahn et 

al 2008, as cited in Absatzwirtschaft 

2008, Janich 2010, Baumgart, 1992 

Key or stimulative words in the ana-

lysed corpus 
Number 

Abenteuer Abenteuer 5 

besser Besser (-besser, Besser-) 55 

bewusst bewusst (-bewusst) 11 

bio- bio- (Bio-) 173 

einfach einfach 31 

Erfahrung Erfahrung 6 

Erlebnis Erlebnis (Erlebnis-, -erlebnis) 243 

excellence excellence 1 

frei frei (Frei-) 273 

Freiheit Freiheit / 

frisch Frisch (-frisch, Erfrischung, Erfris-

chung-) 

142 

für uns für uns 10 

Genießen, Genuss genießen (Genießer, Genießer-) Ge-

nuss 

83 

Geschmack, schmecken Geschmack (geschmack-, Gesch-

mack) 

40 

gesund, Gesundheit gesund, Gesundheit (Gesundheit-) 244 

grün grün 42 

gut gut (gut-, Gut-) 334 

Komfort Komfort (Komfort-, komfort-) 331 

Kompetenz Kompetenz 1 

Konsumkultur Konsumkultur / 

Leben, leben Leben, leben (Leben-, -leben) 126 

leicht leicht (Leicht-, -leicht) 46 

Lust Lust 2 

mehr mehr (mehr-, Mehr-) 257 

nachhaltig nachhaltig (Nachhaltig-) 18 

Pflege Pflege (Pflege-, pflege-, -pflege) 290 

probiotisch  probiotisch / 

Qualität Qualität (Qualität-) 22 

Schutz Schutz (Schutz-) 52 

Service Service (Service-) 39 

sicher, Sicherheit sicher, Sicherheit (sicher-, Sicher-

heit-) 

23 

spezialisiert  spezialisiert 2 

Team Team (-team) 12 

Technik -technik 20 

Tradition Tradition (Tradition-, traditionell) 160 

wertvoll wertvoll 13 

Zukunft Zukunft 1 

zusammen zusammen 9 

 entspannen (Entspannen) (relax, 43 
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Key or stimulative words by Hahn et 

al 2008, as cited in Absatzwirtschaft 

2008, Janich 2010, Baumgart, 1992 

Key or stimulative words in the ana-

lysed corpus 
Number 

relaxation) 

entspannend (relaxing) 99 

Natur (Natur-, natürlich) (nature, 

natural) 

313 

Kraft (Kraft-, -kraft) (power) 89 

Vital (Vital-, vital- Vitalität, -vital) 

(vital) 

479 

Wohl (wohl-, Wohl, Wohl-) (well) 260 

Beauty (Beauty-) 286 

hochwertig (high-quality) 38 

individuell (individual) 125 

verwöhen (spoil) 24 

aktiv (aktiv-, Aktiv-) (activ) 129 

Ruhe (ruhe-, Ruhe-) (rest, calmness) 250 

Relax (Relax-, relax-) 240 
 

Source: Der Touristik Frankfurt GmbH &Co. KG (2013/2014) DerTour. Wellness- und Vitalwelten, 

1.11.2013-31.10.2014, Frankurt am Main http://www.dertour.de/wellnessurlaub, Hahn et al 2008 as 

cited in Absatzwirtschaft 2008, Janich 2010, Baumgart, 1992 

 

Table 2 and Graph 1 show the frequency of 

the key or stimulative words. It can be noted that 

stimulative words, typical of the corpus con-

cerned and which are not contained in the initial 

classification, are quite frequent.  

1. The most frequently used stimulative 

word is »Vital (Vital-, vital- Vitalität, -vital)« 

(479),  

2. Ranked fourth is »Natur (Natur-, natür-

lich)« (313),  

3. »Beauty (Beauty-)« is the sixth most 

commonly used word (286), 

4. »Wohl (wohl-, Wohl, Wohl-)« is ranked 

eight (260), 

5. »Ruhe (ruhe-, Ruhe-)« is the tenth (250),  

6. »Relax (Relax-, relax-)« is ranked thir-

teen (240).  

Most key or stimulative words contained in 

the classification are applied also in the analysed 

corpus: 

1. »gut (gut-, Gut-)« is ranked second 

(334), »Komfort (Komfort-, komfort-)« is the 

third (331), 

2. »Pflege (Pflege-, pflege-, -pflege)« is the 

fifth, »frei (Frei-)« the seventh (290), »mehr 

(mehr-, Mehr-)« the ninth (257), »gesund, Ge-

sundheit (Gesundheit-)« the eleventh (244), »Er-

lebnis (Erlebnis-, -erlebnis)« the twelfth (243). 

Other key words are less frequent. 

 

 

Table 2: Key or stimulative words in the analysed corpus – ranking according to frequency 

 

Key or stimulative words in the analysed corpus Number 

Vital (Vital-, vital- Vitalität, -vital) 479 

gut (gut-, Gut-) 334 

Komfort (Komfort-, komfort-) 331 

Natur (Natur-, natürlich) 313 

Pflege (Pflege-, pflege-, -pflege) 290 

Beauty (Beauty-) 286 

frei (Frei-) 273 

Wohl (wohl-, Wohl, Wohl-) 260 

mehr (mehr-, Mehr-) 257 
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Key or stimulative words in the analysed corpus Number 

Ruhe (ruhe-, Ruhe-) 250 

gesund, Gesundheit (Gesundheit-) 244 

Erlebnis (Erlebnis-, -erlebnis) 243 

Relax (Relax-, relax-) 240 

bio- (Bio-) 173 

Tradition (Tradition-, traditionell) 160 

Frisch (-frisch, Erfrischung, Erfrischung-) 142 

aktiv (aktiv-, Aktiv-) 129 

Leben, leben (Leben-, -leben) 126 

individuell 125 

entspannend  99 

Kraft (Kraft-, -kraft) 89 

genießen (Genießer, Genießer-) Genuss 83 

Besser (-besser, Besser-) 55 

Schutz (Schutz-) 52 

leicht (Leicht-, -leicht) 46 

entspannen (Entspannen) 43 

grün 42 

Geschmack (geschmack-, Geschmack) 40 

Service (Service-) 39 

hochwertig 38 

einfach 31 

sicher, Sicherheit (sicher-, Sicherheit-) 23 

verwöhen 24 

Qualität (Qualität-) 22 

-technik 20 

nachhaltig (Nachhaltig-) 18 

wertvoll 13 

Team (-team) 12 

bewusst (-bewusst) 11 

für uns 10 

zusammen 9 

Erfahrung 6 

Abenteuer 5 

Lust 2 

spezialisiert 2 

Kompetenz 1 

Zukunft 1 

excellence 1 

Freiheit / 

Konsumkultur / 

probiotisch / 
 

Source: Der Touristik Frankfurt GmbH &Co. KG (2013/2014) DerTour. Wellness- und Vitalwelten, 

1.11.2013-31.10.2014, Frankurt am Main http://www.dertour.de/wellnessurlaub 
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Fig. 1: Key or stimulative words in the analysed corpus 

Source: Der Touristik Frankfurt GmbH &Co. KG (2013/2014) DerTour. Wellness- und Vitalwelten, 

1.11.2013-31.10.2014, Frankurt am Main http://www.dertour.de/wellnessurlaub 

 



58 

 

Conclusion 

 

The selection of key or stimulative words de-

pends on the communication purpose and com-

munication partners. The following play an im-

portant role in tourist catalogues: target group, 

product or service offered, advertising objective, 

advertising media and, last but not least, adver-

tising strategy. Undoubtedly, the prevailing so-

cial values, social characteristics and notions, 

view and attitude to life, social changes and 

norms which are reflected in the current key or 

stimulative words have to be taken into account. 

It can be assumed on the basis of the analysis 

conducted that register, communication objec-

tive, sender (advertiser) and the recipient (reader 

or potential consumer) of the communication 

message are important factors for the selection of 

key or stimulative words. The corpus concerned, 

consisting of texts in a German tourist wellness 

catalogue, shows the influence of extra-language 

factors on the selection of key or stimulative 

words. The products or services offered should 

represent a counterpart to fast pace of life and 

permanent stress. The application of such verbal 

means may trigger connotations at the receiver, 

which are the result of the interaction between 

the stimulative word, social values, personal 

experience and individual knowledge of the 

world.  

The stimulative or key words, observed in the 

analysed corpus, comply with the following: 

1. current social trends, which is reflected 

through the use of stimulative or key words: 

»Vital (Vital-, vital-, Vitalität, -vital)«, »gut  

(gut-, Gut-)«, »Komfort (Komfort-, komfort-)«, 

»Natur (Natur-, natürlich)«, »Pflege (Pflege-, 

pflege-, -pflege)«, »Beauty (Beauty-)«, »frei 

(Frei-)«, »Wohl (wohl-, Wohl, Wohl-)«, »mehr 

(mehr-, Mehr-)«, »Ruhe (ruhe-, Ruhe-)«, »ge-

sund, Gesundheit (Gesundheit-)«, »Tradition 

(Tradition-, traditionell)«, »Relax (Relax-,  re-

lax-)«, »bio- (Bio-)«, »Erlebnis (Erlebnis-, -

erlebnis)«. 

2. characteristics of the register used, such as 

short sentences, ellipsis, picturesque and brief 

language, 

3. characteristics of the product or service 

offered, expressed by compounds, adjectives, 

anglicisms,  

4. language rules and laws. 

The stimulative or key words used and char-

acterised by society and culture and reflect social 

characteristics. In addition to their appealing and 

informative role, they serve as a semantic con-

ductor of social values to the recipient or poten-

tial user. At the same time, the role of the stimu-

lative or key words is to awake the needs for the 

product or service offered or the wish to upgrade 

oneself. When selecting stimulative or key 

words, the characteristics of the register used, 

characteristics of the product or service offered, 

language laws, and the receiver's beliefs and 

opinions have to be taken into account. 
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ABSTRACT: Psychology has not yet reached the stage of paradigmatic science. In different schools of psy-
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of ‘time perspective’ and to show on one hand, what is common and, on the other hand, what is specific, analyz-

ing these using terms from script theory, terms which can be successfully translated into a language common for 
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Времето може да бъде абсолютно, както 

това е в Нютоновата физика; в Айнщайновата 

физика то се явява относително; говорим за 

биологическо време, свързано с така нарече-

ните биологически часовници – в човешкия 

организъм се откриват около 100 различни 

биологически часовници (Головаха и Кроник, 

1984); време на реакция като психо-

биологичен конструкт (Кентауиц и кол., 2013) 

социално-историческо; психологическо време 

на личността. Според Головаха и Кроник „...с 

имената на Киркегор, Дилтай, Бергсон, Хай-

дегер, Сартр е свързан дълбокият поврат в 

разбирането на времето не само като физи-

ческо условие за човешката жизнена дейност, 

но и като вътрешен организиращ фактор, оп-

ределящ за субекта цялостността на неговия 

жизнен процес, динамичното единство на 

минало, настояще и бъдеще в съзнанието и 

дейността.” (Головаха и Кроник, 1984, с. 6) 

На първо място трябва да се направи разг-

раничение между „чувство за време” (биоло-

гично време) и това, което рускоезичните 

учени назовават „собствено време на лич-

ността”, „лично време”, (Головаха и Кроник, 

1984), а англоезичните учени – времева перс-

пектива. Биологичното време, това е времето 

на биосистемите в процеса на тяхното функ-

циониране в определена среда и под влияние 

на природни закономерности. Според амери-

кански учени „Времевата перспектива е об-

ласт на изследвания, която се опитва да раз-

бере как и защо ние обръщаме мислите си 

извън настоящия момент.” (Корсини, 2008, с. 

135) Собственото време на личността, от дру-

га страна „интегрира в себе си както обектив-

ните времеви отношения (природни и соци-

ални), така също и субективното отразяване 

на тези отношения в процеса на възприемане 

на промените, оценката на продължителност-

та и последователността от събития, прежи-

вяването на отделните свойства на времето, 

формирането на цялостно отношение на лич-

ността към времето на нейния живот.” (Голо-

ваха и Кроник, 1984, с. 5) Руските учени ди-

ференцират собственото време като „собстве-

ното време в социален смисъл”  (обективно) и 

„субективно собствено време” (Головаха и 

Кроник, 1984, с. 5). Докато обективното вре-

ме може да бъде обект на изследвания от 

страна на социолозите и икономистите (напр. 

бюджетът на времето), то субективното собс-

твено време на личността като субективно 

време, „дадено в преживяванията” (Головаха 

и Кроник, 1984, с. 5) е предмет на изследване 

на психологията.  

Според американските учени времевата 

перспектива (или психологическото време на 

личността) притежава няколко дименсии: 

протяжност, ретроспекция, гъстота, кохерен-

тност и насоченост. (Корсини, 2008, с. 135) 

Открива се връзка между субективната про-

дължителност на времето и характера на дей-

ността, равнището на мотивация и активност, 

емоционалното състояние, интересът към 

дейността, цялостност и интегрираност на 

задачата и други характеристики на изследва-

ните лица и дейността. (Головаха и Кроник, 
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1984, с. 9) Факторът време се изследва още от 

К. Левин при изучаването на полето и нап-

регнатите системи.(Джонев, 1996, 73) Смята 

се, че Левин пръв е поставил въпроса за съ-

ществуването на „Единици психологическо 

време от различен мащаб, обусловени от ма-

щаба на жизнените ситуации и определящи 

„границите на психологическото полев даде-

ния момент”. Според Левин това поле включ-

ва не само сегашното положение на индиви-

да, но и неговата представа за своето минало 

и бъдеще – желания, страхове, мечти, планове 

и надежди” (Головаха, 1984, с. 30) „Според Л. 

Франк – ученик на Курт Левин, който опре-

деля времевата перспектива като „тоталност-

та от становищата на човека за неговото пси-

хологическо бъдеще и минало, съществуващи 

в дадено време”, всеки от нас има определена 

позиция в обществото, както и определена 

индивидуална история на развитието. Този 

личен начин на разглеждане на света се отра-

зява в нашите интерпретации на миналото, 

настоящето и бъдещето. В процеса на растежа 

времевата ни перспектива става по-широка и 

по-сложна, според Франк, и представлява 

уникалните преживявания, които сме имали 

до този момент.” (Корсини, 2008, с. 135)  

Психологическото време на личността се 

анализира главно в два аспекта: във връзка с 

възрастта и позицията в живота и във връзка с 

аспектите на ситуацията. Например, във 

връзка с втория аспект, ситуациите на живо-

та, Н.Израели смята, че „времевата перспек-

тива обикновено се стеснява, когато иконо-

миката е безперспективна, а работа трудно се 

намира”. (Корсини, 2008, с. 135)  

В транзакционния анализ времевата перс-

пектива се разглежда във връзка със сценари-

ите и условията и особеностите на тяхното 

формиране. Потребността от структуриране 

на времето е един от основните постулати, 

върху които се гради сценарната теория 

(Берн, 1992; Шустов, 2009) Времето се струк-

турира, според Берн, чрез няколко вида дей-

ности, свързани, от една страна, с общуването 

и получаването на специфични „погалвания” 

(Берн, 1992) от другите, необходими за ба-

лансираното функциониране на личността и 

от друга, чрез включването в дейност. Учас-

тието в така наречените „психологически 

игри”, което се осъществя едновременно на 

съзнателно и безсъзнателно равнище на пси-

хично функциониране, представлява основен 

вид взаимоотношение, чрез което се формира 

сценарият. От своя страна, сценарият е една 

лична система на глобално структуриране на 

времето, определяща какво и как ще се случи 

с индивида в продължение на неговия живот. 

(Берн, 1992; Шустов, 2009; Левкова, 2008) В 

това отношение сценарият придобива функ-

циите на определящ личния смисъл в живота 

на индивида конструкт. Формиран в годините 

на детството, той се преразглежда и адаптира 

през юношеството и започва неосъзнавано от 

страна на личността на управлява нейния 

живот, да осмисля жизнения й път, да под-

режда във времето различните събития, дори 

да определя, в някои случаи, завършека на 

човешкия живот. (Берн, 1992) 

Б. Минчев, свързвайки времевата перспек-

тива на живота с личностните смисли, пише 

следното: „Личностните смисли са компенса-

ции (к.а.) за изтичащото време на човешкия 

живот, макар и не само това. Тъй като чове-

кът осъзнава, че разполага с ограничено вре-

ме да живее и че личното време е негов гла-

вен ресурс и ценност, осъзнаването, че то 

изтича безвъзвратно, е универсална травма на 

осъзнаването. От тук произтича необходи-

мостта от преживявания, които да неутрали-

зират или поне да смекчат травмата на изти-

чащото време. В тази връзка се включват за-

щитни механизми, един от които е компенса-

торното смислообразуване. (к.а.) Действието 

му може да се изрази като доказване на ра-

венство между постигнатите ползи и резулта-

ти и времето, инвестирано за тяхното пости-

гане. В процеса на това „доказване”, по-точно 

самоубеждаване, възникват емоции на оправ-

даност на усилията и времето, вложени в кон-

кретното личностно постижение, на увере-

ност, че резултатът е заслужен, ценен, следо-

вателно цялостната дейност има смисъл. В 

процесуален аспект това е поставяне на ра-

венство между определен интервал от лично 

време и постигнатия ефект. ...За индивида е 

успокояващо и удовлетворяващо да решава 

това „уравнение” успешно по отношение на 

всеки замисъл и намерение, които изискват 

значителни усилия и времето за тях. Така 

осмислянето като уравняване на разнородни 

неща е почти всекидневна дейност.” (Минчев, 

2013, с. 280-281) И по-надолу: „Психологи-

ческата защита чрез смисъл е еднакво нужна 

и на успяващите, и на неуспелите в живота.” 

(Минчев, 2013, с. 282) Последното изречение 

изразява много точно идеята за сценария на 

човешкия живот, който се явява именно свое-

образна „психологическа защита чрез смисъ-

ла” от усещането както за изтичащото време, 
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от преживяването на чувство за безпокойство, 

когато времето не е структурирано (в години-

те на възрастността), така също и от усещане-

то, че възрастните, а не ти контролираш своя 

живот и в реализация на потребността от изг-

раждане на перспектива на времето на бъде-

щия живот (в годините на детството, когато 

сценарият се формира). В този смисъл К. 

Щайнер разглежда сценария като плод, от 

една страна, на необходимостта Възрастния в 

детето да решава своевременно настоящите 

си проблеми, и, от друга, резултат от прину-

дата на родителските послания и необходи-

мостта да се отговори на въпроса: Какво ще 

се случи с мене в бъдещето? (Steiner, 1974) 

Головаха и Кроник пишат, че „Въз основа 

на закономерностите, проявяващи се при въз-

никването и смяната на формите на преживя-

ване на времето в различни жизнени ситуа-

ции, в съзнанието на човека може да се фор-

мира определена система на обобщените вре-

меви представи, явяваща се своеобразна кон-

цепция за времето на личността в мащаба на 

нейния живот. Това е биографически мащаб, 

който се задава от времето на живота като 

цяло, т.е. хронологическите граници на инди-

видуалното съществуване на човека и негови-

те представи за най-вероятната продължител-

ност на своя живот.” (Головаха, 1984, с. 10) 

Те свързват тези представи с фактори като 

средна продължителност на живота, продъл-

жителност на живота при предишните поко-

ления, здравословно състояние, обща нагласа 

на човека. В теорията на транзакционния ана-

лиз това е представата за сценарий на човеш-

кия живот. (Берн, 1992; Шустов, 2009; Левко-

ва, 2008). Макар че в процеса на формиране 

на сценария също се отчита индивидуалното 

влияние на тези фактори върху него, те се 

разглеждат не като обективни съждения, като 

реалистични предвиждания, а по-скоро като 

една субективна основа, която може да е на 

лице при конкретната личност, а може и да не 

бъде. Например, влиянието на фактора „про-

дължителност на живота при предишните 

поколения”, може да се включи в индивиду-

алната сценарна матрица когато личността се 

идентифицира с даден представител на това 

поколение, когато представата за неговия 

жизнен път отговаря на въпроса на детето 

„Какъв съм аз и на кого най-много прили-

чам?”. Или в друг случай – когато имаме Ро-

дителско послание от типа на „заклинанията”, 

на „проклятията”: „И ти ще станеш като баща 

си/майка си/дядо си” и др. подобни. (Виж 

Левкова, 2003; Steiner, 1997) Също така Роди-

телски послания от типа на утвърждаващите 

(дори с възхищение): „Какъв си бащичко!”, 

„Одрала си кожата на майка си” могат да 

изиграят ролята на причина за включване на 

продължителността на жизнения път в сце-

нарната матрица на личността. Това са емо-

ционални, а не рационални основания за оп-

ределяне продължителността на биографич-

ното време, произтичащи от безсъзнателните 

области в Детето и Родителя. В друга група 

сценарии представата за „закодираната” про-

дължителност на живота може да произтича 

от определен вид „решение” на Възрастния в 

малкото дете. Сценарното решение, осъщест-

вявано от още недоразвития и незрял „детс-

ки” Възрастен представлява един от основни-

те аспекти в конструирането на сценария, 

според Щайнер, докато Е. Берн го приема 

като плод на серия родителски предписания, 

интегрирани в сценарната матрица от Детето. 

Ърскин, Джеймс и Джонгвард също като 

Щайнер разглеждат сценария като резултат 

от решенията на Възрастния. (Шустов,  2009, 

с. 44-45) 

Излизането от сценарната тема се извърш-

ва главно чрез „пререшаване” от страна на 

Възрастния на взетото в една по-ранна въз-

раст решение (Левкова, 2013б Goulding, 1990; 

James, & Goulding, 1998) Да разгледаме след-

ното сценарно формиране и развитие: Моми-

че на 13г. „решава”, че ще умре на 23г., убита 

като „шпионка” в защита на Родината. В про-

цеса на анализа
1
 се открива следното: първо, 

своеобразната представа за времето в детско-

юношеските години, която схваща една въз-

раст като 23-годишната като много отдалече-

на във времето („Един старец на 26 години”, 

както се изразява героят в един филм); второ, 

тук имаме един героичен сценарий, дори бих 

казала, „свръхгероичен”, който търси своята 

реализация в героичната смърт за Родината 

(споделеният разказ за сценария е от жена, 

която на 13-годишна възраст живее в рамките 

на социалистическия строй, възпитавана от 

чавдарска и пионерска организация, с типич-

ните книги и филми характерни за онова вре-

ме); трето, тук имаме, както се разкрива в 

процеса на анализа, Родителски очаквания за 

справяне на „най-високо ниво, изразявани 

както от собствените ѝ родители, така също и 

                                                           
1
Лицето е изследвано в рамките на консултиране-

то. 
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от учители и дружинен ръководител (на тази 

възраст тя е с отличен успех и всички очаква-

ния към нея са били завишени); на четвърто, 

но не по сила място – инцестна връзка на по-

голям роднина с нея, която я кара несъзна-

телно да търси повод за приключване на жи-

вота си (по-късно, на 15-годишна възраст, 

прави неуспешен опит за самоубийство). 

Виждаме от приведения случай колко сложна 

и изградена както от рационални, така и от 

ирационални мотиви и основания, е времева-

та перспектива в сценария на посоченото изс-

ледвано лице. Много вероятно е тук „героич-

ното” съдържание на сценария да представ-

лява само опит за придаване на „приемлива” 

форма на желанието за приключване на собс-

твения живот поради непоносимостта на 

(продължаващата) инцестна връзка. В проце-

са на анализа се диференцират горепосочени-

те „основания” като произхождащи: първото 

и второто от Възрастния, третото и четвърто-

то – от Детето; обединени от жизнената пози-

ция Аз съм ОК – Вие не сте ОК (Виж за жиз-

нените позиции Левкова, 2013а; Jacobs, 1997; 

Steiner, 2012; White, 1994) 

В един по-късен период от живота на изс-

ледваното лице откриваме така нареченото 

пререшаване на темата за времевата перспек-

тива, свързана с края на живота. (виж Шус-

тов, 2009, Goulding, 1990; James, & Goulding,) 

Изследваното лице разказва, че във възрастта 

около 20-21-години мисълта за приключване 

на живота чрез самоубийство започва да при-

добива една характерна натрапливост. Тъй 

като срещу нея се бори противоположната 

жизнена тенденция „Не трябва да приключ-

ваш живота си, защото така ще огорчиш 

близките си”, т.е. Родителското Его състоя-

ние, подкрепено от посочената по-горе жиз-

нена позиция, а натрапливата мисъл (взетото 

в началото на пубертета сценарно решение, 

вероятно с частта, представена като запис в 

Детето, което обяснява хапактера на натрап-

ливост) с напредване на времето става все по-

силна, можем да предположим, че би било 

възможно на 23-годишна възраст тя действи-

телно да приключи с живота си, независимо 

дали по „героичен” или „негероичен начин”. 

За щастие тук се намесва един доизграден в 

юношеските години и началото на младостта 

вече много силен Възрастен, който намира 

изход от сценарно програмирания край на 

живота. Изследваното лице преценява, че 

скръбта на родителите не се явява достатъчно 

силен мотив против приключването на живо-

та, но че ако самата тя има деца, то на тях тя 

никога не би причинила болката от загубата 

на майка им. Тук имаме една подкрепа на 

Възрастния от страна на Грижовния Родител. 

Вследствие на това нейният Възрастен взема 

решение да приключи с влюбванията и връз-

ките „просто така” и да търси (и избира от 

различните възможности) приятел за сериоз-

на връзка. В следващата година тя скъсва 

отношенията си с първата си любов поради 

очевидно несериозното му отношение към 

скорошен брак; започва и много бързо прик-

лючва още две връзки с младежи, за които 

преценява, че или също не се стремят към 

брак, или не са подходящи за „баща на децата 

ѝ” (изразът е неин); и на 23 години вече е 

омъжена и бременна, което според новото, 

вече не детско решение, т.е. „пререшаването”, 

на Възрастния тя успява да промени времева-

та перспектива на своя сценарий, като отложи 

края на живота си в едно неопределено, неяс-

но и неточно бъдеще време. 

Случаят на изследваното лице е пример 

както за времева перспектива, свързана с 

програмирания край на жизнения път; така 

също и като пример за изключителната слож-

ност и многоаспектност на биографичния 

мащаб на времевата перспектива; и за спон-

танното (без намесата на специалист-

транзакционен аналитик) пререшаване от 

страна на Възрастния и промяна на биогра-

фичния мащаб на перспективата в посока на 

максимална продължителност и неопределе-

ност. 

Един интересен за изследване проблем е 

дали откритата от Селигман заучена безпо-

мощност не е един от факторите, определящи 

„края на жизненото време” в сценариите. Ако 

предположим, че човекът, изградил такъв 

сценарий на своя живот, освен всичко оста-

нало, в детството е бил обект на системни 

контролиращи действия, или което е още по-

лошо, на такава хаотичност във въздействия-

та върху него, която не му е позволявала да 

контролира събитията в своя живот, то може 

би това се явява допълнителна основа за този 

вид сценарии. Например, дете, което живее в 

семейство, състоящо се от него и психично 

болната му майка, подложено на непредви-

димите ѝ и с нищо непредизвикани агресивни 

реакции, може да придобие чувството за не-

възможност да контролира и насочи своя жи-
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вот в желаната позитивна посока.
2
 В този 

случай, при вече израстналия човек, се появя-

ва една специфична нагласа към разрушаване 

на доброто, срещащо се в живота. Влюбвайки 

се в сериозен, обичащ, добър младеж, при нея 

се получава една парадоксална реакция на 

панически страхове именно тогава, когато 

всичко е „наред”. Тези панически реакции са 

свързани с едно глобално недоверие към въз-

можността животът да бъде управляват така, 

че да протича добре; с несъзнаваното желание 

да се потвърди изградената в детството ос-

новна жизнена позиция, че Аз не съм ОК и Ти 

не си ОК. Те се явяват фактор, който несъзна-

вано трябва да разруши добрите отношения и 

да продължи живота ѝ в рамките на сценария, 

чийто краен резултат би трябвало да бъде да 

се развие като живота на майката – т.е. в оп-

ределен отрязък от време и дъщерята да се 

разболее психически. Тук времевата перспек-

тива отново бива променена, в процеса на 

анализа и консултирането, чрез пререшаване-

то на Възрастния и формирането на жизнена 

позиция Аз съм ОК, Ти си ОК. 

И накрая, нека се обърнем към дилемата 

на човешкия избор, така, както е представена 

от Е. Фром – да имаш или да бъдеш. Според 

Фром „Битието съществува само тук и сега 

(his et nuns) (к.а.) Притежанието съществува 

само във времето: минало, сегашно и бъдеще. 

...Ние сме миналото; можем да кажем „Аз съм 

онова, което бях...Бъдещето е предвиждане 

на онова, което ще стане мина-

ло....Настоящето  е точката, в която се съе-

диняват минало и бъдеще, граничен пункт 

във времето, който обаче не е качествено раз-

личен от тях. Битийният модус не е непре-

менно извън времето, но времето не е изме-

рението, което има власт над битието. ...Тук и 

сега е вечността , т.е. безвремието.”  (к.а.) 

(Фром, 1996, с. 200-201) 

Можем ли да кажем, че има връзка между 

разбирането на времевата перспектива (пси-

хологическото време) в дилемата „да имаш 

или да бъдеш” и сценарната теория? Берн 

(1990) постулира възможностите за извънс-

ценарно развитие или за освобождаване от 

сценария в определен момент от живота (как-

то в двата примера по-горе). За Щайнер 

(Steiner, 1974) целта на всяко анализиране на 

личността е освободеното от сценарии съ-

                                                           
2
 Лицето е изследвано в рамките на консултиране-

то). 

ществуване. Но какво значи да си свободен от 

сценария? Берн разглежда свободата от сце-

нария като способност за включеност, за бли-

зост и за живот извън робството на времето 

от детството (на записите в Детето и Родите-

ля), живот тук и сега (к.м.), т.е. живот в нас-

тоящето, извън зависимостта от времето. 

Свободата от сценария е свързана с умението 

да живееш в или под управлението на Въз-

растния, който е именно състоянието на Его-

то, пребиваващо тук и сега. Свободата от 

сценария е свързана със способността за 

творчество, да твориш, ако не друго, то собс-

твения си живот, или казано с думите, на 

Фром с битийността, със способността да 

бъдеш (к.м.) 

 Психологията, в своето колкото дълго, 

толкова и кратко съществуване, все още не е 

достигнала стадия на парадигмална наука. Тя 

представляпа по-скоро една „пъстра мозайка 

от концепции и практики” (Минчев, 2013, 

с.15) В различните психологически направле-

ния и школи авторите говорят и пишат всеки 

на „свой език”, със специфична терминоло-

гия, развивайки паралелно идеи, които всъщ-

ност са общи за цялата психология като нау-

ка. Но съществува, както пише Б. Минчев 

„копнежът по една теория (к.а.), която да е 

приемлива за всички, наричащи се психоло-

зи”.(пак там) По-долу на същата страница Б. 

Минчев коментира, че копнежът по единна 

теория води до различни мнения по въпроса 

коя да бъде тази теория. Без да смятам,че 

която и да било вече съществуваща теория 

може да поеме тези функции и роля, в насто-

ящото изложение се опитвам да следвам по-

скоро подхода на авторите на „Енциклопедия 

психология и поведенческа наука”, които 

например, в статията за его-развитието, обе-

диняват етапи в развитието, които, макар и не 

идентични, според авторите, са „прекалено 

сходни, за да обозначават независими после-

дователности” (Минчев, 2013, с.255) Този 

подход може да бъде наречен от някои „ек-

лектичен”, но аз бих го назовала по-скоро 

„обединяващ”. Представените тук разсъжде-

ния представляват един опит на автора да 

обедини в темата „психологическо време” 

различни възгледи, като от една страна, посо-

чи общото и, от друга, се спре на някои спе-

цифични моменти, анализирани в духа на 

сценарната теория, но които могат успешно 

да бъдат преведени на един общопсихологи-

чески език. В тази връзка, например, термини 

като „биографичен мащаб” и „времева перс-
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пектива” са използвани като равностойни и 

релевантни на термините от областта на 

Транзакционния анализ за коментиране на 

случай на сценарно пререшаване. Може би 

това е една съвсем малка, но необходима 

крачка по пътя на преоткриване единството 

на психологическата наука. 
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УЧЕНЕТО В ПОДКРЕПА НА АКТИВНОТО ОСТАРЯВАНЕ 

 

Ирена Рашкова, Цветелина Петрова 

 

LEARNING IN SUPPORT OF ACTIVE AGEING 

 

Irena Rashkova, Tsvetelina Petrova 

 
ABSTRACT: The paper views the learning opportunities provided by the Active Ageing Learning Communi-

ty. It describes the content, structure and methods of the Community. In addition, it presents in details the three 

learning materials, respectively Health Self-Management, ICT for Social Networking and Intergenerational Vol-

unteering – their objectives, content and the knowledge, skills and competences to be acquired. The expected 

impact on the learners is also outlined. 

Keywords: active ageing, social networking, health self-management, intergenerational volunteering  

 

Introduction 

 

In recent years ageing has severely affected 

all aspects of life. People aged 65+ will make up 

30% of the European Union population by 2060 

– almost double today’s figure of 17%. As age-

ing is an irrevocable natural process, the issue 

that comes to the fore is “Can we age actively, 

i.e. in good health, physically fit, independent, 

socially included and active?”.   

One way of facing this challenge is learning. It 

can play a vital role in ageing societies since it 

can address many relevant opportunities such as 

increasing social and health costs, elderly peo-

ple’s participation and contribution to economy 

and society, re-skilling and up-skilling in the 

knowledge-based information society and inter-

generational sharing of experience and 

knowledge. 

Improving the quality of life of the elderly re-

quires taking into consideration their community 

and social relations, their home environment and 

personal well-being, as well as their work envi-

ronment. They have different types of learning 

needs related to enhancing their knowledge or 

their ability to accomplish practical tasks. Learn-

ing can also be used for advancing personal ful-

fillment and social connections. However, there 

are personal barriers to the access to learning, 

and the skills, abilities and motivation needed. 

Elderly people are a heterogeneous segment of 

the population and, in order to develop flexible 

and relevant learning opportunities, it is neces-

sary to take into account both content and condi-

tions of learning in their specific contexts. It is 

not only important to involve the elderly in learn-

ing to improve their knowledge and competences 

but also to provide the opportunity for others to 

learn from them.  

Therefore, the presented Active Ageing 

Learning Community developed within the Eu-

ropean Lifelong Learning Programme, 

GRUNDTVIG Action, can appear an alternative 

learning path for ageing societies. 

 

Active Ageing Learning Community  

as a System 

 

The Active Ageing Learning Community is 

intended for elderly people 60+ and young peo-

ple 16-35. It encompasses three learning areas:  

 Health Self-Management,  

 ICT for Social Networking,  

 Intergenerational Volunteering,  

which are closely related to active ageing.  

The three main learning methods are: 

 blended learning, 

 learning by doing, 

 intergenerational learning.  

The first learning method will provide the 

learners with the opportunity to learn and coop-

erate in the traditional classroom environment 

(classroom activities) by participating in role 

plays, case studies and workshops, and to consol-

idate and assess their acquired knowledge and 

skills on-line at home (self-study activities). The 

second learning method will allow learners to 

practise the knowledge and skills acquired in real 

life situations by implementing small-scale pro-
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jects thus building their competences in the rele-

vant area by doing and acting. The third method 

will place both generations in a learning process 

where they should support each other by sharing 

knowledge and experience in order to accom-

plish a given task together thus better under-

standing and respecting each other for their mu-

tual benefit. 

The Active Ageing Learning Community of-

fers the following learning components: 

 Study programmes in the three learning 

areas – to outline the training process (i.e. target 

groups, workload, learning objectives, learning 

and assessment methodology, content, learning 

outcomes); 

 Printed learning materials in the three 

learning areas for classroom activities to ac-

quire/improve relevant knowledge and skills; 

 Internet-based learning materials in the 

three learning areas for self-study to consolidate 

the relevant knowledge and skills acquired; 

 Self-assessment on-line test that allows 

the learner to assess the relevant knowledge and 

skills acquired by themselves; 

 Project work to build relevant compe-

tences by doing and acting; 

 

Health Self-Management 

 

 
 

Fig. 1. Health Self-Management material 

 

The learning material in Health Self-

Management is designed for both age groups. Its 

objectives can be divided in the following three 

groups: 

To gain knowledge of:  

 the concept of health promotion and its 

advantages; 

 different types of healthy habits and their 

application in daily life; 

 different types of diseases and how the 

disease prevention enhances good health; 

 the concept of nutrition and some basic 

principles; 

 main nutrients, their functions and in 

which food you can find them; 

 different nutrient needs according to age 

and disease; 

 differences among aerobic and anaerobic 

physical exercise; 

 frequency, length, intensity and kind of 

exercise according to age; 

 basic memory functioning and other 

cognitive functions; 

 changes in cognitive functioning accord-

ing to age; 

 benefits of cognitive stimulation. 

To acquire skills in: 

 identifying self-care practices that sup-

port wellness; 

 creating routines (feeding, exercise, psy-

chological well-being) for a healthy life; 

 conducting disease prevention strategies; 

 Awareness of a healthy nutrition and 

self-identification of unhealthy habits; 

 how to prepare a diet according to 

age/disease; 

 how to practice physical exercises ac-

cording to age and physical performance; 

 following active healthy living; 

 practising techniques and strategies to 

improve the memory and other cognitive func-

tions. 

To raise learners’ 

 awareness of healthy habits; 

 use of universal preventive measures, 

hygiene and waste disposal, proper food han-

dling and storage and environmental controls to 

prevent diseases and health conditions; 

 early detection and treatment of diseases 

and health conditions that impact one’s health; 

 use of a proper nutrition according the 

nutritional needs of every person (age, condition, 

etc.); 

 motivation to practice physical exercise; 

 subjective wellbeing and attitude in life; 

 functional capacity; 

 memory, attention and other cognitive 

processes performance; 

 emotional status, self-concept and self-

esteem; 

 communication, participation and social 

integration abilities. 



67 
 

The following topics are covered:  

 Health Promotion and Disease Preven-

tion 

 Health Risk Factors during the Life Cy-

cle 

 Health Promotion 

 Disease Prevention 

 Healthy Nutrition along Life 

 Nutrition 

 Nutrition needs according age and dis-

ease 

 Diets 

 Social Networking 

 Physical and Cognitive Activities 

 Cognitive Activities 

 Physical Activities. 

The objectives of the project work are as fol-

lows: 

 to promote healthier lifestyle; 

 to build positive attitude to health self-

management and to practice physical activities; 

 to encourage intergenerational coopera-

tion; 

 to promote team work, initiative and 

creativity. 

An example for a project work could be to 

organize a small sport event where both genera-

tions take part (i.e. in the form of a short compe-

tition of relay games between two teams; each 

team includes elderly and young people) and af-

ter its end to taste healthy dishes prepared by the 

learners 

 

ICT for Social Networking 

 

 
Fig. 2. ICT for Social Networking material 

 

The learning material in ICT for Social Net-

working is mainly designed for elderly people 

60+, where a special emphasis is placed on Fa-

cebook and Skype. The older generation is ex-

pected to be supported by the young during the 

learning process. However, the last topic “Blogs” 

is intended for both generations. The objectives 

of the learning material can be divided in the fol-

lowing three groups: 

To gain knowledge of:  

 the concept of social networks and their 

advantages; 

 various social networks and their 

functionalities; 

 the concept of blogs and their applica-

tion. 

To acquire skills in: 

 registering and using all functionalities 

of a social network; 

 creating and supporting a blog. 

To raise learners’ 

 awareness of social networking; 

 motivation to use ICT for social net-

working. 

The following topics are covered: 

 Social Networks. Advantages and Dis-

advantages. Benefits. 

 Facebook 

 Skype 

 Twitter 

 Google+, xing, stayfriends, LinkedIn & 

other communication tools like whatsapp, viber, 

line 

 Blogs 

The objectives of the project work are as follows: 

 to build competence in using ICT for 

social networking; 

 to encourage intergenerational learning; 

 to promote team work, initiative and cre-

ativity. 

The project work targets the development of a 

blog in Active Ageing and posting on it on regu-

lar basis by representatives of both generations. 

 

Intergenerational Volunteering 

 

The learning material in Intergenerational 

Volunteering is designed for both age groups. Its 

objectives can be divided in the following three 

groups: 

To gain knowledge of:  

 social and economic context for inter-

generational work( demographic shifts, econom-

ic implications, degree of economic interdepend-

ence); 

 definitions of intergenerational volun-

teering and learning; 

 benefits of intergenerational learning and 

social participation; 
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 means of engaging appropriately and re-

spectfully (child protection considerations, ap-

propriate boundaries between participants around 

sharing of personal information); 

 differences & similarities between gen-

erations; 

 differences and difficulties in communi-

cation; 

 self-empowerment strategies. 

To acquire skills in: 

 reducing the divide between generations; 

 coping with difficulties to communicate 

from one generation to another; 

 transferring knowledge from one genera-

tion to another; 

 creating initiatives through intergenera-

tional practice; 

 recognizing and preventing ageism and 

stereotyping. 

To raise learners’ 

 awareness of significant demographic 

and social changes; 

 awareness of the role of intergeneration-

al volunteering and learning; 

 understanding of intergenerational vol-

unteering and learning as a mutually beneficial 

process across generations and within special 

interest communities (e.g. Migrant communities, 

Gay & Lesbian communities); 

 motivation to promote greater under-

standing and respect between generations; 

 motivation to practice reciprocal learning 

relationships between generations; 

 awareness of existing or possible ave-

nues to become involved in intergenerational 

volunteering; 

 awareness of available supports to inter-

generational volunteering and learning; 

 awareness of suitable themes for inter-

generational projects. 

The following topics are covered:  

 Intergenerational Volunteering 

 Context for Intergenerational Volunteer-

ing 

 Age-Related Stereotypes 

 Intergenerational Volunteering in Prac-

tice (Case Studies) 

 Analysis of Case Studies 

 Planning an Intergenerational Voluntary 

Action 

The objectives of the project work are as fol-

lows: 

 to build competence in organizing inter-

generational volunteer actions; 

 to encourage intergenerational coopera-

tion and interaction; 

 to promote intergenerational volunteer 

work; 

 to encourage participation in communi-

ties. 

The project work involves the organization 

of a small-scale intergenerational volunteering 

action by representatives of both generations. 

 

 
Fig. 3. Intergenerational Volunteering ma-

terial 

 

Conclusions 

 

The Active Ageing Learning Community is 

expected to have the following impact on the 

target groups: 

 Both elderly 60+ and young 16-35 will be 

provided with LLL opportunities in relation to 

active ageing that correspond to their needs to 

prepare for ageing in a positive way from yearly 

years and throughout their life course; 

 Both target groups will acquire skills in 

how to manage their health and live independent-

ly at an older age by disease prevention, physical 

and cognitive activity and healthy nutrition, 

which will improve their well being, self-esteem 

and quality of life and keep them active in the 

family, community, society and employment for 

a longer period. They will learn how to rely on 

themselves rather than on institutional care and 

relatives thus contributing to the reduction of the 

burden on governments and families; 

 60+ will have access to Internet, learn new 

ICT skills for social networking and practice 

them in order to improve their social contacts 

thus resulting in their better social inclusion; 
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 Both target groups will acquire volunteer 

skills by working together and supporting each 

other for the benefit of communities and society; 

 Both target groups will teach each other, 

develop materials together and practice their 

skills together in order to better understand their 

cultures and use their strengths to their benefit 

and to the benefit of society; 

Young and old together will have an oppor-

tunity to reconsider their life styles, better under-

stand the benefits of active ageing and adopt 

more active way of living so that they can better 

cope with the demographic challenges of ageing 

in Europe. 
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ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО НА УКРАЙНА  
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Ирина Хмеленко 

 

INCOME DIFFERENTIATION OF THE POPULATION OF UKRAINE  

ACCORDING TO THE REGIONAL PRINCIPLE 

 

Iryna Khmelenko 

 
ABSTRACT: The article provides an overview of the scientific achievements of domestic and foreign scien-

tists in the study of the question of differentiation of population incomes, in particular the disclosure of dynamics 

and social consequences of distribution and redistribution of income, their impact on the living standards of the 

population, peculiarities of formation of incomes sources, the problem of overcoming of poverty and marginali-

zation of the population, improvement of methodological base for development of new perspective directions of 

social-economic development of regions. The author of the article the analysis of income of Ukrainian citizens 

on a regional principle, the causes of the emergence and deepening of regional income differentiation of the 

population. Given the specialization, the location of the regions, the level of urbanization of certain territories, 

identified areas with the greatest and lower incomes and the factors that influence them. In particular differ-

ences in incomes, their dynamics and structure in the context of different types of cities of the country on the lev-

el of production and social infrastructure, the dynamic of development, the demand for goods and services. Tak-

ing into account modern tendencies of economic development of the regions of Ukraine, investigated the poten-

tial growth of welfare of their populations, the majority of which is the salary, differentiation of payments which 

are investigated by kinds of economic activities. Proposed effective state policy measures aimed at overcoming 

regional income differentiation of the population of Ukraine, preventing territorial pockets of poverty, lack of 

resources for subsistence and appropriate conditions for human development. In particular, the focus will en-

sure the formation of investment and innovative development and promote business development. The proposed 

measures will allow to attract additional financial resources to meet the income of the employed in the relevant 

field workers, to ensure sustainable and harmonious regional development of Ukraine, which ultimately will 

reduce the income differentiation of the population on a regional principle. 

Key words: Income of the population, region, wages, social position, differentiation, and activities. 

 

The social status of any country depends on 

the social development of its regions. One of the 

most difficult problems in Ukraine is deepening 

regional income differentiation of the population, 

caused by different speeds socio-economic po-

tential. Regional economic space creates a fun-

damentally different, asymmetrical conditions of 

formation of incomes of households in the coun-

try, and, therefore, objectively leads to a signifi-

cant differentiation of the population on these 

parameters. To ensure sustainable and balanced 

regional development, transition to a new path, 

you must keep these differences at the socially 

acceptable level, i.e. to prevent the emergence of 

territorial pockets of poverty, lack of resources 

for subsistence and appropriate conditions for 

human development.. 

A significant contribution to the development 

of a problem of differentiation of population in-

comes in Ukraine has committed domestic scien-

tists. In particular, trends in the stratification of 

the population at the level of countries and re-

gions, features of formation of incomes sources, 

the problem of overcoming of poverty and mar-

ginalization of the population devoted to labour 

L.Ilchuk [1, р.14-15], C. Maistrenko [2, р.26-

31], A. Sokolovskaya [3, р.10-11]. The im-

provement of methodological base for develop-

ment of new perspective directions of social-

economic development of regions of Ukraine 

devoted a lot of work O.Pishulina [4, р. 28-30], 

K. Swabia [5, р.12]. Problems of regional 

asymmetry of forming the main structural pa-

rameters of the aggregate income of the popula-

tion in the context of requirements for welfare of 

local communities studied I. Bespalko [6, р.159-

165]. 
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Experts emphasize that economic growth, 

provided that the uniform distribution of the re-

sults among all groups of the population, it is the 

soil improving the welfare of each citizen, over-

coming excessive differentiation and poverty, but 

in any case it can not automatically eliminate 

poverty, to protect against the threat of social 

upheaval, to guarantee the security of human ex-

istence in society.  

Economic growth is accompanied by a sharp 

disproportions in regional development and wid-

ening of income inequality, both of these prob-

lems should be solved through effective public 

policies. Scientific achievements of domestic and 

foreign scientists reveal the dynamics and social 

consequences of distribution and redistribution 

of income, their impact on the living standards of 

the population. However, a detailed analysis and 

evaluation requires the issue of regional dispari-

ties of income, taking into account modern 

tendencies of economic development and spe-

cialization of territories, the research potential of 

growth of welfare of the population.  

Today Ukraine has one of the most pressing 

problems is the problem of high population dif-

ferentiation by income, which negatively affects 

the economy. The processes of social differentia-

tion observed in all transformers-formation 

economies [1, р.27]. However, we should admit 

that Ukraine, along with Russia, the degree of 

income inequality is unique among Eastern Eu-

ropean countries undertaking economic reforms. 

The decrease in real incomes and the growth of 

their differentiation are two of the main trends in 

the quality of life of citizens of Ukraine during 

the years of independence.The predominant 

share in the population's income is wages. At this 

stage there is a significant differentiation of wag-

es by kinds of economic activities. So, the most 

highly paid in the economy remain employees of 

aviation transport,  

where wages exceeded the average for the econ-

omy 3.2 times (the average wage in Ukraine  to 

2013 was 3273 UAH), financial institutions - 

above 1.8 times and industry - almost 1.2 times 

[7, р.1]. At the same time, the absolute amount 

of wages of workers employed in enterprises of 

agriculture, health, education does not exceed 

75% of the average level in the economy (Fig. 

1). 
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Fig. 1 Average wages by kinds of economic activities in per full-time employee in 2013  

*Source: data of State statistics service of Ukraine [7]. 

 

Thus, monetary incomes of the population in 

the Western regions is significantly lower than in 

Ukraine on average. This is because in the West-

ern regions the most part of the population is en-

gaged in agriculture. In the best situation of the 

territory, industrial specialization which define 

industries, whose products have export orienta-

tion, i.e. industry and processing complex. Con-

versely, the poorest regions are those with the 

lowest share of the industrial sector as a whole, 

or the dominant industries are in a critical situa-

tion, which is connected with the low competi-

tiveness of their products.In addition, in Ukraine 

today there is a considerable gap between urban 

and rural areas level of material wealth, which is 

one of the most serious factors, forms General 

situation with stratification of the population [5, 

р.12]. This is explained by the difference in the 
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wages of the rural and urban populations, where 

the gap in wages at the sectoral level and is in 2 

times and more. The results of the survey of liv-

ing conditions of households of Ukraine, which 

take into account the latest recommendations of 

Eurostat, gives the opportunity to evaluate the 

differentiation of households with a minimum 

income in the context of urban and rural settle-

ments of Ukraine [6, р.163]. 

If in General, in Ukraine the percentage of 

households with lowest incomes, is 23.7 % in the 

aggregate income of population in urban settle-

ments, it is 21.7 % (including major cities 16.9 

%. and small 29.8 percent). In rural areas the fig-

ure above the average and up to 28 percent. 

Evaluation of similar indicators for the monetary 

incomes of the population reflects the dispropor-

tionately high proportion of households with a 

minimum income in rural areas. 

The overall distribution of households of 

Ukraine on the average per capita income below 

the subsistence minimum (score from total reve-

nues) shows that from them 63.3 % accounts for 

urban settlements, 36.7 % - the countryside; the 

assessment of these indicators money income 

share of urban settlements below and is 56.7%, 

rural areas significantly increased, reaching 43.3 

percent. Significant are the differences in in-

comes, their dynamics and structure in the con-

text of different types of cities of the country. 

Thanks to a developed industrial and social in-

frastructure, the dynamic development of the 

high demand for goods and services in major 

cities created more favorable conditions for in-

come generation than in small towns [4, р.29]. 

Also there is a significant regional differentiation 

of wages of the population. Thus, the growth of 

the income level of the average Ukrainian is 

largely due to the industrial centers. The most 

profitable in Ukraine are Kyiv, Donetsk, Kyiv, 

Luhansk, Dnipropetrovsk and Zaporizhia region 

(Fig.2). 
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Fig.2 The differentiation of wages by regions of Ukraine in per full-time employee in 2013  

*Source: data of State statistics service of Ukraine [8]. 

 

 Average salaries have port regions, such as the 

Odessa region and АR оf Crimea.  

The lowest wages are observed in the regions 

with developed agriculture, namely in Ternopil 

and Kherson regions, where its level does not 

exceed 75 percent of the average level in Ukraine 

(3273,8 UAH).  

Conclusions and perspectives of further re-

search. In the context of the new wave of eco-

nomic decline, lack of financial resources (both 

on state and regional levels), the growth of social 

tension, the importance of the problem of over-

coming of income differentiation of the popula-

tion on a regional principle.  

For its solution, first of all, you need to ensure 

sustainable economic development of regions by 

means of: 

• acceleration of structural modernization of 

industry and agriculture regions, which will take 

place optimization of production capacities (as 

liquidation of obsolete and physically worn out, 

and download underutilized capacity)that will 

promote the increase of profitability of manufac-
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ture and, accordingly, increase of labour payment 

its workforce; 

• to achieve the minimization of regional un-

employment means a regional economic policy 

on the basis of creation and realization of infra-

structural projects, organization of public works, 

which would have enabled the employment of 

unemployed population and to ensure the crea-

tion of at least temporary jobs; 

• the promotion of business on the basis of 

clear normative-legal base, access to credit, leas-

ing, in order to contribute to the economic 

growth of the territories, increase the volume of 

gross regional product, and, consequently, 

growth of incomes of the population; 

• providing financial support to business enti-

ties of all forms of ownership, registered on the 

territory of a region, with the purpose of realiza-

tion of the investment, innovation, infrastructure 

and other projects of strategic importance for the 

competitiveness of the region;  

• provision of formation and functioning of 

regional infrastructure investment and innovation 

development: business centers, business incuba-

tors, venture capital funds;  

• developing mechanisms for increasing eco-

nomic activity in the regions and improvement of 

the state policy on financial support for small and 

medium business for increasing employment and 

self-employment and the raising of additional 

own resources, which will be accompanied by 

growth of incomes of the population and revenue 

in budgets of all levels; 

• introduction of promising recreational pro-

jects in the regions, which have favorable condi-

tions and opportunities as a means of stimulating 

other business directions, will allow to attract 

additional financial resources to ensure the in-

comes of people employed in this sector workers 

and to reduce income differentiation of the popu-

lation on a regional principle. 
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      ABSTRACT: The present scientific paper considers some of the modern day philosophic and aesthetic 

problems and different aspects concerning the sociology of the fine arts. This paper intends as well to discover 

the right place and role of the fine arts in the realm of the present day society and at the same time presents an 

analysis of some of the existing trends of development. This paper turns its attention towards some of the 

postmodern presentations of the artistic events and the connection existing between their individual and social 

nature. In doing all that the present author still considers the subject matter of the paper far from exhausted.  
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В настоящата работа се разглеждат някои 

от съвременните философско-естетически 

проблеми и аспекти на социологията на из-

куството. Търси се мястото и ролята му в со-

циалния континуум, прави се опит за анализ 

на някои от основните тенденции на развитие 

на изкуството като социално явление. Изс-

ледват се границите на условността и правди-

востта на художествените форми, техните со-

циални функции: да удовлетворяват специ-

фичните духовни потребности на хората, да 

съдействат за възпитанието на естетически 

вкус и креативни нагласи у децата и младе-

жите и даже да лекуват психични нарушения 

чрез арт-терапия. Обръща се внимание на 

постмодерните прояви на художествените 

явления, на връзката между индивидуалното 

и социалното им битие, както и на пробле-

мите с комерсиализацията на изкуството.  

Традиционно философията на изкуството 

изследва художествените произведения като 

носители на идеите на авторите, на тяхното 

светоусещане, мироглед и естетика. Други 

философски системи търсят връзката между 

художественото явление и ролята на твореца 

в конкретните социални, политически и исто-

рически реалности. Сблъскват се две крайни 

позиции: от една страна изкуството се обя-

вява за независим трансцедентален обект, от 

друга то се възприема като идеология и е 

призвано да служи на обществения интерес 

(например марксистките формулировки за 

изкуството).  На необходимостта да се изс-

ледват социалните измерения на изкуството, 

неговото място и роля в обществените про-

цеси, връзките му със социалните институции 

и тенденции в развитието на тези отношения, 

отговаря и социологията на изкуството. 

 

Специфика на социологията на  

изкуството 

 

Социалните измерения на изкуството са 

предмет на изследване на философията на 

изкуството, на естетиката, на историята на 

изкуството, а през последните години на ХХ 

век и на социологията на изкуството. Точно 

тя поставя художествените феномени в други, 

нетрадиционни рамки, стреми се да свали 

ореола, който е създала около тях класичес-

ката естетика, (Хегел, Г. 2004) приземява ги 

като социални обекти.  

Трябва да отбележим, че в тази работа раз-

глеждаме проблемите на теоретичната социо-

логия по отношение на изследването на из-

куството и не си поставяме за задача анализа 

на конкретните емпирични модели, чрез кои-

то може да се осъществява такова изследване. 

За разлика от специалистите по естетика, 

социалните учени в своите разработки из-

хождат от изначалната теза, че изкуството 

трябва да бъде разглеждано в социалното 

време и пространство в широк смисъл и по-

конкретно в институционален аспект: връзка-

та му с другите социални институции, профе-
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сионалното обучение, признание, меценатст-

во, пазарни отношения и пр.  

Докато естетите мислят изкуството като 

нещо неповторимо, иманентно духовно, со-

циолозите търсят в социалното му битие пов-

торимото, типичното, закономерно проявя-

ващото се. Те не се смущават от това, че не-

зависимо от общоприетия образ на самотния 

творец, някои художници и писатели са съз-

дали творбите си с помощта на редактори, 

ментори, колеги, или, че са преработвали 

многократно едно и също произведение, за да 

припечелят от продажбата му. От социологи-

ческа гледна точка произведението на изкуст-

вото е момент от един сложен процес на вза-

имодействие на повече от един актьор, който 

се осъществява посредством определени со-

циални институции и следва исторически 

наблюдаеми тенденции. 

Опитите в това отношение са противоре-

чиви, но интересни. Изкуството като соци-

ално явление, неговата институционалност и 

взаимовръзките му с другите социални инс-

титуции закономерно го правят предмет на 

изследване и анализ на социологическата на-

ука. Проблемността идва от двойствения ха-

рактер на изкуството, от сложността на отно-

шението между индивидуалното и социал-

ното, и може да се изрази чрез следните въп-

роси: Каква е връзката между изкуството и 

обществото? Как трябва да бъде изучавана 

тази връзка? 

Дълго преди концепции като „Хегемони-

ята” и „Другият” да станат модерни в САЩ, 

(Crane, D.,1993) социолозите насочват внима-

нието си към анализа на многоизмерната 

връзка между изкуство, идеология и власт. 

Това не означава обаче, че многомерността е 

постигната. Напротив, най-често се изследва 

организацията на системите на културното 

производство, социалната роля и вкусовите 

нагласи на твореца, класовата структура на 

аудиториите, което реализира един ограничен 

анализ на връзката между културните форми 

и социалните процеси.  “Описването на свър-

зващите звена между изкуство и общество 

представлява обширен, но еднопосочен про-

ект за социолозите, за които културните фор-

ми и практики продължават да бъдат проява, 

мярка или страничен продукт на някой по-

основен социален фактор като институци-

онално напрежение, групова солидарност, 

стратификация и т. н. Както пише Голдфарб 

„мястото на изкуствата в обществото е опре-

делено, тяхното ежедневно функциониране е 

изяснено, но това, което действително се от-

личава, техните граници, културното и поли-

тическото им значение в историческото раз-

витие на обществото е игнорирано”.” (Болър, 

А., 2001, с. 169-170) В цитираната статия Ан 

Болър посочва основните проблеми на социо-

логията на изкуството: тя преди всичко огра-

ничава  анализа си до социалните предпос-

тавки за появата на художественото произве-

дение, без то като обект да бъде изследвано; 

това поставя под съмнение социологическата 

претенция, че художествената творба е в най-

общ смисъл социален продукт; неопределена 

остава връзката между социалните процеси и 

тези в изкуството. „Характерно е, че социоло-

гията не може да си даде сметка за начините, 

по които културните форми и практики не 

просто рефлектират върху един вече зададен 

социален свят, а по-скоро играят конструк-

тивна роля в конструирането на този свят. 

Взети заедно, тези недостатъци подчертават 

нуждата от нови методологически стратегии в 

социологията на изкуството, способни да об-

хванат комплексното взаимодействие на есте-

тическите, социалните, икономическите и по-

литическите фактори.” (Болър, А., 2001, с. 

170) 

 

За автономията и значението  

на изкуството 

 

Социологията на изкуството среща зат-

руднения основно с проблемите за автоном-

ността на изкуството и значението на худо-

жествените произведения. Първият е истори-

чески заложен в многобройните и противоре-

чиви дефиниции за термина „автономия на 

изкуството” и връзката му с радикалната док-

трина на естетическата автономия, възприета 

от различни естетически движения в края на 

ХІХ век. Днес тези идеи намират своите го-

рещи привърженици сред историците на из-

куството и литературните критици, които 

свеждат социалните и политически въпроси 

до формалните свойства на привидно незави-

симите художествени произведения. Една от 

значимите задачи на социологията на изкуст-

вото днес е да развенчае концепцията на есте-

тическата автономия, която капсулира худо-

жествените явления и ги дистанцира от соци-

ологическото изследване.  

Това не означава обаче, че термина „авто-

номия на изкуството” трябва да бъде изцяло 

изоставен. Съществуват две други интересни 

дефиниции за автономията, представени пър-
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во като естетически концепции във фило-

софията на Франкфуртската школа, в част-

ност в произведенията на Адорно (Адорно, Т., 

2002) и Маркузе (Маркузе, Х., 1993) и осо-

бено във философските и социологически 

трудове на Бюргер, Хабермас и Голбдфарб. 

Първата дефиниция проследява историчес-

кото развитие и структурата на автономната 

институция на изкуството в модерното об-

щество, а втората – автономията на изкуст-

вото като обект на изследване само по себе си. 

С какво са значими тези две дефиниции на 

автономността на изкуството? Първата поз-

волява да се концептуализира институцио-

налния статус на изкуството в модерното об-

щество, а втората, по същество методоло-

гична и особено полезна за съвременната со-

циология на изкуството, дава възможност ху-

дожественото творчество да се разглежда ка-

то специфична област, която винаги е свър-

зана с други социални процеси, но не може 

просто да бъде сведена до тях.  

В исторически план автономният статус на 

изкуството се свързва с процеса на култур-

ната диференциация, започнал през Ренесан-

совата епоха с освобождаването на изкуст-

вото от тесните средновековни религиозни 

рамки и превръщането му във феномен на 

светския живот. Този процес се развива до 

края на ХVІІІ век, когато намира своето сис-

тематично и философско представяне в про-

изведенията на Имануил Кант. (Кант, И. 

1992) Развитието на модерното общество, с 

модерните системи на държавата и икономи-

ката закономерно извеждат изкуството като 

социално явление на капиталистическия па-

зар и то се превръща все повече в система от 

съзнателно изградени независими ценности. 

Изкуството започва да мисли само себе си, то 

е автономно и приема за единствено същест-

вена връзката творец – произведение. Тя се 

забулва в тайнственост, понякога мистичност 

и съответно се разграничава от социалните 

процеси. Изключение правят само някои сти-

лове и направления в изкуството, например 

реализмът.  

Парадоксалното в случая е, че либерализа-

цията на модерното изкуство от религиозните 

форми на власт и контрол повторно го пос-

тавя в зависимост, но вече от властта на мо-

дерния пазар. В постмодерното общество тази 

зависимост ще се изроди в комерсиализаци-

ята на изкуството.   

Макар да не решава въпроса за връзката 

между изкуството и обществото тази концеп-

ция за автономността на изкуството, която е 

изградена на исторически основи, хвърля 

значителна светлина върху проблема за от-

ношенията на изкуството с другите сфери на 

модерното общество. Същевременно тя об-

ръща внимание на комплексния характер на 

тази исторически променяща се връзка.  

Още по-сложен за социологията на изкуст-

вото е проблемът за автономията на изкуст-

вото като обект на изследване само по себе 

си. Преди всичко на това схващане се проти-

вопоставя доминиращата в социологическите 

изследвания на изкуството и културата, докт-

рина за естетическия неутралитет. Основната 

теза е, че от една страна социолозите естест-

вено се противопоставят на естетическата 

преценка и от друга, че произведенията на 

изкуството, по самата си същност, остават в 

страни от социологическия анализ. Същест-

вува опасението, че всяко по-сериозно анга-

жиране с естетическа преценка на дадено ху-

дожествено произведение заплашва изследо-

вателя да излезе извън рамките на социологията. 

Социологическите подходи, които абсо-

лютизират обобщението като методологи-

чески критерий при изследването на изкуст-

вото рискуват да пренебрегнат различията 

между културните обекти, както и такива 

между културните и другите социални фак-

тори, от които могат да извлекат важно соци-

ологическо познание. „Всъщност това озна-

чава примиряване с въпросите за жанра, фор-

мата, съдържанието, наративността, репре-

зентацията, естетическата условност и интер-

текстуалността – въпроси, които могат да бъ-

дат зададени само чрез директно ангажиране 

с произведението на изкуството.” (Болър, А., 

2001, с. 174) 

Печелившата за социологията на изкуст-

вото позиция предполага изясняването на 

специфичните и исторически променящите се 

връзки между културните явления и социал-

ните институции и процеси. Трябва да се пре-

одолее изкуственото разделение, съществу-

ващо между науката за обществото и науката 

за изкуството.  

 

Философията на изкуството  

за социалните измерения на  

художествената образност 

 

Философията на изкуството успява да обе-

дини в себе си както естетическите, така и 

социалните аспекти на художественото явле-

ние. Тя се ангажира с изследване на проце-
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сите в развитие, комплексно и многоплас-

тово. Философските методи за анализ го поз-

воляват.  

Изкуството съществува и реализира себе 

си чрез художествената образност. Тя предс-

тавлява съвкупност от материализирани чувс-

тва, емоции, представи и идеи на твореца, ко-

ито се проявяват чрез думи, звуци, изображе-

ния, пластика и пр. Колкото и конкретен ха-

рактер да имат тези образи по отношение на 

своята форма на съществуване, те винаги им-

плицитно съдържат определена условност, 

отразяват общата нагласа на своя създател и 

са подчинени на неговите философски търсе-

ния и прозрения. Така се раждат естетичес-

ките модели на изкуството, които в своята 

субективна основа са втъкали отпечатъка на 

социалното пространство и време, предали са 

в определена степен схематизирания орна-

мент на културата на дадена историческа 

епоха. 

Интересно е разграничаването на художес-

твената култура от понятието “художествен 

живот”. (Волкова, Е., 1979) Последното 

включва множество дейности, които можем 

да групираме като материално-производст-

вени, комуникативно-технически и финан-

сово-икономически. Без тях е немислимо съв-

ременното изкуството, те го обслужват,  но не 

притежават художествен характер. Считаме, 

че в съвременната масова култура често се 

подменя художественото с комерсиалното, 

като не се отчита посочената по-горе специ-

фика. Изкуството се прави по поръчка, за да 

задоволява предварително фиксирани вкусове 

и съмнителни естетически потребности. Не-

що повече, чрез средствата за масова ин-

формация масовата култура сама създава тези 

вкусове и потребности, като заменя естети-

ческата ценност с пазарна стойност. 

Съвременната действителност ни дава се-

риозни основания да търсим нови нива на 

взаимна обвързаност между изкуството и със-

тоянието на обществото. Променящите се со-

циални модели рефлектират върху естетичес-

ките модели на изкуството, независимо от 

безспорната им субективност. Този процес е 

сложен, многопластов, анализът му изисква 

по-широк, философски поглед и оценките не 

могат да бъдат еднозначни. “Самопораждане-

то и самоопределението на всяко ново общес-

тво изглежда предполага не само натрупване-

то на известно количество колективен опит, 

но още и неговото преобразуване в художест-

вена форма: както и обратното – естетически-

ят опит, произлизащ от първите художестве-

ни прояви, се превъплъщава в обществено-

практическия живот и по този начин спомага 

за перспективното формиране на социалните 

структури.” (Стефанов, И., 2001, с. 272) 

Предизвиква интерес феноменът на съ-

ществуването на художествената образност 

извън акта на създаване и възприемане в ка-

чеството й на обективно явление в човешката 

културна история. Това е битието на худо-

жествения образ в социалния континуум като 

културна и естетическа ценност. Той не е ста-

тичен, а продължаващ във времето социален 

процес на познание, на емоционално съпре-

живяване и преосмисляне. Това е процес на 

активна дейност на съзнанието, пораждаща 

нова образна структура.  

Произведението, въплътено в материала и 

изразено с езика на конкретното изкуство, 

влиза във взаимоотношения със системата от 

човешки потребности. Като резултат от този 

процес произведението може да получи ново 

значение, несъвпадащо отчасти или изцяло с 

това, което е вложил в него авторът. Търсе-

нето на нови пътища в развитието на различ-

ните видове изкуство, както и теоретичното 

им осмисляне обуславя особения интерес на 

изкуствознанието, културологията и естети-

ката към тази проблематика. 

Интересна и близка до нашите разсъжде-

ния е антропологическата интерпретация на 

Сюзан Лангер. Тя търси специфичната роля 

на изкуството като посредник между субек-

тивния свят на човека и обективизираната 

представа за него. Основната теза е, че съ-

ществува една скрита, но особено съществена 

област на човешката природа – душевността 

и тя не може да бъде представена адекватно 

със средствата на формално-понятийните 

конструкции на езика. Дълбоката същност на 

емоциите не може да се изрази чрез “дискур-

сивния символизъм”.  Битието на “вътреш-

ното изживяване” е постижимо само за изкус-

твото. То създава нужните символи и чрез тях 

обхваща същността на вътрешния опит на 

индивида и го материализира в непосредст-

вена визия на субективната действителност. 

Чрез своя специфичен образен език изкуст-

вото предава идеите ни за вътрешния опит 

така, както логическото построение форму-

лира идеите ни за външния опит. Според С. 

Лангер единствено изкуството е в състояние 

да даде форма на чувствата, да ги направи 

видими, понятни, символично значими и в 

това се състои специфичното му културно 
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значение. То има способността да формира 

нов начин на чувстване, прави го разбираемо 

и по този начин  влияе върху живота на хо-

рата.  “Единственият начин, по който наис-

тина можем да си представим движението на 

жизнените потоци, зараждането, нарастването 

и отшумяването на емоцията и в крайна смет-

ка на целия непосредствен смисъл на чо-

вешкия живот, е чрез художествените из-

рази.” (Лангер, С., 1993, с. 170) Не може да не 

се съгласим с С. Лангер, че всъщност изкуст-

вото е незаменимо средство за самопознание 

на човека и като такова то може да полага 

дори основите на нова епоха в културата. Ние 

нямаме точна представа за себе си и често сме 

силно изненадани от собствените си чувства 

и поведение в определени ситуации. По този 

повод Томас Ман пише: “Човек изобщо има 

нужда да си бъде припомнян. Той далеч не-

винаги притежава себе си, нашето самосъзна-

ние е слабо в този смисъл, че ние невинаги 

имаме под ръка всичко онова, което прите-

жава нашето Аз. Само в момент на рядка яс-

нота, съсредоточеност и цялостна ориентация 

ние знаем действително нещо за себе си и 

скромността на големите хора, която често ни 

изненадва, сигурно се дължи до голяма сте-

пен и на това, че те обикновено малко знаят 

за себе си, но не се държат винаги във фокуса 

на вниманието си и с право се чувстват като 

обикновени хора.” (Ман, Т., 1975, с. 218)
  
  

 

Условност и социални функции  

на изкуството 

 

Условният характер на художествения об-

раз е свързан със същността и еволюцията на 

формите на художественото мислене. Можем 

да кажем, че макар да е характерен за изкуст-

вото въобще, в конкретните си прояви услов-

ността на образа е винаги исторически детер-

минирана. Но при това тя може да се изрази 

по различен начин в рамките на творчеството 

на една школа в изкуството и даже в различ-

ните произведения на един и същ автор. Едва 

ли могат да се напишат  рецепти за доброто 

дозирането на художествената условност. Чо-

вечеството познава абсурдните прояви на по-

добни опити при различни насилствени  иде-

ологизации на изкуството. Според нас, това 

трябва да бъде работа само на твореца. Есте-

тическите качества на художествената образ-

ност, както и продължителността на нейното 

социално битие зависят и от умението на ху-

дожника да постигне мярата в търсенето на 

условността на образа.  

Влиянието на художественото творчество 

върху твореца и зрителя е тема, сериозно изс-

ледвана във философията на изкуството, но и 

постоянно будеща интерес. От една страна тя 

е свързана със специфичните прояви на ху-

дожественото явление, с философските и 

психологическите му аспекти, от друга касае 

социалното му битие, начина по който същес-

твува и функционира в реалния живот. 

Творецът е едновременно субект на твор-

ческия процес и обект на собственото си изг-

раждане. В акта на съзиданието той изразява 

както своята психологическа същност като 

чувства, потребности, интереси, преживява-

ния, така и стремежи, намерения, културни 

доминанти. Вглеждането в собственото твор-

чество позволява на човека да открие в себе 

си това, което е недостъпно за възприятията 

на нивото на рационалното съзнание и трудно 

се поддава на точна интерпретация.  

При изграждането на художествения образ 

творецът вплита своите чувства и мисли, сво-

ите надежди и стремежи, нещо важно за него, 

което има особен личен смисъл. Чрез специ-

фични художествени средства той разкрива 

своя вътрешен сват. 

 Немският философ Фридрих Вилхелм 

Шелинг, в своя труд „Философия на изкуст-

вото”,  при анализа на художествената живо-

пис определя рисунката като „изображение на 

вътрешното чрез външното”. (Шелинг, Ф., 

1999, с. 272) 

Подобен процес се извършва и при възп-

риемането на художествената образност, чрез 

опосредстваното самопознание и себеизграж-

дане на зрителя, слушателя, читателя. Това 

променя не само представите му за самия се-

бе си, но и отношението му към света като 

цяло, прави го съ-творец.  Така се проявява 

една социална функция на изкуството – да 

въздейства, влияе и възпитава.  

Изкуството е онова средство, което позво-

лява на човека да “притежава себе си” и тази 

негова незаменима функция в живота на хо-

рата от всички исторически епохи го прави 

вечно. То може да ни даде онова специфично 

познание, което ни прави съпричастни, съп-

реживяващи, състрадателни и духовно пре-

чистени. Като се замислим, ние действително 

знаем много неща за живота и за себе си не 

защото непосредствено сме ги преживели, а 

защото сме чели стихове и романи, гледали 

сме картини, театрални постановки или фил-
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ми, слушали сме музика. Тази лишена от ути-

литарно значение дейност прибавя нещо осо-

бено съществено към нашия жизнен опит, 

формира нашето възприемане на света и ни 

прави отворени за екзистенциални събития, 

които нямат място в реалния ни живот. Ху-

дожествената образност притежава силата да 

ни променя, въпросът е в каква посока. За то-

ва е особено важен характера и философските 

послания на естетическите модели на изкуст-

вото. 

Многопластовото въздействие на произве-

денията на изкуството, дълбочината на емо-

ционално-психологически, нравствено-есте-

тически и социално-културните послания, 

предадени чрез образно-знаковата система на 

художествения език, правят изкуството спо-

собно да въздейства разтърсващо, пречист-

ващо чрез духовен катарзис, но също така ус-

покояващо, хармонизиращо, тонизиращо. Те-

зи му свойства стоят в основата на психо-

логическите форми на въздействие върху чо-

века чрез изкуството, познати като „арт тера-

пия”, която днес все повече се използва както 

за лечение на психологически и психиат-

рични проблеми, така и за целите на обучени-

ето при децата в детските градини и учили-

щата. Посочената социална функция на ху-

дожествените форми е особено значима и от-

говорна. Тя поставя въпроси за критериите и 

естетическите качества на художествената 

продукция, какво е подходящо за възприе-

мане от подрастващите и от какво те да бъдат 

предпазвани. Общуването с изкуството раз-

вива особена креативност, нестандартно мис-

лене при решаване на сложни ситуационни 

задачи. (Тодорова, М., 2010)  

Естетическата потребност от изкуство е 

потребност от духовно общуване между лич-

ността и обществото. Своята социално-нравс-

твена функция изкуството изпълнява чрез ре-

ализация на неповторимата си естетическа 

специфика. По тази причина то се явява неза-

менимо средство за обществено въздействие 

върху личността. Може с увереност да се 

твърди, че изкуството осъществява духовно 

преустройство във вътрешния свят на човека. 

В посока на съзиданието или на разрушени-

ето – това зависи от философията на изкуст-

вото, от състоянието на художествената и ин-

дивидуална култура, както и от социалната 

поръчка на обществото. В този смисъл, масо-

вата култура и прекомерната комерсиализа-

ция на изкуството ни изправя пред сериозни 

социални проблеми. 
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ABSTRACT: The objective of this study was to assess the attitude toward homosexuals held by heterosexu-

als. We particularly focused attention on the assessors’ gender and age. The study was of a self-reported survey 

type. There were two age-groups of participants; old persons aged 70-85 and young persons aged 18-23 years. 

Each group consisted of 60 persons, with equal representation of males and females. The psychometric tool 

consisted of the Attitudes Toward Lesbians and Gay Men (ATLG) scale by G.M. Herek of the University of Cali-

fornia. Firstly, the attitude scores of the age-pooled groups of women and men assessing homosexuals of both 

sexes together were elaborated. The data were then broken down by gender and age of the assessors regarding 

the level of prejudice separately against lesbians and gay men. The findings were that, overall, women’s attitude 

toward homosexuals was more permissive than that of men, irrespective of age. However, the old women and 

also men had more stringent views on homosexuals than their young counterparts. In detail, old women, in rela-

tion to young ones, showed a higher level of prejudice against gay men, and old men, conversely, against lesbi-

ans. Young people also showed somehow higher, but gender-unrelated, less tolerant stance toward gay men than 

lesbians. In conclusion, homophobic attitude increases in old age and there appears a kind of self-gender toler-

ance to homosexuals, which underscores the subjective inconsistency of homophobic views.  

Keywords: age, attitude, gender, homosexuality, permissiveness, prejudice 

 

Introduction 

 

Homosexuality refers to same-sex contact or 

long-term erotic stimulus, which does not con-

form to the normative behavior and as such is 

usually judged as unnatural. Societal attitudes 

toward homosexuals are highly variable in dif-

ferent cultures, depending on a number of factors 

such as upbringing, religiosity, education, and 

stringent or liberal polices to name just a few. 

Studies show that heterosexuals with more posi-

tive attitudes toward different sex orientation are, 

in general, younger persons. Females also seem 

to hold more permissive views on homosexuali-

ty, in particular expressing less prejudice toward 

gay men than do men [1, 2]. Thus, gender and 

age may have a bearing on the heterosexuals’ 

attitudes toward homosexuals. The issue of ap-

proval or disapproval of homosexuals by the lay 

public in Poland is not full clear due to a short-

age of psychological studies dealing with the 

matter. The seeming perception of the problem 

of homosexuality as something that defies ra-

tional explanation and the culturally-based unfa-

vorable way of thinking of ‘queer’ behaviors 

may likely affect discourse on the matter. Thus, 

in the present study we set out to investigate the 

attitude toward homosexuals expressed by a 

sample of the Polish heterosexual lay public. We 

focused attention on the classical modifiers of 

this attitude such as gender and age of the re-

spondents. 

 

Methods 

 

The study was approved by an institutional 

review board for psychological research of the 

Institute of Psychology of Opole University in 

Opole, Poland. A total of 120 respondents were 

enrolled into the study. They were subdivided 

into two age-groups consisting of 60 persons 

each: old - aged 70-85 and young - aged 18-23 

years. There was an equal representation of 30 

males and 30 females in each age-group. The old 

persons were listeners of a local Third Age Uni-

versity in the city of Opole, Poland, and the 

young ones were students of the University of 

Opole. All participants of the study, both old and 

young, were in good health, in particular free of 

any overt psychological problems or depression, 
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not taking any medications that could impair 

judgment, describing themselves as a tolerant 

toward others, and not having any personal con-

nections to homosexuals. They were of catholic 

creed, although the level of religiosity was nei-

ther assessed nor controlled for in the present 

investigation. The level of education of the old 

persons was high school or college, which corre-

sponded to the ongoing college study of the 

young ones. 

The psychometric tool used consisted of the 

original Attitudes Toward Lesbians and Gay 

Men (ATLG) scale by G.M. Herek of the Uni-

versity of California [3] in our own translation 

into the Polish language. The scale is a self-

administered measure of heterosexuals’ attitudes 

toward lesbians (ATL) and gay men (ATG). It 

consists of 20 items, divided into 10-item lesbian 

and gay subscales and has a high internal con-

sistency; Cronbach’s alpha >0.85 [4]. The ATLG 

was administered on paper and the Likert-type 

scoring was done by summing numerical values 

ranging from 1 to 5 across items for each sub-

scale; the higher the total score indicating the 

more negative or less permissive attitude toward 

homosexuals.  

Data were given as means ±SD of raw point 

scores. Statistical elaboration consisted of com-

parisons of differences between the groups of old 

and young persons and females and males using 

a two-tailed unpaired t-test. Significant differ-

ences were defined as a P level of less than 0.05. 

A commercial statistical package of Statistic ver. 

14.0 (StatSoft Co., Poland) was used for all 

comparisons. 

 

Results 

 

The level of prejudice toward homosexuals, 

taken as a whole group or separately for lesbians 

and gay men, was the variable of interest ana-

lyzed in all comparisons. The analysis of women 

and men irrespective of age, each gender pooled 

together, demonstrates that the women had a 

more permissive attitude toward homosexuals, 

taken as group, than had the men. However, the 

difference achieved just a borderline statistical 

significance of P<0.06 (Fig. 1).  

Taking age of respondents as a differentiating 

factor, both old women and old men showed less 

permissive, with a higher level of prejudice, 

opinions on homosexuals. This age-dependent 

opinion difference was significant in case of 

men, 23.5 ±6.6 vs. 19.6 ±6.6 points for old vs. 

young men, respectively (P=0.02) (Fig. 2) and 

borderline significant for women, 21.4 ±6.6 vs. 

17.8 ±7.8 points for old vs. young women, re-

spectively (P<0.06) (Fig. 3).  

 

 
Fig. 1. Level of prejudice toward homosexuals 

expressed by heterosexual women and men, ei-

ther group age-pooled. 

 

Further data elaboration, according to the par-

adigm of age-dependent respondents’ opinion, 

took into account lesbians and gay men separate-

ly. The attitude toward lesbians was decidedly 

worse as expressed by the old heterosexual men 

(P=0.02) compared with the young ones. Women 

tended to be less prejudiced and the difference 

between the old and young women was insignifi-

cant (P>0.2) (Fig. 4). On the other hand, old 

women expressed significantly worse attitude 

toward gay men (P=0.04) than did the young 

ones; this age-related difference in the attitude 

was less dedicated in case of the men (P<0.06) 

(Fig. 5). Young persons, irrespective of their 

gender, showed inappreciable differences in the 

attitude toward lesbians or gay men. 

 

 
Fig. 2. Level of prejudice toward homosexuals 

expressed by old and young heterosexual men.  
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Fig. 3. Level of prejudice toward homosexuals 

expressed by old and young heterosexual wom-

en. 

 

 
Fig. 4. Level of prejudice toward lesbians ex-

pressed by old and young heterosexual men. 

 
Fig. 5. Level of prejudice toward gay men ex-

pressed by old and young heterosexual men.  

 

Discussion 

 

The present study was designed to assess the 

prevailing attitudes toward homosexuals in a 

surveyed sample of the Polish heterosexual pub-

lic taking into account gender and age of the 

assessors. The findings were that women, over-

all, expressed a clear trend for a more lenient 

attitude toward homosexuals than did men, irre-

spective of age. This attitude, however, is not 

only gender-dependent but also undergoes 

changes with the subject’s age, as both old wom-

en and men had more stringent and less permis-

sive views on homosexuals than their young 

counterparts. Interestingly, this attitude involved 

a distinction between lesbians and gay men. Old 

women, in relation to young ones, showed a 

higher level of prejudice against gay men, and 

old men, conversely, against lesbians. On the 

other hand, this differential gender attitude was 

not clearly noticed in young people, although 

they also expressed more negative feelings to-

ward gay men than lesbians.  

Homosexuality was taken off the WHO list of 

morbid disorders in 1992. Nowadays, the opinion 

that homosexuality should be accepted by society 

is shared by a prevailing number of countries 

worldwide. In the EU, according to one recent 

survey, the acceptance rate reaches as high as 

90% of respondents in Spain to more than half in 

Greece [1]. In Poland, however, the issue of ac-

ceptance of homosexuality is still debatable, with 

a slight predominance of negative views; 46% of 

society against vs. 42% for it. Such a low ac-

ceptance of homosexuality might have to do with 

religion being more essential in people lives in 

Poland than in other EU countries above out-

lined. An appraisal of pro and con views was not 

in the scope of the present study. However, the 

respondents showed, on average, a low-to-

moderate degree of aversion or discrimination 

against homosexuals as the negative views did 

not cross the 30-point mark on a 100-point scale; 

the latter score corresponding to extreme aver-

sion.  

The results of the present study are in line 

with the reports which show that age matters 

concerning the view on homosexuality, with 

young respondents displaying more permissive, 

less prejudiced views than old ones. Age differ-

ences are apparent in highly developed countries, 

where, typically, the older the group studied the 

more stringent views on homosexuality are ex-

pressed, with those aged less than 30 being most 

tolerant [1]. There are also differences in opin-

ions noted between men and women, particularly 

in countries where there is a clear gender gap, 

e.g., Japan, with women consistently expressing 

more tolerant views [1]. In Poland, however, the 

gender gap difference seems to work the other 

way around. Young women are more likely to be 

more affluent and have college or university 

attainments (43% women vs. 29% men), particu-
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larly in health-related areas of studies. Women 

made up more than 80% of employees in health 

and social services; so that in these areas of life 

gender gap seems to go the opposite way to the 

disadvantage of men [5]. That might be a reason 

why women expressed more tolerant views to-

ward homosexuality than men. There is an intri-

guing possibility, however, that a less prejudiced 

attitude of women toward homosexuals may be 

spurious rather than truly natured phenomenon, 

as it may stem from women’s greater than that in 

men motivation to respond without prejudice; 

motivation underlain by inherent gender-role 

variables [6]. 

There are other studies that found correlates 

between the attitudes expressed toward homo-

sexuals and various demographic, social, or cul-

tural variables. Studies in the U.S. show that 

more permissive opinions tend to be expressed 

by females, young people, better educated, or of 

higher affluence [1, 4]. While these studies show 

that heterosexual women express less negative 

attitudes toward homosexuals of either sex than 

heterosexual men do, they do not report a more 

tolerant attitude of heterosexuals toward homo-

sexuals of the same sex as found in the present 

study [4, 7]. In contrast, some studies report that 

heterosexual males tend to respond less permis-

sively to gay men than lesbians; the difference 

that does not hold true for heterosexual women 

who may display similarly positive or negative 

opinions on gay men and lesbians [8]. Thus, the 

attitudes toward homosexuals may vary greatly 

in different cultures.  

The issue of homosexuality is confounded by 

the difficulties that arose in regard to the under-

standing of gender identity with the recent de-

velopment of the ‘queer theory’. The theory puts 

into question the fixation of identities on biologi-

cal and anatomical prevailing features or on ste-

reotyped sexual behavior [9], which actually 

cannot determine who we are. Thus, the ‘queer’ 

concept presumes that talking about women or 

men is superfluous since sexual identities are so 

complex that it is impossible to take into account 

just one, no matter how essentially characteristic 

feature, be it anatomical or sex-related. Although 

this theory often is mistakenly taken as being 

tantamount to lesbian/gay issues, it actually en-

tails any kind of sexual activity, including the 

heterosexual lot, calling into question the con-

cept of fixed identity by pointing to discordance 

between sex, gender, and sexuality, which cre-

ates intermediate conditions combining female 

and male qualities in unpredictable ways [10].  

The present study is subject to limitations typ-

ical for self-reported surveys. The respondents’ 

answers might be biased or thoughtless, frag-

mentary or defensive. Various factors could not 

be verified or controlled for, e.g., acquaintances 

with homosexuals, etc. The borderline signifi-

cance obtained in statistical data elaboration 

suggests that the results could be different with a 

bigger population sample. Despite these flaws 

we believe the following generalizations can be 

drawn from the data obtained: (i) the attitude 

toward gay men was overall worse than that to-

ward lesbians, the score spread of this attitude 

was 20-28 for gay men and 15-20 for lesbians; 

(ii) the attitudes of both old men and women 

toward either gay men or lesbians were worse 

than those of young people’s; and (iii) the preju-

dice toward gay men was enhanced in old age. In 

conclusion, prejudice against homosexuals in-

creases in old age and there appears a kind of 

more tolerant attitude to self-gender homosexu-

als, which underscores the subjective incon-

sistency of homophobic views.  

 

References 

 

1. The global divide on homosexuality. 

Greater acceptance in more secular and affluent 

countries. PewResearchCenter. Available at 

http://www.pewglobal.org/ files/2013/06/Pew-

Global-Attitudes-Homosexuality-Report-Final-

June 2013.pdf; accessed on 16 April 2014. 

2. Herek, G.M. 2003. The psychology of sex-

ual prejudice. In L.D. Garnets & C.C. Kimmel 

(Eds.) Psychological Perspectives on Lesbian, 

Gay, and Bisexual Experiences. New York: Co-

lumbia University Press; pp. 157-266. 

3. Herek, G.M. 1998. The attitudes toward 

lesbians and gay men (ATLG) scale. In C.M. 

Davis, W.H. Yarber, R. Bauserman, G. Schreer, 

& S. L. Davis (Eds.). Sexuality-Related 

Measures: A Compendium. Thousand Oaks, CA: 

Sage Publications. 

4. Herek, G.M. (1988). Heterosexuals' atti-

tudes toward lesbians and gay men: Correlates 

and gender differences. Journal of Sex Research, 

25, 451-477. 

5. Closing the gender gap. Act now. Poland. 

OCED. http://www.oecd.org/ gen-

der/closingthegap.htm; accessed on 17 April 

2014. 

6. Ratcliff, J.J., Lassiter, G.D., Markman, 

K.D., Snyder, C.J. 2006. Gender differences in 

attitudes toward men and lesbians: The role of 

motivation to respond without prejudice. Per-

http://www.pewglobal.org/%20files/2013/06/Pew-Global-Attitudes-Homosexuality-Report-Final-June%202013.pdf
http://www.pewglobal.org/%20files/2013/06/Pew-Global-Attitudes-Homosexuality-Report-Final-June%202013.pdf
http://www.pewglobal.org/%20files/2013/06/Pew-Global-Attitudes-Homosexuality-Report-Final-June%202013.pdf
http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/bibabs.html#abs88b
http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/bibabs.html#abs88b
http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/bibabs.html#abs88b
http://www.oecd.org/%20gender/closingthegap.htm
http://www.oecd.org/%20gender/closingthegap.htm


84 

 

sonality and Social Psychology Bulletin, 32(10): 

1325-1338. 

7. Kite, M.E. 1984. Sex differences in atti-

tudes toward homosexuals: A meta-analytic re-

view. Journal of Homosexuality, 10 (1-2): 69-81. 

8. Herek, G.M. (1984). Beyond “homopho-

bia”: A social psychological perspective on atti-

tudes toward lesbians and gay men. Journal of 

Homosexuality, 10 (1-2): 1-21. 

9. de Lauretis, T. 1991. Queer theory: Lesbian 

and gay sexualities. Special issue of Differences: 

A Journal of Feminist Cultural Studies. 

10. Butler, J. Gender Trouble. 1990. New 

York and London: Routledge. 

 

 

Mieczyslaw Pokorski 

Public Higher Medical Professional School, 

Opole, Poland; 

Medical Research Center, Warsaw, Poland; Insti-

tute of Psychology, Opole University, Opole, 

Poland; 

m_pokorski@hotmail.com 

 

Martyna Ćwikła 

Institute of Psychology, Opole University, 

Opole, Poland 

martysia87@gmail.com 

 

 

http://www.theory.org.uk/ctr-butl.htm
mailto:martysia87@gmail.com


85 

 

 УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  MANAGEMENT AND EDUCATION  

                TOM X  (4)  2014                                                                                                       VOL. X  (4)  2014 

                                                                                                                                     

   

 

СВОБОДНИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИ В ПЪРВОБИТНИТЕ  

И ДРЕВНИТЕ ОБЩЕСТВА 

 

Неделчо Неделчев 

 

THE FREE PEOPLE AND CITIZENS IN THE PRIMITIV COMMUNAL SYSTEM  

AND IN THE ANCIENT SOCIETIES 

 

Nedelcho Nedelchev 

 
ABSTRACT: In the modern history the problem of the personal liberty in the kin or in the ancient society is 

a matter of discussion. The ethnological and historical research and written texts show that personal liberty 

exists in the kin and in the ancient world.  

Keywords: liberty, eleutheros, liber, hufsha, arawanni, free citizens, free people. 

 

Представите за древните общества се ос-

новават на изследвания на тяхното население 

разделено на различни групи – на свободни, 

зависими, и на хора с различни права или 

политически и граждански, или само граж-

дански. Според М. А. Дандамаев: „Сега няма 

никакви съмнения, че в течение на целия пе-

риод на дравността в Близкия изток, трудът 

на свободните общинници е имал изключи-

телно важна роля, определено много по-

голяма, отколкото робският труд или трудът 

на други зависими слоеве от населението” 

[Дандамаев 1984: 23]. Наблюдението на съ-

ветския и руски историк е значимо. И проб-

лемът е, кой е критерият за оценка на даден 

обществен строй, тъй като възникват множес-

тво различни мнения за свободни, за „роби в 

тесен” и „роби в широк” смисъл на понятие-

то? 

Историята на свободните хора в древност-

та е разглеждана от различни посоки. Сред 

тях може би най-нетърпима към свободата е 

хипотезата на И. М. Дьяконов [Дьяконов 

1976: 1, 184-186], според който конституция-

та на римският император известен като Ка-

ракала, с която се дават граждански права на 

живеещите в Рим свободни хора, била не акт 

на даване на свобода, а на закрепостяване, 

тъй като масовото гражданство обезсмислило 

гражданството като такова, и се превърнало в 

поданство. Логиката на подобна теза е спор-

на, тъй като античните общества са основани 

на противопоставянето на свободни, на граж-

дани на роби, и това съотношение не е про-

менено, а увеличаването на броя на робите 

изисква по-голям брой граждани, които да ги 

контролират. 

Противопоставянето на гражданин и пода-

ник с граждански права остава недоказано 

твърдение. Древните Законници на Хамурапи, 

на Хетското царство, на Ману и други защи-

тават свободните хора и правото им да имат 

роби, въпреки, че Старовавилонското, Хетс-

кото и индийските царства не са републики. 

И. М. Дьяконов е разменил местата на граж-

данските и част от политическите права на 

древните граждани в условията на диктатура 

на принцепси-императори, която подготвя 

монархия! Според съветския и руски историк, 

следващият обществен строй след древния 

или робовладелския, е феодалният, за който е 

характерно крепостничество.  

Но дали крепостничеството напълно из-

мества свободните хора в средновековието, 

или е диагностичен признак? И ако е диаг-

ностичен признак, не е ли съществено проти-

воречието с редица общества, които или во-

дят  крепостнически, или не са такива? Нап-

ример т.нар. турски феодализъм и феодализ-

мът в скандинавските страни? Но все още 

никой не е доказал, че в Източната Римска 

империя през средните векове, или в Средно-

вековна България свободните хора не са по-

вече от крепостните. Нито, че с турското за-

воевание, на крепостните в България или 

Сърбия е върната свободата!    

В Средновековна Сърбия има специално 

законодателство – Законник на Стефан Ду-
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шан, с което се защитават правата на свобод-

ните хора – сребри: „Сребрите не могат да се 

събират на беритба. Ако някой ги събере, да 

му отрежат ушите и да му изгорят миглите” 

[Законник 1981: ІІ, § 69, 31].  

Законникът се отнася и за българските зе-

ми и българското население в тях. Той е при-

ет на събор в гр. Скопие – в български земи 

през 1349 г. и тези земи, вероятно заедно със 

Сърбия, са обявени за Загорье – имперското 

название на България от времето на Иван 

Асен ІІ: „И каквито и да има меропски села в 

моето царство - в Загорье, и на други места 

...” [Законник 1981: ІІ, § 34, бел. 2, 31]. Не-

съмнено е съществуването и защитата на сво-

бодните селяни в българските и сръбски земи 

през средновековния период. Такива същест-

вуват и във Византия, и са защитени от „Зе-

меделския закон”. Несъмнени са и претенци-

ите за българското наследство на управление-

то на Източната Римска империя, дадено ня-

кога на Тервел като Загорие, споменавано при 

Крум като саракт и за значението на Загора 

като България при Иван Асен ІІ [Неделчев 

2003: 41-50; Неделчев 2007: 179-190]. 

Продължително е времето на установяване 

на крепостни отношения и право дори в За-

падна и Централна Европа, в Англия, Норве-

гия, Швеция, Германия и други [Неделчев 

2004: 51]. Очевидно е, че обяснението на 

процесите на преминаване от гражданска 

свобода към крепостничество са представени 

схематично. 

В науката за древността след М. Финли и 

И. М. Дьяконов, понятието „свобода” започна 

да се счита само като гръко-римски феномен, 

като eleutheria-libertas [Finley 1973: 28]. Спо-

ред М. Финли: „достатъчно е да се посочи, че 

думата „свобода”, eleutheria на гръцки и ла-

тинската libertas не могат да се преведат на 

нито един близкоизточен език, включително 

и на еврейски, а също и на нито един далеко-

източен език” [Finley 1973: 28]. Възгледите на 

английския историк са проверими и е учуд-

ващо, че това не правят съветските специа-

листи китаисти, кореисти, японисти, тибето-

лози, индолози и други. Още през VІІІ в., в 

законите Тайхорьо в Япония, се отбелязва 

различието между свободни и несвободни 

хора. Рускоезичните преводи от източни ези-

ци и интересите към далекоизточните страни 

са с традиция! Пример за това е статията „О 

переходе раба или рабине в свободные”: „Ес-

ли раб или рабиня подали просьбу о [перехо-

де в] свободные ...” [Свод законов 1985: 

ХХVІІІ, 12, бел.1]. Понятието за свободен 

човек в древнояпонския език е „рьонин”: „Ре-

нин свободный крестьянин; общинник; досл. 

хороший человек”. „Рьонин” е със значение „ 

хороший (свободный), человек” ”[Свод зако-

нов 1985: 1, 240]. Според закон VІІІ, 42: „Ес-

ли рабы канко, реко, кэнин, конухи, синухи, 

вступят случайно в связь со свободным чело-

веком, то рожденные [от этого брака] считать 

свободными”, според превода и коментара от 

старояпонски на К. А. Попова [Свод законов 

1985: 88-89, 243]. Очевидно е, че М. Финли е 

правил обобщенията си доста изолирано от 

сравнения с близко и далекоизточни приме-

ри!  

В упрека на И. Д. Амусин към тази теория, 

бе посочено, че е твърде бърза промяната на 

позицията на И. М. Дяконов: „В последно 

време се появи тенденция да се отрича съ-

ществуването на свободно население в Древ-

ния изток ... Възгледите на Дьяконов по този 

въпрос претърпяха през 70-те години значи-

телна еволюция ... на международна конфе-

ренция по икономическа история ... Дьяконов 

се основаваше на тезата за „изключително 

важната роля на свободното дребно селскос-

топанско производство ... и че основната маса 

на трудовото население съставлявали лично 

свободните хора... “free citizens”... Но на VІІ-

та конференция по древен Изток  (Ленинград 

1975), Дьяконов зае точно противоположна 

позиция, съвпадаща с вече цитираното по 

гора твърдение на М. Финли ... В огромното 

болшинство от  общества на древния свят, от 

гледната точка на определение на самите 

древни ”свободни” не е имало въобще, освен 

царя, но само в този случай, ако той е бил 

върховен цар в държавно обединение, а не 

подчинен на друг цар ... ” [Амусин 1993: 120-

130].  И. М. Дяконов развива идеята, че само 

в гръцките градове би могло да се създаде 

понятието свободен: „свободный eleutheros – 

это понятие, которое могло сложиться только 

в греческих городах государствах с их демок-

ратическим или олигархическим устройством 

... Понятию „свободным” в языках древнего 

Востока нет эквивалента. Здесь есть только 

„освобожденный” в смысле „отпущенный, 

освобожсенный от тех или иных обязаностей 

(shu-bar-ra, zakku, hopsha, ellum) … Ако за 

античността е характерно противопоставяне 

робство : свобода, то за останалия древен свят 

то е – „робство: „господство” [Дьяконов 1976: 

184-186]. Съветският и руски автор е сгре-

шил. Понятието „господство” може да озна-
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чава приемане политически господар, отказ 

от държавен суверенитет, без това да означа-

ва отнемане на граждански свободи и статут. 

Според М. А. Дандамаев, на когото се по-

зовава И. Д. Амусин за нововавилонското 

общество:  „Общество се състояло от пъл-

ноправни граждани на градовете, свободных, 

лишени от граждански права, от различни 

групи зависимо населения и, накрая от роби” 

[Дандамаев 1974: 380-381]. Свободните граж-

дани на древните общства се делят на граж-

дани с политически и граждански права и 

граждани без политически права – например 

метеките и периеките в Атина и Спарта, и 

вероятно мушкенум в Древна Месопотамия. 

Проблемът има и друга страна – какъв е 

произходът на свободните, тъй като тезата на 

И. М. Дьяконов ги изключва „въобще” след 

1975 г.? Означава ли това, че в т.нар. първо-

битни общества, или в родово-племенните 

общества не е имало свободни хора. Ако е 

било така, защо са толкова много сведенията 

за свободни хора, за общини, за борба за сво-

бода, за народни събрания в древноизточните 

общества. И защо е толкова непримиримо 

оспорването им от привърженици на проти-

воположни тези? Не биха ли могли да допус-

нат и различни от своите мнения?  

И. Д. Амусин посочва: „Тъй като М. Фин-

ли е сметнал за необходимо да отдели особе-

но еврейския език, в който уж отсъстват по-

нятията свобода  „свобода - свободен”, аз ще 

се опитам накратко да разгледам тук именно 

този въпрос” [Амусин 1993: 130]. И. Д. Аму-

син припомня по ранен превод на приелия 

позицията на английския историк, И. М. Дья-

конов, от Еклесиаст (10:16-17): „Жално за теб 

страна,чийто цар е неволник и чиито князе 

пируват от зори; блажена си ти страна, чийто 

цар е свободен и чиито князе се хранят когато 

трябва за укрепване на мъжеството си, а не за 

пиянство” [Амусин 1993: 130-131, с позова-

ване на: „Дьяконов 1973: 650]. Научният ме-

тод изисква, при промяна на научни позиции, 

автори да обяснят причините за това – подо-

бен коментар от променилия вижданията си 

И. М. Дьяконов не ми е известен.  

В конкретна полемика с М. Финли и с И. 

М. Дьяконов, според които гръцкото и латин-

ското понятия за свобода не могат да се пре-

ведат например на староеврейски, И. Д. Аму-

син показва, че понятието „хофши” в древен 

Израел означава „свободен” В „Септуагинта” 

понятието се превежда като eleutheros а в 

„Вулгата” като liber. Древноеврейското 

„hufsha” е със значение свобода! [Амусин 

1993: 130-132].  

Така е поставен проблемът в съветската 

литература от И. М. Дьяконов, и въпреки ця-

лата методологическа многозначителност на 

разбирането на общата история, остава неяс-

но, защо не са приведени сведения за зависи-

мост на населението на родовоплеменните 

колективи. Тази методологическа неяснота 

води до представи за несвободни хора на гра-

ницата между първобитното и политическите 

общества, и за съжаление, без критичен ана-

лиз, е използвана за развитието на темата за 

раннокласовите общества с население не от 

граждани, а от поданици. Темата за несво-

бодните селяни владелци, а не собственици и 

граждани, бе приета и в други „марксистки” 

науки, включително и в българската [Срв. 

Фол 1970: 195; Фол 1972: 9 сл. и др.]. Естест-

вено, тази тема е пряко свързана и с правото 

на свободните хора в късно-родовото общест-

во. Поради това е и толкова силно, и само 

декларирано, за съжаление противопоставя-

нето в цели направления на руската или бъл-

гарската наука срещу съществуването на на-

родни събрания и срещу понятието „военна 

демокрация” [Неделчев 1996: 58 сл. и др.]. 

По-ранните и по-късни извори от т. нар. 

първобитни общества са категорични – хора-

та са свободни, и не могат да си представят 

как би могла да им бъде отнета свободата в 

собствените им общества. В древноизточните 

общества от политическия им период, мно-

жество документирани закони защитават сво-

бодните хора,  означавани като „човек”, „же-

на”, „син на човек” и противопоставяни на 

робите. В дискусията за свободните хора в 

Древния изток Г. Г. Гиоргадзе посочва, че в 

хетските документи с правово и политическо 

съдържание „обикновено се употребяват не 

просто за „човек”” (по хетски antuhsa, по шу-

мерски LU, по акадски awilum) … изразът е 

“свободен человек” - LU.ELLU(M) ... Той 

съответства на хетската дума arawanni „сво-

боден”)” [Гиоргадзе 1976: 191-194]. Г. Г. Ги-

оргадзе посочва широк кръг на хора, опреде-

ляни като свободни [Гиоргадзе 1976: 194].  

Според А. А. Вигасин по древноиндийски 

материал: „преди всичко за „свободен” (arya), 

се  считал човек, който не се намирал в даде-

ния момент в  лична зависимост от робски 

тип (dasatva)” [Вигасин 1976: 198]. Авторът 

отбелязва особености на използваното поня-

тие „свободни” в зависимост от варновата 

система и в зависимост от това дали са „вар-
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вари” или индийци, но посочва, че това се 

дължи на многообразието от понятия за сво-

бодни: „свободен” се заменяло с по- точни и 

по-тесни определения (ср. Dig. I, 3; in liberis 

multae differentiae sunt)” [Вигасин 1976: 198]. 

Търсенето на постоянната употреба на по-

нятието свободен, или на което и да е друго 

понятие, в строго определен смисъл, е безс-

мислено. В съвременна ситуация, това трябва 

да означава, че например не съществуват об-

щините София, Ню Йорк или Москва, тъй 

като „еди кой си” пътувал с автобус или влак 

до град София или град Москва и с кораб до 

град Ню Йорк, а не до съответните общини, и 

че пътуващият не се е означил като свободен 

човек. Опитите да се „организират” древните 

общества в съответни успоредици с методите 

на някои съвременни изследователи, са абсо-

лютно неправомерни! 

Според И. М Дьяконов: „свободният” 

(„свободный”) еleutheros, – това е понятие, 

което е могло да се създаде само в гръцките 

държави с тяхното демократично или олигар-

хично  устройство (а и поради отсъствието на 

„господар” („господина”)  в древния смисъл – 

бил той частно лице, или цар или дори божес-

тво). Понятие  “свободен” няма еквивалент в 

езиците на Древния Изток” - („свободный в 

языках древнего Востока нет еквивалента...”) 

[Дьяконов 1976: 186]. И. М. Дьяконов предла-

га понятието свободен да се използва за Из-

тока с уговорки, със значение: „свободен” = 

на човек, който въобще не се подлага на ни-

каква експлоатация”, защото „свободен = 

човек който не се подлага на собствено робс-

ка експлоатация” ще означава, че „в това чис-

ло на свободните ще попаднат и лица, които 

изследователите определят като „роби в ши-

рок смисъл” [Дьяконов 1976: 186]. Идеята за 

някаква пълна и абстрактна свобода от експ-

лоатация изключва историческо развитие и е 

непозната дори в класическите общества. Но 

ще означава ли например, че подложените на 

капиталистическа експлоатация не са свобод-

ни граждани? В българската траколология 

спорната хипотеза на И. М. Дьяконов е пред-

ставена така: „В историческата практика, 

селото или селската община никога не са би-

ли „свободни”, защото във всеки момент тя е 

била длъжна или е могла да бъде заставена да 

брани правото си да стои на своето землище 

чрез данъци към централната власт или към 

местния владетел, чрез трудови повинности, 

чрез набори.” [Фол 1970: 195]. Но данъците и 

повинностите са задължения на свободното 

население, на гражданите на държавата. Що 

се отнася до отнемането на свободата чрез 

заставяне, и всеки върховен владетел, не само 

общинниците, би могъл да бъде покорен от 

друг? Но това не означава, че преди това ни-

кога не е бил свободен. 

Конкретните извори за свободни хора в 

Тракия са достъпни, и ясни: „Тацит съобщава, 

че тракийските племена, които водили по 

височините на планините суров живот: били 

свикнали да се покоряват на царете си само 

по желание, а и когато им изпращали помощ-

ни войски, назначавали свои предводители, и 

воювали само със съседните народи” 

(ИСИГТМ 1949: Тацит,  ІV, 46)” [Неделчев 

1996: 116 сл]. Множеството сведения за „тра-

ки без царе” [Неделчев 1996: 116 сл.] изключ-

ват и тезата за подчиненост на траките на 

царете им, които били и върховни собствени-

ци на земята на траките. Несъмнено тези све-

дения на антични автори са свързани с родо-

во-племенния, военно-демократичен и до-

държавен строй на траките. 

А идеята за автономия, подчиненост, кон-

федералност на редица общества, в които 

съюзният или подчинен цар не бил свободен, 

както настоява И. М. Дьяконов е напълно 

изключена. Например е неясно как персийски 

цар като Кураш І (Кир І) би бил несвободен 

човек в сравнение с Астиаг, при сложните 

отношения между перси и миди към началото 

на създаването на персийската държава, и в 

кой извор е отразено! И как в подобни случаи 

върховният „единствено свободен” цар се е 

съгласявал на династични бракове с несво-

бодни хора, на които е предоставял дъщерите 

си, например! 

При подобен възглед остава неясно и в до-

държавните полисни общества не са ли въз-

никвали противоречия, чужди за родовия 

строй, които е трябвало да бъдат узаконявани, 

и които са били различни от представата за 

общоплеменна свобода! 

Формализмът в строги съответствия, който 

дори изключва сходни значения или сино-

нимна употреба, е неприложим при истори-

чески изследвания. Що се отнася до първо-

битното общество, тук отново ще приведа 

текст от останалия непознат в СССР и Русия 

за много изследователи на древната история 

Л. Х. Морган: „В нациите и конфедерациите 

господстваше дух на независимост. Видимо, 

народът, който се е обезпечил пълнотата на 

властта ... което се доказва от либералността 

на техните учреждения ... говорейки с думите 
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на  Шарльвуа, ирокезите били „съвършено 

убедени, че човек е бил свободен и никаква 

власт на земята няма право да му отнема сво-

бодата” [Морган 1983: 77]. 

При оценката на един източен народ, ин-

доевропейците миди, съседи на персите, Хе-

родот използва понятието свобода в гръцкият 

му смисъл: „Първи от асирийците се освобо-

дили мидите – protoi ap auton Midoi irxanto 

apistasthai kai kos outoi peri tis eleuteris 

mahesamenoi toisi Assurioisi ... ” [Herodoti 

1957: І, 95]. Очевидно е, че понятието свобода 

е универсално, и не е привилегия само на 

гръцкия народ, щом Херодот може да го из-

ползва и за негръцки народи в смисъла му на 

свобода, а не на „независимост”- автономия. 

Очевидно е, че и ирокезите не са имали 

необходимост от гръцка полисна организа-

ция, за да осъзнаят свободата като съществе-

на необходимост. Другите народи на грани-

цата на политическото общество - също. 

Наблюдението на Л. Х. Морган за защита 

на свободата на личността през героичният 

или военно-демократичният период е показа-

телно: „ ... Има многобройни доказателства, 

които показват, че народният елемент посто-

янно беше нащрек и отблъскваше всяко напа-

дение върху правата на личността ...” [Мор-

ган 1946: 353-354]. 

Всяка епоха въвежда критерии, които тър-

пят свое развитие, но има неотменими цен-

ности. То е свързано и с правото на мнение и 

научни обсъждания – тук ще отбележа, че 

заради защита на идеи за военна демокрация, 

народни събрания и свободни хора-граждани, 

или за свободни общини, съществували в 

древността, в съвременна България до сега се 

провалят дисертации и се разбиват съдби на 

учени, естествено без научни дискусии – 

просто административно. Надявам се, опо-

нентите на идеите за свободни хора в древ-

ността да започнат да защитават идеите си и с 

научни изследвания. Проблемът е научен, не 

административен. 

В древността,  и в съвремието хората спо-

менават често, че са свободни по статут освен 

ако не го изисква темата им. Самите названия 

египтянин, тракиез, акадец и други означават, 

че те са граждани на държава с граждански и 

политически права. Подчертават свободата си 

освободените от робство или друга правно-

политическа зависимост, но и те са означава-

ни например в Рим с  понятието „освободен” 

– libertinus, а не с понятието  „свободен” – 

liber.  

Проблемът с историческото и демократич-

но наследство на свободните хора от първо-

битното и древното общество е по-сложен от 

схемите, дори и идеологизирани от различни 

позиции, но и те остаряват. Остава историята, 

като наука. 
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Въведение 

 

До края на второто десетилетие на ХХI в. 

три са основните Европейски стратегически 

области – научните изследвания и инова-

циите, Съюзът на иновации и цифровото об-

щество. В този контекст социална Европа 

разширява стратегически социализацията, 

науката, образованието и своето културно 

наследство със социални иновации и комуни-

кации. 

Социалната иновация е стратегически ин-

струмент на Европейската комисия (ЕК). 

Стимулирането на иновации, предприемаче-

ството и обществото, основано на знанието, 

са в основата на философията и стратегията 

Европа 2020. 

Социалната иновация се определя като 

реализиране и развитие на нови идеи (про-

дукти, услуги и модели) за посрещане на со-

циални потребности и създаване на нови со-

циални отношения и сътрудничество. Тя 

представя нови отговори за неотложни соци-

ални изисквания и търсения, които въздейст-

ват на социалните връзки и взаимоотноше-

ния, и има за цел да повиши смисъла и каче-

ството на живота. 

 

 

 

За социалните иновации 

 

С приемането на стратегията на ЕС – Ев-

ропа 2020 за интелигентен, устойчив и при-

общаващ растеж, социалните въпроси са из-

ведени на преден план. Икономическият рас-

теж създава работни места и богатство, в ре-

зултат на което намаляват бедността и соци-

алното изключване. Но затова е необходимо 

търсенето на нови начини за справяне с про-

блемите и предизвикателствата пред общест-

вото не само за икономически, но и социален 

растеж.  

Понятието за социални иновации е една 

от ключовите теми, набелязани в стратегията 

на Европейския съюз – Европа 2020. То съ-

държа еволюционни идеи, смисъл и ценност 

за обществото и икономиката, предполага 

широко разбиране на интердисциплинарен и 

трансдисциплинарен характер на научноизс-

ледователската дейност и логиката, съсредо-

точавайки се повече върху проблеми, откол-

кото върху развитие на дадена теория. То се 

дефинира както на институционални, така и 

на индивидуални нива на анализ, защото 

въпросите за социалните иновации имат 

същностен човешки характер, предполагат и 

преобладават в теми на множество проекти, 

програми и схеми за широк обхват и 

мултискаларeн подход на анализ на социални 
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изследвания и нововъдения, теоретични и 

приложни знания, модели и парадигми. 

Социалните иновации са иновации, които 

са социални по техния краен резултат и сред-

ства за постигане. Тоест това са иновации, 

които са не само добро за обществото, но и за 

капацитета на субекта и хората. Философски-

ят смисъл тук е те да са активни със или за 

социални идеи. 

Социалните иновации разчитат на изобре-

тателността на гражданите, обществените ор-

ганизации, местните общности, бизнеса и ор-

ганизациите за обществени услуги. Те са бла-

гоприятна възможност за развитие на пазари-

те и обществения сектор. 

Част от атрактивността на социалната 

иновация идва от факта, че тя улеснява и оси-

гурява  откриването и създаването на реше-

ния към каквито и да са предизвикателства за 

човека и хората по един творчески позитивен 

начин, което е особено необходимо днес за 

смисъла на живота в условията на кризисни 

икономики. Социалните иновации печелят 

скорост, особено с приложението на нови ин-

формационни, комуникационни, навигацион-

ни и компютърни системи, технологии и 

мрежи. 

Процесът, който описва социалната ино-

вация с нови отговорности към социалните 

потребности, включва следните елементи: 

- идентификация на нови незадоволени со-

циални потребности; 

- развитие на нови решения в отговор на 

социалните потребности; 

- оценка на ефективността на нови реше-

ния за срещаните социални потребности; 

- оценка на ефективните социални инова-

ции. [1] 

Бюрото на Европейските политически 

съветници определи три ключа за подход към 

социалната иновация, а именно: 

- търсене на социални иновации за соци-

ални нужди, които са насочени към уязвими 

групи в обществото; развиване на нови под-

ходи за справяне с проблеми, засягащи мла-

дежта, емигранти, възрастни хора, социално 

изключени и др.; 

- социетална перспектива с фокусиране на 

иновации за обществото през интеграцията в 

едно цяло на социалната, икономическата и 

обкръжаващата среда; 

- систематичен фокус на промяна, който е 

най-амбициозният от трите ключа към соци-

алната иновация, защото обхваща предходни-

те два и се постига чрез процес на организа-

ционно развитие и промени в отношенията 

между институциите и заинтересованите ли-

ца.  

Понятието „социална иновация” е въведе-

но за създаване на социална промяна. Като 

нововъведение понятието е критично задви-

жено от мотива за социална мисия и стой-

ност, която се създава чрез социално ново-

въведение, и която е задължително споделена 

ценност, едновременно икономически и со-

циално. [2] 

Множество социални иновации са свърза-

ни с иновационни услуги. Това включва ино-

вации в сферата на услугите и в експлоата-

цията на  продукти, в нови или подобрени 

методи на проектиране и производство на ус-

луги, както и организационни иновации и 

управление на иновационни процеси в рамки-

те на социално обслужващи организации и 

иновационния мениджмънт. 

Друго понятие, което помага за дефинира-

нето на социалната иновация е „социален ди-

зайн”. Социалният дизайн означава да се оп-

ределят и предоставят възможности на хората 

на местно ниво да създават или вземат заедно 

решения за икономически и социални про-

блеми. Понятието допринася за предлагане на 

нови стойности за насочване на действията на 

публичните администрации чрез съвместна 

работа, изследвания и създаване на прототи-

пи. То усилва мисленето и действието с ин-

тердисциплинарен подход, чрез който се ан-

гажират по-точно и по-икономично потреби-

тели и производители, граждани и организа-

ции. В този аспект социалната иновация е не-

обходима както за социално предприемачест-

во, така и за образованието, което подготвя и 

подпомага процесите на социализация, ико-

номически растеж и по-високо качество на 

живот на гражданите. 

Социалната иновация и нейните подходи 

са: 

- отворени, а не затворени, защото става 

въпрос за обмен на знания и собственост на 

знания; 

- мултидисциплинарни и по-интегрирани 

към решаване на проблеми; 

- с участие и овластяване на граждани и 

потребители; 

- водени от търсенето, а не предлагането; 

- съобразено, а не масово производство, 

тъй като повечето решения трябва да бъдат 

адаптирани към местни обстоятелства и пер-

сонализирани за физически лица. [3] 
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Социалната иновация е насочена към со-

циалните услуги, социалното предприемаче-

ство и социалната икономика. Тя улеснява 

социалната защита на гражданите и провеж-

дането на социалните политики. Понятието е 

ключово за ефективно използване на струк-

турните фондове (по принципа „споделено 

управление”), на Европейския социален фонд, 

Фондовете за регионално развитие и др. То 

внася яснота за взаимодействието между уни-

верситетите, бизнеса и администрациите. 

Насърчаването на социалните иновации в 

европейските общества и по-специално в со-

циалните политики води до: 

- възприемането на широк перспективен 

преглед на потребности, очаквания и 

възможности в логиката на инвестициите; 

- мобилизирането на широк кръг от участ-

ници, чиито (без)действия имат въздействие 

върху защитата, включването, сближаването 

и благосъстоянието (вместо да се съсредото-

чава само върху социални професии); 

- съчетаването на умения, култура, работ-

ни и обществени услуги за предлагане на 

иновативни отговори на потребности (вместо 

да се съсредоточават само върху бизнес про-

дукти и те да се игнорират) и др. 

В ЕС социалната иновация е реалност в 

пълен размер на политическите инициативи 

на ЕК, защото "тя е европейска платформа 

против бедността и социалното изключване, 

Иновационен съюз, социална бизнес инициа-

тива, социален и трудов инвестиционен па-

кет, Цифрово общество, нова индустриална 

политика, иновационно партньорство и 

съгласувана политика”. [4] 

Европейският социален стратегически мо-

дел е водещ ключ за конкуренто-способност, 

с който социалните иновации чрез новите 

информационни, компютърни и комуникаци-

онни технологии осигуряват по-добро качест-

во на живот, но което е невъзможно без обра-

зованието. В този контекст през 2013 г. Евро-

пейската комисия прие план „Отваряне на 

образованието” за насърчаване на иновациите 

и цифровите умения в училищата и универси-

тетите. За да се подпомогне стартът на стра-

тегическата инициатива, Европейската коми-

сия стартира нов уебсайт Open Education Eu-

ropa (http:// www.openeducationeuropa.eu), 

което позволя-ва на студенти и образовател-

ните институции да обменят и използват без-

платно отворени образователни ресурси. 

Стратегическата цел е справяне с цифровите 

проблеми, които възпрепятстват училищата и 

университетите за предоставяне на високока-

чествено образование и цифрови умения, 

които ще се изискват за 90 % от работните 

места до 2020 г. в ЕС. 

Необходими са дългосрочни реформи в 

икономиката, образованието и обществото, 

които насърчават растежа, повишават ефек-

тивността и създават  иновативни решения за 

кризисни и решаващи важни социални въпро-

си и цели. 

 

Проблеми – предизвикателства 

 

В доклада на Европейската комисия за из-

следванията на социалните иновации в ЕС 

през 2013 г. (Social Innovation Research in the 

European Union: Approaches, findings and fu-

ture directions) са представени осем препоръ-

ки за бъдещи изследователски практики в об-

ластта на социалните иновации, както следва: 

1. Работата по социалните иновации след-

ва да е съсредоточена на институционални 

(мезо) нива или нива на лицето (микро нива) 

на анализ, а не на обществено ниво. 

2. Полезни дискусии да бъдат насърчава-

ни между проектите, за да се получават пове-

че и по-пълни ползи от изследванията чрез 

допълнителни дейности в рамките на самите 

проекти. Нови места ще трябва най-вероятно 

да бъдат създавани. 

3. Следва да се създаде форум за об-

съждане кога и при какви условия социалните 

иновации се подобряват най-добре като вход 

(независима променлива) или като резултат 

(зависима променлива). 

4. Изследователите трябва да бъдат на-

сърчавани да включат в своите предложения 

акционери като коопродуценти на социални 

иновации и знания, както и да се разработват 

разпространителски дейности, които да 

включват акционери като основни получате-

ли на трансфер на знания и мобилизация на 

ресурс, когато това е възможно. 

5. Историците трябва да бъдат включени 

в проекти или проектите на историците да са 

с фокус върху исторически прецеденти. Това 

ще осигури необходимата перспектива за това 

какво е "ново" в областите, разглеждани от 

социалните иновации и изследванията. 

6. Следва да бъде създаден форум за 

оценка на сходствата в концептуализацията 

на социалните иновации, както и причините 

за каквито и да се техни варианти. 

7. Следва да се създаде механизъм за ра-

бота на определението или набора от дефи-
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ниции за понятието социална иновация, които 

да бъдат разгърнати по консенсусен начин. 

8. Необходимо е да се обмисли норматив-

на база, както и емпирично да се свържат  

понятията като "добро" и "нови". Да се 

включват в дискусии и научно-

изследователски проекти специалисти от об-

ластта на философията, етиката и  хумани-

тарните науки. [5] 

Освен това докладът определи пет облас-

ти на научни изследвания и социални инова-

ции, които не са привличали много внима-

нието в проекти, както следва: 

- социални иновации за преодоляване на 

неравенството в здравеопазването и модела 

на социалните детерминанти на здравето; 

- социални иновации в селските райони и 

общества; 

- социални иновации във финансовия сек-

тор; 

- социални иновации и частния сектор; 

- социални иновации за управление на 

многообразието.  

В доклада социалните иновации се опре-

делят и характеризират като "квази-

концепция", свързана с научно-

изследователските проекти, финансирани от 

Европейската комисия, като вниманието е 

фокусирано върху теоретичните подходи и 

методи, както и практиките за разпростране-

ние на резултатите от същите проекти. Иден-

тифицирани са някои изследователски про-

пуски, както и възможни изследователски 

дейности. В дългосрочен план целта е съби-

ране на данни за ангажиране на изследовател-

ска общност в постоянен обмен на идеи и 

най-добри практики за анализ на социалните 

иновации и насърчаване изграждането на со-

циални мрежи сред изследователите. 

Стратегическата идея за „Съюз на инова-

ции” съдържа преминаването от една концеп-

туална идея за действия, насочени към създа-

ването на знания и работни места чрез инова-

циите, като се отива далече отвъд традицион-

ните индустриални иновации, с помощта как-

то на технологичните, така и на социалните 

иновации. 

През март 2011 г., по време на обявяване-

то на инициативата, финансирана от Евро-

пейската комисия (Social Innovation Europe 

(SIE), председателят на Комисията г-н Барозу 

заяви, че "...социалните иновации са за хората 

и с хората. Става въпрос за солидарност и от-

говорност. Това е добре за обществото и по-

вишава капацитета на обществото да се дей-

ства. Силно вярвам, че днес нашата силна ев-

ропейска традиция на социалните иновации е 

по-необходима от всякога". [6] 

 

Социалните иновации  

и образованието 

 

Ключов стратегически въпрос е как фор-

малните системи за образование и програмите 

допринасят за развитието на Общество на 

знанието в Европа – за  цифровото общество 

и цифровата икономика.  

Нематериалното културно наследство и 

социалните иновации изискват програми за 

иновационно образование и специфична кул-

тура на иновационен мениджмънт относно 

разкриването и определянето на въздействие, 

важност и потенциал на дадено изобретение и 

знание, които повишават конкуренто-

способността, известността и привличат вни-

манието за следващи инвестиции в изследва-

ния, образование и култура, социализацията и 

социалните иновации в обществото, региона 

и Европа. Подобни програми и  култура са 

необходими както за обществените и хумани-

тарните науки, така и за техническите науки. 

Философията на образованието и науката 

може да разширява проникването и използва-

нето на универално знание за да се осигурява 

актуална обща сфера, интердисциплинарност 

и социално включване на обучаващите се и 

образовани субекти и организации в проме-

нящия се образователен, социален и иконо-

мически живот. Същностен проблем тук е 

системната и динамична интрадисциплинарна 

промяна на специлиазирани структури, алго-

ритми, модели и теории в частните и фунда-

менталните науки на основата на нови откри-

тия и въвеждането на все повече измерения 

на знанието. В този смисъл  търсенето и раз-

пространението на социални иновации в на-

учните, образователните, бизнес и културните 

общности е критично важно, но което изисква 

подобрeние в архитектурата на системната 

промяна и на моделите за комуникация и 

сътрудничество. 

Развитието на материалното и нематери-

алното културно наследство има потребност 

от нова стратегическа интегративна логика, 

нов вид интелигентност, свързани с творчест-

вото на алгоритми или, например на архитек-

турни програмни рамки на действия и дейно-

сти, основани на оценка на социалния аспект 

на риска от трансформациите на собственост 

на информация, капитали и активи, както и на 
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ефекта от това. Един сложен образователен и 

научен проблем е, например наукометрично-

то определяне, оценката, планирането и при-

ложението на знанието и нематериалните ак-

тиви, свързано с вътрешнодисциплинарно и 

междудис-циплинарно разширение на теоре-

тичната обща основа на оценки, индикатори и 

метрика на човешката същност, връзки, от-

ношения и взаимодействия между субектите 

в различните научни области, направления и 

специалности. 

Огромно затруднение, дори за философско 

размишление и познание, е въпросът: как 

трябва да се измерват обективно и надеждно 

нематериалните ресурси, например инфор-

мация, знания, ценности и собственост?! 

Всъщност, какво се случва, ако ние не оп-

ределяме и не измерваме нематериалните ре-

сурси като благоприятни фактори, действия 

или изпълнение на актив, например като биз-

нес-стойност в бизнес управлението, инфор-

мационния и иновационния мениджмънт? 

Всъщност, колко точно, успешно и добре мо-

же да се измерва представлението или рабо-

тата на един нематериален актив?! 

Чрез научните изследвания и социалните 

иновации се създава нова знакова природа на 

знания, опит и култура, които са основа за 

следващо развитие на изследванията и инова-

циите, свързани с растежа на европейския 

български гражданин, социалните и иконо-

мическите отношения и организации, систе-

ми, мрежи и цифровото общество. Затова се 

изисква по-широко образование и интели-

гентна иновационна култура със свой растеж, 

който носи нови черти на Философията на 

либерализма в икономиката и обществото, на 

Философията на информационния и иноваци-

онния мениджмънт и култура, свързани с но-

вопоявяващи се изгодни възможности, но и 

рискове, социално-икономически дисхармо-

нии, дори шокове в икономическия и социал-

ния  живот. 

Социалните иновации и комуникациите са 

деликатно пространство, което с помощта на 

образованието, науката, изкуството и бизнеса 

може да поддържа жизнеспособността на 

икономиката и обществото, да разширява и 

улеснява намирането на нови гранични реше-

ния в измеренията между обективната и су-

бективната сфера на образователната, изсле-

дователската и  творческата социална и па-

зарна среда. Наблюденията в промяната на 

относителна или абсолютна системност на 

информация и знание, опит и ценности в по-

добно пространство са специфична предпо-

ставка за надеждност и сигурност в посоката 

на преобразования и растеж. Интересно пре-

дизвикателство в същата посока на размиш-

ление е въпросът: какви са характерът и роля-

та на контрола на подобен опит на наблюде-

ние или опитване, например като информа-

ционен, образователен или управленски ме-

тод и техника? 

Всъщност, как създаването на знания се 

оформя на практика от материални и концеп-

туални ресурси (лабораторни и социални изс-

ледвания, инструменти, образци и опит) в оп-

ределено място и дисциплина?  

По-нататък, как образованието, науката и 

обществото взаимно се оформят помежду си? 

Кои модели следват точно и пълноценно да-

дена социално-техническа промяна? Какви са 

възможностите и ограниченията на дадена 

управляваща или преобразуваща социално-

техническа промяна? Как могат да бъдат мо-

билизирани подобни прозрения, идеи, въпро-

си и решения за конкретни иновационни про-

цеси и процедури в динамиката на стратеги-

ческите трансформации и развитието на нау-

ката, образованието, технологиите и общест-

вото?  

Затруднението към ясни, конкретни отго-

вори на подобни въпроси показва необходи-

мост от вътрешно дисциплинарни изследва-

ния на дизайна на информационната единица 

във фундаменталните и приложните знания 

относно нарастващата сложност и многомер-

ност на информацията и знанието в общест-

вото и икономиката, както и от интердисцип-

линарни изследвания на единството и много-

образието на словесното и мисленото твърде-

ния и приложенията им (ползването) като 

информационни единици в информационни, 

компютърни и комуникационни модели, сис-

теми и технологии на социалния и икономи-

ческия живот и мениджмънт. Защото с ин-

формация и иновации е възможно да се злоу-

потребява, а е необходима истината за това. 

Всъщност, с информация само истина ли мо-

же ли да се крие?! 

От гледна точка на информацията и ней-

ния произход на съвременно ниво на науката 

и техниката, истината и не-истината са рав-

нозначно информационно свързани или те 

имат, например еднакъв вероятностен статис-

тически характер. Това означава, че е необхо-

димо допълнително внимание и изследвания 

към продуктите и услугите, с които информа-
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ционно се спекулира като стойност и ценност 

за човека и хората.  

Социалният ресурс, статус и потенциал на 

даден субект и/ или организация имат особе-

ното качество, че могат да загубват или при-

добиват част от човешки, икономически и 

финансов капитал. Затова изследвания и но-

вовъдения, които подобряват нейния социал-

но-икономически баланс, са критично важни 

за съществуването и осигуряването на растеж 

на дадената организация в икономическия и 

социалния й живот. Тук философският сми-

съл на социалните иновации е да се действа и 

повишава активността на комуникациите, мо-

ралната ценност и значението на социалните 

връзки и отношения. Това е трудно, ако су-

бектите, изследователите и иноваторите се 

затварят единствено в някоя своя интрадис-

циплинарна област, направление и специал-

ност. 

От друга страна, социалните иновации, 

както всяка иновация, могат да бъдат “заду-

шавани”, ограничавани или потискани, на-

пример в резултат на корпоративни или поли-

тически интереси и цели, поради което те 

може да загубят своето значение като стой-

ност и актив. 

Огромно предизвикателство за развитие на 

социалните иновации и образованието е елек-

тронното образование, чиято системна основа 

зависи от усъвършенстване на знанието, стра-

тегическото мислене и технологиите, които 

все повече повишават присъствието си в со-

циалното и икономическото пространство на 

обществото, както и от електронната търго-

вия, философията на образованието и научни-

те изследвания. В този аспект интересни за 

анализ се оказват следните технологии и тех-

ни съвременни приложения в развитието на 

дигиталните пазари и общество: 

- нови видове електронна, виртуална ва-

лута – като Bitcoin (децентрализирана вирту-

ална валута или разплащателно средство) и 

NoFiatCoin, което е ново (от 06.01.2014г.) ди-

гитално разплащателно средство, базирано на 

злато и сребро; 

- разнообразни по предназначение плат-

форми за социална търговия, например като 

Pinterest, The Fancy и социалните мрежи 

(Twitter, Facebook, Linked In и др.); Square 

Market (САЩ), с която се улесняват търговци 

и се създава приятно изживяване за потреби-

телите; 

- онлайн платформи за използване на он-

лайн приложения от непрограмисти и др.  

Иновациите в техническите системи и 

технологиите, които се прилагат в социалния 

живот, все по-бързо и все повече ще се ко-

мерсиализират или поне доколкова, доколко-

то ще разкриват и предоставят условия за по-

бърз и безопасен достъп в информационни 

системи и мрежи с невероятно удобно и при-

ятно ползване на разнообразни услуги. Затова 

огромно затруднение е намирането на взаим-

но приемливи и оптимални модели, начини и 

нов вид иновационен мениджмънт за реално 

сътрудничество и ефективно управление на 

иновации, например между университетите и 

бизнеса. В този аспект социалните иновации, 

философията на обществото, обществените 

науки и философията на техниката могат да 

разкриват изгоди и помагат за това, например 

чрез изследвания и мобилизиране на възмож-

ности, ресурси и надпревара в пазарните ус-

ловия с нова социална иновационна мобил-

ност, мотивация и нови модели за тяхното 

интелигентно и ускорено приложение и каче-

ство на мениджмънт. Сигурна основа за това 

е знанието. 

Конкуренцията и предизвикателствата се 

превръщат в мощен начин да вдъхновяват, но 

за тяхната реализация са необходими инова-

ционни фондове в образователните, публич-

ните и бизнес организациите, както и нов ин-

формационен и иновационен мениджмънт за 

интелигентно, ефективно управление на пуб-

лични и частни активи за проекти, програми, 

иновации и знание. 
 

За Европейския отворен пазар 

на изследователи  

и интелигентната култура  

 

Разширяването на Европейското научно 

пространство или на единен пазар за научни 

изследвания, наричан „Европейско научно-

изследователско пространство” (ЕНП), е ва-

жен фактор за развитието на европейската 

научна общност и технологиите в цифровото 

общество, защото ще отразява резултатите, 

натрупванията и успехите в целеви области 

като открити и честни процедури за наемане 

на работа на изследователи и по-широко раз-

пространение на научни знания. Крайният 

срок за създаването на ЕНП е 2014 г. Това ще 

бъде не само социална платформа за социал-

ни иновации, но и форма на общност, която 

ще представя по-концентрирано, парадигмал-

но и конкурентно научни идеи,  изследова-

http://newtrend.bg/digital-company/apple-digital-company/apple-v-pregovori-za-pokupkata-na-fancy
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телски и иновационен капацитет за реализи-

рането им не само в Европа. 

Известен проблем е, че съществува значи-

телна разлика между държавите с най-добри 

и най-лоши иновативни резултати.  Затова 

целта е да се създават по-добри възможности 

за трансгранична мобилност, конкуренция и 

сътрудничество между изследователите, на-

учно-изследователските институции и пред-

приятията, което ще подсили системите за 

научни изследвания на страните членки, ще 

повиши тяхната конкурентоспособност и ще 

им позволи да си сътрудничат по-ефективно 

за справяне със сериозните стратегически 

предизвикателства и цели. 

От 13.09.2013 г. ЕК въведе иновационен 

индикатор за оценка на състоянието и прино-

са на държавите и националните  икономики 

за техния и общия растеж на ЕС чрез инова-

циите.[7] Това е огромно предизвикателство 

за българската научна общност, бизнеса, раз-

витието на проектния и програмен менидж-

мънт, информационния и иновационния ме-

ниджмънт, философията на науката (наумет-

рията и иновациите), философията на поли-

тиката, икономиката и културата.  

За идентифицирането на възможности, 

въпроси и проблеми на субекти, организации, 

както и на национално ниво за сътрудничест-

во и участие в трансформациите на пазарите е 

необходим високо интелегентен иновационен 

социален мениджмънт – ново стратегическо 

мислене, социални иновации и научна пара-

дигма за управление на ресурсите, особено за 

мобилни изследвания, моделите и кариерата 

на българските и европейски изследователи в 

страната, работещи за българското европей-

ско общество – българската и европейската 

наука, образованието, икономиката, бизнеса и 

културния живот. 

Всички документи, които издава ЕК, имат 

стратегически характер, защото произтичат 

от стратегията Европа 2020. Това означава, че 

е необходима за образованието, научните из-

следвания, мерките и програмите нова по-

широка култура, свързана с философията,  

стратегиите и науката за стратеготворчество-

то, както и с философията на икономиката, 

обществото и културата, философията на по-

литиките и комуникациите. Затова подобна 

култура може стратегически да се нарече 

„култура с растеж”. В същия смисъл на 

значение и разглеждане на това понятие, ин-

тересно социално предизвикателство за из-

следователя и европейската научна общност е 

именно изграждането на нов вид интелигент-

на култура (smart culture) с иновационно мис-

лене и растеж, широки комуникативни ино-

вационни подходи и представяне. Подобен 

вид култура е необходим за стимулиране на 

иновации в нова реалност и нови видове ино-

вационна социална мобилност за осигуряване 

на сътрудничество и дългосрочен интелиген-

тен, устойчив и приобщаващ растеж. Става 

дума за високопрофесионално изследователс-

ко и иновационно мислене, иновационно поз-

нание и иновационна култура относно персо-

нали-зирането, свързването, комуникациите и 

съвместната работа в проекти и екипи – за  

решаване на иновационни,  познавателни, об-

разователни и управленски проблеми, предс-

тавяне на резултати и комерсиализиране на 

продукти и услуги от индивидуални и съв-

местни изследователски и иновационни дей-

ности и проекти като цяло в Европа за макси-

мизиране на образователния, научния и ино-

вационния потенциал. Подобен смисъл и зна-

чение на понятие за културно различие е не-

обходим като нов вид стратегическа мотива-

ция и иновационен мениджмънт не само за 

изследвания и иновации, но и за образование-

то и повишаването на качеството на живот, 

без да се накърнява или нанася ущърб на ин-

дивидуални субекти и организации по отно-

шение на качество на управление, интелиген-

тност, страст или възраст. Но това е сложно и 

трудно не само от философска гледна точка. 

Европейското културно наследство про-

дължава да разширява своята основа с нови 

амбициозни цели, ресурси и култура, които 

ще се разнообразяват стратегически чрез со-

циалните иновации и обществената сфера на 

иновациите, чиято продуктивност е стимули-

рана от готовността на широко адаптиране 

към конкуренция, сигурност, надеждност и 

интегрирани услуги. Но как социалните ино-

вации могат да бъдат ефективни в тяхната 

събираща или интегративна функция на пре-

образуващата се европейска цифрова иконо-

мика и общество? С какво те могат да за-

движват идеи и деблокират активи? 

Всъщност, с какво социалните иновации мо-

гат да бъдат, например резерв на предприе-

ман социален риск за системна промяна на 

икономическия и социалния живот? 

Възможни отговори и решения идват от 

посоките на растеж, повишаването на ефек-

тивността и създаването на иновативни реше-

ния за критичните социални задачи и предиз-

викателства. Защо? 
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Защото иновацията е рисков актив и не 

винаги създава положителен резултат. В този 

смисъл иновациите и социалните иновации 

изискват научни изследвания, поддръжка и 

осигуряване с информация и знание, за да се 

постига поне по-висока обективност и произ-

водителност на дадения актив, както и лик-

видност на инвестициите в самите иновации и 

да се развива също необходимия ефект. 

Социалните иновации са европейски мо-

дел на иновации, но такива се развиват, нап-

ример и в САЩ. Адресирани са към мащабни 

преобразования и системни промени, обхва-

щащи социални, технологични и пазарни 

предизвикателства. В този контекст Европей-

ската култура на социалните иновации пред-

лага нова сфера на връзки, отношения и взаи-

модействия между  частния и публичния сек-

тор в икономическия и социалния живот на 

национално, регионално, европейско и гло-

бално ниво.  

Социалните иновации са дългосрочен ин-

струмент, но те са ресурс и капитал на бъде-

щето. Защото с човека и хората те са в центъ-

ра на цифрова епоха на обществото,  електро-

нен бизнес и пазари. Защото социалните ино-

вации се появяват и развиват чрез образова-

ните и културните граждани и организациите, 

които създават и потребяват нови продукти и 

услуги за развитие на информацията, кому-

никациите и обществото, качеството на живо-

та и икономическия им растеж. В този кон-

текст, както и иновациите да не бъдат заду-

шавани, е необходимо образование, иноваци-

онно стратегическо мислене и иновационен 

мениджмънт за   реализиране и ефективно 

управление на иновациите като социални и 

икономически активи. 

 

Заключение 

 

Философията на стратегическото развитие 

на социализацията и комуникациите с по-

мощта на образованието и науката придобива 

има нов смисъл и значение чрез социалните 

иновации в Европа. 

Философията на обществото и социалните 

иновации предполага свободно и интелигент-

но развитие на информацията и знанието, на 

нов вид култура на информационен и инова-

ционен мениджмънт за решаване на различни 

въпроси, проблеми и предизвикателства от 

динамичната среда на преобразования, на 

вътрешната и външната финансова и иконо-

мическа несигурност,  и  осигуряване на рас-

теж на основата на цифровите системи и тех-

нологии в социалния и икономическия живот 

на гражданина, цифровото общество и Евро-

пейския Съюз на иновации. 

Социалните иновации ползват и разширя-

ват културното наследство, свързано пряко 

със стратегическите приоритети на иновации-

те, информацията и знанието, демокрацията и 

пазарите, като разширяват потребността от 

висококачествено образование и култура в 

обществото по нов интелигентен начин с по-

мощта на развитието на електронноцифровата 

среда, системите и технологиите. Целта е по 

рационален и интелигентен начин да се из-

ползват както информацията, така и социал-

ните иновации за да се неутрализират различ-

ни спектри от слабости, пропуски и недос-

татъци на човека и хората и повишава качест-

вото на живот в обществото. Ако няма из-

следвания за мярата или единството на реал-

ните и възможните грешки в подобен аспект 

на наблюдение и приложение на информа-

цията и социалните иновации, то те същест-

вуват неопределено и/или ще се повтарят и 

множат.  

Образованието, научните изследвания и 

иновациите са постоянен фактор на европей-

ската интеграция. Със своя растеж те са фак-

тор за дългосрочна и историческа по смисъл 

нов вид социализация, взаимодействие и 

сътрудничество на университетите, бизнеса и 

администрациите, на публичния и частния 

сектор. В същия контекст за развитието на 

философията на образованието и науката, на 

философията на обществото и техниката са 

необходими нови стратегически изследвания, 

иновации и модели за по-бърза и широка со-

циализация, приобщаване и обучение, кому-

никации и култура на гражданина и органи-

зациите като стратегически ресурси за расте-

жа на Европейското българско общество или 

за лицето и бъдещето на Българска Европа. 
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Въведение 

 

Развитието на капиталистическата иконо-

мическа система и формите на капитал могат 

да имат различни институционални лица и 

противоречиво стратегическо мислене. Кор-

порациите, държавата, пазарите, социалните 

организации и др. са институции, които мно-

госистемно предопределят характера и начи-

на на решаване на жизнени и стратегически 

противоречия в обществата и между държа-

вите, свързани с най-критичните и основни 

въпроси и проблеми на съвременния иконо-

мически, социален, политически и културен 

живот. 

Съвременната кризисност на икономиките 

и обществата е стратегическо изпитание не 

само за икономическите и социалните инсти-

туционални трансформации, а към всяка про-

мяна и всички граждани. Защото кризисните 

икономики са състояния на сложни системи, в 

които се появяват внезапни, неочаквани и 

предстоящи ситуации, които причиняват от-

рицателни или негативни промени в нормал-

ните икономически дейности, собствеността 

или активи на субектите. От друга страна, в 

съвременните икономики отношението на 

субектите към субстанционалните фактори и 

форми на власт, управление, ресурси и пазари 

е корелирано чрез разширяващи се форми и 

степени на свобода, комуникации и иновации, 

които предопределят модуса на растежа – с 

положителен или отрицателен знак, и чието 

балансиране е детерминирано от стратегичес-

кото мислене, характера и степените на отво-

реност или затвореност на субектите, систе-

мите и институциите, които участват и взаи-

модействат в икономическия и социалния 

живот на обществото. В този контекст същ-

ността и измеренията на моделите на управ-

ление и техните обратни информационни 

връзки в дадена система и организация са 

ключов елемент за точността на информация-

та в обективната и субективната сфера на по-

ведение, управление и промяна. Липсата или 

пропускът на дефиниране, измерване и оцен-

ка на обратните информационни връзки пра-

ви моделите и системите на мисленето, поз-

нанието и управлението неадекватни, недос-

татъчно оперативни, трудно приспособими 

или неработещи. А надеждността и пълно-

ценността на информацията и качеството на 

информационния мениджмънт осигуряват 

средата, която предопределя успехите или 

неуспехите на какъвто и да е друг вид мени-

джмънт, в която и да е съвременна организа-

ция, институция и пазар. 

Стратегическото мислене е интелектуален 

процес за постигане на дългосрочни цели на 

дадена система чрез решаване на задачи, 

управление на планове и програми с помощта 

на информацията и знанието, предимства и 

ползи, опит и взаимодействие с други субек-

ти. То е изключително гъвкава основа и среда 
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за развитие на информационния мениджмънт 

или за управлението на информацията – ней-

ното създаване, съхранение, разпространение, 

контрол и трансформация в една или няколко 

системи, организации или субекта, с цел по-

стигане на дадени цели и решаване на опре-

делени задачи по планирането, организиране-

то и изпълнението на дейности. Освен това 

стратегическото мислене се разглежда еднов-

ременно и с иновационния мениджмънт като 

област, в която се проучват и усъвършенстват 

същността и ролята на иновациите в управле-

нието, като се използват и въвеждат нови 

възможности, открития, изобретения или но-

вости в продукти и услуги, методи и модели, 

техники и практики. По този начин целта е 

стратегическото мислене да работи във фило-

софията на икономиката – изучаването на 

сложността на икономическото управление и 

същност на икономическите явления, инсти-

туциите и системите в тях, качеството на 

икономическия и социалния живот, пряко 

свързани с произхода на икономическата ин-

формация, знание и решения. 

Поставеният за разглеждане тематичен 

въпрос е важен за образователните програми 

и научните изследвания, свързани с търсенето 

и оптимизирането на информация и знания 

относно рационалността на сметки, оценки, 

решения и перспективи, които имат приложе-

ние в моделирането и симулациите на раз-

лични въпроси и задачи в институциите, ико-

номиката и обществото. При това размишле-

нията се представят в единство с морала в 

икономическата философия, без който в 

дългосрочен или исторически план е не-

възможен не само съвременен растеж или 

прогрес. 

 

За уравновесяващата сила  

на корпорациите 

 

Един от най-известните световни иконо-

мисти през втората половина на ХХ в. в САЩ 

е Джон Кенет Гълбрайт. Като представител 

на радикализма, приносите на Гълбрайт са 

както по отношение на развитие на научната 

икономическа методология и философия, така 

и във връзка с нов широк смисъл на филосо-

фията на мениджмънта и неговата роля за 

връзките между социалните и икономически-

те институции като субекти и системи с ед-

наква по значение или равнозначна по смисъл 

роля за растежа на пазарите и демокрацията. 

Наблюдавайки и изучавайки икономичес-

ките и технологичните постижения на капи-

талистическите пазари, Джон Гълбрайт отк-

рива корелация между еволюцията на пазар-

ната икономика с макроикономическата неси-

гурност и неефективност, от една страна, и 

социалната стабилност на капиталистическа-

та държава, от друга страна. Неговитe анали-

зи, теза и идеи се отнасят до логическа рамка 

или модел на компенсации на икономически-

те и социалните институции в обществото. За 

слабостите и недостатъците на капиталисти-

ческата икономическа система трябва да се 

намери по-широк в социален, политически и 

икономически аспект нов подходящ отговор 

на въпроса за основния икономически избор 

на обществото като система. В концепцията 

на Гълбрайт това е държавата, като домини-

ращ регулатор на икономическата активност 

и система, но в контекстта на корпорациите и 

социалната икономика. Той схваща корпора-

циите като уравновесяваща сила в общество-

то. Корпорациите, освен да произвеждат, 

имат потенциал и да осигуряват растеж на 

пазарите и цялото общество. Гълбрайт анали-

зира и оценява въпросите в отворен теорети-

чен модел с едновременно решаване на неот-

ложни икономически и социални проблеми. 

За преодоляването на подобни проблеми са 

необходими обосновани и полезни предложе-

ния от субектите и мениджърите, провежда-

щи икономическите политики на корпоратив-

но и държавно ниво, дори при наличието на 

широки кризисни ситуации и социални отно-

шения. 

Отправна точка в подхода на Гълбрайт 

към икономическата система на обществото е 

дуалистичният характер на икономиката и 

разделянето й на две системи. Първата систе-

ма включва бизнес организации, които не мо-

гат или в някои случаи само в определена 

степен са способни да влияят върху цените и 

разходите, без да имат възможности да влияят 

на потребителите и правителството като вън-

шна социална, икономическа и управленска 

среда. Това са компании, стремящи се да мак-

симизират своите приходи, в крайна степен 

подчинени на пазара. Те формират сферата в 

икономиката, наречена „пазарна система”. 

Тази система е комбинация от конкуриращи 

се компании. Според Гълбрайт принципите 

на неокласическия икономикс могат да бъдат 

приложени именно към подобна система. 

Въпреки това обаче, тези принципи носят 

противоречив характер не само в стратеги-
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ческото корпоративно мислене, а в цялостна-

та икономическа система и обществото, в ко-

ито влизат големите корпорации. Последните 

формират т. нар. втори вид икономическа 

система, която има потенциал и пряко изпол-

зва властови инструменти не само да опреде-

лят разходи и цени, но да влияят и върху по-

ведението на потребители, общности и пра-

вителства. 

Корпорациите като могъщи образувания 

въздействат върху процесите в границите на 

„пазарната система”, като имат способност да 

се адаптират и променят към външната ико-

номическа среда. Това им дава възможност, и 

дори ги принуждава да планират своето пове-

дение. Затова Гълбрайт определя сферата на 

големите корпорации като „планова система”. 

На основата на двойствения системен харак-

тер на икономиката, той изразява съмнение в 

тезата за потребителската свобода, която е 

крайъгълен камък на неокласическата иконо-

мическа теория. Според смисъла на тезата 

потребителите определят поведението на 

производителя чрез пазара, който са създали. 

Гълбрайт смята, че този извод е невалиден за 

икономиката, която е доминирана от големи-

те корпорации, които детерминират фактори-

те в икономическата реалност, като предоп-

ределят възможности за избори на потребите-

лите и темпа на развитието на услугите, които 

съпровождат и осигуряват икономическите и 

социалните процеси.[1] 

Ако се проследи неокласическата логика 

ще се открие, че хората са склонни да избират 

стоки и услуги, които имат за тях най-висока 

ценност и най-голяма полезност. Желанията и 

целите на индивидуалната потребителска во-

ля стигат до производителя чрез пазара. Като 

резултат, производителят се оказва подчинен 

на потребителите, т.е. той е под влияние на 

техните потребности и избори. Предпочита-

нията, интересите и решенията на потребите-

лите са фактори, които детерминират планови 

и реални действия на производителя, и влизат 

в моделите на управление, стратегиите и кон-

цепциите на растеж и трансформации на ком-

паниите. Но често подобна реалност е в конт-

раст или противоречие с вече произведена от 

корпорациите „реалност” като продукти и 

услуги, но нереализирани на пазара. 

Системно анализирайки природата на па-

зарите, Гълбрайт посочва, че веригата от по-

добни причини и следствия, всъщност не за-

почва с потребителя, а от производителя. То-

ва е така, защото в нея желанията на потреби-

телите не се определят от фактори, външни за 

икономиката, като биологични, културни и 

други. В повечето случаи тези потребности и 

желания се създават от самите производите-

ли. Това може да се постига главно чрез рек-

ламата и останалите елементи на маркетингов 

микс. Подобен модел на поведение на произ-

водителите създава вкусове, предпочитания и 

желания у потребителите, които съответстват 

на взаимните интереси. 

Според Гълбрайт динамиката на пазара е 

основната причина за растежа на фирмите и 

достигането им до ниво – корпорация. Още 

повече, че вертикалната интеграция предлага 

възможност за контролиране на цената и 

предлагането на стратегически фактори в ус-

ловията на несигурност. Той също подчертава 

ролята на дългосрочните договори като ре-

шения и стратегически отговори (реакция) на 

несигурността. Договорите и тяхната сила са 

основен надежден източник на стабилност и 

сигурност за съвременната корпорация.[2] 

Гълбрайт представя и дефинира бизнес 

предприятието като посткейнсианец – инсти-

туционалист. Той свързва технология, капи-

тал, пари, договори, власт и планиране с 

проблема на несигурността и риска. Корпора-

цията в неговите анализи представлява изд-

ръжлива институционална реакция на неси-

гурното бъдеще. Тя е специално проектирана, 

за да ограничи риска,  рисковото влияние и 

несигурността. Проблемът е, че социалните и 

икономическите институции зависят от ин-

формацията и паричните потоци в демокра-

тичното общество и пазарите. Подобна зави-

симост не е изолирана, а е корелирана и с ос-

таналите сфери на обществото, в чиято обща 

среда социалните и икономическите рискови 

фактори могат да се разширяват или свиват с 

критични и кризисни предпоставки. В този 

смисъл са необходими изследвания на съв-

местната обективна многосистемна кризисна 

социална и икономическа среда. Подобно 

състояние на неопределеност, поради липса 

на информация, носи несигурност и усилва 

кризисността, задълбочавайки съответната по 

вид криза последователно или едновременно 

във финансов, икономически, социален, по-

литически, дори културен и образователен 

аспект, което зависи от силата и ефективноста 

на видовете мениджмънт съответно по сфери 

или области и направления. Подобни явления 

има в историческото развитие и на българска-

та икономика. 
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Гълбрайт преобръща неокласическата тео-

рия за свободата на потребителския избор, 

показвайки, че предпочитанията и желанията 

на потребителите не са дадени, а са създадени 

в икономиката от и в интерес на големите 

корпорации, т.е. на „плановата система”. Той 

доказва с различни примери от практиката, че 

търсенето в икономиката, а също и характе-

ристиките на продуктите, всъщност са дефи-

нирани не от предпочитанията на потребите-

лите, а от самите производители. 

В процеса на еволюцията неокласическите 

икономики приемат, че монополите и олиго-

полите в множество области на икономичес-

кия живот не са подчинени на пазара, но кон-

тролират разходите и цените, като се опитват 

да коригират моделите си за ненарушена пот-

ребителска свобода, за да не оставят встрани 

от потребностите на реалния икономически и 

социален живот. 

Макар и споделящ кейнсианските идеи, 

Джон Гълбрайт счита, че Джон Мейнард 

Кейнс е пропуснал да отбележи, че властта на 

пазара преминава от потребителя към произ-

водителя. В резултат на това се пренебрегва и 

разликата между целите на обществото и це-

лите на производителите. Подобна разлика 

има не само стратегически или постоянен по 

значение и смисъл дългосрочен характер, но 

тя се възпроизвежда на различни нива и в 

различни степени на информация, знание и 

опит на субектите, в разнообразни по състоя-

ние и ниво на развитие корпорации, общества 

и икономики. Защото характерът на връзките 

и отношенията на субектите отразява, произ-

вежда и възпроизвежда подобни контрасти и 

противоречия в процесите на управление, ко-

ито се срещат и трябва да се решават, напри-

мер уравновесявайки се по възможности, 

причини, цели, ресурси, интереси, постигани 

резултати и др. 

Разсъждавайки върху възникването на го-

лямата корпорация и мястото на олигопола, 

Гълбрайт изследва как надигащите се уравно-

весяващи сили са променили пазарната регу-

лация. Тезата му се основава на реалното със-

тояние на пазара, когато съвършените конку-

ренти са лишени от власт и са доминирани от 

крупни икономически и финансови организа-

ции, и съюзи. Той установява, че на подобна 

тенденция на драстично деформиране на сво-

бодата на пазара и налагане на пазарна моно-

полистическа сила се противопоставя друга 

тенденция, която се проявява чрез появата на 

балансиращи групи и сили. Тяхното уравно-

весяващо противодействие успокоява потре-

бителите и те се чувстват така, както в усло-

вия на свободен пазар.[3] 

„Конкуренцията – пише Гълбрайт, – най-

малко от времето на Адам Смит, разглеждана 

като независим регулатор на икономическата 

дейност и като единствен регулиращ механи-

зъм, освен държавата, е в действителност за-

менен. В типичния съвременен пазар на мал-

ко продавачи, истинското ограничение идва 

не от конкурентите, а от другата страна на 

пазара, от силните купувачи”.[4] 

В теоретичните схващания на Гълбрайт за 

икономиката специално място има нова соци-

ална група – техноструктурата. [5] Тя е 

съставена от водещи представители на корпо-

рациите – директори, юристи, одитори, инже-

нери, маркетолози и учени. Този комплекс от 

специалисти представлява управляващият 

мозък на компанията. Властта за вземане на 

решения е съсредоточена не в индивида, а в 

техноструктурата. В корпорацията целият 

комплекс от специалисти е носител на власт-

та, която той получава от акционерите, но я 

упражнява, преследвайки собствените си це-

ли и особено финансовите си интереси. Зато-

ва ако стратегическото мислене не е адекват-

но, достатъчно и пълноценно относно корпо-

ративните цели и мениджмънт, то недоста-

тъчната стратегия ще заработи недостатъчни 

резултати. 

Както малката компания, така и техност-

руктурата реализира защитни и позитивни 

цели чрез дейностите си. Защитната цел на 

дребния и средния бизнес е да постигне поне 

минимална печалба. Ако това не се случи, той 

отпада от пазара. А позитивната му цел ще 

бъде постигната, когато успее да реализира 

максимална печалба. 

Техноструктурата има две защитни цели. 

Аналогично на малкия и средния бизнес тя 

трябва да осигури съществуването си. Заедно 

с това, обаче трябва да се избегне неудовлет-

ворението на акционери и кредитори. Основ-

ната стратегия тук е да се реализира надежд-

но и достатъчно ниво на печалба, което да 

удовлетворява акционерите. В случай, че ни-

вото на печалба е неадекватно, акционерите 

ще се организират и ще се противопоставят 

на мениджмънта на компанията, което ще до-

веде до неговото отстраняване. Ако пък про-

дадат своите акции и те преминат във владе-

ние на други капиталови групи, то ще се 

стигне до промяна на състава на технострук-

турата. 



104 
 

Адекватното ниво на печалба осигурява 

необходимите капиталови ресурси на компа-

нията. То я защитава срещу кредиторите и 

срещу тяхната намеса в делата на компанията 

– включително персонални промени, пряко 

засягащи техноструктурата. Така стратеги-

ческата защитна цел на техноструктурата е да 

осигури адекватно ниво на печалба на компа-

нията – не максимално, но стабилно ниво. 

Когато разходите, цените и търсенето се 

променят, печалбата обикновено е стабилна. 

Затова техноструктурата трябва да направля-

ва и планира не само цените и разходите, но и 

търсенето на потребителите чрез насочване 

на техните предпочитания и влияние върху 

дейността на държавата. Защитната цел на 

техноструктурата също изисква потребители-

те, профсъюзите и държавата да не се намес-

ват в нейните решения. В този случай общоп-

риета идея е, че интервенцията в решенията 

на частния бизнес е ненужна и ненормална, 

като играе защитна роля за техноструктурата. 

В рамките на ежедневното вземане на ре-

шения, защитната цел на техноструктурата 

съвпада с нейните позитивни цели, което е 

гаранция за реализиране на целите и задачите 

на компанията. А кои са тези техни цели? 

Основна позитивна цел на технострукту-

рата е растежът на компанията, който освен 

че засилва защитните цели, служи и на преки-

те финансови интереси на техноструктурата. 

Ако компанията не се разраства, придвижва-

нето на даден нейн член към по-високи нива в 

йерархията ще зависи само от освобождава-

нето на позиции там. Увеличаването на зап-

лащането и привилегиите също са следствие 

от разрастването на компанията. Според Гъл-

брайт максимизирането на печалбата не вина-

ги е основна цел на корпорациите, а такава 

най-често е разрастването на компанията, ко-

ето е подчинено на интересите на техност-

руктурата. Но разрастващите се корпорации, 

които влияят върху стабилността на цялата 

икономика, имат потребност от планиране, 

което създава възможност за ограничение на 

влиянието на непредвидените събития, както 

и за успешно организиране на производството. 

Планирането е неизбежно следствие от 

развитието системите, технологиите и разши-

ряването на високоспециализираното разде-

ление на труда. Защото съвременните техно-

логии изискват разширено планиране, и за-

щото огромните корпоративни инвестиции на 

пари, време, специализирано знание и орга-

низация не могат да бъдат оставени на слу-

чайността и колебанията на пазара. Цената на 

евентуалния неуспех е висока и трябва да бъ-

дат избегнати рисковете на неуспеха. 

Съвременните технологии изискват висо-

коспециализирани дългосрочни инвестиции 

на капитал и труд. Още повече, че хората, 

вземащи стратегическите решения, са свърза-

ни със самите инвестиции, отговорни са за 

тях и по необходимост са силно ангажирани 

за постигане на икономически успехи. Оказва 

се, че стилът на лидерство влияе върху стила 

на мениджмънт, и обратно. А в средата на 

техните взаимовръзки и взаимоотношения е 

информацията, и разбира се, стратегическото 

мислене и знание. Но не винаги стратегичес-

кото мислене е достатъчно като приспособи-

мост, обхват, водещ смисъл и роля на субек-

тите, организациите и институциите. Тоест 

пълноценно лидерство е невъзможно без раз-

нообразни видове мениджмънт, в които клю-

чови са, например информационният, финан-

совият, операци-онният, кризисният и инова-

ционният мениджмънт. Както и обратно, не 

съществува пълноценен мениджмънт без ли-

дерство, което синтезира и представя по-най-

рационален начин проблемите, въпросите и 

решенията, избора на действия и резултатите 

от различните видове мениджмънт. 

Гълбрайт разглежда бизнес предприятието 

като вид организация за стратегическо мис-

лене и планиране, което осигурява координа-

ция на производството и го предпазва от при-

същата за пазара неочакваност и несигурност. 

Планирането представлява важен начин за 

разпределение на ресурси, които не само оси-

гуряват пазара, а имат потенциал за коорди-

нация, подготовка  и опит за контрол на неп-

редвидими събития, които могат да се появат 

с висока вероятност и да окажат влияние вър-

ху рисковете и надеждността на пазара. 

Планирането и организацията на произ-

водството са свързани с нестабилната приро-

да на „пазарната система”, сложната реалност 

и поддръжка, осигуряване и управление на 

съвременните технологии. Ако несигурност-

та, която застрашава високите вложения по 

обеми на стойност на време и пари, може да 

бъде ограничена, тогава корпорацията може 

да замести пазара или да го подчини на изис-

кванията на планирането. Според концепция-

та на Джон Гълбрайт за корпорацията, урав-

новесяващата сила на корпорациите се появя-

ва именно като отговор на нарастващата не-

сигурна природа на пазара. 
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Подобни проблеми и задачи на различен 

по вид мениджмънт на корпорациите и инс-

титуциите, организациите и обществото изис-

кват сътрудничество и съвместни усилия, ко-

ето да е поддържано с философията на ико-

номиката и обществото, лидерството и съот-

ветно някакъв смисъл на водещ тип мени-

джънт, разширявани с ценностите на страте-

гическото мислене, знание и иновации. Пос-

ледните се осигуряват с динамиката на ин-

формацията и информационните, компютър-

ните, комуникационните и навигационните 

системи и технологии дотолкова, доколкото 

съществуват стандарти, но и оценки на ефек-

тивност и ефектност за субектите, управлени-

ето и получаваните с тях резултати. 

Разглеждана като резултат на чисто инст-

рументален избор за икономизиране на тран-

сакционните разходи между алтернативните 

начини на договаряне, корпорацията се очер-

тава като стратегическа институция за спра-

вяне с пазарната несигурност. Още повече, че 

размерът на корпорацията въздейства на въз-

можността на техноструктурата да се ангажи-

ра с по-реалистично и ефективно планиране, 

да разреши или ограничи несигурността. 

Колкото е по-голяма корпорацията, толкова 

по-голяма е вероятността тя да среща неочак-

вани събития в настоящето и бъдещето. 

Ако качеството на информацията осигуря-

ва надеждна основа с обратна информацион-

на връзка на някакво корпоративно управлен-

ско ниво, това не означава, че важна обектив-

на информация има и на други социални и 

икономически нива на мениджмънт. В този 

смисъл, например информационният мени-

джмънт и иновативният мениджмънт е необ-

ходимо да се съгласуват и координират с 

корпоративния мениджмънт и управлението 

на дадена държава като широка и най-сложна 

система или съвкупност от множество мрежи. 

Затова науката и образователните среди имат 

незаменима мисия и роля, като подготвят 

граждани, специалисти и експерти за изслед-

ване и решаване на подобни най-общи и при-

ложни проблеми във и за институциите, за 

въвеждане на новости и подобрение на пазар-

ната и социалната среда, качеството на живот 

и развитие на обществото. 

 

Конкуренция, технологии и иновации 

 

Конкуренцията за инвестиции, труд, суро-

вини, енергии и пазари е в основата и на най-

развитите икономики в света. Затова тя се 

усложнява, от една страна, като човешка про-

изводствена и мениджърска дейност, но от 

друга страна, едновременно и като техничес-

ка дейност, свързана с иновациите, автома-

тичното и автоматизирано управление на 

процеси, действия и дейности, субекти и 

структури на различни нива и с различни 

темпове. 

Иновациите са онези, които предлагат но-

ви потребности, но те самите и създават нови 

потребности за бизнеса, корпорациите (ин-

ституциите) и мениджмънта. Затова тяхната 

оценка е сложна. Например, дори е трудно да 

се изчисли точно стойността на пропусната 

възможност относно изобретение или инова-

ция, защото такава може да се определи, на-

пример когато се изчака конкурент да създаде 

подобна и тя се пресметне като стойност на 

придобиването й като нововъведение. 

Иновациите носят оригинален подход и 

модели за управление, като понякога те са 

толкова сложни, невероятни и значими, че 

изискват поддържане и развитие на инова-

ционен тип мениджмънт. Проблем е подобен 

вид мениджмънт да е близо до реалността на 

производство и потребление на предлаганите 

стоки и услуги не само в една система, а до 

потребностите на реална промяна на качест-

вото на живот на субектите в дадена социална 

група, класа, сфера или цялото общество. В 

подобни случаи загубите намаляват и се оси-

гурява ресурс за следваща степен на развитие 

на икономически и социални отношения. Но 

затова са необходими интердисциплинарни и 

мултидисциплинарни изследвания, чийто ре-

зултати да задоволяват не само изискванията 

на различните институции и мениджмънт, но 

да предоставят обективна информация за 

науката и образованието, правото и културата 

относно произхода или същността  на нера-

венствата в обществото и философията или 

лицето на уравновесяващата ги управляваща 

сила. 

Иновационният мениджмънт може да не-

утрализира и отстрани дори деликатно стра-

тегическо насилие над обхвати от възможно-

сти и потенциал за избор по материална или 

нематериална причина (субстанция). Напри-

мер, стратегическо насилие са пристрастия и 

недоразумения, които деформират една цяло-

стна система на управление относно продук-

ти, процеси, партньори, ресурси, бизнес мо-

дели и политики. 

Иновациите могат да променят мисленето, 

но не винаги. Още по-малко е те всестранно 
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да влияят на стратегическото мислене и ли-

дерство или на даден модел на мениджмънт и 

система на управление. Затова е необходимо 

качество на информацията и знанието, обра-

зование и усъвършенстване на субектите, ме-

ниджъра и/или лидера за преоценки и управ-

ление на рисковете, активите и заплахите към 

процесите и структурите в дадена организа-

ция или институция. 

Въпросът за значението и влиянието на 

иновациите, технологичното и социалното 

развитие върху надеждността на продукти и 

услуги, системи и технологии, тяхното каче-

ство и развитие на заетост е жизнено опреде-

лящ. Защото техническите системи и техно-

логиите, съчетавани със социални иновации, 

са причина за откриване на нови работни 

места или за увеличение на броя на работните 

места в определени предприятия, отрасли и 

сфери на икономическия и социалния живот. 

Освен това е интересен въпросът, дали техно-

логиите, знанието, иновациите и увеличение-

то на ефективността на управление на дадено 

бизнес предприятие или социална организа-

ция (институция) създават възможност за 

действия и усъвършенстване на поддържащи, 

обслужващи или осигуряващи дейности до 

степен, при която броят на наличните работ-

ни места ще спадне до точката, при която но-

вите работни места ще бъдат отхвърлени на 

базата на нововъведенията. 

Затруднението за точен отговор на подо-

бен въпрос показва потребност от изследва-

ния и нова корпоративна и социална инова-

ционна култура [7], например с еднакво или 

уравновесяващо значение и смисъл както за 

техническите системи и мрежи, така и за со-

циалните системи, мрежи и иновации, за да 

не се изкривява или отклонява създаваната 

промяна само по стойността и ценността на 

едната страна, и следователно, да се ощетяват 

отношения, взаимодействия и перспективи. В 

подобен контекст на размишление, устойчиво 

конкурентно предимство е субстанциалното 

конкурентно предимство – онова, което се 

осигурява и разширява от иновациите и зна-

нието, фундаменталните и приложните из-

следвания чрез субектите. А усилващите, 

поддържащите и производителните иновации 

в подобни процеси и управление ще опреде-

лят тенденцията или модата на конкурентно-

то сътрудничество и следващите успехи. Това 

е така, защото от дизайна на информационни-

те и познавателните единици и архитектурата 

на структури и функции (системи), модели и 

подходи зависят реалните резултати, оцеля-

ването и растежа на даден субект, организа-

ция или институция в обществото. 

Приложението на цифровите информаци-

онни технологии ще разширява системното и 

мрежово техническо и социално разнообра-

зие. Сериозно предизвикателство в същата 

посока на размишление е усложняването на 

връзките и отношенията като потенциал на 

остойностяване или капитализирането им. 

Иновациите и технологиите не бива да во-

дят до натрупване на финансов дълг на даде-

но бизнес предприятие, организация или ико-

номика на дадена държава, а обратно, да оси-

гуряват растеж и благоденствие. Защото съ-

ществуват субективни интереси и политики 

за преобладаване на пазари чрез финансови 

зависимости като специфична форма на власт 

в корпоративно и глобално отношение. По-

добно състояние се наблюдава след световна-

та финансова криза в края на 2008 и началото 

на 2009 г., започнала с фалити на банки и ре-

формиране в банковия сектор в САЩ. От 

друга страна, се оказва, че политиките на 

корпорации, монополи и олигархични кръго-

ве е възможно стратегически да осигуряват 

пазари, вкарвайки във финансови зависимос-

ти корпорации, и дори цели икономики на 

страни, които при неуспешен стратегически 

кризисен мениджмънт преминават съответно 

в икономическа криза, социална криза и по-

литическа криза в дадената държава или дори 

в съюз от държави. В този смисъл концепция-

та на Джон Гълбрайт за уравновесяващата 

сила на корпорациите е ценно знание за рис-

ковете и технологиите, стратегическото мис-

лене, сигурността и стратегическия кризисен 

мениджмънт. 

 

Заключение 

 

Дългосрочните или стратегическите съв-

ременни рискове е трудно да се предвиждат и 

оценяват без периодични изследвания, свър-

зани с фундаменталното и приложното зна-

ние и архитектурен подход в каквато и да е 

съвременна организация, институция или 

система, научна и образователна сфера, нап-

равление и дисциплина. Затова е необходимо 

стратегическо мислене и познание, както и 

стратегически кризисен мениджмънт. 

Растежът на демокрацията и пазарните 

икономики в съвременния свят зависи от 

свързващата мощ на информацията, системи-

те, мрежите, иновациите и комуникациите. 
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Той е невъзможен без мултидисциплинарни 

изследвания и разкриването на нови аспекти, 

например на точност, бързина, разнообразие 

и надеждност на информационните, компю-

търните и комуникационните връзки, канали 

и мрежи във и между икономическата, соци-

алната, образователната и политическата сис-

теми на обществото. Защото те са пряко свър-

зани в живота на обществото и се развиват на 

основата на управленските процеси както в 

своите сфери, така и за цялото общество. От 

качеството на техните вътрешни и външни 

системни взаимни оптимални решения зависи 

темпът на растеж или шокове (кризисност) в 

икономическия и социалния живот. Освен 

това са необходими изследвания и на нови 

корелации, пряко свързани с вероятностните 

модели и перспективите, конкуренцията и 

иновациите в микро-, и макроикономическия 

живот и социалните взаимоотношения, тран-

сформациите на връзките и разнообразието на 

институциите в политическия и културния 

живот на национално и международно ниво, в 

международните отношения, сигурността и 

отбраната. Защото новостите променят не 

само състоянието на системите, но влияят и 

върху промяната на субекта и хората, сигур-

ността и качеството на живот в общностите и 

обществата, държавите и съюзите от държа-

ви. 

Съществува недоразкрит иновативен по-

тенциал в комуникациите на техническо и 

социално ниво. Той може да бъде резерв или 

да се разработва в зависимост от характера на 

стратегическото мислене, информационния и 

иновативния мениджмънт за осигуряване на 

растеж чрез знанието и иновациите. 

Обновяването на системите в дадено об-

щество изисква финансов реинженеринг, 

стратегическо мислене и ефективен инфор-

мационен мениджмънт за гарантиране на оп-

ределена степен на надеждност на трансфор-

мациите, системите и технологиите, защото 

последните се свързват с изобретения, финан-

сов ресурс и нововъдения с различни по сте-

пен рискове и в различни по вид технически 

устройства, функции и човешки дейности, в 

които както успехът, така рискът може да се 

интегрира и управлява. 

Проблемите на стратегическото мислене, 

корпоративното управление и кризисните 

икономики, пробивите на науката и транс-

формациите в образователните системи ще 

продължават да създават сложни противоре-

чия, които имат широк социален обхват и 

изискват изследвания и нови модели на опти-

мизиране и усъвършенстване в съответствие с 

притежаваните ресурси в обществото. 

„Знанието е сила” (Френсис Бейкън) не 

само за университети, бизнеса и администра-

циите, а за цялото общество. Но да работи 

пълноценно знанието в обществото е необхо-

дим високоефективен мениджмънт и развитие 

на технологиите, стратегическо мислене и 

лидерство. Предвид състоянието на съвре-

менните кризисни икономики, динамиката на 

развитието и задълбочаването на научното 

познание, разширяването на образованието и 

технологиите, ще се постига все по-трудно 

широка приспособимост, ефектност и ефек-

тивност на управление в цялото общество без 

съгласуване на многообразието от различните 

по вид стратегии, социални и технически сис-

теми, и мениджмънт на основата на фунда-

менталните и приложни изследвания и ново-

въдения. Затова може да помага философията 

на икономиката и обществото и стратегиче-

ската мисъл, развитието на институциите, 

корпорациите, корпоративният мениджмънт и 

културата, но за което са необходими и ак-

тивно гражданско общество, пазари, сътруд-

ничество и надеждни комуникации. 
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In conditions of media culture exploitation of 

enigmatic narratives is especially important as it 

extrapolates into everyday experience of man 

simulakrs, images, fantastic and mythological 

plots which excite interest and turn man to ques-

tions of mysteries, secrets of life, death and im-

mortality. The problem is that such narratives 

structure the world, become projects of life so-

cialization and instruments of everyday practices, 

that is why disclosing principles of their con-

structing and functioning in the context of media 

culture is especially important. From the market-

ing point of view, they have a rather wide audi-

ence which makes narratives attractive for media 

commerce. Inordinately large quantity of media 

texts of enigmatic and apocalyptic character in 

media culture, allows to speak about certain cul-

tural paradox of post-modernity. 

Enigmatic narratives were investigated by 

such scientists as A. Tarabanov, I. Trotsuk, E. 

Denisova, etc. I. Trotsuk considers them as rather 

concrete methodological mechanisms of enigmat-

ic text analysis, such as a riddle or charm. We 

think that philosopher A. Tarabanov revealed the 

essence of enigmatic media text most profoundly, 

these are his ideas and hypothesis which inspired 

us for this research. 

 

Course of research 

 

In the structure of media culture enigmatic 

narrative is the type of mass information which 

has indefinite character. Z. Partiko thinks that 

this type of information is most dangerous for 

recipients as they are in delusion towards what 

world is representing the information. Such un-

certainty, vagueness is characteristic for life in 

general, it was well understood by M. Bulgakov 

(“Master and Margatita”, M.Gogol “Vij”). But in 

media information this type is more often used as 

such that keeps the society in tension, fear, state 

of panic, foreboding of evil [1]. 

G. Pocheptsov calls such type of journalism 

metajournalism. Enigmatic narratives are often 

used as modes of spin [2]. He thinks that Russia 

introduced the program “Weekly catastrophes” 

with the purpose of correcting information space, 

remove the feeling that all negative events are 

happening only in Russia. The effect resembles 

technologies of drawing away attention: the rule 

becomes: it is necessary to launch counter-culture 

to be able to counteract counter-policy [3]. 

Enigmatic narratives can fulfill such tasks too. 

They are a powerful method of interpretation of 

reality or construction of pseudo-real events. 

As television plays the role of powerful inter-

pretation machine, facts are not the most im-

portant for it. The goal of TV information is 

mostly interpretation, strengthening of the neces-

sary model of the world. The objects of influence 

are not only television news (hard news) but also 

programs of the so called humor (soft news). As-

similation of the sphere of soft news, for example 

talk shows, closes the possibilities for the circula-

tion of an alternative point of view [4]. 

Alternative worlds are present in our life in 

many dimensions. This is literature and art, cin-

ema and TV where strong and bright world of 
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heroes  with paranormal abilities is constructed. 

This is folk medicine which is an alternative to 

traditional medicine. These are astrologists 

whose prognosis we can hear on TV. That is we 

have a strong presence of this world which is not 

recognized by science, education and religion. 

G. Pocheptsov cites the scenarios writer  Chris 

Chibnal who answers the question why and how 

in “Torchwood”, the film about travelers in time, 

it is possible to stick to reality: “The key is emo-

tional reality. In terms of images, pictures or con-

cepts you can go as far as you like but it is neces-

sary to base it on the feelings of the team. In gen-

eral it is the decrease of creative team possibili-

ties, as each one will find scores of deviations. It 

is necessary to remember that it is a commercial 

product, mass culture, which should be close to 

its audience [5]. 

The main axiom of this television art is its at-

traction to viewers no matter they are vampires or 

other freaks (for instance the film “The Adams 

family”, ”Dusk”, ”The Witches of Eastwick”, etc. 

It is empathy which makes easier viewers’ en-

trance into the world built on the screen. Even 

abnormal creatures must be likeable. Virtual real-

ity is always stronger than reality as it could 

catch the attention and interest of man. It is much 

more colorful, has dramatic episodes which do 

not happen in everyday life. Its action happens 

only in our imagination. The economy of imagi-

nation in cinema, television, books and art is 

based on the exploitation of this imagination. 

This economy of imagination sells images of 

strong people or strong feelings to the world 

which has already lost its heroic spirit and feel-

ings. These are so called mental “crutches” which 

modern man uses to preserve some balance in his 

soul. 

It is necessary to agree with G. Pocheptsov’s 

thought that “…in the field of non-material, the 

world is gradually going on from mastering ra-

tional to mastering emotional and even occult. At 

present, not only Hollywood is mastering emo-

tional but also servicemen, political technologists 

and economists because they understood that af-

ter “submission” of rational there appears another 

goal – assimilation of emotional as it helps to 

program mass behavior” [6]. In other words, 

gradual mastery of rational—emotional—occult 

(esoteric, extrasensory) is going on. The last 

block (from scientific approach) was grabbed by 

the military and intelligence service. 

Not without reason, the leader of the program 

“Mysteries of the world with Ann Chapman” is a 

mysterious woman –a Russian scout. On REN 

TV she demonstrates her talents in disclosing the 

most intricate mystifications. 

Elias Canetti in his book “Masse und Macht” 

stated the inseparable bonds of mystery and au-

thorities. As A.Tarabanov says: “Handling the 

mystery, enigmatic narrative operates with au-

thorities as consumers of media content enjoy 

their closeness to secrets, to powerful characters 

which media creators make with the help of hy-

per-interpretations”. As an example A.Tarabanov 

gives the reflection in media of tragic events of 

September 9, 2002 in the USA [7]. We refer to 

enigmatic and apocalyptic narratives all media 

texts connected with the expectation of the end of 

the world, talk shows, documentary films, inter-

views with experts, etc. 

Enigmatic and apocalyptic narratives in the 

context of media culture should be learnt from 

textual and visual rows which enclose such fac-

tors as indeterminedness, danger, delayed out-

come, etc. This analysis is a complex methodo-

logical instrument as it rises the problem of inter-

relations between the narrative and life, is con-

sidered to be the manifestation of narrative meth-

ods of world comprehension…..as a special form 

of existence of man. Narratives can be considered 

as information modus of tragedy, comedy, ro-

mance, irony, etc If to take narrative typology as 

a basis (P. Labok) (panoramic survey, dramatized 

narrator, dramatized conscience, pure drama), 

panoramic survey is as a rule present in enigmat-

ic narratives which is presented in the presence of 

know-all narrator who knows something secret 

and mythical. Sometimes modus of dramatized 

narrator is present when the narrator, included in 

the story as a character, is telling his own story. 

According to the classification of N. Friedman 

there are eight  narrative forms (editor’s  know-

all; neutral know-all; I, as witness; I as a protag-

onist; pluralistic partial know-all; partial know-

all; dramatic modus; camera [8]. 

Narrative approach to the analysis of media 

culture texts is a methodological construct in 

modern socio-humanitarian knowledge. It is pos-

sible to understand functioning of various forms 

of knowledge only through examining their nar-

rative nature. 

The theory of post-modernity created the 

method of textological research (deconstruction) 

which discovers inner contradiction of the text 

and hidden in it “remaining sense” (unrealized 

stereotypes). Researchers in the field of 

narratology (J. Adam, etc.)   think that increase of 

“narrative” research is linked with awareness of 
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importance of “stories” in everyday life of man 

[9]. 

Enigmatic [originated from Greek ainigma 

(ainig-matos) enigma] means mysterious, incom-

prehensible.  A. Tarabanov determines enigmatic 

narrative: “It is a mysterious plot, reference to the 

existence of hidden revolt of certain powerful  

forces. Very often enigmatic narratives unite 

truth and fantasy, myth and reality”. We are not 

talking about the case when the text tells about a 

mythical doctrine which is open when the key is 

known, but about the fact when ability of narra-

tive to hide allegory becomes important.  

Enigmatic and apocalyptic narratives are very 

important in modern media culture especially for 

constructing reality. They usually resemble in-

vestigative journalism but really “hyper-

interpreter not just explains and analyses, fills the 

media content with mystery but seduces a reader, 

listener and viewer by pseudo-knowledge about 

enigmatic and “all-powerful forces”. Besides, 

media culture actively uses “sacral topos” in the 

structure of media ritual where journalists and 

leaders are as “apostle-like narrators” and privi-

leged actors (documentaries about life and death 

water, about secrets of terroristic act of Septem-

ber 11, about world mason plot, end of the world, 

theory of gold billion, etc). Thus “sacral” reality 

passes from ontological status, moves to “my 

own experience” and becomes the reality of eve-

ryday life. Hyper-interpretation is not simply ex-

planation and analyses, says A. Tarabanov, it is 

the presence of mystery, temptation of the audi-

ence by pseudo knowledge about enigmatic pow-

erful forces. Apocalyptical narratives are also 

permeated with the foreboding  of catastrophic 

future, the end of history (Christian millenarism 

or hiliasm). 

Jean Baudrillard thinks that history should we 

viewed as chaotic creation where acceleration 

puts an end to linearity. Consequences get certain 

autonomy which makes return influence on the 

cause possible. It is necessary to speak about the 

opposite, reverse influence of information on re-

ality. 

Such reverse means the violation of order or 

chaotic order. We have the impression that we 

are on the other side of history “enter pure fic-

tion, open the illusion of the world. Illusion of 

our history opens the look at the more radical 

illusion of the world” [10]. 

This illusion of the world is characteristic for 

postmodern culture in general and especially me-

dia culture. Modern media culture actively ex-

ploits hypothetical cataclysms, possibility of de-

struction or threat of destruction for humanity. In 

fantastic films catastrophic changes of climate 

happen on the earth as well as nuclear wars, epi-

demics, hordes of parasites or bacteria, destruc-

tion of humanity by extra-terrestrial aliens. In 

2009 the film “2012” was produced. It tells about 

the coming end of the world according to Maya 

predictions, and the film “Sign” about the total 

conflagration by the earth by solar bursts. Mass 

media actively picked up this apocalyptic theme 

which appeared not only in shows but in news. It 

lead to the fact that in American state of Michi-

gan Christmas holidays began earlier as every-

body was waiting for the beginning of the end of 

the world. As local media informed, thousands of 

children did not go to school for this reason. 

Many people in the USA seriously took the in-

formation about “the end of the world” and thor-

oughly prepared for it. Some families intended to 

go to a specially prepared bunkers with a month-

ly supply of food and water. 

It turned out that a lot of people have enigmat-

ic inclination and as a result apocalyptic and en-

igmatic narratives which they transform into their 

everyday experience, behaviour and way of life. 

As psychological dictionary states: ”Enigmat-

ic inclination is emotional dependence, need of 

experience connected with some secrets, inclina-

tion to secrets discovery. Intellectually active 

people usually have inclination to enigma which 

is a certain intellectual game, goal of their activi-

ty (let us think about U. Eko’s novel ”Name of 

rose”, ”Fuco’s pendulum”) where mythical forces 

are not completely discovered, their sacral mean-

ing remains uncoded. 

In mass media enigma is often the means of 

hyper-interpretative communication, grasping of 

initiative. Various cognitive discord can provoke 

enigmatic inclinations. Enigma is a person’s im-

age component which characterizes him as enig-

matic person, full of mystery, and is usually used 

to make his own status higher, for manipulating 

peoples’ thoughts. We see the image of enigmatic 

person in Dostoyevsky’s novel (P. Verchovinsky) 

[11]. 

Enigmatic narratives are closely connected 

with myths. M. Butyrina states: “In the field of 

applied communication archetypes and myths are 

instruments of achieving non-critical attitude to a 

certain proposal” [12]. That is the link with the 

myth causes automatic reactions. 

Enigmatic stories are mythologized plots on 

which the topic-narrative is put which reanimates 

the myth in another context. This same myth 

about the end of the world in 21
st
 century is  
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largely connected with the end of energy and de-

struction of communication ties [energy cuts, 

computers failure]. 

R. Barthes thinks that myth has imperative 

exciting character… it appeals “specially to me”. 

It makes enigmatic narratives expansive in rela-

tion to everyday life, they enter peoples’ con-

science through the realization of life practices 

(purchase of matches, salt, flour, weapons, etc). 

R. Barthes states that there are five codes in any 

texts which organize its semiotic space, he calls 

associative fields codes. Codes are certain types 

of something already seen (read, hear, work). 1. 

Actional code creates actions and their consisten-

cies. The main events as well as deeds (personal 

and other peoples’), in general any changes that 

go on in time and space are described in this 

code. Thematic elements of actional code are 

formed into episodes which can be called Meet-

ing, Conversation, Quarrel, Loss, etc. 2. Sema 

code (sema is a unit of meaning) created by nu-

merous associated meanings of words and ex-

pressions both as individual and belonging to a 

social group (sociolectny). Connotations, multi-

tude of meanings of covered sense  which the 

author means in the story are implemented in 

sema code. Sema code can be: Injustice or Insult, 

Emptiness, Sadness. 3. The system of oppositions 

is reflected in the symbolic code, it is characteris-

tic of any cultural space. In it there is a large 

space of education antithesis which has two sides 

(A/B). The appearance of one of them presup-

poses that the other will certainly appear 

(Good/Evil, Beautiful/Ugly), etc. 4. 

Hermenevtical or enigmatic code is the code 

Enigma, which formulates it and then helps to 

uncode. This enigma is the problem in the text. 5. 

Cultural or reference code reflects a sum of 

knowledge produced by society; RULES, 

THOUGHTS, CUSTOMS, ETC. There are vari-

ous subdivisions in this code, it can be chrono-

logical, social, scientific, political, geographical. 

This code sends to some historical periods or 

branches of knowledge, art, literary traditions 

[13]. 

In media culture we more often meet refer-

ences to advert texts, popular songs or television 

films. So, enigmatic code is the problem which is 

the core of the text. From the ontological point of 

view the problem of man’s existence is in the 

context of death enigma. We think that any en-

igmatic text has evident or hidden context of 

death. 

Mythical genre and enigmatic text are built on 

ancient forgotten memory of man. Mystics use 

simple laws. All mystical events are principally 

paradoxical and devoid of logic. But wise myth 

has hard canons as their bases which are often 

hidden from the viewer. 

Thus, enigmatic and apocalyptic narratives 

should be tackled in the unity of sense and non-

sense, paradox, fantasy which have their own 

special logic (Gilles Deleuze). Unconscious rep-

resents itself mainly through imaginary nonsense, 

has its own logic different from the rational logic 

of conscience. Hence the sense of images in spe-

cial states of consciousness, which is always two-

fold and excludes the possibility of presence of 

“common sense” in its cause and effect logic. 

Special logic of events in enigmatic texts is the 

logic of paradoxes. Enigmatic code controls that 

which is seen but not known by the audience. It 

prompts as to what must happen. Enigmatic 

codes are widely used in adverts. When “readers” 

recognize these codes they receive “pleasure” 

from the text. In other words, the closer the peo-

ple who make these texts are bringing them near-

er to recognition the more the audience enjoys 

the text. The audience reacts to the “heroes” of 

the story especially strongly if they are foreseen. 

The structure of enigmatic narratives resembles 

the structure of a magical fairy-tale which was 

described by V. Propp [14]. For example in “Se-

cret Materials” we can distinctly see this struc-

ture where these or other events appear only 

where they are justified/allowed by the rules of 

the game. 

V. Propp established thirty one functions of a 

magical fairy-tale, which work on the level of all 

possible plots and especially in enigmatic texts. 

For instance: Hero who conquers Villain and Vil-

lain competes with Hero, Donor who gives magi-

cal charm which helps Hero, Helper who helps 

Hero to find Heroine. ”Man’s” stories (distinct, 

linear, foreseen strategy, aspiration to order). 

Women’s stories (open, non-linear, unforeseen). 

Besides the structure of an enigmatic text can be 

represented in such a way a) enigmators ( are 

coding senses), b) enigmates ( coded objects of 

reality), c) answers, those which are parts of en-

igmatic text, d) relations between enigmate and 

enigmator [15]. 

Enigmatic media texts in modern media cul-

ture are mostly represented by visual methods—

TV and Internet. Visualization and clip manner, 

fragmentation of enigmatic media texts makes 

them “Women’s stories” directed not to rational 

but to sensory perception. The hero (enigmator) 

of such texts is the viewer himself who wants 

together with other narrators to learn the secret, 
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become a participant of search of truth, join the 

sacral knowledge. In enigmatic and apocalyptic 

texts hyper-interpretation is done through differ-

ent narrative types: auctorial (panoramic), 

actorial (through characters), etc.  

 

Conclusion 
 

In the proposed research we draw several ap-

proaches to the analysis of enigmatic and apoca-

lyptic texts in the context of media culture: criti-

cal, where the main accent is on  authoritative 

tendencies; structural, where mechanisms of 

functional approach are used and  narrative based 

on the types of stories in media texts. The next 

step of research is the analysis of specific enig-

matic media texts. 
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ABSTRACT: This paper looks at Charles De Gaulle’s foreign policy as a challenge to Washington’s influ-

ence on European affairs. De Gaulle’s anti-American and anti-British policy was caused by his aim at regaining 

France’s previous glory and reputation as a factor on the international scene. The research is based on a set of 

diplomatic documents, memoirs, press releases and broad historiographical review. The research results prove 

that De Gaulle’s foreign policy did make France independent but isolated and this rather individual policy de-

creased De Gaulle’s popularity to a critical point. 
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Въведение 

 

Израствайки от пепелищата на Втората 

световна война за 15 години Франция успява 

да възстанови своята икономика и национал-

ната си идентичност. Под ръководството на 

президента Шарл дьо Гол страната възвръща 

положението си на велика сила. 

В годините, през които заема президентс-

кия пост (1959-1969), Шарл дьо Гол успява да 

постигне две свои главни цели: 1) реформи-

ране и развитие на френската икономика и 2) 

провеждане на независима външна политика, 

утвърждаваща Франция като важен фактор на 

международната сцена. Политическите ана-

лизатори на десетилетието единодушно опре-

делят този курс като „политика на величие” 

(politique de grandeur). Не случайно френска-

та външна политика през този период е извес-

тна още и с понятието Голизъм – понятие, 

което потвърждава по категоричен начин 

значението на тази емблематична за 60-те 

години на ХХ век личност. 

На 1 януари 1959 г. Шарл дьо Гол поема 

президентския пост след като печели три чет-

върти от вота на французите. Едновременно с 

мащабната икономическа програма за съжи-

вяване на страната, той планира амбициозен 

външнополитически курс за утвърждаване на 

величието на Франция и превръщането ѝ в 

център на европейските отношения. Идеята за 

велика Франция означава директно предизви-

кателство към доминиращото влияние в за-

падна Европа на една супер сила – САЩ. Дьо 

Гол се заема с изграждането на ядрения арсе-

нал на страната си, за да я освободи от зави-

симостта ѝ от американската военна помощ и 

да ограничи влиянието на НАТО на конти-

нента. Със същата цел Дьо Гол съсредоточава 

усилията си за изграждане на „свободна Ев-

ропа“, чрез сформиране на конфедерация от 

европейски държави. На 23 ноември 1959 г. в 

реч, произнесена в Страсбург, Дьо Гол обявя-

ва своето виждане за Европа: „Да, това е Ев-

ропа, от Атлантическия океан до Урал, това е 

Европа, това е цяла Европа, която ще реши 

съдбата на света.“ През следващите десет 

години изразът „Европа от Атлантическия 

океан до Урал“ става негов любим лозунг. 

Границите, с които той обгражда Европа в 

своята прадстава, подсказват индиректно 

предложение към СССР за затопляне на от-

ношенията и в същото време омаловажаване 

на ролята на Великобритания като фактор в 

делата на континента. И не само това - Дьо 

Гол предприема нещо, което от епохата на 

Наполеон е било немислимо за френските 

държавници – президентът пристъпва към 

нормализиране на отношенията с Германия и 

инициира сключването на договор за прия-

телство между двете страни. Елисейският 

договор от 1963 г. превръща френско-

германско сътрудничество в крайъгълен ка-

мък на Европейската общност.  
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Изброените акценти във външната поли-

тика на Дьо Гол очертава тематиката и подс-

казват целта на настоящето изследване. Обект 

на анализ е антиамериканската и свързаната с 

нея антибританска политика на Дьо Гол. Цел-

та е да се очертае този аспект във външната 

политика на френския президент и да се ана-

лизира нейният ефект върху отношенията 

между Франция от една страна и САЩ, СССР 

и Европейската общност, от друга.  

В съветската/руската историография проб-

лемът е разгледан подробно поради големия 

научен интерес към разведряването в съветс-

ко-френските отношения през 60-те години 

на ХХ век.[1] В американската и френската 

историография антиатлантицизмът на Дьо 

Гол също е изследван задълбочено. Сред 

множеството френски изследвания се очерта-

ва трудът на френския историк Жан Лакутюр, 

който представлява едно от най-пълните би-

ографични проучвания, обогатено с подробен 

документален материал.[2] В българската ис-

ториография антиамериканизмът на френския 

политик и държавник е изследван твърде 

скромно. В биографичните изследвания, как-

то и в тези, които засягат динамиката на бъл-

гаро-френските отношения или стратегията 

на голисткото правителство за създаване на 

„малка Европа“, темата за антисаксонската 

политика на Дьо Гол присъства като детайл, а 

не като акцент.[3]  

Освен основните изследвания в западната, 

руската и българската историография, важни 

източници за настоящото проучване са мемо-

арите на френския политик както и на негови 

съвременници – политици и анализатори.[4] 

Използвани са също така и публикувани до-

кументи за дипломатическата история на 

САЩ и Франция. Опирайки се на тази широ-

ка документална и историографска база, нас-

тоящото изследване би запълнило съществу-

ваща празнина в българската историческа 

литература по този въпрос, без да претендира 

за пълна изчерпателност по отношение на 

представения документален и интерпретаци-

онен материал. Също така, то би представля-

вало интерес за академичната колегия с оглед 

на допълнителната информация и интерпре-

тацията на проблеми, свързани с историята на 

Европейския съюз – история, която без съм-

нение ще продължава да провокира интереса 

и на любители и на професионалисти поради 

актуалността на тематиката си. 

 

„Тридесет славни години“
1
  

 

Непосредствено след Втората световна 

война Франция се намира в тежка икономи-

ческа ситуация. Благодарение на американс-

ката помощ по план Маршал, правителството 

на Жорж Помпиду разработва сполучлива 

планова програма за инвестиции в енергети-

ката, транспорта и тежката индустрия. В кон-

текста на бързото нарастване на населението 

правителството започва да прилага политика 

на „дирижирана икономика” (dirigisme) – 

уникална комбинация от капитализъм и конт-

ролирана от държавата икономика – с петго-

дишни планове като нейно главно средство. 

Това довежда до бърза трансформация и раз-

растване на френското стопанство. Разгръщат 

се мащабни проекти, в повечето случаи със 

значителен финансов успех: разширяване на 

пристанището на Марсилия (скоро то става 

трето в Европа и първо в Средиземноморие-

то); построяването на пътническия джет лай-

нер Каравел; разрастването на френската ав-

томобилна индустрия с държавната марка 

Рено; решението за построяването на свръхз-

вуковия френско-британски Еър лайнер Кон-

корд в Тулуза; построяването на първата ма-

гистрала между Париж и провинцията. 

С тези проекти френската икономика от-

белязва растеж, който няма паралел в истори-

ята ѝ от ХІХ век насам. През 1964 г. за първи 

път от 100 години френският брутен вътре-

шен продукт надминава този на Великобри-

тания – позиция, която Франция поддържа 

през следващите 30 години. Този период все 

още се помни във Франция с известна ностал-

гия като върхът на „тридесетте славни годи-

ни” на икономически растеж от 1945 до 1974 

г. Категорична е оценката на изследователи-

те, че без личността на Дьо Гол френските 

успехи през 60-те години в икономическата и 

във външнополитическата област не биха 

били възможни. [5]  

 

Четвърта ядрена сила 

 

По време на първия си мандат като прези-

дент (1959-1965) Шарл дьо Гол се заема енер-

гично с превръщането на Франция в ядрена 

сила. Франция взема важно участие в ранния 

етап на развитието на атомната енергия чрез 

създадения през 1945 г. Френски комисариат 

                                                           
1
 (авторът на тази фраза е френският икономист 

Жан Фурастие) 
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за атомна енергия, отговорен за научната, 

търговската и военната употреба на ядрената 

енергия. Поради преобладаващите настрое-

ния във френското правителство на този ра-

нен етап, които са против разпространението 

на ядреното оръжие, Франция е отстранена от 

ядрените опити на САЩ, Британия и Канада. 

Междувременно Британия става третата дър-

жава – след САЩ и СССР – която самостоя-

телно тества и произвежда ядрено оръжие. Тя 

развива своя собствена ракетна програма, 

известна като  Blue Streak. 

През април 1954 г., въпреки че в този мо-

мент не участва в управлението на страната, 

Дьо Гол предлага Франция да разработи соб-

ствени ядрени оръжия. По това време ядрено-

то оръжие се възприема като символ на висок 

национален статус и начин да се поддържа 

международен престиж и лидерска позиция в 

ООН. В края на 1954 г започва мащабно про-

учване, след като премиерът Пиер Мендес-

Франс разрешава производството на атомната 

бомба; откриват се големи залежи на уран 

близо до Лимож в централна Франция, с кое-

то се предоставя  неограничен ресурс за ядре-

но гориво. Създава се Френска независима 

ударна сила (Force de Frappe) скоро след като 

Дьо Гол печели изборите (1958) и разрешава 

провеждането на първия ядрен опит.  

Целта на Дьо Гол е да създаде собствена 

ядрена сила, способна да защити страната от 

съветска или друга атака, без помощта на 

НАТО. „Страната трябва да се снабди със 

сила, способна да действа за наша сметка, 

която е подходящо да се нарича ударна сила,“ 

заявява той пред кадети на 3 ноември 1959 

г.[6] Дьо Гол не приема факта, че НАТО е под 

силното влияние на САЩ. Освен това, в слу-

чай на съветска атака над западна Европа, той 

смята, че САЩ няма да са в състояние да 

окажат помощ, тъй като са ангажирани във 

войната във Виетнам и се страхуват от отве-

тен съветски удар. Според него, Франция 

никога не трябва да поверява собствената си 

безопасност и съществуване на външен и 

затова ненадежден защитник. Стратегическа-

та концепция на програмата се гради на 

принципа „възпиране на силния от слабия“. 

Презумпцията е, че създаването на капацитет 

за предизвикване на огромни поражения вър-

ху населението на потенциално по-силния 

противник ще принуди този противник да се 

въздържи от атака.  

След прекратяването на британската ядре-

на програма Блу Стрийк САЩ започват да 

снабдяват Британия със системите Skybolt и 

Polaris. През 1958 г. двете държави подписват 

Договор за взаимна отбрана, създавайки тес-

ни отношения и дълготрайно сътрудничество 

в тази сфера. Въпреки че по това време Фран-

ция все още е член на НАТО, тя продължава 

разработването на собствени ядрени техноло-

гии – това ѝ помага да се превърне в партньор 

и да получи глас при решаването на въпроси 

за атомния контрол. 

След 6 години на разработки, на 13 февру-

ари 1960 г. Франция става четвъртата ядрена 

сила след като провежда първия си атомен 

опит в Реган, Алжирска Сахара. В края на 

март същата година на официална визита във 

Франция пристига първият секретар на кому-

нистическата партия на Съветския съюз Ни-

кита Хрушчов. Пред него френският прези-

дент категорично потвърждава, че ще отстоя-

ва военната независимост на страната си по 

отношение на американския съюзник. На 8 

декември 1960 г. парламентът узаконява пър-

вата военна програма, с която се създава и 

финансира френската ядрена ударна сила.[7]  

През август 1963 г. Франция отказва да 

подпише Договор за частична забрана на яд-

рените опити, тъй като договорът ще ѝ поп-

речи да провежда опити в атмосферата. Опи-

тите продължават на алжирска територия до 

1966 г. а по-късно – в южната част на Тихия 

океан.  

През ноември 1967 г. статия на френския 

главнокомандващ (но фактически вдъхновена 

от дьо Гол) в Revue de la Défense Nationale 

предизвиква международно вълнение. В нея 

се заявява, че френската ядрена сила трябва 

да може да нанася удари „във всички посоки” 

– включвайки дори Америка като цел. Това 

изненадващо изявление излиза като деклара-

ция за френската национална независимост и 

е в отговор на предупреждението на амери-

канския държавен секретар Дийн Ръск, че 

американските ракети ще бъдат насочени 

срещу Франция, ако се опита да използва 

атомно оръжие въпреки споразуменията.  

 

Дьо Гол и НАТО 

 

През 1949 г. САЩ, Канада и редица стра-

ни от западна Европа създават Организация 

на северноатлантическия договор (НАТО) за 

координация на военен отговор срещу евен-

туална атака от страна на СССР и Източния 

блок. Франция играе ключова роля в ранния 

период на организацията, предоставяйки го-
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лям военен контингент и съгласявайки се с 

участието на западногермански военни сили.  

От 1949 г. до 1960 г. обаче международна-

та ситуация се променя – опасността от све-

товна война намалява; САЩ вече не са един-

ствената ядрена сила; налице са опити за за-

топляне на отношенията между САЩ и 

СССР. След президентските избори през 1958 

г. Шарл дьо Гол развива становището, че 

НАТО се намира под силно влияние на САЩ 

и Великобритания, и че Америка не би могла 

да изпълни обещанието си да защитава Евро-

па в случай на съветска атака поради ангажи-

раността си във Виетнам. Ето защо, той нас-

тоява Франция да получи пълен контрол над 

националната си отбрана. „Необходимо е 

отбраната на Франция да бъде френска,“ зая-

вява той пред кадетите във Военната акаде-

мия на 3 ноември 1959 година. „Една държава 

като Франция, ако се случи да поведе война, 

това трябва да бъде нейната война. Необхо-

димо е нейните усилия да са нейни усилия. 

Ако се случи другояче, това ще противоречи 

на всичко, което нашата страна е била от съз-

даването си, на ролята ѝ, на уважението, кое-

то храни към себе си, на душата ѝ.“ Дьо Гол 

отказва категорично да обсъжда атлантичес-

кото сътрудничество, докато не създаде 

атомна сила. Едва след това комбинирането 

на стратегиите на двете държави ще бъде 

възможно и то само „при условие, че амери-

канците ни дадат такива права на поглед вър-

ху стратегията им каквито и ние ще им дадем 

върху нашата.“ [8] 

Дьо Гол настоява за политически паритет с 

Британия и САЩ в НАТО (тристранна дирек-

тория), както и за разширяване на географс-

кото покритие на организацията, включвайки 

френски територии, вкл. Алжир, където в 

момента кипи гражданска война. На 17 сеп-

тември 1958 г. той изпраща меморандум до 

британския министър председател Харолд 

Макмилън и американския президент Дуайт 

Айзенхауер, в който посочва необходимостта 

от реформа на интегрираната структура на 

НАТО и ревизия на договора. „Ситуацията в 

Близкия изток,“ посочва той, „показва, че 

настоящата организация на западния алианс 

вече не отговаря на необходимите условия за 

сигурност, които касаят свободния свят. … 

[Необходима е] организация, която трябва от 

една страна да взема общи решения що се 

отнася до политическите въпроси относно 

сигурността на света, а от друга да създаде и 

да приложи ако е необходимо стратегически 

действия най-вече по отношение на ядреното 

оръжие. Тогава ще стане възможно да се ор-

ганизират оперативни театри подчинени на 

централната организация в Арктика, Атлан-

тика, Пасифика и Индийския океан.“[9] В 

своите мемоари Дьо Гол споделя, че главният 

мотив за това искане е бил издигането на 

Франция на равни позиции с тези на САЩ и 

Британия. „Предложих ръководството [на 

НАТО] да се осъществява от трима, а не от 

двама. Иначе ние повече няма да участваме в 

развитието на НАТО... И двата отговора бяха 

уклончиви. Следователно, нищо не ни спря да 

действаме.“[10] В разговор с Ален Пеирефит 

(министър на информацията) през 1964 г. 

президентът е още по-откровен. Той не скри-

ва, че този меморандум е бил само форма на 

дипломатически натиск. „Опитах се да наме-

ря начин да изляза от НАТО, да си върна сво-

бодата, която Четвъртата Република беше 

загубила. Бях сигурен, че няма да ми я дадат. 

Англо-американците обичат да използват 

силата за себе си и не ни искат. Това което 

искат е да ни доминират.“[11] Очакванията 

му се оправдават – исканията му за тристран-

на Директория на Атлантическия съюз не са 

удовлетворени.[12]   

Дьо Гол не се ограничава само с призиви 

за реформа на алианса. Едновременно с това 

той пристъпва към конкретни действия. През 

март 1959 г. оттегля френския средиземно-

морски флот от НАТО, а след няколко месеца 

изисква от САЩ да премахнат ядрените си 

ракети от френска територия. Междувремен-

но, все още продължава да търси диалог с 

партньорите си, най-вече със САЩ. На 5 сеп-

тември 1960 г. на пресконференция в Ели-

сейския дворец той отново настоява за необ-

ходимостта от реформиране на НАТО и за 

ролята, която Франция би могла да има в този 

процес. Президентът очертава двете главни 

причини, поради които настоява за реформи-

ране на организацията – нейната ограниче-

ност само в Европа и интегрираната защита. 

Според Дьо Гол, отбраната на една страна 

трябва да има национален характер.[13] Пре-

зидентът още веднъж отправя същото пред-

ложение към Джон Кенеди през юли 1961 г. и 

отново получава отказ.[14]  

След като задълбочаващият се конфликт 

между Франция и САЩ не намира решение, 

през юни 1963 г. френското правителство 

обявява, че френските морски сили в Атлан-

тическия океан престават да се подчиняват на 

командването на НАТО. „Край на френското 
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интегриране и на американския контрол“ 

заявява президентът през декември 1964 г., 

изтъквайки необходимостта от независима 

военна стратегия.[15]  

Междувременно френският президент раз-

гръща активна дипломация, като се опитва да 

създаде нови контакти с други партньори и 

постепенно да се освободи от ангажиментите 

си към САЩ и Великобритания. През януари 

1963 г. Франция установява дипломатически 

отношения с Китай – формалната стъпка към 

признаване на държавата. През 1964 г. Дьо 

Гол посещава СССР, надявайки се да утвърди 

Франция като алтернативна сила в Студената 

война. По-късно провъзгласява нов съюз 

между нациите. През 1965 г. Франция излиза 

от SEATO – югоизточния азиатски еквива-

лент на НАТО, и отказва да участва в по-

нататъшни маневри на НАТО. 

Тази серия от действия, всяко от които об-

тяга все по-силно отношенията със САЩ, 

приключва с очакваното и неизбежно реше-

ние: на 21 февруари 1966 г. генерал Дьо Гол 

провежда пресконференция в Елисейския 

дворец, на която съобщава, че Франция се 

оттегля от интегрираната военна структура на 

НАТО. Основният му аргумент са промене-

ните геополитически реалности. „Условията 

са нови“, заявява той. „В резултат на вътреш-

на и външна еволюция на източните държави, 

западният свят днес вече не е застрашен така 

както по времето, когато беше организирана 

американската защита в Европа чрез НАТО.“ 

„От друга страна,“ допълва генералът, „САЩ 

постоянно се ангажират във военни конфлик-

ти – Корея, Куба, Виетнам, и това засилва 

риска за Европа да се окаже въвлечена в аме-

риканските войни чрез НАТО.“[16] Така той 

внушава, че в настоящата обстановка по-

рискови за мира и стабилността на Европа са 

не СССР и Източният блок, а отношенията и 

ангажиментите на Европа към САЩ. 

В писмо до американския президент Лин-

дън Джонсън от 7 март, Дьо Гол информира 

президента за своите намерения. Той пише, 

че Франция е решена да „възвърне предиш-

ния си суверенитет върху своята територия, 

сега нарушен от присъствието на съюзничес-

ките военни части или чрез обичайното из-

ползване на нейното небе, да прекрати своето 

участие в интегрираното командване и да не 

оставя повече своите сили на разположението 

на НАТО.“[17] Той настоява, също така, чуж-

дият военен персонал да напусне страната в 

рамките на една година. 

Реакцията на Вашингтон е незабавна. 

Държавният департамент коментира френска-

та политика остро и акцентира върху нега-

тивния ефект, който ще има френското реше-

ние върху бъдещите отношения между двете 

страни. На 2 март департаментът разпраща 

циркулярно писмо до американските посолс-

тва в европейските партньори в НАТО, в кое-

то се изяснява, че „САЩ няма да направят 

никакви отстъпки пред политиката на прези-

дента Дьо Гол и ще преследват такава поли-

тика, която намират за подходяща, независи-

мо от позицията на Дьо Гол.“ Американският 

държавен секретар Дийн Ръск внушава, че 

мнението на Дьо Гол е маловажно, управле-

нието му е временно и със сигурност ще бъде 

наследено от правителство с по-сериозно 

отношение към проблемите на Алианса.[18]  

Американският президент Линдън Джон-

сън предупреждава Дьо Гол, че едностранно-

то решение на Франция ще предизвика криза: 

„Ще Ви информирам най-откровено, че Ва-

шите действия ще породят изключително 

сериозни въпроси за връзката между отговор-

ностите и ползите от съюза.“ [19] В писмото 

си до Дьо Гол от 22 март той напомня, че 

останалите 14 членки на НАТО не споделят 

отношението на Франция. „Ние сме катего-

рични”, отбелязва Джонсън, „че заедно с че-

тиринадесетте държави ще работим за засил-

ване на отбранителната система на НАТО в 

общ интерес на Западна Европа.” [20] Пози-

цията на Белия дом не оставя съмнение, че 

интегрираната структура на НАТО ще бъде 

запазена със или без Франция. [21]  

Освен на подкрепата на останалите държа-

ви-членки на НАТО, Белият дом разчита и на 

опозицията във френските политически кръ-

гове срещу твърде самостоятелната външна 

политика на френското правителство. Във 

Вашингтон не убягва фактът, че френското 

общество е раздвоено и че настроенията сре-

щу Дьо Гол и министър-председателя Жорж 

Помпиду нарастват. В Париж несъгласията с 

решението на правителството приемат орга-

низирана форма във вид на обществена пети-

ция начело с бившия френски премиер и ми-

нистър на отбраната Рене Плеван. „Огромен 

брой французи са шокирани от предприетите 

стъпки и протестират срещу начина по който 

тези стъпки бяха предприети“, заявява той в 

интервю на 1 април.[22] По-късно, на 14 ап-

рил, пред френското национално събрание, 

той отново критикува едностранното решение 
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на правителството и посочва риска за сигур-

ността на Европа. [23]  

Дьо Гол не намира съмишленици сред ос-

таналите партньори в НАТО в борбата, която 

повежда срещу доминиращите позиции на 

САЩ в Европа. Силно охладнелите отноше-

ния между Франция и САЩ притесняват ос-

таналите страни. ФРГ, въпреки сближението 

с Франция, не посреща с одобрение антиаме-

риканската линия във френската външна по-

литика. Пред Бундестага, на 17 март, герман-

ският външен министър Герхард Шрьодер 

коментира решението на Дьо Гол и напомня 

значението на Атлантическия съюз за отбра-

ната на Европа. Според него, интегрираната 

отбранителна система, с участието на амери-

кански войски, е единствената система, която 

може да осигури сигурността на Европа. Той 

заявява, че независимо от променените обс-

тоятелства, Федерална република Германия 

„няма да постави под съмнение договорните 

си връзки с останалите партньори.“ [24] В 

подкрепа на официалното становище герман-

ският седмичник Die Zeit отбелязва: „Безс-

мислено е да се отричат пораженията. Но 

четиринадесет застават срещу един; Франция 

е изолирана. Съюзниците трябва да се въз-

ползват от това … защото … френските пла-

нове са едно военно нищо.“ [25]  

Независимо че Дьо Гол не получава подк-

репа на нито една от страните-членки на 

НАТО, той завършва плана си до край. През 

март 1967 г. Върховното командване  на съ-

юзническите сили напуска базата си в Марли 

льо Роа и се отправя към Брюксел и Касто в 

Белгия. Междувременно обаче се приемат 

секретни протоколи, според които френските 

войски могат бързо да се реинтегрират във 

военното командване. Това показва, че ходът 

на френския президент е по-скоро символи-

чен, демонстрация на несъгласието му с Бри-

тания и САЩ и на стремежа му да превърне 

Франция в равностойна сила за разлика от 30-

те години, когато е трябвало да следва бри-

танския си съюзник.  

 

Европейската икономическа общност 

 

Дьо Гол и Федерална Република Германия 

В края на 50-те години на миналия век, 

Франция, преживява разпадането на собстве-

ната си империя, тежките проблеми в Алжир 

и Суецката криза. След тази поредица от кри-

зи тя прави ход, който изненадва дори и най-

добрите политически анализатори: обръща 

поглед към Федерална Република Германия. 

Икономиките на двете страни се сближават и 

те се превръщат във водещи партньори по 

пътя към европейската интеграция. 

Едно от условията на помощта по План 

Маршал (1947 г.) е, че държавните ръководи-

тели трябва да координират икономическите 

си усилия и да ползват съвместно суровините. 

Най-важните суровини за икономиката в този 

момент са въглищата и стоманата. Франция 

очаква, че ще получи големи количества от 

висококачествените германски въглища от 

Рурската област под формата на репарации. 

САЩ обаче са против, страхувайки се, че 

това ще доведе до повторение на събитията 

след Първата световна война, причинили до 

голяма степен следващата световна война.  

По идея на френските държавници Жан 

Моне и Робърт Шуман, заедно с германския 

ръководител Конрад Аденауер, традиционна-

та враждебност между двете страни започва 

да се преодолява. Франция и ФРГ, заедно с 

Италия и Бенелюкс (Белгия, Холандия и 

Люксембург), сформират Европейска общ-

ност за въглища и стомана, която след Дого-

вора от Рим от 1957 г. се превръща в Евро-

пейска икономическа общност, известна също 

като Общия пазар.  Въпреки че Шарл дьо Гол 

не играе водеща роля в създаването на орга-

низацията, той защитава с ентусиазъм идеята 

за конфедерация на европейски държави и за 

формулиране на обща европейска външна 

политика. Основният принцип, според него, 

на съществуване на съюза на западноевро-

пейските държави е задължителното спазване 

на националната независимост на всяка една 

от тях. Дьо Гол заявява, че политическата 

интеграция на наднационален принцип „не 

може да доведе до нищо друго освен до аме-

рикански протекторат.“ [26] Той се откроява 

като първият европейски политик, който отх-

върля идеята за „атлантическа“ Европа и под-

крепя идеята за „европейска“ Европа. 

Дьо Гол, въпреки исторически наслоените  

отношения на враждебност и подозрителност 

между двете страни, се възхищава от Герма-

ния, говори отличен немски език и установява 

добри отношения със западногерманския 

канцлер Конрад Аденауер. Кулминационната 

точка в тези отношения е сключването на 

Елисейския договор от 1963 г. На 22 януари 

1963 г. в Париж, в Елисейския дворец, се 

подписва договор между Франция и Герма-

ния, с който се отбелязва началото на сбли-

жението и сътрудничеството най-вече в об-
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ластта на външната политика, отбраната, об-

разованието и културата. [27] Договорът сла-

га край на вековната вражда между двете 

нации в момент, когато конфликтът между 

Франция и САЩ приема ясни очертания. 

В този контекст е разбираемо защо САЩ 

реагират отрицателно на сближаването между 

ФРГ и Франция. Един ден след подписването 

на договора западногерманският посланик 

във Вашингтон Кнапщайн изпраща до Шрьо-

дер резюме на срещата си с американския 

президент Джон Кенеди. Според описанието 

на Кнапщайн, по време на срещата Кенеди, 

във видимо лошо настроение, не спира с кри-

тиките си към Дьо Гол и неговата антиамери-

канска политика, както и срещу сключения 

договор между Франция и ФРГ. „Точно кога-

то Хрушчов започна да променя политиката 

си и се появи пропаст в комунистическия 

блок между Москва и Пекин, курсът на Дьо 

Гол предлага на света спектакъл за разделе-

нието на западния алианс. Това е безумно. 

Какво ще се случи в други части на света, в 

Лаос, в Южен Виетнам, в източна Азия, ако 

свободният Запад се разпадне по този начин“, 

безпокои се Кенеди. Тревогата му е породена 

от вероятността съюзът между двете страни 

да доведе до формиране на „сила в силата“ и 

то само седмица след като Дьо Гол отхвърля 

британската молба за членство в Общия па-

зар. „Как ще работи НАТО, пита той, ако 

двама членове първо се консултират помежду 

си и след това приемат обща политика? Ако 

френско-германският договор има за резултат 

подкрепата на Бон за френския антиамерика-

низъм, последствията за Алианса и за борбата 

срещу комунистическата експанзия във всич-

ки краища на света ще бъдат катастрофални.“ 

[28] Все пак, шест месеца по-късно, по време 

на визитата си в Бон, Кенеди признава, че 

френско-германското сближаване ще има 

важно значение за стабилността на Европа. 

[29]  

 Москва също реагира с тревога на сбли-

жението между Франция и ФРГ. Съветското 

ръководство вижда в този акт възможност за 

засилване на германските позиции, за въз-

раждане на германския реваншизъм и мили-

таризъм, и опасност от ядрена война. Под 

наслов „Опасен военен сговор между Париж 

и Бон“ съветският ежедневник Правда публи-

кува Нота на съветското правителство, в коя-

то се изразява безпокойство, че френско-

германският договор представлява военнопо-

литически съюз насочен към засилване на 

международното напрежение и подриване на 

мира и сигурността в Европа. „Френското 

правителство в очите на всички скъса с идеа-

лите, въодушевявали народите от антихитле-

ристката коалиция в борбата им срещу общия 

враг“, отправя се обвинение в нотата. [30] 

Без съмнение френско-германското сбли-

жение засилва позициите на Франция в Евро-

па. През първите години на Общия пазар ин-

дустриалният износ на Франция към другите 

пет държави-членки се утроява, а селскосто-

панският експорт – нараства четири пъти. 

Франкът става солидна и стабилна валута за 

първи път от половин век, икономиката про-

цъфтява.  

Това сближение обаче не разклаща пози-

циите на Алианса. Аденауер разбира значе-

нието на американската подкрепа за Европа и 

внимателно се дистанцира от по-крайните 

виждания на Дьо Гол, най-вече от идеята му 

за европейската общност като контрапункт на 

американското влияние. В очите на Аденауер 

подкрепата, получавана от САЩ, е по-важна 

от всеки друг въпрос за престижа на Европа. 

Аденауер също така внимава да не провокира 

подозренията на Британия за тайни френско-

германски сделки. Така, независимо от сбли-

жението си с Франция, ФРГ остава вярна на 

атлантическите си съюзници САЩ и Брита-

ния. Поради тази причина, амбициозните 

планове на френския президент създават ре-

дица трудности в отношенията с германския 

партньор, особено след избора на новия гер-

мански канцлер Лудвиг Ерхард.  

 

Дьо Гол и Великобритания 

„Имам намерение да изчерпя аферата с 

влизането на Англия в Общия пазар“(Дьо Гол, 

1963) 

Въпреки успеха си във Втората световна 

война, Британия преминава през труден пе-

риод на възстановяване след военната разруха 

– висока инфлация, стагнация и слаби трудо-

ви отношения. Голяма част от важните коло-

нии получават независимост и след Суецката 

криза, когато Франция и Британия безуспеш-

но се опитват да попречат на Египет да наци-

онализира Суецкия канал, Британия се справя 

все по-трудно с отслабващата си позиции.[31]  

Първоначално Великобритания отказва да 

се присъедини към Общия пазар. Тя предпо-

чита да членува в друга организация, извест-

на като Европейска зона за свободна търго-

вия, в която участват северните държави и 

Португалия. До края на 50-те години обаче 
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германският и френският стандарт започват 

да надвишават английския. Разбирайки, че 

Общият пазар е по-силният търговски блок, 

британският министър-председател Харолд 

Макмилън, започва преговори за присъединя-

ване.[32] В тази своя политика той е подкре-

пен от американския президент Джон Кенеди, 

който вижда в нейно лице контрабаланс на 

голистката политика.  

Дьо Гол налага вето на британската молба 

за присъединяване към Общия пазар на 14 

януари 1963 година. Известна е сцената, кога-

то в критичния момент по време на прескон-

ференция в Елисейския дворец, той произна-

ся пред телевизионните камери една единст-

вена дума: 'non'.[33] С това президентът 

обобщава френската опозиция и войнственост 

към Британия през следващите години.  

Една от причините за опозицията на Дьо 

Гол е скорошното споразумение за американ-

ските доставки на ядрени ракети.[34] Обясне-

нието му е, че на Британия ѝ липсва необхо-

димата политическа воля да бъде част от сил-

на Европа. Британия, според него, е „троянс-

кият кон” на САЩ в Европа. Между иконо-

мическите интереси на континентална Европа 

и Британия съществува несъвместимост, 

твърди той. Затова дьо Гол настоява Вели-

кобритания да приеме всички условия на 

шестте членки на организацията и да се отка-

же от задълженията си към страни в собстве-

ната си свободна търговска зона. Освен това, 

визията му за бъдещето на ЕИО включва не 

разширяването, а задълбочаването и ускоря-

ването на развитието ѝ.[35] 

Оставайки последователен в антисаксонс-

ката си политика, дьо Гол още веднъж отх-

върля британската молба за членство в ЕИО 

през декември 1967 г. с обвинението, че Бри-

тания разчита твърде много на САЩ, които 

работят само за своя интерес.[36] 

 

Дьо Гол, Източна Европа и СССР 

„Дьо Гол е наш враг … но политиката му 

предизвиква отслабване на американските 

позиции в Европа…“(Л. Брежнев, 1966) 

 

Дьо Гол е първият западноевропейски 

държавник, който се заема енергично с нор-

мализиране на отношенията със СССР и 

страните от Източния блок. В стремежа си да 

превърне Франция в ключов фактор в Европа, 

той преценява, че ползите за страната от Сту-

дената война са минимални. Въпреки десните 

си възгледи френският президент проявява 

трезвост в преценките си, прекратява идеоло-

гическата война и възприема политика на 

„размразяване, съгласие, сътрудничество с 

Изтока“.[37] Дьо Гол вярва, че мисията на 

Франция е да служи като посредник между 

двата противостоящи лагера, да спомогне за 

отварянето към Запада и за либерализацията 

на режимите в източноевропейските стра-

ни.[38] 

От своя страна източноевропейските ръко-

водители посрещат тази политика радушно. 

Мотивите не са трудни за разбиране. През 

1966 г., в разговор с Гомулка и Улбрихт, съ-

ветският лидер Леонид Брежнев споделя: 

„Дьо Гол е наш враг. Той е много хитър…, но 

политиката му предизвиква отслабване на 

американските позиции в Европа…“[39]  

През март 1965 г. съветският външен ми-

нистър Громико посещава Париж, а през но-

ември същата година френският външен ми-

нистър Кув дьо Мюрвил – Москва. През юни 

1966 г. дьо Гол посещава Москва за втори път 

(първата му визита е преди 22 години) с идея-

та да убеди съветското ръководство да прие-

ме разведряването и да прояви по-голяма 

гъвкавост по германския въпрос. Въпреки че 

Дьо Гол не признава ГДР и двамата държавни 

ръководители (по това време съветски лидер 

е Леонид Брежнев) се съгласяват, че ГФР не 

трябва да разработва собствена ядрена прог-

рама. Принципно съгласни са и за необходи-

мостта от обединяване на двете германски 

държави, на този въпрос е отложен за по-

късно решаване. Съгласие постигат и в отно-

шението си към ООН, която по общата им 

преценка се е превърнала в инструмент на 

американската политика.[40] Тази среща, 

според Жеко Кьосев, показва, че френското 

правителство успява да води независима от 

САЩ външна политика и прилага реалисти-

чен подход към много от европейските проб-

леми.[41]  

Преценката на външното министерство на 

Франция след тази среща е, че официалното 

посещение на френския президент в Москва 

„способства да се провежда политика, съот-

ветстваща на ролята, която Франция трябва 

да играе в Европа.“
 
[42] 

Сближението между Франция и СССР 

създава условия за подобряване на отношени-

ята с източноевропейските държави. През 

февруари 1965 г. българският вицепремиер 

Станко Тодор посещава Франция, а през ап-

рил 1966 г. френският външен министър Кув 

дьо Мюрвил посещава София. На тази среща 
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Кув дьо Мюрвил внушава, че политиката на 

Франция няма отношение към източноевро-

пейските режими; че за Париж разбирателст-

вото със СССР е особено радостно и източно-

европейските страни имат своето място във 

френската външна политика; че Франция не 

вярва в евентуален военен сблъсък между 

САЩ и СССР. [43] През октомври 1966 г. Т. 

Живков посещава Париж. В разговор с Шарл 

дьо Гол френският премиер набляга на необ-

ходимостта от задълбочаване на близостта 

между Франция и източноевропейските дър-

жави. Според Т. Живков, френският премиер 

е представил значението на връзките в след-

ния ред: СССР, България, Румъния, и извест-

но подобрение на отношенията с Полша, Че-

хословакия и Унгария.[44]  

През септември 1967 г. дьо Гол посещава 

Полша, отдавайки голямо значение на това 

посещение. Целта е да „провокира отварянето 

на източна Европа и разпадането на връзките, 

които поддържат блоковата система в Европа, 

без да се променят следвоенните граници.“ 

Дьо Гол не може да очаква бързо откъсване 

на сателитните държави от Източния блок, но 

се надява, че ще насърчи по-голямата им ак-

тивност в европейските работи и по-голямата 

им независимост спрямо Москва. Освен това, 

пътуването ще издигне френския престиж, ще 

заздрави френско-полските отношения и ще 

се окаже важен етап от сближаването между 

Западна и Източна Европа. 

Процесът на консултации и взаимни визи-

ти със страните от източния блок продължа-

ват и с посещенията на чешкия президент 

Йозеф Ленарт в Париж през октомври 1967 г. 

и на унгарския президент Йено Фок – през 

март 1968 г.  

Френската политика, най-вече антиамери-

канският ѝ аспект, се оценява положително от 

източноевропейските ръководители и ги пра-

ви по-благосклонни и предразположени към 

затопляне на отношенията. 

 

Заключение 

 

Външнополитическата програма на гене-

рал дьо Гол може да бъде обобщена като се-

рия от отделни цели. Първо, да промени ос-

новно съществуващата рамка на сигурност в 

западна Европа като изведе Франция от 

НАТО. Второ, да превърне Франция в незави-

сима сила в световните отношения. Трето, да 

замени биполярния свят с мултиполярен. 

Четвърто, да осигури главна роля на Франция 

в международната система като утвърди во-

дещата ѝ позиция в континентална Европа и я 

превърне в естествен лидер на тези страни, 

които желаят да останат извън влиянието на 

САЩ и СССР.  

В преследването на тези цели дьо Гол въз-

приема стратегия на конфронтация с водещи-

те страни-членки на НАТО – САЩ и Вели-

кобритания. Стратегията му да превърне 

Франция в независима държава е до голяма 

степен успешна, защото постига това чрез 

едностранни решения придружени с дипло-

матически техники. Оттеглянето от НАТО, 

например, е осъществимо защото не е нужна 

подкрепата или решението на други държави.  

Този успех обаче не довежда до осъщест-

вяването на другата цел – Франция трети цен-

тър на властта. Останалите държави не на-

пускат НАТО, тъй като Франция не предлага 

друг по-привлекателен модел на взаимоот-

ношения, а само замяна на един лидер с друг. 

Перспективата за френска хегемония в евро-

пейския концерт не звучи привлекателно. В 

допълнение, едностранните решения и неотс-

тъпчивостта на френския президент само за-

силват опозицията на останалите държави. Те 

са убедени, че здравият съюз със САЩ е не-

обходим пред съветската опасност. Освен 

това, ясно е, че Франция не притежава ико-

номически и военен потенциал да се състеза-

ва със САЩ и СССР. Останалите държави 

очакват и получават икономическа помощ от 

двете суперсили и в замяна се обвързват по-

литически с тях, докато Франция не притежа-

ва средствата, необходими за тази роля.  

Тези обстоятелства превръщат Франция в 

независима но изолирана държава, което в 

крайна сметка намалява популярността на 

френския президент Шарл дьо Гол и е една от 

причините, довели до кризисните майски 

събития през 1968 година. 
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ABSTRACT: The aim of the current study is to assess the impact of psychosocial factors (PSF) from the 

organizational factors group, over  the cognitive functions, emotional reactions, behaviour patterns and health 

complaints in the officials running control activities . 

Among the factors determining the psychosocial ambience in the organization, we investigated the 

opportunities for hierarchy raise (74.2% from the employees consider that they had “never” or “sometimes” 

such opportunity), stimulation by positive recognition of their work (70.1% of them say that the positive 

incentive for job well done was not enough); consultation with the management concerning activity planning and 

organization as well as work distribution, awareness about the activities in the organization; management 

efforts to reinforce the team work, support from the supervisors, etc. 

Psychosocial ambience has the strongest influenceover the desire to work, followed by behaviour patterns: 

”Stuck in myself, lack of communication with the persons around me”; “Acting driven by impulse and get myself 

in trouble”, over emotional reactions: ”I am bored”, “Feeling unhappy”, “Feeling not content, angry, edgy” 

and over health complaints: “Feeling tired, exhausted”. 

Keywords :psychosocial factors at work, organizational factors, employee assessment, cognitive functions, 

emotional reactions, behaviour patterns and health complaints. 

 

 

Въведение 

 

Психосоциалните фактори при работа са 

обект на много изследвания от различни ав-

тори, като преобладаващата част от тях отде-

лят специално внимание на комбинираното 

им въздействие при различни професионални 

групи, както и влиянието им за развитие на 

негативни здравни ефекти (Ценова 2010, 

2011, Griffin et al 2007). Много рядко в дос-

тъпната литература се срещат съобщения, 

третиращи промените в организма, които не 

са заболявания. Става дума за състояния, кои-

то свидетелстват за физиологични промени 

във функциите на организма, които след по-

чивка или прекъсване на дейността, свързана 

с психично натоварване, претърпяват обратно 

развитие. Към тях се отнасят нарушенията в 

когнитивните функции на ЦНС, промените в 

поведението и емоционалните реакции, броят 

и характерът на здравните оплаквания (Cheng 

2001, Courvoisier  et al 2011, Eltayeb et al  
2009). 

Целта на настоящото проучване е оценка 

на въздействието на психосоциалните факто-

ри (ПСФ) от групата „организационни факто-

ри” (ОФ) при държавни служители, извърш-

ващи контролна дейност върху когнитивни 

функции, емоционални прояви, поведенчески 

прояви и соматични оплаквания. 

 

Материал и методи 

 

Проучването е проведено сред 545 служи-

тели (мъже и жени) със средна възраст 

39.79±1.49 г. години чрез пряка групова анкета 

с въпросник, изготвен въз основа на класифи-

кацията на ПСФ и последствията от тях, съг-

ласно стандарта БДС EN ISO 10075-1:2004.  

ОФ са проучени с 14 въпроса, свързани с 

психоклимата в организацията, в т.ч. взаимо-

отношенията служители – преки ръководите-

ли, признание за свършената работа, взаимо-

отношения с екипа, възможности за кариерно 

развитие и др. Изследвахме ПСФ от групата 

ОФ, към които (съгласно БДС EN ISO 10075-

1:2004), спадат организационен климат, гру-

пови фактори, отношения с ръководството, 

http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=30202
http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=30202
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конфликти, социални контакти.  

Влиянието на организационните фактори 

върху: 

- когнитивни функции – С (памет, концен-

трация, устойчивост на вниманието и др.) – 

изследвахме с 4 въпроса;  

С1 Забравям/пропускам важни неща 

С2 Трудно „превключвам“ от една задача 

на друга 

С3 Чувствам, че не мога да се справя със 

задачите и ангажиментите 

С4 Повечето неща върша насила, без же-

лание 

- поведенчески реакции – с 4 въпроса; 

В1 Имам проблем със съня (трудности при 

заспиване, сънят ми е неспокоен, събуждам се 

често през нощта) 

B2 Затворен/-а съм в себе си, не общувам с 

хората около мен 

В3 Действам импулсивно и си създавам 

неприятности 

В4 Избухвам лесно, крещя и обиждам без 

причина 

- емоционални прояви – с 6 въпроса; 

Е1 Склонен(-на) съм да се вълнувам и без-

покоя за всичко 

Е2 Изпълнен съм със страхове 

Е3 Чувствам скука, досада 

Е4 Чувствам се нещастен/нещастна 

Е5 Чувствам се недоволен, гневен, раздраз-

нителен 

Е6 Чувствам се в безизходица 

- соматични прояви – с 8 въпроса. 

S1 Имам главоболие или пристъпи на миг-

рена 

S2 Имам сърцебиене 

S3 Имам стягане в сърдечната област 

S4 Имам болки във врата, раменете 

S5 Имам затруднено дишане, задъхване 

S6 Усещам изтръпване на ръцете/краката 

S7 Имам проблеми със стомаха (болки, па-

рене, киселини, стомашно разстройство, запек 

или др.) 

S8 Чувствам се изтощен/-а, уморен/-а 

Анкетираните служители избираха между 4 

възможни отговора („никога”, „понякога”, 

„често” и „постоянно”).  

Статистическата обработка на данните из-

вършихме с помощта на SPSS v. 17, като при-

ложихме вариационен и алтернативен анализ. 

 

Резултати и обсъждане 

 

Разпределихме контингента по възрастови 

групи и стаж в организацията, както следва: 

20 - 30 г.; 31 - 40 г.; 41- 50 г.; 51-60 г.; над 60 

г. и съответно – до 1 г.; от 1 до 5 г.; от 6 до 10 

г.; от 11 до 20 г.; над 21 г. 

Критериите за формиране на групите по 

пол, възраст и специализиран стаж бяха изб-

рани по литературни данни. Известно е, че 

полът и стажът имат отношение към последс-

твията от психичното напрежение при работа. 

Освен това факторите: трудов стаж, квалифи-

кация, обучение, опит са от значение за спра-

вяне с отговорностите и проявите на въздейс-

твие от ПСФ върху когнитивни, информаци-

онни, емоционални процеси в човека (БДС 

EN ISO 10075-1:2004). 

Според широко разпространена в ЕС де-

финиция на стрес при работа, той се определя 

като емоционална, когнитивна, поведенческа 

и физиологична реакция спрямо нежелани и 

вредни нездравословни аспекти на работата, 

организацията и работната среда. Нашите 

проучвания са насочени точно към тези 4 

направления. 

На Фиг. 1. е посочено разпределението на 

отговорите на служителите на ОФ по катего-

рии: „никога”, „понякога”, „често” и „посто-

янно”: 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Контрол от прекия ръководител

Възможност за подкрепа на колеги

Възможност за подкрепа от колеги

Благодарност за добра работа

Възможност за израстване в професията

Информираност за събитията в ГИТ

Конфликти в дирекция/инспекция

Фаворизиране/Делене на групи

Укрепване на екипната работа

Допитване за мнението на служителите

Подкрепа /помощ от прекия ръководител

Яснота за отговорности и задължения

Дискриминация и тормоз на работното място

Липса на подкрепа от по-опитни колеги

Никога 

Понякога

Често

Постоянно

 
Фиг.1. Оценка на ОФ (подредени по значимост) 
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Анализирахме оценката на служителите за 

честотата на въздействие на ПСФ от групата 

ОФ от една страна (Фиг. 1) и от друга – влия-

нието им върху когнитивните функции, пове-

денчески прояви, емоционални реакции, со-

матични оплаквания. 

Резултатите от корелационния анализ на 

обобщената оценка на служителите за влия-

нието на ОФ по 4
-те

 изследвани направления 

са представени на Таблица 1. Установихме 

статистически значими зависимости между 

субективната оценка на психоклимата и су-

бективните оплаквания на анкетираните слу-

жители за въздействието на ОФ.  

 

 

Таблица 1. Зависимост между оценката на организационните фактори (психоклимата) и су-

бективните оплаквания на анкетираните служители 

 

ОФ 

 

Субективни оплаквания 

Коефициент на корелация 

r (Pearson) 
P 

Когнитивни функции  0.383 <0.001 

Поведенчески прояви 0.400 <0.001 

Емоционални реакции 0.438 <0.001 

Соматични  оплаквания 0.314 <0.001 

 

По-подробният анализ ни даде възможност 

да идентифицираме най-важните ефекти. Най 

– силно е влиянието на организационните 

фактори върху желанието за работа („Пове-

чето неща върша насила, без желание“- 

r=0.439, P<0.001); върху поведенческите про-

яви: „Затворен/-а съм в себе си, не общувам с 

хората около мен“ (r=0.308, P<0.001) и 

„Действам импулсивно и си създавам непри-

ятности“ (r=0.305, P<0.001), както и върху 

емоционалните реакции: „Чувствам скука, 

досада“ (r=0.372, P<0.001);“Чувствам се не-

щастен/нещастна“ (r=0.333, P<0.001); “Чув-

ствам се недоволен, гневен, раздразнителен“ 

(r=0.361, P<0.001); Чувствам се в безизходица 

(r=0.316, P<0.001) и соматичните оплаквания 

„Чувствам се изтощен/-а, уморен/-а“ 

(r=0.355, P<0.001). 

Нашето проучване показа, че психосоци-

алните фактори, свързани с труда, могат да 

имат значими последици както върху органи-

зацията, така и върху отделната личност. 

Проблемите за организацията могат да бъ-

дат, както ниската производителност, така и 

нарушение на взаимодействията между сами-

те служители и ръководство – служители. Ве-

роятността от грешки също може да бъде по-

голяма. 

На индивидуално ниво могат да се наблю-

дават повишени нива на стрес, психо-

емоционални разстройства (ранни ефекти), 

симптоми и/ или заболявания (Cheng 2001, 

Courvoisier  et al 2011, Eltayeb et al  2009).  

Анализът на организационните фактори 

(ОФ) показва, че ранжирани по значение за 

анкетираните са следните фактори: на първо 

място служителите поставят липсата на въз-

можност за израстване в професията – 74,2%, 

следвано от липса на стимулиране на служителите 

чрез позитивна оценка за тяхната работа – 70,1%. 

Повече от половината служители съобща-

ват, че ръководството само понякога се до-

питва до тях по отношение на планиране, ор-

ганизация на дейностите и разпределението 

на задачите сред служителите. Висок е про-

центът от служителите (40%), които дават 

незадоволителна оценка на организацията на 

Инспекцията за укрепване на екипната работа 

и подкрепа/помощ от преките ръководители. 

Част от служителите (3,7%) считат, че има 

прояви на дискриминация и тормоз в Инспекцията. 

Като анализирахме отговорите на служи-

телите „често” и „постоянно” установихме, че 

няма изразена зависимост от възрастта, тру-

довия стаж в Инспекцията и пола. 

От съществено значение за субективната 

оценка за ранжирането на ПСФ и перцепция-

та за въздействието им са индивидуалните 

характеристики на служителите, способност-

та на служителя за действия и поведение при 

осъществяване на контролната дейност. Това 

се потвърждава от многобройните изследва-

ния в подкрепа на това, че индивидуалните 

характеристики са ключови за изживяванията 

на стресовите ситуации.  

 

Заключение 

 

Като анализирахме отговорите на служи-

телите на групата ПСФ от ОФ установихме, 
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че оценката на организационните фактори 

статистически значимо корелира със субек-

тивните оплаквания по отношение на когни-

тивни функции, емоционални прояви, пове-

денчески реакции и соматични оплаквания. 

Логично психоклиматът оказва най-голямо 

влияние върху емоционалните реакции на 

служителите, следвани от поведенческите 

промени, когнитивните функции и соматични 

отклонения. 
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ABSTRACT: The paper defines the concept of energy poverty and outlines the main factors for development 

of energy poverty and the sectors where energy poverty has been spread. EU and national policies directed  to-

wards protection of the most energy poverty vulnerable consumers have been explained. Eurostat statistical data 

on energy poverty in the EU have been used to analyze the scope of this phenomenon. The basic aspects of the 

long run EU energy poverty, concerning the price of energy products have been outlined.    
Keywords: energy poverty, energy policy, energy legislation 

 

За понятието "енергийна бедност" няма 

общоприето определение. Ето защо Евро-

пейският икономически и социален комитет 

(ЕИСК) предлага ЕС да приеме определение 

от общ характер на съюзно равнище и след 

това то да бъде адаптирано от всяка държава-

членка. Възможен вариант е енергийната 

бедност да се определи като затруднение или 

невъзможност да се поддържа подходяща 

температура в жилището и да се ползват дру-

ги основни енергийни услуги на разумна це-

на. Това определение може да бъде допълне-

но и от други критерии, позволяващи поняти-

ето да се актуализира в зависимост от разви-

тието на обществото. В такъв случай енер-

гийната бедност би могла да се изрази в циф-

ри и да се приложи по-прецизен подход.  

Състоянието на енергийна бедност се 

дължи на комбинация от три фактора: 

 ниско равнище на доходи; 

  недостатъчно добро качество на сгра-

дите; 

 високи цени на енергията.  

Използването на енергия и достъпът до 

нея са свързани с благосъстоянието на хората 

и на населените места. Наред с другите мно-

гобройни приложения, енергията е безуслов-

но необходима за придвижването, климатизи-

рането или осветлението в сектори като про-

мишленост, здравеопазване, селско стопанст-

во, а също и за домакинството и дейностите, 

свързани с развлеченията и отдиха. Енергий-

ната бедност засяга енергийния сектор, но 

също и други сектори като здравеопазването, 

потреблението и жилищния сектор.  

Към понятието енергийна бедност може да 

се подходи както на макро-, така и на микро-

икономическо равнище. Достъпът до доста-

тъчно и качествена енергия за промишле-

ността, селското стопанство и останалите 

сектори е от първостепенно значение за прос-

перитета и конкурентоспособността на една 

страна и нейният недостиг може да доведе до 

икономическа криза, безработица и бедност 

като цяло.  

Значим е приносът на Европейския парла-

мент в развитието на нормите в защита на 

потребителите, особено на социално уязви-

мите сред тях във връзка с понятието  

"енергийна бедност". Всяка страна-членка се 

задължава да го определи според своите  

конкретни условия. Страните ще трябва да 

определят и онзи минимум енергийни пот-

ребности на гражданите и на домакинствата, 

които следва да се гарантират и да се осъщес-

твяват чрез услуги в обществен интерес. Не 

трябва да се допуска спирането на доставките 

на енергия в зимни условия при неплатежос-

пособност на социално слаби потребители -

тези доставки би трябвало да се покриват с 

обществени средства от т.н.  

"Доставчик за краен случай". Потребите-

лите получават правото да сменят доставчи-

ците си без допълнителни разходи в срок от 

един месец след като изявят желание за това, 

като се дава десет годишен срок на фирмите 
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да осигурят на потребителите т.н. „интели-

гентни” измервателни уреди които ще им съ-

действат да оптимизират потреблението си на 

енергия.  

ЕИСК смята за необходимо да се хармони-

зират наличните статистически данни, за да 

се получи възможно най-точната оценка на 

ситуацията, свързана с енергийната. бедност в 

Европа. С тази цел се предлага Евростат
1
 и 

статистическите институти на държавите-

членки да приемат хомогенни статистически 

методологии, за да може да се даде количест-

вено изражение на мащаба на проблема на 

енергийната бедност.  

Енергийната бедност не може лесно да се 

изрази в цифри, но може да бъде измерена въз 

основа на  показатели като: 

 невъзможност да се поддържа подхо-

дяща температура в жилището (21 % в ЕС-27, 

Евростат); 

 процент от населението с неплатени 

фактури за отопление (7 % в ЕС-27 през 2007 

г.); 

 брой жилища, в които са установени 

течове, пукнатини и други дефекти на сгради-

те (18 % в ЕС-25 през 2007 г., проучване UE-

SILC 2007 г.). 

Въпреки че липсата на статистически дан-

ни и съответни проучвания не дава възмож-

ност да се получат надеждни данни относно 

броя на засегнатите лица, като се съпоставят 

известните показатели и се вземат под внима-

ние някои публикувани проучвания, броят на 

хората, засегнати от енергийна бедност в Ев-

ропа, се оценява най-малко на 50 млн.  

Понятието "енергийна бедност" се свързва 

с понятието "уязвими потребители". В евро-

пейското енергийно законодателство са пред-

видени мерки за предпазването на тази кате-

гория граждани в глобален план
2
. Растящото 

търсене на енергия предизвиква покачване на 

световните цени, което води до енергийна 

бедност за голяма част от населението и внася 

смут в някои държави, в които субсидиите за 

изкопаеми горива играят водеща роля.  

Енергийната бедност представлява все по-

голям проблем в Общността. Държавите- 

членки, които са засегнати от него следва да 

                                                           
1
 Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 

page/portal/eurostat/home/ 
2
 "Енергийната политика на ЕС: ангажиране с пар-

тньори извън нашите граници": httр://еuг-

lех.еuгора.еu/LехUгiSеrv/LехUгiSеrv.dо ?uri=CO М 

:2011 :0539: FI N: BG: РО F  

разработят Национални планове за действие
3
 

или други подходящи рамки за справяне с 

енергийната бедност с цел намаляване на 

броя на засегнатите лица. Във всеки случай 

държавите-членки следва да гарантират необ-

ходимите доставки на енергия за уязвимите 

клиенти. За тази цел може да се използва ин-

тегриран подход, например в рамките на со-

циалната политика, а мерките могат да 

включват социални политики или повишава-

не на енергийната ефективност на жилищата
4
. 

Според директивите на ЕС се дава възмож-

ност за прилагане на национални политики в 

полза на уязвимите клиенти.  

Държавите-членки трябва да вземат под-

ходящи мерки за защита на крайните клиенти 

и по-специално да осигуряват адекватни га-

ранции за защита на уязвими клиенти. Във 

връзка с това всяка държава-членка определя 

понятието "уязвими клиенти", което може да 

се отнася до енергийната бедност и да се 

свързва със забраната за спиране на електри-

чеството на такива клиенти в критични мо-

менти.  Държавите-членки осигуряват прила-

гането на правата и задълженията, свързани с 

уязвимите клиенти. По-специално, те вземат 

мерки за защитата на крайни клиенти в отда-

лечени райони. Те осигуряват високи нива на 

защита на потребителя, особено по отноше-

ние на прозрачността относно договорните 

условия, общата информация и механизмите 

за уреждане на спорове. Държавите-членки 

правят необходимото привилегированият 

клиент действително да има възможност лес-

но да премине към нов доставчик.  

Държавите-членки предприемат подходя-

щи мерки, като: 

 съставяне на национални планове за 

действие в областта на енергетиката и пре-

доставяне на помощи по линия на системите 

за социална сигурност, за да гарантират необ-

ходимите доставки на електроенергия за уяз-

вими клиенти; 

 предоставяне на помощ за повишаване 

на енергийната ефективност
5
, с цел справяне 

                                                           
3
 Министерство на енергетиката и енергийните 

ресурси. София. 2005.: "Национална дългосрочна 

програма по енергийна ефективност до 2015 год."  
4
 Национална програма за обновяване на жилищни 

сгради в република България, София, януари 

2005г. ; http://ares.bg/File/Nac prog.pdf  
5
 Център за енергийна ефективност ЕнЕфект. 

"Пътна карта за обучение и квалификация по при-

лагане на интелигентни енергийноефективни ре-

шения в сградите". 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/%20page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/%20page/portal/eurostat/home/
http://ares.bg/File/Nac
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с енергийната бедност, при констатирането й 

включително в по-широкия контекст на бед-

ността.  

Енергийната бедност е реалност, която не 

може да бъде постоянно адресирана само чрез 

снабдяването на засегнатото население със 

субсидии; цялата глобална общност трябва да 

се занимава с нея. Достъпът до модерни енер-

гийни услуги е предпоставка за икономическо 

развитие и подсилва постигането на Целите 

на хилядолетието за развитие. Енергийната 

политика трябва да признае глобалната нужда 

енергийната бедност и климатичните проме-

ни да бъдат адресирани едновременно, като 

се насърчава достъпът до достъпна и устой-

чива енергия за по-бедните общности в раз-

витите страни. Разширявайки и разнообразя-

вайки източниците на енергия
6
, най-вече де-

централизираните такива, в такива страни, би 

направило глобалната енергийна система по-

благосклонна към околната среда
7
, като в съ-

щото време повиши глобалната енергийна 

сигурност по един устойчив начин. Възобно-

вяемата енергия
8
 може да играе важна роля в 

това отношение.  

Дългосрочната енергийна политика на ЕС 

трябва да обърне внимание и на потребители-

те. Много страни-членки подчертават, че це-

ната на енергийните услуги играе най-

важната роля при оформяне отношението на 

потребителите. Тези спестявания обаче са 

задвижвани от нуждата да бъдат намалени 

цените за енергия, а не от загрижеността за 

околната среда. Подчертавайки защитата на 

уязвимите потребители, действията, предпри-

ети срещу енергийната бедност и социалната 

отговорност, всеки трябва да може да си поз-

воли достъп до енергия. По тази причина, но 

                                                                                        

http://www.eneffect.bg/text/?category id=173  
6
 Ефективното използване на ресурсите - неот-

ложна икономическа необходимост, април 2011:  

http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/re

sourсе efficiency/bg.pdf  
7
 Енергетика, екология, икономика - информацио-

нен портал: ht1p://3e-news.net/show/13485 

proekti%20za%20ustoicl1iva%20energiya%20sa%20

spestili%2010%20ot%20moshtnostite%20na%20aec

%20kozlodui bg/ 
8
 Министерство на икономиката и енергетиката, 

Агенция по енергийна ефективност, Национална 

дългосрочна програма за насърчаване използване-

то на възобновяемите енергийни източници 2005-

2015 година, декември 2005 г.: 

www.seea.government.bg/documents/NDPVE! Оnа! 

25 09 06.doc  

 

не задължително в рамките на енергийната 

политика, социалните аспекти и чувствител-

ността на цените в различните потребителски 

групи трябва да бъдат обмислени по време на 

прехода към нисковъглеродна икономика.  

Борбата срещу енергийната бедност е нов 

социален приоритет, към който следва да се 

подходи на всички равнища, и е важно ЕС да 

определи общи насоки, за да могат всички 

държави-членки да действат в една и съща 

посока за изкореняването й. През последните 

две години ЕС положи усилия за защита на 

уязвимите потребители. Но редица държави-

членки все още не изпълняват задълженията 

си, съгласно установените мерки, поради кое-

то ЕС следва да предприеме действия в съот-

ветствие с принципа на субсидираността, оп-

ределен в член 5 от ДЕО. 

Въпреки че правните документи, предста-

вени от ЕС, представляват напредък в  

тази насока, реакцията на държавите-членки 

до този момент не е адекватна. Два примера 

могат да илюстрират горното твърдение: въп-

реки задължението, установено с директивите 

за вътрешния пазар на газ и електроенергия 

(Директива 2003/54/ЕО и Директива 

2009/72/ЕО), само 10 от 27-те държави-

членки предлагат социални тарифи на уязви-

мите клиенти и само в 8 държави-членки се 

използва обичайно терминът "уязвим кли-

ент". 

Не всички държави-членки търсят реше-

ние на тези проблеми, а тези, които го  

правят, действат независимо, без да търсят 

синергии помежду си, което затруднява  

идентифицирането, оценката и подхода към 

енергийната бедност на европейско равнище.  

Търсенето на решение на проблема, свър-

зан с енергийната бедност, е отговорност на 

отделните държави-членки, които следва да 

действат в зависимост от установените пра-

вомощия (на национално, регионално или 

местно равнище), но при отсъствието на ефи-

касно законодателство на национално равни-

ще, ЕС трябва да действа съгласно принципа 

на субсидираност, определен в член 5 от 

ДЕО. За другите горива като въглищата, от-

говорност носят единствено държавите-

членки.  

Европейският съюз има законодателни 

правомощия и правомощия в областта на  

енергийната политика
9
, което пряко или неп-

ряко, оказва въздействие върху енергийната 

                                                           
9
 Europe's energy portal: http://www.energy.eu/ 

http://www.eneffect.bg/text/?category
http://www.seea.government.bg/documents/NDPVE!
http://www.energy.eu/
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бедност в държавите-членки. Следователно е 

важно ЕС да предприема действия и да разви-

ва политики в тази област в рамките на своята 

компетентност. Както е записано в Хартата на 

основните права на Европейския съюз "С цел 

да се бори срещу социалното изключване и 

бедността, Съюзът признава и зачита правото 

на социална помощ и на помощ за жилище, 

предназначени да осигурят достойно същест-

вуване на всички лица, които не разполагат с 

достатъчно средства според правилата, уста-

новени от правото на Съюза и от национал-

ните законодателства и практики" (член 34), 

както и задължението да се осигурява високо 

равнище на защита на потребителите (член 38).  

 

Изводи 

 

1. Имайки предвид секторите, които 

енергийната бедност засяга (енергиен сектор, 

промишленост, селско стопанство, здравео-

пазване, потребление, жилищен сектор), към 

нея може да се подходи както на микро, така 

и на макро икономическо равнище. Достъпът 

до достатъчна и качествена енергия за раз-

личните сектори е от изключително значение 

за просперитета и конкурентоспособността на 

една страна и нейния недостиг би довело до 

икономическа криза, безработица и бедност 

като цяло. 

2. Растящото търсене на енергия води до 

покачване на световните цени, респективно 

увеличава енергийната бедност в държавите-

членки. 

3. Справянето с енергийната бедност е 

възможно само при водене на специална со-

циална политика, залегнала в националните 

планове на засегнатите държави. Решението 

на проблема с енергийната бедност в ЕС е 

отговорност основно на държавите-членки в 

контекста на Хартата на основните права на 

Европейския съюз. 

4. Енергийната бедност е реалност, зае-

маща глобални мащаби, затова е необходимо 

да бъде адресирана едновременно с клима-

тичните промени и за предотвратяването й 

трябва да се ползват ВЕИ, което ще повиши и 

енергийната сигурност по един устойчив начин. 
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На 03.05.2011 г.  в унгарската столица Бу-

дапеща се проведе среща на министри от ЕС 

за обсъждане на Енергийната политика на ЕС 

до 2050 г. Комисарят по енергетика Гюнтер 

Йотингер представи пред министрите проект 

на Пътна карта за развитието на европейската 

енергийна политика до 2050 г. 

По време на заседанието министрите дис-

кутираха развитието на енергийната политика 

на Стария континент до 2050 г., както и пре-

дизвикателствата и възможностите в прехода 

към нисковъглеродна икономика.  

Тема на разговорите  бяха и външните 

енергийни отношения на ЕС както и пътища-

та за задълбочаване на сътрудничеството в 

европейската енергийна политика. На 21.03. 

2012 г.  Европейският парламент (ЕП) напра-

ви предложение за Резолюция на европейския 

парламент, относно Енергийна пътна карта за 

периода до 2050 г. - бъдеще с енергия, имай-

ки предвид следните документи: 

 Съобщението на Комисията относно 

„Енергийна пътна карта за периода до 2050 

г.“ (COM(2011)0885) и придружаващите ра-

ботни документи
1
; 

                                                           
1
Energy Roadmap 2050 -

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2011/doc/roadma

p_2050/20110503_energy_roadmap_2050_state_of_p

lay.pdf 

 Директива 2012/27/ЕС относно енер-

гийната ефективност
2
; 

 резолюция на ЕП от 12 юни 2012 г. 

относно ангажиране със сътрудничество в 

областта на енергийната политика с партньо-

ри извън нашите граници: стратегически под-

ход за сигурни, устойчиви и конкурентни 

енергийни доставки
3
; 

 резолюция на ЕП от 15 март 2012 г. 

относно Пътна карта за постигане до 2050 г. 

на конкурентоспособна икономика с ниска 

въглеродна интензивност
4
; 

 резолюция на ЕП относно промишле-

ните, енергийните и други аспекти на шисто-

вия газ и нефта
5
 и своята резолюция относно 

въздействието върху околната среда на дей-

ностите по извличане на шистов газ и шистов 

нефт
6
, приети на 21 ноември 2012 г.; 

 член 48 от правилника на ЕП; 

 доклада на комисията по промишле-

ност, изследвания и енергетика и становища-

та на комисията по външни работи, комисия-

та по околна среда, обществено здраве и бе-

зопасност на храните, комисията по вътреш-

                                                           
2
 ОВ L 315, 14.11.2012  

3
 Приети текстове, P7_TA(2012)0238 

4
 Приети текстове, P7_TA(2012)0086 

5
 Приети текстове, P7_TA(2012)0444 

6
 Приети текстове, P7_TA(2012)0443. 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=bg&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2011&DocNum=0885
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ния пазар и защита на потребителите и коми-

сията по регионално развитие (A7-0035/2013). 

ЕП посочва, че стълбовете на енергийната 

политика на ЕС (сигурността на доставките 

(разнообразие на източниците), конкурентни-

те цени и енергийната ефективност) трябва да 

бъдат  допълвани от политическата цел за на-

маляване на емисиите на парникови газове, 

вземайки предвид: 

 конкурентоспособността на европейс-

ката промишленост посредством адекватни 

политики и инструменти и чрез адаптиране 

към процес, който би довел до реиндустриа-

лизация на икономиката на ЕС; 

 интереса на държавите-членки да на-

малят своята зависимост от вноса на енергия 

с нестабилни цени и да разнообразят достав-

ките на енергия; 

 предизвикателството на енергийната 

сигурност да се намали неяснотата, която 

създава напрежение между държавите, и да се 

ограничат недостатъците на пазара, които 

възпрепятстват ползите от търговията, както 

за доставчиците, така и за потребителите; 

 че важността да се получи ранна ин-

дикация за това дали целите на Пътната карта 

могат да бъдат постигнати и да се преразгле-

да въздействието върху икономиката на ЕС, 

не на последно място по отношение на гло-

балната конкурентоспособност, заетостта и 

социалната сигурност; 

 че държавите-членки, енергийните 

компании и широката общественост се нуж-

даят от ясна представа за посоката на енер-

гийната политика на ЕС, която трябва да бъде 

подкрепяна от повече сигурност, в т.ч. ориен-

тири и цели за 2030 г., с оглед насърчаване на 

дългосрочните инвестиции и намаляване на 

съпътстващите ги рискове; 

Според анализ и сценарии, подготвени от 

консултантската компания „Екофис” и меж-

дународната природозащитна организация 

WWF
7
, към 2050 г. енергетиката и транспор-

тът могат да бъдат екологично чисти, като до 

употребата на ядрена енергия и изкопаеми 

горива ще се прибягва в съвсем изолирани

 случаи.                                                          

Енергийната ефективност в строителството, 

транспорта и индустрията ще бъде ключов 

елемент, паралелно с увеличаването на енер-

гийните нужди, изпълнени чрез електрическа 

енергия от възобновяеми източници, доставе-

на по интелигентни мрежи.  

                                                           
7
  http://www.wwf.bg/ 

Енергийната политика на ЕС до 2050г. е 

представена в документ, наречен  Пътна  кар-

та за развитието на енергетиката на стария 

континент до 2050 г. Целта е постигане на 

конкурентоспособен, устойчив и сигурен 

енергиен отрасъл, като държавите от ЕС ще 

се стремят към намаляване на въглеродните 

емисии с повече от 80% спрямо нивата им от 

1990 г. Това е една амбициозна цел, за пости-

гането на която е необходимо всички страни-

членки на ЕС да възприемат тази цел в своите  

енергийни  стратегии и политики.  

Мнението на ЕП относно основните  еле-

менти на дългосрочната енергийна  стратегия 

до 2050 г. е: 

Първо 

 приветства заключенията в Енергий-

ната пътна карта за периода до 2050 г. за 

сходства между действията, които трябва да 

бъдат предприети съгласно анализираните 

сценарии за преобразуване на енергийната 

система на ЕС;  

 приветства заключенията на Комиси-

ята, че нарастващото използване на възобно-

вяеми източници на енергия, енергийната 

ефективност и енергийната инфраструктура, 

включително интелигентните мрежи, са удов-

летворяващите всички участници варианти, 

особено когато се определят от пазара, неза-

висимо от конкретно избрания път за пости-

гане на „енергийна система без въглеродни 

емисии до 2050 г.“;  

 приканва Комисията да проучи сцена-

рии за съчетаване на „висок дял възобновяе-

ми енергийни източници и висока енергийна 

ефективност“;  

 счита, че избирането на конкретния 

път ще допринесе за инвестиционната сигур-

ност. 

Второ 

 счита, че финансовата криза следва да 

бъде използвана като възможност за преобра-

зуване на обществения модел на ЕС в посока 

икономика с висока енергийна ефективност, 

основана изцяло на възобновяеми източници 

и устойчива на изменението на климата. 

Трето 

 признава, че по-големият дял на енер-

гията от възобновяеми източници в енергий-

ния микс след 2020 г. е ключов аспект на една 

по-устойчива енергийна система;  

 одобрява факта, че всички сценарии 

от Съобщението на Комисията предполагат 

по-висок дял на енергията от възобновяеми 

източници в енергийния микс на ЕС от около 

http://www.wwf.bg/
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30 % в брутното крайно потребление на енер-

гия през 2030 г. и от поне 55 % през 2050 г.;  

 подчертава, че преминаването към по-

добра политика в областта на енергийната 

ефективност може да улесни постигането на 

по-голям дял на възобновяемите енергийни 

източници;  

 призовава Комисията изрично да взе-

ме предвид децентрализираното производст-

во на електроенергия при оценките в бъдеще; 

  призовава Комисията ясно да очертае 

финансовите, техническите и инфраструктур-

ните пречки пред растежа на децентрализи-

раното производство на електроенергия в 

държавите-членки; 

 

Енергийна пътна карта 2050 (Energy 

Roadmap 2050) 

 

Целта на Енергийната пътна карта 2050 е 

да се увеличи дела на ВЕИ в общото енерго-

потребление на ЕС с 20% до 2020г.. Трябва да 

се повиши енергийната ефективност, която 

играе важна роля за декарбонизирането на 

енергийната система. Позовавайки се на 

Енергийната стратегия 2020
8
, емисиите на 

парникови газове до 2050 трябва да бъдат на-

малени, за да се осигури енергийна сигурност 

и осигуреност на ресурсите. 

 

Енергийна пътна карта до 2050 г. 

Стратегията „Европа 2020“ за интелиген-

тен, устойчив и приобщаващ растеж включва 

пет основни цели, които определят какво 

трябва да постигне ЕС до 2020 г. Една от це-

лите е свързана с климата и енергетиката. 

Държавите-членки са поели ангажимент до 

2020 г.: 

 да намалят емисиите на парникови га-

зове с 20 %; 

 да увеличат с 20 % дела на възобновяе-

мите енергийни източници в своя енергиен 

баланс; 

 да постигнат целта за 20 %-но повиша-

ване на енергийната ефективност. 

Понастоящем ЕС е в график за постигане 

на първите две цели, но ако не бъдат положе-

ни допълнителни усилия, ЕС не би могъл да 

реализира целта за енергийната ефективност. 

Следователно осигуряването на постигане на 

всички цели, предвидени за 2020 г., продъл-

жава да е приоритетна задача. 

                                                           
8
 http://ec.europa.eu/news/energy/101112_bg.htm 

Пътната карта до 2050г. препоръчва на ЕС 

да постигне намаляване на емисиите на пар-

никови газове с 80-95%. В картата са посоче-

ни основните етапи, които ще покажат дали 

ЕС е в график за реализиране на своите цели 

в областта на енергийната ефективност. 

Преминаването към конкурентоспособ-на 

икономика с ниска въглеродна интензивност
9
 

означава, че ЕС трябва да се под-готви за на-

маляване с 80 % на своите вътреш-ни еми-

сии
10

 до 2050 г. в сравнение с количествата от 

1990 г. Комисията е направила задълбочен 

анализ с моделиране по няколко възможни 

сценария, показващи как това би могло да се 

постигне. 

Анализът на различните сценарии показва, 

че намаляване на вътрешните емисии от по-

рядъка на 40 % и 60 % под нивата от 1990 г. 

би било икономически ефективният път съот-

ветно до 2030 г. и 2040 г. В този контекст са 

представени и намаляванията с 25 % през 

2020 г. Това е показано на фигура 1. Подобен 

път на развитие би довел до годишно намаля-

ване от около 1 % (в сравнение с количества-

та от 1990 г.) през първото десетилетие (до 

2020 г.), 1,5 % през второто (от 2020 г. до 

2030 г.) и 2 % през последните две десетиле-

тия (до 2050 г.). Усилието ще се увеличава с 

времето, тъй като ще има по-голям избор от 

икономически ефективни технологии.  

На фигура 1 е показан пътят към намаля-

ване на емисиите на парникови газове с 80 % 

до 2050 г., представен в стъпки от по 5 годи-

ни. Горната „референтна" прогноза показва 

как биха се променили вътрешните емисии на 

парникови газове при настоящите политики. 

Друг сценарий, който съответства на намаля-

ване с 80 % на вътрешните емисии, показва 

как биха се променили общите и отрасловите 

емисии, ако бъдат приети допълнителни по-

литики, като бъдат отчетени наличните тех-

нологични варианти. 

През 2009 г. емисиите на парникови газо-

ве, в т. ч. от международно въздухоплаване, 

се оценяват на 16 % под нивата от 1990 г. При 

цялостно прилагане на сегашните политики, 

ЕС е в график за постигане през 2020 г. на 

намаление с 20 % на вътрешните емисии под 

нивата от 1990 г., а през 2030 г. с 30 %.

                                                           
9
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ 

10
 Вътрешни означава действителни вътрешни 

намалявания на емисиите в ЕС а не компенсиране 

чрез пазара за емисии на парникови газове   
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Източник: Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска 

въглеродна интензивност, Брюксел, 8.3.2011 -  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ 

 

Фиг. 1. Изменение на намаляването на вътрешните емисии (100 % = 1990 г.) на парникови 

газове с 80 % в ЕС  във времето.  

 

Със сегашните политики обаче до 2020 г. 

целта за енергийна ефективност от 20 % може 

да се постигне само наполовина. Ако ЕС из-

пълни настоящите си политики, в т. ч. и ан-

гажимента си до 2020 г. да постигне 20 %-ен 

дял на възобновяемите енергийни източници 

и 20 %-но подобрение на енергийната ефек-

тивност, това ще позволи на ЕС да надхвърли 

настоящата цел за намаляване на емисиите с 

20 % и да постигне намаляване на емисиите с 

25 % до 2020 г. 

Анализът показва също, че по-

неамбициозен път би могъл да предизвика 

въглеродно интензивни инвестиции, което по-

късно ще доведе до по-високи цени на емиси-

ите на парникови газове и значително по-

високи общи разходи за целия период. Освен 

това, научно-изследователската и развойната 

дейност, демонстрирането и ранното разгръ-

щане на технологии, като например различни 

форми на нисковъглеродни енергийни източ-

ници, улавянето и съхранението на въглеро-

ден диоксид, интелигентните електроенер-

гийни мрежи
11

 и технологии за хибридни и 

                                                           
11

 Energy Roadmap 2050 - 

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2011/doc/roadma

p_2050/20110503_energy_roadmap_2050_state_of_p

lay.pdf 

електрически превозни средства, са от огром-

но значение за гарантиране на тяхното пос-

ледващо икономически ефективно и широко-

мащабно навлизане. Цялостното изпълнение 

на Стратегическия план за енергийни техно-

логии, изискващ допълнителни инвестиции в 

научно-изследователска и развойна дейност и 

демонстрационни проекти в размер на 50 

млрд. EUR през следващите 10 години, е за-

дължително условие. Приходите от търгове и 

средствата по кохезионната политика предс-

тавляват източници на финансиране, които 

държавите-членки следва да използват. Освен 

това, по- ефективното използване на ресурси-

те, например чрез рециклиране на отпадъци-

те, по- добро управление на отпадъците и 

промяна в поведението, както и подобряване 

устойчивостта на екосистемите, може да 

изиграе важна роля. Ще бъдат необходими и 

непрекъснати усилия за насърчаване на изс-

ледователската дейност в областта на техно-

логиите за смекчаване на изменението на 

климата и приспособяване към него. 

Анализа на Комисията разгледа и пътища-

та на развитие в ключови отрасли. Анализът 

включва поредица от сценарии, при които са 
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направени различни допускания по отноше-

ние на скоростта на техническия прогрес и 

цените на фосилните горива. Сценариите в 

голяма степен са довели до сходни резултати 

по отношение на размера на намаленията на 

въглеродната интензивносст, необходими във 

всеки отрасъл през 2030 г. и 2050 г., както се 

вижда от стойностите, представени в таблица 

1. При разработването на варианти за отрас-

лови политики ще трябва да се разгледат по-

задълбочено разходите, взаимните компроми-

си и неопределеността. 

 

Таблица 1. Намаления на въглеродната интензивност по отрасли, в % 
Намаляване на емисиите на парникови газове в сравнение с 

количествата от 1990 г. 
2005 г. 2030 г. 2050 г. 

Енергетика (CО2) -7% -54 до -68 % -93 до -99 % 

Промишленост (CО2) -20% -34 до -40 % -83 до -87 % 

Транспорт (вкл. CО2 от въздухоплаване, без морски транспорт) 30% +20 до -9 % -54 до -67 % 

Жилища и услуги (CО2) -12% -37 до -53 % -88 до -91 % 

Селско стопанство (емисии, различни от CО2) -20% -36 до -37 % -42 до -49 % 

Други емисии, различни от CО2 -30% -72 до -73 % -70 до -78 % 

Източник: Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска 

въглеродна интензивност, Брюксел, 8.3.2011 -  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ 
 

Важна роля в икономиката ще има елект-

роенергията с ниска въглеродна интензив-

ност. Анализът показва, че тя може почти из-

цяло да премахне своите емисии на въглеро-

ден диоксид до 2050 г. и дава възможност за 

частична замяна на фосилните горива в тран-

спорта и отоплението. Въпреки че електрое-

нергията ще се използва все повече в тези два 

отрасъла, благодарение на непрекъснатото 

подобрение на ефективността, консумацията 

на електроенергия като цяло ще се повишава 

в съответствие с нейните исторически темпо-

ве на растеж. 

Делът на технологиите с ниска въглеродна 

ефективност в електроенергийния микс през 

2020 г. се очаква да се повиши от около 45 % 

до около 60 % (в т. ч. чрез постигане на целта 

за възобновяемите енергийни източници), до 

75-80 % през 2030 г. и до почти 100 % през 

2050 г. В резултат на това и без да се предре-

шават предпочитанията на държавите-членки 

относно даден електроенергиен микс, който 

отразява техните конкретни национални осо-

бености, електроенергийната система на ЕС 

би могла да бъде по-разнообразна и сигурна. 

Приносът на потребеното количество елект-

роенергия
12

, произведена от ВЕИ в общото 

потребено количество електроенергия на ЕС 

до 2008г. е дадено в таблица 2. 

Предвид факта, че с оглед на основната 

роля на електроенергията в икономиката с 

ниска въглеродна интензивност е необходимо 

значително използване на ВЕИ, много от кои-

то се характеризират с неравномерно произ-

                                                           
12

 Евростат http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ 

show.do?dataset=nrg_ind_333a&lang=en 

водство, необходими са значителни инвести-

ции в мрежите, за да се гарантира непрекъс-

натост на доставките във всеки един момент. 

Инвестициите в интелигентни електро-

енергийни мрежи са от ключово значение за 

нисковъглеродната електроенергийна систе-

ма, по-специално за подпомагане на ефектив-

ността при електропотреблението, използва-

нето на по-голям дял ВЕИ и децентрализира-

ното електропроизводство, както и за подпо-

магане на електрификацията в транспорта. 

 

Устойчива мобилност чрез ефективно 

използване на горивата, електрификация и 

определяне на правилните цени 

 

Техническият прогрес може да подпомог-

не прехода към по-ефективна и по-устойчива 

европейска транспортна система като се със-

редоточи върху три основни фактора:  

 ефективност на превозните средства 

чрез нови двигатели, материали и конструк-

ции; 

 използване на по-чиста енергия чрез 

нови горива и системи за задвижване; 

 по-ефективно използване на мрежите и 

по-безопасна и сигурна работа в рамките на 

информационните и комуникационните сис-

теми. 

Бялата книга за транспорта ще предостави 

подробен комбиниран набор от мерки за по-

добряване на устойчивото развитие на транс-

портната система. 

Подобрената ефективност при използва-

нето на горивата вероятно ще остане основен 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/%20show.do?dataset=nrg_ind_333a&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/%20show.do?dataset=nrg_ind_333a&lang=en
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фактор за преобръщане на тенденцията на 

увеличение на емисиите на парникови газове 

 в този сектор до 2025 г.  

 

Таблица 2. Дял на ВЕИ- Принос на електроенергията, произведена от ВЕИ в общото енерго-

потребление (%) 

GEO/TIME 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

European Uion (27 

countries) 13,1 13,4 13,4 13,8 14,4 13,0 12,9 13,9 14,0 14,6 15,5 16,7 

Belgium 1,0 1,1 1,4 1,5 1,6 1,8 1,8 2,1 2,8 3,9 4,2 5,3 

Bulgaria 7,0 8,1 7,7 7,4 4,7 6,0 7,8 8,9 11,8 11,2 7,5 7,4 

Czech Republic 3,5 3,2 3,8 3,6 4,0 4,6 2,8 4,0 4,5 4,9 4,7 5,2 

Denmark 8,9 11,7 13,3 16,7 17,3 19,9 23,2 27,1 28,3 25,9 29,0 28,7 

Germany (including  

former GDR from 

1991) 4,3 4,8 5,5 6,5 6,5 8,1 8,2 9,5 10,5 12,0 14,8 15,4 

Estonia 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,6 0,7 1,1 1,4 1,5 2,0 

Ireland 3,8 5,5 5,0 4,9 4,2 5,4 4,3 5,1 6,7 8,5 9,3 11,7 

Greece 8,6 7,9 9,5 7,7 5,2 6,2 9,7 9,5 10,0 12,1 6,8 8,3 

Spain 19,7 18,6 12,8 15,7 20,7 13,8 21,7 18,5 15,0 17,7 19,7 20,6 

France 15,2 14,4 16,5 15,1 16,5 13,7 13,0 12,9 11,3 12,5 13,3 14,4 

Italy 16,0 15,6 16,9 16,0 16,8 14,3 13,7 15,9 14,1 14,5 13,7 16,6 

Cyprus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 

Latvia 46,7 68,2 45,5 47,7 46,1 39,3 35,4 47,1 48,4 37,7 36,4 41,2 

Lithuania 2,6 3,6 3,8 3,4 3,0 3,2 2,8 3,5 3,9 3,6 4,6 4,6 

Luxembourg 2,0 2,5 2,3 2,9 3,2 2,8 2,3 3,1 3,3 3,5 3,7 4,1 

Hungary 0,8 0,7 1,1 0,7 0,8 0,7 0,9 2,3 4,6 3,7 4,6 5,6 

Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Netherlands 3,1 3,4 3,4 3,9 4,0 4,7 4,7 5,6 7,5 7,9 7,5 8,9 

Austria 67,5 67,9 71,3 72,4 67,8 66,0 53,5 58,7 58,4 56,5 60,5 62,0 

Poland 1,8 2,1 1,9 1,7 2,0 2,0 1,6 2,1 2,9 2,9 3,5 4,2 

Portugal 38,3 36,0 20,5 29,4 34,2 20,8 36,4 24,4 16,0 29,4 30,1 26,9 

Romania 30,5 35,0 36,7 28,8 28,4 30,8 24,3 29,9 35,8 31,4 26,9 28,4 

Slovenia 26,9 29,2 31,6 31,7 30,5 25,4 22,0 29,1 24,2 24,4 22,1 29,1 

Slovakia 14,5 15,5 16,3 16,9 17,9 19,2 12,4 14,4 16,7 16,6 16,6 15,5 

Finland 25,3 27,4 26,3 28,5 25,7 23,7 21,8 28,3 26,9 24,0 26,0 31,0 

Sweden 49,1 52,4 50,6 55,4 54,1 46,9 39,9 46,1 54,3 48,1 52,0 55,5 

United Kingdom 1,9 2,4 2,7 2,7 2,5 2,9 2,8 3,7 4,3 4,6 5,1 5,6 

Източник: Евростат  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_ind_333a&lang=en 
 

 През 2030 г. емисиите от автомобилния и 

железопътния транспорт и речното корабоп-

лаване всъщност биха могли да бъдат нама-

лени под нивата от 1990 г., в комбинация с 

въздействието на други мерки, като: 

 схеми за ценообразуване за справяне 

със замърсяването на въздуха; 

 събиране на такси за ползване на инф-

раструктурата и подобряване на обществения 

транспорт; 

 осигуряване на достъпна мобилност.  

Повишената ефективност и по-доброто 

управление на електропотреблението би 

следвало да доведат до напредък в разработ-

ването на хибридни технологии и да подпо-

могнат постепенното преминаване към широ-

комащабно навлизане на по-екологични пре-

воз-ни средства във всички видове транспорт, 

включително зареждащи се хибридни авто-

мобили
13

 и електрически превозни средства 

                                                           
13

 Например автомобили, използващи електричес-

ки и бензинов двигател 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_ind_333a&lang=en


139 
 

(задвижвани от батерии или горивни клет-

ки
14

) на по-късен етап.  

Синергиите с други цели за устойчиво раз-

витие, като намаляване на зависимостта от 

нефт, конкурентоспособността на европейс-

ката автомобилна промишленост, както и 

ползите за здравето, по-специално подобрено-

то качество на въздуха в големите градове, са 

убедителен аргумент ЕС да повиши усилията 

си за ускоряване на разработването и ранното 

въвеждане на електрификацията, както и на 

алтернативните горива и методи за задвижва-

не като цяло в транспортната система. В този 

смисъл не е изненадващо да се види, че и ав-

томобилните индустрии в САЩ, Япония, Ко-

рея и Китай увеличават инвестициите в тех-

нологии за производство на акумулаторни 

батерии, електрически превозни средства и 

горивни клетки. 

Произведените по устойчиво развит начин 

биогорива могат да се използват като алтер-

нативно гориво, особено във въздухоплаване-

то и при тежкотоварните автомобили, в усло-

вията на силен растеж в тези отрасли след 

2030 г. Ако електрификацията не бъде раз-

гърната широкомащабно, биогоривата и дру-

ги алтернативни горива ще трябва да изиграят 

по-голяма роля за постигане на същото нама-

ляване на емисиите в транспортния отрасъл.  

 

Намаляване на разходите за енергия и на 

зависимостта на Европа от вноса на фо-

силни горива
15

 

 

Енергийната ефективност и преминаване-

то към вътрешни нисковъглеродни енергий-

ни източници ще намали средните разходи за 

горива на ЕС с 175-320 млрд. EUR годишно. 

Действителното намаление на разходите за-

виси от степента на предприемане на глобал-

ни действия във връзка с изменението на 

климата. При този сценарий за глобални 

действия срещу изменението на климата ще 

бъде необходим по-малък внос на фосилни 

горива в ЕС, а цената на внасяното количест-

во ще се понижи. 

                                                           
14

 Горивната клетка, наричана още горивен еле-

мент, представлява електрохимично устройство, 

което преобразува химичната енергия на окисля-

ването на дадено гориво в електрическа енергия. 
15

 Пътна карта за постигане до 2050 г. на конку-

рентоспособна икономика с ниска въглеродна ин-

тензивност, Брюксел, 8.3.2011, COM(2011) 112 

окончателен  

Ако в останалата част на света обаче не 

бъдат предприети съгласувани действия, ос-

новната полза от действията на ЕС би била да 

се защити икономиката от високите цени на 

фосилните горива. Анализът, както и глобал-

ните енергийни прогнози от МАЕ
16

, ясно по-

казват, че прогнозите за цените на фосилните 

горива са действително по-високи в случай 

на ограничени глобални действия. Това е 

проблем не само в дългосрочен план. Дори 

след рецесията на Запад нефтените цени са 

почти два пъти по-високи от тези през 2005 г. 

По оценки на МАЕ разходите за внос на го-

рива в ЕС са нараснали със 70 млрд. USD от 

2009 г. до 2010 г., като постоянно се повиша-

ват. През 70-те и началото на 80-те години на 

ХХ век, шоковото увеличение на цените на 

нефта доведе до инфлация, повишаване на 

търговския дефицит, понижаване на конку-

рентоспособността и увеличаване на безра-

ботицата. 

През 2050 г. общото потребление на пър-

вична енергия в ЕС би могло да бъде с около 

30 % под нивата от 2005 г. Ще бъдат използ-

вани повече вътрешни енергийни източници, 

по-специално възобновяеми енергийни из-

точници. Вносът на нефт и газ ще намалее 

наполовина в сравнение с днешните нива, 

като така значително ще бъде понижено от-

рицателното въздействие на потенциалните 

шокови цени на нефта и газа. Ако не се пред-

приемат действия, цената на вноса на нефт и 

газ може да се удвои в сравнение с днешните 

нива, което представлява разлика от 400 

млрд. EUR или повече годишно до 2050 г., 

равняващо се на 3 % от сегашния БВП
17

. 

 

Изводи 

 

1. Необходима е ранна индикация за то-

ва дали целите на пътната карта могат да бъ-

дат постигнати и да се преразгледа въздейст-

вието върху икономиката на ЕС. 

2. Необходимо е държавите-членки, 

енергийните компании и широката обществе-

ност да имат ясна представа за посоката на 

енергийната политика на ЕС, която трябва да 

бъде подкрепяна от повече сигурност, чрез 

насърчаване на дългосрочните инвестиции за 

                                                           
16

 World Energy 0utlook, MAE 2010 
17

 Нивата на намаляване на разходите по вноса на 

фосилни горива зависят от бъдещото изменение 

на цената на фосилните горива и диверсификация-

та на източниците за доставка. 
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осъществяване целите до 2030 г. и намалява-

не на съпътстващите ги рискове. 

3. Към 2050 г. енергетиката и транспор-

та могат да бъдат екологично чисти. Енер-

гийната ефективност в някои отрасли (строи-

телство, транспорт и индустрия), ще бъде 

ключов елемент, паралелно с увеличаването 

на енергийните нужди, изпълнени чрез елект-

рическа енергия от ВЕИ, доставена по инте-

лигентни мрежи. Към употребата на ядрена 

енергия и изкопаеми горива ще се прибягва в 

съвсем изолирани случаи. 

4. Постигането на основната цел на 

Пътната карта за развитие на енергетиката на 

Стария континент до 2050 г., за постигане на 

конкурентоспособен, устойчив и сигурен 

енергиен отрасъл, чрез стремеж към намаля-

ване на въглеродните емисии с повече от 80 

% спрямо нивата им от 1990 г. е възможно 

само ако всички държави-членки на ЕС възп-

риемат тази цел в своите енергийни стратегии 

и политики. 

5. Приоритетна задача на енергийната 

пътна карта е осигуряване на постигането на 

всички цели, предвидени в стратегията „Ев-

ропа 2020”. Ако това не стане, не би могло да 

се постигне намаляване на емисиите на пар-

никови газове с предвидените в енергийната 

пътна карта до 2050 г. от 80 до 95%. Това би 

могло да се постигне ако се следват възмож-

ните сценарии, предвидени от Комисията, 

което ще способства преминаването към кон-

курентоспособна икономика с ниска въгле-

родна интензивност. 

6. На базата на допускания за скоростта 

на техническия прогрес и цените на фосини-

те горива са предложени сценарии, предпола-

гащи намалението на въглеродната интензив-

ност в някои ключови отрасли през 2030-2050 

г. Важна роля в икономиката ще има електро-

енергията с ниска въглеродна интензивност. 

Тя може почти изцяло да премахне своите 

емисии на въглероден диоксид и дава въз-

можност за частична замяна на фосилните 

горива в транспорта и отоплението. 

7. За намаляване емисиите на парникови 

газове ще допринесе и прехода към по-

ефективна и по-устойчива европейска систе-

ма, чрез въвеждане в транспорта на хибридни 

технологии и навлизането на екологични пре-

возни средства във всички видови транспорт, 

чрез ранното въвеждане на електрификацията 

и алтернативните горива във всички видове 

транспорт. 

8. Провеждането на енергийна политика, 

посочена в Енергийната пътна карта до 2050 

г., ще доведе до намаляване на разходите на 

енергия и на зависимостта на Европа от вноса 

на фосилни горива, респективно, ще доведе 

до предотвратяване на глобални изменения в 

климата, до устойчива икономика и създаване 

на условия за подобряване здравето на всички 

хора по света. 
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 ABSTRACT:  The article considers the main factors of world perception change in conditions of modern 

media culture from positions of personality ecology. These factors are format or media logic, semantic uncer-

tainty, postmodern decentralization of a subject, increase of the role of mediatized synthetic world. 
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Problem formulation 

 

Since in media images the world is fragment-

ed, non-linear, and irrational, corresponding 

“…realities which over-simplify various modus 

of man’s being and conditions, surrounding him” 

are created on the level of perception, every-day 

conscience [1]. Media man lives according to the 

laws of media: “Media picture of the world is 

correlated with information picture of the world” 

[2]. Thus we have the problem of effects of me-

dia on world perception, on ecological principles 

of personality: morals, ethics, spirituality which 

brings about the search of mechanisms, factors 

and technique of media influence in modern 

world.  

 

Analysis of recent publications 

 

The problem of world perception under the in-

fluence of media was researched in detail by 

classics of Frankfurt school G. Marcuse, E. 

Fromm, representatives of Toronto school of 

communication G. Innis, M. McLuhan futurolo-

gist and philosopher E. Toffler. Modern tenden-

cies are present in the works of such scientists as 

D. MacQuail, H. Postman, P. Virilio, J. 

Aleksander etc. It is necessary to point out that 

evolution of views on this problem was going in 

the direction of  shift of emphasis from power 

structures, which cause media influence, to the 

logic of media itself, namely to forced socializa-

tion executed irrespective of status-quo and 

mainstream. 

The goal of the article is to prove that world 

perception, morals, ethics, and spirituality are 

gradually changing under the influence of media, 

and to show as the process of standardization and 

stereotypization of “media man” thinking is go-

ing on which leads to the transformation of basic 

spiritual principles which form the ecology of 

man’s inner world.  

 

Main contents exposition 

 

 D. MacQuail states that media logic is con-

nected with certain cultural standardization. Me-

dia logic is limited by its own definitions such as 

the form of advertisement content, show, news, 

etc.  The notion of “media format” concerns in-

ternal organization and logic of information 

presentation in media. The format is connected 

both with stereotypes and with ideas implement-

ed through it. Not infrequently, it is the key to 

understanding of media. D. MacQuail underlines  

that understanding the phenomenon of formats 

helps to understand the media influence on socie-

ty, “because through media they are forming the 

perception of reality” [3] The same as marketing 

influences customers in a supermarket when peo-

ple do not need to think what to buy ( specialists 

in marketing have done it for them), media cul-

ture offers certain scenarios according to which 

people begin to perceive reality: “in other words, 

modern man thinking is reorganized by technoc-

racy and is not a unit autonomous to mega-

system, which is Nature towards Man” [4]. In the 

aspect of personality ecology it means that tradi-

tional ecological problems receive another mean-
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ing in the process of mediation, they move into 

the branch of technocratic discourse: trans-

humanism and singularity. 

Other factors of the formation of world per-

ception are modern technologies, because space, 

social and time barriers of man’s existence in 

conditions of interaction, are being changed 

through electronic means of communication. 

”Distinctive feature of modern information tech-

nologies, first of all multimedia technology, is 

their characteristics  not only to produce  intend-

ed for use products but, which is more important,  

indirectly influence  the man who uses them, thus 

changing his notion about himself” [4]. The net is 

not just a technical system of communication of 

information but a new language of communica-

tion: ”Culture specialists more often say about 

electronic culture as the forerunner of a new type 

of culture – culture of transformation, “culture of 

metamorphosis” and three-level model of cultural 

universe built by degrees of structural complexity 

(thing –information—act of activity) [5]. 

E. Toffler states: ”Connection between com-

munication and character is complex but un-

breakable. We cannot change all our means of 

communication and expect that, as people, we 

will remain unchanged. The revolution in the 

means of communication will lead to the revolu-

tion in psyche”. During the third wave, demas-

sification of means of information gives a lot of 

role models previously unseen. Mass media rep-

resent a great many fragmented images. “They do 

not propose us a few understandable types of 

identity for our choice, it is necessary to make it 

from pieces: configurative or modul ”I”. It is 

most complex and does not explain why millions 

of people are frantically looking for identity”. E. 

Toffler underlines that new forces of technogenic 

revolution will develop some features and sup-

press others, changing social characters and our 

personality. [6] 

   Both modern theoreticians and Frankfurt 

school, Jean Baudrillard and other theoreticians 

of media, think that autonomy, independence as 

elements of  individualistic culture in modern 

culture disappear and social processes move in 

the direction of fragmented  perception of the 

world, leading to one more unexpected dis-

course—one-dimensional thinking which forms 

new identities of post-industrial society in con-

nection with the ideology of consumerism, co-

modification of cultural artifacts, formed by  

psychology of rationalization, bureaucratization 

of mass society and media.  

Post-structuralists started attacking the notion 

of a subject and personality stating that subjec-

tive identities are mythical, the construction of a 

language and society, that is, the illusion of the 

fact that a man is a substantional subject and 

really has a fixed identity (Fredric Jameson, 

Michel Foucault). 

At present the flow of information has more 

intense semantic novelty and is semantically 

indefinable. Indefinability creates the problem of 

the choice of goals, means of achieving concrete 

goals. Indefinability is one of the most serious 

sources of discomfort, anxiety and frustration. 

That is why we can often observe the phenome-

non of “semantic shock”, the important symptom 

of which is unconscious or indefinitely conscious 

submission of behavior to the standards forced by 

information environment. 

Modern man is interacting not only with a 

great volume of semantically unidentifiable of 

information. With the development of TV, com-

puters and advertising, man is acting in a com-

plex information environment with its various 

technological means. A lot of phenomena ap-

peared among which are informational and psy-

chological dependence characterized by decreas-

ing of incidental regulation, self-control, changes 

in communicational and emotional experience, 

withdrawal from reality, narrowing of forms of 

cognitive activity and increase of inner personal 

conflict. Cultural reality is changing with the 

development of new technologies. The culture of 

postmodern is constantly changing and simulta-

neously is among the changing scientific dis-

course: clip-culture, fragmented culture, post-

modern culture, etc. 

N. Postman [7] thought that technology is al-

ways demanding high price for its predominance, 

it is always ideological, political and mythologi-

cal. Its mythology reveals that technology is per-

ceived as something customary, natural, some-

thing we do not notice. And just at this moment 

we become dependent on it. We are so accus-

tomed to technologies that they mythologized our 

life. ”Electronic man” of Marshall McLuhan is a 

modern man who, as Paul Virilio says, is devoid 

of physical body [8]. 

In modern electronic environments there is a 

very complex and interesting interaction of oral 

and textual aspects of communication, the result 

of which is electronic discourse with the new 

structural and stylistic properties which influence 

our perception of reality. This peculiarity was 

noticed by Marshall McLuhan who named mod-

ern man “Electronic Man” which chooses instan-
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taneous communication among various types of 

communication but not implementation of prog-

nostic encyclopedic programs by way of their 

gradual understanding. Unlike any language, 

electronic communications based on the text are 

not limited by time and space. 

Marshall McLuhan stated: ”The basic peculi-

arity of electronic epoch is in creation of global 

net similar in its character to our central nervous 

system. Our central nervous system is not only 

electrical net but also constitutes unique field of 

experience”. The speed of transmitting infor-

mation through the net changes the epoch and 

culture: ”Just this speed  asserts  “organic unity” 

and leads mechanical epoch to its end” [9]. Print-

ing creates new methods of common use of 

knowledge and industrialization creates common 

use of products. Electronic environments, as 

products of post-industrial epoch, develop new 

types of common feelings. New forms of con-

crete sensory experience compete with abstract 

printed knowledge. The word is back in its old 

form and the range of common existence is con-

siderably larger. Electronic environments as the 

extension of our sensory feelings reach all parts 

of the planet. Electronic sensors turn us to meet-

ings which seem direct but in all-global range. 

This global mass-communicative method of 

communication creates new type of world per-

ception which is greatly different from world 

perception by people of the previous epoch. 

Man in the information society has no time to 

comprehend enormous information flow and that 

is why his psyche grabs from it the most general, 

actual, as it seems to him, events and images. As 

a matter of fact the system of media in its nature 

even irrespective of ideologies or policy is the 

mechanism of so called “socialization” (the term 

of Jean Baudrillard). The function of media is to 

catch the recipient in captivity of its information, 

convince in anything. There is a complete rupture 

between image and reality which means the pro-

duction of new values creating new reality -- 

“hyper-reality” or “simulacr”. 

When man is under the influence of such in-

formation most of his free time, his perception is 

slower and his psych catches from the infor-

mation not the relevant side of it but enthropo-

simplified, that is superficial, attainable infor-

mation adapted to mass conscience. Thus the 

mythologization of conscience is going on before 

which the reality goes back, becomes non-actual. 

Instant experience created by media images and 

broken by adverts, monotonous programs and TV 

broadcast and news stand up for man’s own ex-

perience, thoughts and deeds. 

World perception in a man’s conscience is 

greatly changing thanks to the sensory balance 

shift towards the form of receiving information 

but not information itself. Oftener and oftener 

man is estranged from the essence of  phenomena 

and things, information itself and becomes the 

captive of means and sources of information, find 

themselves under their powerful influence.  

In the process of mediatization of modern cul-

ture the role of visualization is growing influenc-

ing the perception of reality. The process of in-

creasing the role of visual in the general structure 

of informative expressive means started in the 

epoch of Renaissance where the great signifi-

cance of art is especially established compared to 

other types of art. Visual that is concrete and 

sensory feeling which reflects the aesthetic varie-

ty of the world, the beauty of man’s body, glori-

fied by humanistic Renaissance, was directed 

against ascetic and scholastic culture of Middle 

Ages. Visualization of culture started at that mo-

ment, it reached its peak in the 20
th
 century 

thanks to cinema and television. 

To learn the specifics of new recipient in the 

history of media is first of all to see that the pro-

cess of media formation, their structure, 

onthology, and aesthetics  are mainly determined 

by the character of the recipient himself, by the 

possible method of contact with him. 

Marshall Mcluhan wrote that the era of “Gut-

tenberg Galaxy” which in the book forms of 

communication lead the world perception to ab-

stract printed signs is over. Those principles of 

natural communication which were characteristic 

to pre- writing culture began to be revived and 

embodied in folklore and mythology. 

Identifying the new hearing and visual means 

of mass communication with “language” in the 

contents of macro-myth Marshall Mcluhan un-

derlined that he bears in mind similarity not in 

the sense of information but in the form of its 

conveyance because “means are information” 

[10]. The means of information itself, creating its 

language of communication, are forming the 

character of information. If the means are 

changed it signifies that the character of infor-

mation and world perception are also changed. 

Radical transformation of “sensory balance” 

which began with the invention of writing, in the 

epoch of domination of written word, leads to 

nearly complete atrophy of all other channels of 

sensory perception but visual: man becomes just 

one large eye and all other possibilities of senso-
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ry contact and communication – touch, sound, 

smell, taste -- is minimized. 

Such estimation of the role of communication 

technologies in the process of development of a 

human being and structures created by him al-

lowed Marshall Mcluhan make the conclusion  

that technologies in general and communication 

technologies in the first place are the methods of 

“continuation” and simultaneously ”widening” of 

ability of man’s organs. But if in case of a wheel 

and telescope we speak about “widening” of pos-

sibilities of movement and eyesight, that is a few 

of man’s abilities, then in the case of electronic 

(or electrical as Marshall Mcluhan called them) 

means of communication which had their origin 

from wire telegraph we speak about “extension” 

and “widening” of all nervous system of man. 

Media epoch is characterized by stability and 

closeness of electronic system of images and 

their functions which lead the recipients into the 

circle of special conditional culture with its no-

tions about life values and order. This is realized 

in such means of communication as television. 

“Life” in television world is cultivating the con-

ception about man’s own conditioned “reality” 

and resembles mythologized fantastic world 

where in conditioned time and space exist sys-

tems of invented images of people and their rela-

tions among themselves. In ancient times fantas-

tic worlds accompanied people during all their 

lives, nowadays myths and legends of electronic 

means divert peoples’ attention from reading, 

interfere in modern peoples’ conscience. 

One of the main difference between mytho-

logical and television influences is that TV is the 

product of industrially developed society with 

mass audience standard consumer philosophy, 

way of life impossible in pre-industrialized time. 

Never before classes and groups of people, dif-

ferent nations and ethnos had identical products 

of culture, investing nothing into their creation. 

Understanding, interpretation within a myth is 

always a closed system as a well-known sociolo-

gist N. Luhmann said:  “Not only information 

and messages but understanding itself is selec-

tion. Understanding never is a pure doubling of 

any message in our consciousness; it is a precon-

dition of joining the following communication in 

the communicative system, that is the condition 

of autopoesis of social system. This is what the 

participants could have in their self-referent 

closed conscience: the system of communication 

is producing its own right or wrong understand-

ing and creates processes of self-observance and 

self-control [11]. That is, only in a certain system 

of communication we can understand what we 

are informed about. Any communication system 

imposes a type of communication and a type of 

perception of communicative information.  

E. Toffler thought that in the period of Second 

wave constant “pumping” of image row lead to 

what critics call “mass conscience”. But today   

not masses of people receive the same infor-

mation but small groups of people exchange im-

ages created by themselves. We are surrounded 

by opposite fragments of imaginative row which 

“….knock out from under our feet the ground of 

old ideas”, proposing us fragments devoid of 

sense “clips” and instant pictures. E. Toffler 

thinks that we live in “clip-culture” [12]. In this 

fragmented culture the break between users of the 

second and third waves is increasing. Man of the 

third wave does not perceive linear text or image. 

It is interesting that people of the second wave 

perceive clip culture with exasperation while 

people of the third wave feel quite normal while 

bombarded by adverts, collage, fragments of 

music and the like. It is interesting that it is not 

difficult for the new generation to perceive these 

fragments simultaneously, without forming a 

logical chain. E. Toffler thinks that it is a mental 

model of reality which is constantly changing 

and we must continually correct and reform it. 

Herbert Marcuse saw ideological influence in 

the development of technology and identified 

industrial society as one-dimensional space in 

which one –dimensional thinking of man is 

formed. Technological culture has the tendency 

of suppression of any possibility of finding social 

alternatives and technological rationality is grad-

ually becoming political [13]. The technology is 

forming one-dimensional society in this direction 

when mass media begin to use technologies for 

powerful influence on masses of people. If 

masssification is the way for the formation one -

dimensional thinking and demasssification de-

stroys this standard with the help of clip culture, 

we can come to the conclusion that at last there 

appeared opposition to mass influence and plural-

istic ambivalent paradigm of perception of reality 

was formed, where every man has his own origi-

nal point of view and his own identity. Demas-

sification of mass media has the goal to positive-

ly influence on the process of eradication of total-

itarianism and forced socialization. E. Toffler 

stated that the future third wave society will be 

pluralistic and heterogeneous thanks to such pro-

cesses. 

Herbert Marcuse proposed the term “one-

dimensional man” for clearing up why industrial 
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society is forming one-dimensional perception of 

the world. He thinks that technologies in modern 

world are not neutral, he sees them as the method 

of dominating people. In the new information 

society this dominant influence of technologies 

on all spheres of human life rushes to totalitarian 

forms. In the developed industrial civilization as 

G. Markuse underlines dominates comfortable 

quiet democratic non-freedom as the result of 

technical progress [14].  

New forms of control are done mostly through 

media which promotes political and spiritual 

unification of society, and rights and freedoms 

lose their traditional significance: while standards 

of well-being are increasing the struggle with the 

system is socially useless, it causes perceptible 

personal and political losses and threatens quiet 

development of the whole. 

The main factor of this situation is the crea-

tion in man false needs for successful functioning 

and stability of industrial system. Classics of 

psychoanalysis also wrote about real and false 

needs, including E. Fromm in his book “Running 

from freedom”. “We can define real and false 

needs, writes G. Markuse, False are needs which 

are forced on the individual by special social 

interests in the process of his compulsion: these 

are needs that mean hard labor, aggressiveness, 

poverty and injustice” [15]. Society of consump-

tion is forming a special type of thinking and 

world perception directed at satisfying public 

needs, so other needs and spheres are removed to 

the background, marginalized. Socialization of an 

individual is formed through the perception of 

the world as a place of fulfilling of dreams, satis-

faction of requirements in entertainment, con-

sumption of culture products. 

 

Conclusion 

 

 Formation of one-dimensional thinking is a 

global problem connected with class relations, 

co-modification of culture, with inner structure of 

media discourse. This is an important question in 

the time of constructing new technologies of 

glamour, seduction, tabloidization, consumerism. 

It does not contradict with the problems of frag-

mentation and demassification , on the contrary, 

in connection  with new technologies media re-

quires new interpretation. In the aspect of ecolo-

gy of a personality it means that traditional eco-

logical problems receive new meaning in the 

process of mediation, they are moved into the 

sphere of technocratic discourse: trans-humanism 

and singularity. 

So, the main factors of change of world per-

ception in conditions of modern media are: 

-format or media logic; 

-semantic vagueness, indeterminess (lack of 

self-control, distortion of communicative experi-

ence, narrowed forms of perceptive activities); 

-postmodern decentralization of a subject, 

change of individual-linear form of perception 

for collective structures of communication; 

-demassification, inability of choosing role 

models and thus forms of perception; 

-increase of the role of mediatized synthetic 

world, forming illusory forms of perception 

(simulakr as image of media perception); 

-media mainly forms irrelevant, passive per-

ception; 

-increase of interest to the form of information 

but not to information itself; 

-preference of visual type of reality percep-

tion. Radical transformation of “sensory balance” 

gradually leads to nearly complete atrophy of all 

other channels of sensory perception but visual; 

-Mythologization of perception (formation of 

fears, gender and sexual tastes); 

-consumerized one-dimensional type of think-

ing; 

-formation of new net language communica-

tion which forms corresponding hypertext type of 

perception; 

-thinking of modern man is reorganized by 

technocracy and is not a unit in relation to mega 

system which is Nature towards Man. 
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