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ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КРИТИЦИТЕ НА КАПИТАЛИЗМА
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WOMAN’S RIGHTS ISSUE UNDER THE SCOPE OF CAPITALISM CRITIQUES
A. Baran Dural, Sevim Ekinci
ABSTRACT: It’s the states’ duty to secure every single segment of individuals living within their boundaries
to hold and accomplish the human rights just because of being human without any demand. The term human
rights symbolizes the rights, which people have as a result of being mankind. For this reason, within the frame of
Universal Declaration of Human Rights, "human rights" are described as the rights that every person has to be
adorned just because of being human regardless of race, language, political, ethnic or social root, wealth, birth
or any other personal feature. In the 19th and 20th centuries, we see that the fight turned its focus from the discourse of equivalence in juridical sphere to the abolishment of inequality in every segment of the life in which
gender discrimination existed. The view which has been defended with this approach is that the behavior patterns and roles arising from historical and social difference of gender should not be an excuse for the discrimination of women from any area. We see that the fight is turning its focus to the participation of public sphere,
namely, the demands of equality in political and social areas.
Keywords: Women’s rights, public sphere, private sphere, capitalism, class struggle, gender discrimination.

Citizen as a means of the Declaration of Women's Rights. She suggested that equality also
means the equality of men and women and she
also demanded some equal rights to have public
position and to do politics. She said that "if
women have right to be executed with guillotine,
they must also have the right to go up to the rostrum". Ironically, Olympe de Gouge was executed with guillotine after the coup d'état in the year
of 1793. (Karayel, 2013)
Studies conducted before both developed and
developing countries show that women are employed mostly in labor intensive fields, generally
in works whose qualification level and wage are
low. Sociological findings show that the most
important reason for this is separation caused by
social gender in use of labor. Separation, caused
by social gender in use of labor and secondary
positions of women in labor market, was addressed in very different theoretical approach.
Outputs of the said theoretical approaches may
be summarized as follows:

Introduction: Woman Rights Issue
within the Grand Concept of Human Rights
It’s the states’ duty to secure every single
segment of individuals living within their boundaries to hold and accomplish the human rights
just because of being human without any demand. The term “human rights” symbolizes the
rights, which people have as a result of being
mankind. For this reason, within the frame of
Universal Declaration of Human Rights, "human
rights" are described as the rights that every person has to be adorned just because of being human regardless of race, language, political, ethnic or social root, wealth, birth or any other personal feature.
Mary Wollstonecraft (1755-1797) was significantly affected from the French Revolution
brought the completion of the first and far most
important work of the history of feminist theory:
"Advocacy of Woman Rights". This book gives
the message that women can also carry the fight
which man started with the demands of freedom
against the traditions. It says not demanding for
freedom will make women dishonorable. Similarly, Olympe de Gouge (1748-1793) who was
one of the supporters of women's rights manifested against the Declaration of Rights of the

Transition of Woman
from Private Sphere to Public Sphere
1) Approaches trying to explain secondary
positions of women in labor market with dual
structure of labor market; these approaches hav-
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ing Weberian point of view argue that labor market is divided into two basic sectors as primary
and secondary; men are employed in primary
labor markets characterized by permanent staff,
high wage and job security; women are employed in secondary labor market characterized
by temporary works, low job security and low
wages. (Doeringer- Piore, 1985)
2) Approaches dealing with the issue from
Marxist point of view argue that women are used
mostly as a backup army in labor market. Accordingly, capitalist system always needs a
backup labor army externally in order to reduce
production costs and prevent high wage demands
of employees. Women comprise an important
part of this backup labor army and come into
play when capital needs.
3) Approaches addressing secondary position
of women in terms of both capitalism and patriarchal social structures point out intersection of
patriarchal structure which determines the role of
woman within home, with capitalist system. Accordingly, women have to give priority to their
families rather than paid employment due to domestic division of labor holding woman responsible from housework and shaped by patriarchal
structure. This necessarily directs women to
permanent and half-time works in labor markets
which do not hinder their domestic responsibilities, not have high knowledge and skill level and
provide low wages.

ference in terms of using of labor in labor market. Expectations of woman and man in labor
market are different by the social role casted
themselves, man is seeking a better work by the
social role casted himself. As a result of this,
women are employed in fields which men find
inadequate in terms of wage, working conditions
and social rights.
Entrance of women into public sphere as
wage-worker was initially met with reaction in
society, family and labor market. Ones working
in factory/plant were defined as “factory or company girls” and they got reaction from their
neighborhood. Working in large companies, deterioration of living conditions on the other hand
and accordingly making for woman to work in
the field obligatory lie behind the reduction of
this reaction.
Working of women in the field functions as
an insurance in extraordinary periods such as
economical crisis. These periods show that income of woman becomes the most important part
of family income from time to time being no
longer a secondary or side income besides income of man in urban worker class families.
Unequal position of women both in public
and private spheres makes them dependent on
men. While taking part of woman in public
sphere more is an important step for solution of
these problems, it remains inadequate on its own.
Here, position in private sphere also takes an important place. Working of women in the field
does not decrease their responsibilities against
housework.

Principal Reasons for
Entering into Public Sphere
As argued by these approaches, structural and
cultural factors determine position of women in
labor market to a certain extent. For this reason,
women are seen as a gender group who is mother
and spouse rather than worker being more patient
in private and public sphere compared with men,
tolerant against monotony, giving more important to details, having less power. This reinforces the division of labor based on gender and
leads labor of woman to be employed mostly in
unqualified and low wage works.
Woman workers decide to work as wageworker due to deterioration of living conditions
mostly in cities. Expectation of majority of these
woman workers is to carry insurance and to take
at least minimum wage. In this sense, entrance of
woman labor into labor market has a reducing
function for wage and working conditions negatively not increasing function positively. Because
working decision of woman reveals gender dif-

Social Gender and Woman in
Forceps of Patriarchal Relations
Woman problem shows dicephaly feature
with the form of reflection. Patriarchal Relations;
we encounter such relations in the slaver and
feudal societies, it has ever-increasing or everdecreasing tendency. Social Gender; we encounter it as an orbit developing with activities of
woman in production. That is, a problem connected with derogation of activities in production
comprises a pillar of woman problem within the
framework of cheap labor demand and capitalist
production relation. It is required to address
woman's status and position within the framework of social gender concept. Because social
gender underlies the foundation of inequality
existing in Turkey. According to Türkmen, social
gender is characteristic structuring the woman
and man socially. In this regard, gender in Turk-
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ish society is man and social, political and economic rights are looked at with the eye of man,
as is in many countries of the world.

know any rule and principle. The only moral
value for capitalism is meta and its morality and
its border was drawn with profit. It is necessary
to emphasize that the basic reason for woman to
enter into working life is clichéd woman role in
the society and woman statue which is seen lower than man (Tekeli,1989:34).
Woman has been prepared for her role in the
family, raised for management of home and employed as unwaged family worker within patriarchal family structure over centuries. Also, woman lost her statue by drawing from society into
family, man boosted his statue by pushing out of
the family. (Saruhan- Demirel, 2001:274).
Second class human position has always been
envisioned for woman out of several matriarchal
tribes since the earlier stages. Industrial revolution started to emerge in UK and then whole Europe put machinery into operation and heavyhanded force lost suddenly its importance. As a
result of this, women and children could perform
work of men at less cost and thus, industrialists
gained a great profitability. Humanization process of woman passed quite painful. A unique
development was provided in industrial technology of two worlds' war in the forthcoming time
frame and woman encountered with a new danger.
Value of labor further decreased with rising in
welfare in relation to technological developments. Man took the position of bringing home
the bread one more time and gained right of independence -already he did not loss - over woman. For this time, woman became the most important victim of consumption society economically. (Özgürlük Dünyası:33)

Labor of Woman in Capitalist System
Studies conducted show that particularly
women have less material resources, social statue, power and opportunity of improving herself
compared with men in its own plane, this inequality is caused by social organization not biological or personal differences between woman
and man. (Ulusoy, 1991:47-48)
Recession of woman in social and economical
fields has started with formation of private ownership, that is passing to class society. As stated
by Engels; intersexual relations appear most
egalitarian in the simplest collector societies,
position of woman has deteriorated with emergency of social stratification, private ownership
and state.
Labor need of capital owners increased together with development of production relations,
they started to seek "free" individuals who put up
labor power for sale. A backup cheap labor power consisted of children and women was created
before men who meet the labor force on their
own, together with strengthening of worker class
struggle. However, particularly failure of children to stand heavy circumstances in factories
reproduced a disabled generation, being of dysfunctional of this new generation in army and
industry obliged state which is the long-term protector of capital to make a set of legal arrangements regulating employment of children.
(Marx-I, 1995: 242).
However, let alone considering similar arrangements for women working under heavy circumstances, woman workers were regarded at
cheap labor force statue which was held in reserve against man workers. All of these are in the
position of a resource which is fed by social gender for continuity and health of capitalist state.
While capitalist owners eliminate any activity
compromising profit maximization and possibility of breaking the peace with outcomes of social
gender, they impose their own dominations. Hierarchization based on gender made among
worker class decreases possible rebellion possibility.
Social gender and violence are among the important resources feeding violence. Capitalism is
progressing on the way of increasing plus value
production which is its single purpose by keeping up with any time and society, it does not

Conclusion: Vital Problems
What consumption society that is patriarchal
capitalist system brought into woman shown as
fellows:
1- Women are regarded as "cheap labor
force resource" by employers and "reserve labor
force resource" for whom it may be applied in
periods when man labor force is difficult to find
such as war, etc.
2- Woman's labor "invisible labor" is under
the control of a man that is her husband or father.
Works such as housework, child care, elderly
care which women make in home are not defined
as work with common understanding, accordingly they are not subjected to wage and on the other hand, these works are regarded as her biological duties. This is fed by capitalist family struc-
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ture and duty of bringing home the bread is assigned to man.
3- Large part of woman labor force working as wage-worker in rate of 23,9% takes less
wage than men for the same work.
4- While ones who dismissed from work in
economical crisis periods are firstly women, this
is why men are liable to bringing home the bread
and its reason is not questioned.
5- Another obstacle in front of women who
are working and want to work is lack of institutions such as nursery which will assume child
care and failure to fulfill other conditions.
6- Women are harassed in workplaces and
this situation is accepted as taboo, it is generally
covered and ignored.
7- Woman is faced with double exploitation
within capitalist system. The first of which is
exploitation based on capital which she experiences without getting her money worth her labor
by employer and the second is exploitation
which her spouse or father give in the family life
based on capital.
8- It is seen that woman employment is at
low level in either developed or developing
countries.
9- Although violence against woman is the
most common offence in the world, it is regarded
among offences which are at least punished.
10- Many women are exposed to honor killing within family and society, rapes, lack of education, unhealthy traditions, psychological violence and home sentence by keeping away from
production. (Bradley, 1989:7-62) (Hartman,
1981: 61-102) (Kollontai, 2000:4-66)
A considerable amount of woman is presented
as a meta for sexual slavery due to either economical or sociological various reasons and sold
as an object.
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BAŞAKŞEHİR AS A CASE STUDY
A. Baran Dural
ABSTRACT: Turkey faces serious housing production difficulty like other developing countries. Mass housing and cooperative attempts whose first samples were seen in the country in middle of 1930's could not develop
in desired rate over the years and mass housing was able to be fit onto a healthy rail with support of state in
1984. Nevertheless, attempts of mass housing cooperatives and various municipalities amounting to ten thousands at 1990's assumed important functions in meeting housing needs of particularly medium and high income
groups. This study in which urbanization policies seen in Turkey after 1980 will be discussed in context of particularly mass housing will be evaluated under the headings of meaning of urban planning, urban planning in
Turkey, corporate transition to mass housing construction and results of mass housing practices. Then,
"Başakşehir Project" will be introduced shortly as a successful mass housing sample realized in the country.
Keywords: social housing, social state, urbanization, welfare, slum houses.

This study in which urbanization policies seen
in Turkey after 1980 will be discussed in context
of particularly mass housing will be evaluated
under the headings of meaning of urban planning, urban planning in Turkey, corporate transition to mass housing construction and results of
mass housing practices. Then, "Başakşehir Project" will be introduced shortly as a successful
mass housing sample realized in the country.

are in question, it is understood that urban planning implies not only a productive city entering
into its own are but also a process/structuring
leading to structural changes in all rural area and
neighbor cities located on coast of this city.
(Küntay, 1998: 17-18)
Another concept used together with urban
planning is urban planning models, these models
are prepared for the purpose of description, the
ability of making estimations about future and
planning. In this context, term of planning models is gaining importance. Researchers conducted
show that planning models designed as being too
long-term remove the goal of making estimations
about future. 1 Urban planning process is consisted of main five stages. These stages may be
ranked as "Identification of targets, research and
analysis, planning/decision-making, implementation of plan and evaluation". (Keleş: 115)
Results of urban planning do not conclude
with solving only sheltering problem. Urban
planning and permanent urban policies are helpful in settlement of numerous problems from
employment to economical recovery, from settlement of sheltering problem to prevention of

Introduction: Urban Planning
A fast migration wave from rural to urban all
across of the world started to be experienced together with industrialization and physical formation of cities has became an important agenda
article of either planners or sociologists. Thomas
Adams, urbanologist who is focusing on urban
planning, gives definition of this concept as follows:
"A science, art and occupation field trying to
direct physical formations of cities by taking
communal and economic requirements into account..." (Keleş, 2000:77).
According to a broader definition, urban
planning is general total of planning activities
relating with both large metropolitan area and
internal structure of both smaller urban regions
and a certain city. Particularly when last 30 years

1

See, Meral Özbek, Mimar Sinan University.
Sociology Department Urban Sociology lecture notes
pg. 26-28 Istanbul, 1996
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environmental pollution, from closing the gap
between social income groups to reduction of
crime rate.

are among basic factors disrupting peace-order
and increasing crime rate. 2
Housing problem is found in the Constitution
within the framework of "sheltering" heading. In
Article 57 of 1982 Constitution carrying "housing right" heading, it is said that "State takes
measures which will cover housing need within
the framework of a planning observing features
and environmental conditions of cities. Also, it
supports mass housing enterprises" (TR Constitution,1995 :68). However, 1982 Constitution
applying more recurrent statements compared
with previous text does not give a priority for
ones having small and medium income, it does
not discriminate among private sectorcooperatives-public sector mass housing projects. Meanwhile, it is seen that method which is
frequently applied in mass housing practices in
which Public institutions participate is "circulating capital".

Housing Problem
and Housing Policies in Turkey
Improvement in living conditions is ranked
among the most preferential targets of urban
planning. In studies conducted by various researchers, sheltering conditions are regarded as
an integral element of "minimum adequate
standard of living" and it is concluded that families allocate 20-35 percent of their monthly incomes to sheltering expenses. One of the subjects
addressed in Habitat-2 held in Istanbul on 3-14
June 1996 is "human settlements in the urbanizing world" and another is "adequate housing for
everybody" and this is important.
At this point, first concept we encounter is
"housing requirement". Housing requirement is
the unit showing the smallest place needed per
person. Housing demand is used for describing
housings which individual considers to owe or
hire in line with material conditions. Housing
requirement emerging being parallel to housing
requirement may be seen in two ways: Phenomenon called as "Explicit housing deficit" is visible housing deficit. However, there is "implicit
housing deficit", this corresponds to sharing of a
housing by more than one household that is excessive crowded housings and unhealthy housing
conditions.
In measurement of housing demand, economical review and scanning are applied. Main four
factors are focused on in determination of housing demand. First factor is degree of housing deficit, urgency of requirement, differences seen
from region to region in housing quality. Second
factor is housing investments, investors, rentalcredit policies and way of utilization from housing with social-purposed housing investments.
Third factor is socio-economical determinants;
costs of housing, standard of living of social regions and family incomes. The last factor in determination of housing demand is urbanenvironment planning and effects of policies regarding these planning on location of housings.
(Keleş: 289)
Although housing is a social problem, it is also an economical development problem. Living
of large masses under inadequate sheltering conditions, urging different income groups to shelter
in too different housings and failure to determine
the minimum standard in urbanization policies

Housing Profile of the Country
According to data of State Statistics Institute,
44.4% of families living in cities were sheltering
in houses having one-two rooms and average
household number ranged between 4.5-5 persons
at the end of 1980-2000 period consisting scope
of research population. In line with the same data, population per room that is sheltering density
is found as 1.68. While sheltering density in the
countryside is forecasted as higher, rural population is sheltering in houses having more rooms
compared with urban residents. 3
Statistical data shows that there were 8.4 million housings totally, 1.5 millions of which were
shanty, in dwelling units known under city heading in Turkey in the beginning of 2000, there are
4.5 millions of housing in villages as of the beginning of 1990's. In 1985 Census data, total
household number was calculated as 9.7 millions. According to data of TOKI, 45 percent of
housings in Turkey was sound, 30 percent was
decayed, 25 percent was repairable at the end of
1997. (TOKI, 1997: 4-7) (TOKI, 2000-a)
Tenants take place in housing profile of cities
at important rate. While tenant families constitute 10.7 percent of total population in sub2

See, TV programs addressing suburb terrorism
reflecting on TV news in 1996 and 1998 years and
poor communities assaulting banks and luxury stores
in suburbs.
3
See, DIE population statistics and printout of 1975
and 1985 Census results for detailed information
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district and villages, the same figure rises 29.7
percent in medium-sized cities and 60 percent in
metropolitan cities such as Istanbul and Ankara.
It is argued that 50 percent of Istanbul's population, 72 percent of Ankara's population and 50
percent of Izmir's population entered into 2000's
in shanties. (Keleş, 2000: 302-303) As a result of
enormous increase observed in squatting trend
against mass housing projects, 9 millions of population living in 1 million 750 thousand of shanties in 1990 climbed 2 millions 600 hundred
thousand of shanties and 12 millions 500 thousand of populating living in shanty in the first
half of 2000's. (TMMOB, 1998: 20-26)
Municipal Act numbered 1580 assigned municipalities the task of constructing cheap housing and presenting these housings to citizens by
urgent needs, however it abandoned this duty
arbitrarily. Although further steps were taken
pursuant to an act enforced in 1950, the actual
date referring municipalities to constructing
housing is 1978. In this date, broad areas were
expropriated around industrialized regions by
means of Ministry of Public Works and Settlement and separated for municipalities to construct housing. In a pilot study commenced in
Izmit,
It was targeted for families having small income and worker families to utilize from municipality housing, however conflict between municipality and government (political power) prevented the program from reaching full success.
Izmit municipality could attempt an effective
housing construction project after 17 August
earthquake. This project commenced by Izmit
Metropolitan Municipality in 1999 is called as
"Yuvam Izmit Housings Project".

According to projects, it was aimed to solve
settlement problem of 300 thousands of citizens
in Batıkent. 11392 housings were delivered to
owners in Batıkent project between 1980-1988
years and 43 thousand of housings were delivered to owners as of 1995 and Batıkent population reached 190 thousand in the same year scale.
KENT-KOOP won two important international
project awards besides many national awards
thanks to this fast development of Batıkent.
Seasonal Model Project: Başakşehir
Egekent which was commended under the
leadership of local authorities followed mass
housing projects in Ankara as of the period. Fist
pillar of this project was delivered to 8548 housing owners by completing in 3.5 years. The second pillar of the project targeted 1417 mass
housing units and the project was completed at
the end of 1995. Other successful enterprises
monitored by local authorities in mass housing
field are still maintaining, particularly İstanbul
(Konutbirlik), surrounding of Istanbul (Marmara
Region Union of Building Cooperatives), Bursa,
Antalya, Manisa, Kastamonu, Erzurum, Elazıp,
Söke, Silivri, Adana and Ordu distinguish among
these local authorities in 1980-2000 period.
TOKI
administration
records
show
Başakşehir İkitelli 1st Stage Housings as "model
practice". Project which was started to be constructed by KIPTAS in 1995 and in which people
partially started to live just after one year was
founded onto 47.3 hectares of area, it is consisted
of 3004 housings. The most important aspect of
the project providing sheltering opportunity for
more than 15 thousands of people in basis of project is that problem is not discussed only with
dimension of solving the sheltering problem.
Başakşehir standing out with transportation,
landscape, opening new employment fields
around the area where it was constructed and
compliance with social policies was/is a source
of inspiration for long-term new mass housing
projects. (TOKİ-b, 2000)
Başakşehir 1st Stage which is accessible with
both E-5 and E-6 highways and located at 20 km
away from Mecidiyeköy and 25 km away from
Beyoğlu that are regarded as main-arteries of
Istanbul at European side that is for which connection is provided with centers of Istanbul was
designed at 79 blocks as 6, 8 and 10 floored and
was consisted of houses having 68, 80, 101 and
120 square meters. In Başakşehir project which
assigned management of site to a professional

Local Authorities and Successful Models
Another practice conducted by local authorities in mass housing projects is observed in Ankara. Batıkent satellite town project conducted
under the guidance of Ankara Municipality and
with the contributions of state was conducted
with participation of various cooperatives.
KENT-KOOP created with participation of cooperatives which roll their sleeves for Batıkent
and whose numbers amount to 107 undertook
the construction of a mass housing project consisting of total 55 thousands of units onto territories expropriated by its partner Ankara Municipality.
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tat-2 İstanbul+5, 2000:Country report-Housing
Sub-division)

management, as is in European model, management undertook the obligations of both accounting to right owners, making the sites more habitable and providing security. (TOKİ-b, 2000)
In Başakşehir which is shown among the
most developed satellite cities of Turkey, 15
playgrounds, walking-tracks, 8 multipurpose
basketball and volleyball courts, fueling station,
decorative pools, cafeteria, pergola and three
trade centers were constructed in 1995-2000 period in terms of social facilities. Elementary education opportunities are covered fully in mass
housing structure enriched with parking lot having 1502 vehicle capacity coated with paving
stone. Esma Hatun Kindergarten operating in
mass housing area was giving pre-school education of 80 children in 2000. An elementary
school was founded besides the kindergarten
catching up the contemporary line with amphitheatre, terraced game arcades.
Cahit Zarifoğlu Elementary School which
was opened in Başakşehir has been giving service for 900 students as from 1997-1998 Education-Training year. There are 12 classrooms, 2
laboratories, 2 nursery class as well as computer
and language laboratory. (TOKİ-b, 2000) In this
process, capacity of Cahit Zarifoğlu Elementary
School was doubled as Başakşehir was progressing quickly and became a general mass housing
area of region. It is maintaining its activities with
student capacity increase of 70 percent as from
the opening day with available 24 classrooms, 4
nursery classes.
School where about 1500 students are studying with 64 teachers serves as a model for similar
school types established in the region. (meb,
2014) There are 3 mosques in Başakşehir, one of
which was constructed by citizens for covering
religious needs. Within the framework of the
same project, "Hayati Üstün Health Center and
Maternity Hospital" which was constructed in
1998-2000 period has a strong technical equipment and capacity. (TOKİ-b, 2000)
Another advantage of Başakşehir is having
been designed being close to KSS (Small Industrial Areas). Thus, it is aimed to provide employment opportunity for both mass housing residents and other mass housing residents which
will be completed in long-term being close to the
region.
In another project commended as one of outputs of Habitat meeting, education activities regarding particularly awareness of women and
opening labor of housewife produced in the
houses to the market are still maintaining. (Habi-

Difficulty of Failure to Reach
Low-Income Groups
Başakşehir which is a successful practice in
terms of infrastructure and targets could not
achieve successful results as much as Batıkent in
terms of general targets of income groups. While
Batıkent appeals to medium and relatively lowincome groups, Başakşehir is a project which
medium and high income groups who escape
from noise of the city turned towards and it could
not catch the diversity in Batıkent.
However, it is observed that Başakşehir is
adopted by students flowing from Anatolia to
Istanbul universities after 2000. As is known,
municipalities were entitled to provide some services for mass housing areas. Local authorities
can purchase cheap fruit and vegetable for bazaars to be founded in mass housing fields depending on demand and audit whether these
products are offered to people at affordable prices or not. Again, some municipalities can establish organizations and organize the commercial
life in mass housing areas. However, the issue to
be observed here is to put public welfare ahead
of profit motive in commercial service. Therefore, commercial organizations must sell products to people at low profit. 4
Table 1: Development of Housing Investments:
1975-1990
Years Total Housing Invest- Share
ment
Fixed capital share (%)

1975 16.5
1980 21.6
1985 12.8
1990 22.9
(Source: DIE Statistics)

within
Gross National
Product (%)

3.6
7.5
6.3
5.4

On the other hand, it is concluded that housing prices increased in the region, mass housing
is preferred by medium-high income groups of
higher education students flowing from Anatolia
to Istanbul in mass housing area. While in
Başakşehir region becoming mass housing area
by itself without limiting with KIPTAS project
separation of projects for which Real Estate and
4

Concerned people may apply to article 19 in
Municipalities Act numbered 1580.
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Credit Bank and TOK support is provided for the
elite construction firms escalates the housing
prices, ranging of Başakşehir housing at much
higher than Batıkent suffering from price increase in the same years fuels the political discussion regarding that TOKI is distorted from its
targets.

how housing problem runs in distorted way in
the country, it was understood that many cooperatives do not comply with minimum standards.
Statistical data shows that only 45 percent of
housing in the country are sound. While finalizing study population, as long as mass housing
policies do not turn towards requirements of
lower-income groups, it would be appropriate to
address that squatting and unplanned settlement
would never be prevented and mass housing policies should not be turned into "income door"
with hand of state.

Conclusion: TOKİ/ “Social Institute
against Social Housing?
Experts such as Cevat Geray who highlights
that the practice of separation of majority for
medium-high and highest income groups in mass
housing projects commenced by municipalities
favoring Islamist Justice and Development Party
is adopted by social democratic municipalities
completely abandoned the project of settlement
of sheltering problem observed in poor sections
of the country which is the establishment aim of
TOKI, recovering low-income groups from
squatting and living in healthy, earthquakeresistant and security areas and they argue that it
became "income door". Experts who addresses
that severe audit policies applied by state after
Great Marmara Earthquake started to be loosen
in the second period of Justice and Development
Party governments say that municipalities being
close to the ruling party follow the policy of
clearing metropolitan cities from poor people
under the name of "urban transformation". It is
stated that they force low-income groups to cluster around outer areas planned to be opened to
industrialization called as "III. Istanbul" particularly in Istanbul.
Turkey faces with serious housing production
difficulty like other developing countries. Mass
housing and cooperative attempts whose first
samples were seen in the country in middle of
1930's could not develop in desired rate over the
years and mass housing was able to be fit onto a
healthy rail with support of state in 1984. Nevertheless, attempts of mass housing cooperatives
and various municipalities amounting to ten
thousands at 1990's assumed important functions
in meeting housing needs of particularly medium
and high income groups.
Although studies conducted under the leadership of TOKİ which started to operate in 1984
were far away from covering the need, they were
effective in construction of mass housing more
healthy and qualified and meeting needs of lower-income groups of society even partially. 17
August and 12 November earthquakes displayed
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COMMUNITY DEVELOPMENT PRINCIPLES
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ABSTRACT: The report discusses the school violence as a social problem and its diverse forms of manifestation. It also analyzes some promising programs and good practices for school violence prevention and reduction. In this paper we also propose a theoretical model which incorporates the principles of community culture
as possible strategy for school aggression reduction. The community ethos is to be seen as a society climate
where the individual, both student and adult, foster cooperation and mutual benefit and also make school be a
physically and emotionally safe place. The caring school community promotes and develops prosocial behavior
in the students as an alternative to aggression.
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мера на добрите световни практики. Съгласно
принципите на общностно развитие, училището изпълнява функциите на образователен
център, но и на общностна институция, осигуряваща безопасно и зачитащо индивидуалността пространство на споделеност, чиито
основен приоритет е стимулиране личностното развитие и благополучието на своите членове. Подобен модел на общностна култура
прави възможно реализирането на идеята за
„училище, което всяко дете заслужава”[2].

Въведение
През последните години насилието в българското училище придобива измеренията на
трудно овладяем социален феномен, който
поради своето широко разпространение и
многоаспектност стремглаво „обезценява”
съвременния облик на образователната институция като гарантираща безопасна и сигурна среда, грижеща се за благополучието на
своите възпитаници.
В по-широк контекст, мълчаливото понасяне на проявите на системно и неконтролируемо насилие в обществото ни хронифицира
подобни модели на поведение, правейки ги
допустима „норма” и стереотип за междуличностни отношения в съзнанието на младите
хора. Съгласно данни от актуални проучвания, всяко пето дете преживява тормоз в училище, а всеки седми ученик системно тормози свои съученици [1]. Независимо от ролята,
която се изпълнява в рамките на агресивното
поведение всеки акт на насилие нанася непоправими щети върху детската психика и на
жертвата и на насилника, предпоставяйки
формирането на личност, белязана и ощетена
от собственото или чуждо страдание.
Статията дискутира различните форми на
насилие в училище и анализира възможностите за тяхното ограничаване и превенция
чрез модела на общностно развитие по при-

„Лицата” на училищното насилие
Една от основните проблемни области в
полето на социалната психология е тази за
човешката агресивност. Опитите да се концептуализира агресивното поведение продължават и до днес, търсейки логично обяснение на сложен и комплексен проблем, който не губи своята актуалност. Социалното
познание все още не може напълно да обясни,
а следователно и да намери, ефективни механизми за регулация на различните проявления
на човешката агресивност.
В този смисъл системната класификация и
дефиниране на проявите на насилие в училище е твърде амбициозна задача, която в този
текст се ограничива до схематичното представяне на основните му проявления.
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Терминът насилие се определя като осъзнато използване на физическа сила, заплаха
или действие, насочено срещу друг човек или
група от хора, с цел да се нанесе психологическа вреда, травма и дори смърт. Насилието
включва провокирани или непровокирани
действия, които се реализират като единичен
инцидент или като поредица от действия,
повтарящи се (системно) във времето [3].
Според Иван Иванов, насилието се свързва с
пълно ликвидиране на алтернативите за действие на този, към когото е насочено. Осъществява се при непросредствен контакт между
страните и винаги е умишлено [4].
Разграничават се три базисни форми на
проява на насилие:
Насочено към себе си насилие – самонараняване или суицидни мисли и
действия;
Колективно насилие – военни действия
или тероризъм;
Междуличностно насилие – насилие в
семейството, насилие върху партньора,
насилие в рамките на общността - насилие върху съсед, познат или непознат, насилие в училище [5].
Насилието в училище е проява на междуличностно насилие, възникващо в пределите
на образователната институция, по пътя от и
към училище или при провеждане на мероприятия, свързани с процеса на обучение. Някои от конкретните форми kа прояви на насилие в училище са следните: хвърляне на
предмети, блъскане, сграбчване, хапане, ритане, скубане и др. [6].
Концептът агресия се определя най-общо
като поведение, което цели да нанесе вреда на
друг човек, и което може да се прояви в различни форми – физическо нападение, демонстриране на раздразнение или вербална обида
[7;8]. Агресивното поведение се разглежда
като форма на насилие, но по-щадящо от
гледна точка на степен на нанесена вреда, и
се изразява в целенасочено вербално, физическо или невербално поведение, целящо да
нанесе лека физическа вреда, психологически
дистрес, сплашване или страх у отсрещния
човек или група хора (Loeber & StouthamerLoeber) [9]. Съгласно класическата класификация на А. Бъс (Buss, 1961), агресията се
диференцира на физическа и вербална, директна и индиректна, активна и пасивна [10].
Агресията в училище се проявява под
формата на обиди, унижения, дразнене, заяждане, сплашване, създаване на враждебна

атмосфера. Може да бъде както утвърден
модел на поведение, така и единичен акт,
който е извършен съзнателно или несъзнателно и е насочен към отделен ученик или
група от ученици. Причините за подобно
междуличностно отношение могат да се търсят по посока негативни стереотипи и предраздъсъци спрямо „другите”, обединени под
общия знаменател на различността. Различност предпоставена от характеристиките на
собствения пол, раса, идентичност, културен
или етнически произход; религия; сексуална
ориентация; семеен, родителски или икономически статус; възраст; специфики на личността или физическия облик; физическо,
умствено, сензорно или психическо увреждане; изявена способност [11].
Целенасоченото избягване да се създават
приятелски отношения в училище с деца от
друг етнос, нежеланието да се включи дадено
дете с физическо увреждане в съвместните
игри на класа са част от примерите за проява
на агресия, продиктувана от дискриминиращо
отношение към определени групи хора.
Мълчаливото неглижиране от страна на
възрастните на „дребните” прояви на агресия
в училище често води до ескалация на напрежението във времето и прояви на по-сериозни
форми на насилие, които реално заплашват
благополучието и дори живота на учениците.
В диапазона на прояви на агресивно поведение в училище се включва и феномена училищен тормоз - „булинг” („bullying”) [12; 13].
Терминът е близък, но не идентичен с друг
конструкт – виктимизация от връстниците
[14]. „Европейската традиция” в изследване
на училищния тормоз, с най-ярък представител Д. Олвеус, го дефинира като форма на
злонамерена агресия, която се осъществява
многократно от един човек или група хора
върху друг човек или група хора от позицията
на силата [15].
Тормозът (от позицията на агресора) се
определя като злоупотреба със сила чрез повтарящи се вербални, физически и/или социални действия, които целят да предизвикат
физическа или психическа вреда на друг човек [16].
Фокусирането
върху
виктимизацията
описва по-скоро „американския подход” за
дефиниране на системната агресия от страна
на връстниците, без да се конкретизира мотивацията за нейното извършване [17].
Поради комплексността и динамичността
на междуличностните отношения, към които
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се отнася и агресивното поведение, ролите,
които изпълняват учениците по отношение
реализирането на системен тормоз спрямо
свои съученици са променливи и зависят от
конкретните обстоятелства. [18]. За това ученик, бивайки жертва на виктимизация в дадена училищна ситуация, е напълно възможно
да осъществи тормоз върху свой съученик в
друга.
В схематичен вид възможните роли, свързани с реализирането на системно насилие в
училище могат да се обобщят до следните три
вида: цел/обект на тормоза; участник в акта
на тормоз; свидетел, присъстващ на или информиран за оказвания върху друг ученик
тормоз. Изпълняването на последната от трите роли, се свързва с поведения като оказване
на помощ на извършващия тормоз, окуражаване или даване на негласно одобрение на
постъпката, пасивно наблюдение на случващото се. Изследвания показват, че именно
свидетелите на агресия и системен тормоз в
училище притежават властта да влияят върху
случващото се като прекратят или възпрепятстват подобно поведение или помогнат на
засегнатия ученик да защити правото си на
лична неприкосновеност [19].
Що се отнася до конкретните форми на
проява, училищният тормоз може да се реализира чрез преки действия – физически или
вербални (ритане, бутане, подвикване по име,
стряскане, подиграване, издевателства и др.),
като условие за това е непосредственият контакт между участниците в конфликтната ситуация, но също така може да бъде и недиректен и прикрит, насочен към уронване на
социалната репутация (чрез разпространяване
на лъжи, слухове и клюки), разрушаване на
приятелските отношения и унижаване и
уронване достойнството и самооценката на
дадения ученик или група от ученици [20].
Индиректният тормоз поради своята неявност
трудно се разпознава като системно нанасящ
вреда върху личността и поради това ефектите от него са сериозни и дълготрайни.
Специфична форма на системна агресия от
страна на съучениците е онлайн тормозът,
наречен още кибер тормоз, осъществяван чрез
интернет и средствата за мобилна комуникация. Като кибер тормоз се разпознават следните прояви:
Изпращането на обидни или заплашителни
съобщения;
Публикуване на лична или смущаваща
информация онлайн;

Създаване на хейтърски сайтове или стартиране на кампания за социално изключване/неглижиране в социалните мрежи [21].
Независимо от формата, в която се осъществява, тормозът в училище има една
единствена крайна цел – да унижи и злепостави обекта на насилие.
От концептуална гледна точка е важно да
се подчертае, че понятията насилие и тормоз
не се покриват напълно, не са идентични.
Най-често насилието е резултат, последствие
от тормоза. Поради това, възпрепятстването
на ранните прояви на тормоз, преди да се е
утвърдил като модел на поведение, би предотвратило по-късните и сериозни прояви на
насилие. Проучвания показват, че не малко
деца години наред се подлагат на системен
тормоз в училище, което се посочва като една
от основните причини за самоубийства в училищна възраст [22].
В своята многоликост насилието и агресията в училище се разпознават в широк спектър
от поведенчески прояви, които лишават децата от правото да се обучават и развиват в сигурна и безопасна образователна среда. Невъзможността на съвременното училище да
осигури най-добрите възможни условия за
детското развитие налага намиране на адекватен на реалността модел, чиято стратегическа
цел е управлението и контрола на агресивното поведение в училищна среда, за да се гарантира и зачита основното човешко право за
живот, свобода и сигурност на личността.
Училището като безопасна и
подкрепяща детското развитие среда
В глобален план се води дългогодишна и
целенасочена борба срещу упражняването на
насилие в училище. Добрите световни практики стартират своите инициативи още през
петдесетте години на 20 век [23], поставяйки
си като стратегическа цел ограничаване и
превенция на всяка една проява на агресивно
поведение в образователен контекст.
На основата на задълбочено проучване и
анализ на функциониращите практики в американските училища, M. Greene дефинира
релевантна концептуална и емпирична рамка
за осмисляне и отговор на този неблагоприятен социален феномен. В статията си по темата M. Greene обобщава предлаганите превантивни практики и стратегии, класифицирайки
ги с помощта на тридименсионален модел,
организиран около факторите цел, насоченост
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и съдържание на програмата [24]. Част от
програмите се насочват към оптимизиране на
контрола върху обкръжението, втори – към
извеждане на общи правила и процедури,
обезпечаващи редуциране и ефективно управление на агресивните прояви сред учениците,
трети се фокусират към идентифициране на
учениците в риск (потенциални насилници и
жертви) и управление на кризисни ситуации.
Не малко на брой са и психосоциалните образователни програми, насочени към развитие
на лични компетентности за справяне в конфликтни ситуации и формиране на готовност за
сътрудничество и просоциалност [25].
Интерес представляват практиките и програмите, представящи стратегии ориентирани
към поддържане на нетолерантен към насилието климат в училище. Понятието „социален
климат” се отнася до сложната матрица от
нагласи, вярвания и преживявания на ученици
и възрастни в и спрямо училището като институция и споделено пространство за обучение и развитие, както и разкрива спецификата
на междуличностните отношения помежду
им, регулирани от възприетите ценности и
норми, споделени кодове на поведение [26].
Показателен пример за съществуването на
норми, които не отричат (позволяват) системните прояви на агресия в училище са тези,
които обострят или пасивно неглижират незначителните прояви на злоупотреба между
учениците, ескалиращи във времето в неподвластни на контрол насилнически действия.
В своя анализ M. Greene отбелязва, че отделните групи от практики и програми демонстрират различна степен на ефективност
при своето прилагане, но в крайна сметка
нито една от тях сама по себе си не е достатъчна, за да осъществи контрол и управление
на насилието над деца в училище [27].
На национално ниво една от най-значимите
и всеобхватни инициативи за ограничаване и
превенция на тормоза в училище е стартиралата през 2007 г. кампания, инициирана и финансово обезпечена от УНИЦЕФ – България и
осъществявана с подкрепата на Столична община, Държавната агенция за закрила на детето, Министерсвото на образованието и науката, както и с експертното участие на екип от
специалисти от Дружеството на психолозите в
България.
Важен компенент на кампанията е проектът „Училище без насилие”, целящ формиране
на безопасна училищна среда. В основата на
проекта стоят принципите на най-ефективната

анти-буллинг програма в света, тази на норвежеца Дан Олвеус. В нея се акцентира върху
активната позиция на възрастните като авторитети и ролеви модели, които чрез нефизически санкции регулират нарушаването на
правилата [28]. Като едно от найсъществените постижения на българския проект се посочват подобряването на комуникацията между родители и деца, което се явява
един от ефективните инструменти за борба с
насилието [29].
Въпреки безспорните световни и национални постижения в ограничаването и превенцията на училищната агресия, този социален феномен продължава да е актуален, генерирайки постоянната нужда от намиране на
адекватен модел за неговото управление. И до
колкото агресията е аспект на човешките отношения, то нужен е различен подход, който
да мотивира и обедини целенасочените усилия на всички участници, директно и индиректно обвързани с училищната институция и
случващото се с/в нея.
В този смисъл моделът на училището като
безопасна обучителна среда трябва да се фокусира върху инициирането и реализирането
на ясно дефинирана програма, включваща
адекватни инструменти и мерки, чрез които
да се осъществява контрол и управление на
риска за сигурността, добруването и благополучието на членовете на общността, както и
да се предлага подкрепа в кризисна ситуация.
Условие за постигане на сигурна и безопасна
среда, стимулираща процесите на учене и
преподаване, е поддържането на силни „взаимовръзки” между личното усещане за безопасност, чувството за благополучие и обвързаността им с обучителния процес. В контекста на модел, благоприятстващ формирането
на подкрепяща и зачитаща индивидуалните
потребности и различия обучителна среда,
насилието и агресията трудно биха се наложили като начин на поведение.
В този си вид училището ще формира и
поддържа у своите възпитаници усещане за
сигурност и благополучие чрез идентификация, принадлежност и емоционална привързаност към институцията, базиращи се на
позитивни и подкрепящи взаимоотношения с
връстниците и учителите, стимулиране увереността в собствените социална и емоционална компетентности и удовлетвореност от
справянето с училищните задължения и задачи.
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Реализирането на визията за сигурна и безопасна образователна среда се операционализира в няколко водещи принципа, силно
корелиращи с принципите на общностно развитие. Условно биха могли да се диференцират по следния начин:
Утвърждаване правото на всеки член на
училищната общност да се чувства в безопасност в училище.
Осъзнаване на идеята, че осигуряването на
безопасни условия в училище, както и оказването на подкрепа, са от първостепенно значение както за благополучието на учениците,
така и за реализиране на ефективен обучителен процес.
Разпознаване и поемане на отговорност от
всеки член на училищната институция за
поддържане и стимулиране на сигурна и подкрепяща атмосфера, която се грижи за безопасността на своите ученици.
Окуражаване активното участие на всяко
дете и всеки възрастен в развитието и поддържането на сигурна училищна среда, в която другостта се зачита, уважава и цени.
Предлагане на модели и активна подкрепа
за формиране на умения за грижа за собствената и чужда безопасност [30].
Подобен модел, изграден върху принципите на общностно развитие и насочен срещу
насилието в училище успешно се реализира в
Австралийската национална мрежа на безопасните училища. Той се конструира около
девет ключови общностни компонента, които
промотират безопасност и грижа за благополучието на младите хора [31]. Дефинирането
на структурните елементи на модела се основава на задълбочени проучвания и анализи
върху добрите практики и чрез активното
участие на представители на всички образователни институции и сектори. В най-общ вид,
принципите са насочени към лидиране в името на каузата за безопасно училище; иницииране на общностна училищна култура; предлагане на професионално обучение; осигуряване на ситуационно диференцируеми, гъвкави мерки и процедури; формиране на умения
за ангажиране и поддържане на безопасен
училищен живот; фокусиране върху благополучието на учениците и неприкосновеността
на личната собственост; предлагане на система от мерки за ранна интервенция и целенасочена подкрепа, както и поддържане на партньорски отношения със семействата на учениците и по-широката общественост [32].

Заложените в модела принципи за реализиране на безопасна училищна среда корелират значимо с измеренията на общностния
модел, където основополагащи са колегиалните отношения на сътрудничество, психологическа близост и подкрепа, съчетани с атсмосфера на взаимно уважение, доверие и заинтересованост [33]. В това споделено пространство на взаимност структуроутвърждаваща „общностния етос”, а от там и имплицитно присъща е индивидуалната нагласа към
просоциалност като модел за съотнасяне към
другия човек.
Стимулиране на просоциално поведение
чрез културата на общностно развитие в
училище
По дефиниция просоциалното поведение
включва различни действия, насочени към
облагодетелстването на друг човек или група
хора, като например, успокояване, предлагане
на помощ, споделяне, сътрудничество (Batson
& Powell, 2003) [34]. Според Persson (Persson,
2005) в детска възраст се наблюдават три
вида просоциално поведение – в отговор на
молба от друг човек; просоциално поведение,
мотивирано от безкористното желание за
помагане и грижа спрямо другия човек; и
просоциално поведение, мотивирано от лични, конформистки или други, неалтруистични
мотиви [35].
В реална жизнена ситуация просоциалното
поведение се обуславя от множество допълнителни личностни (диспозиционни) и ситуативни фактори [36], които модифицират и
съответно медиират или възпрепятстват неговото изпълнение.
Развиването на умения за просоциално и
толерантно поведение у децата положително
корелира с обучителна среда, която е изградена на принципите на общностно развитие и
поддържа своеобразна култура на сътрудничество, диалогичност и грижа за благополучието на собствените си членове.
В концептуален план понятието училищен
етос (училищна култура) трудно се дефинира, тъй като варира в своето експлициране, но
винаги е наличен и заявява себе си с конкретни измерения [37]. По своята същност етосът
е едновременно формален в модела зададен
от училищното ръководство и възникнал на
основата на материалните и социални аспекти
на училищното обкръжение, но и неформален, тъй като подлежи на редефиниране от
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страна на другите участници в системата
(ученици, учители, училищен персонал), т.е.
не е статичен.
Етосът възниква и се поддържа от ежедневните комуникационни и интерактивни
процеси между участниците в училищния
контекст и се регулира от груповите норми за
поведение. Той по-скоро бива артикулиран
като „усещане”за училищната институция и
олицитворява груповите ценности и визия на
общността [38]. Изследвания показват, че
училищният етос може успешно да изпълнява
ролята на регулатор на антисоциалните прояви сред децата в обучителен контекст, до
колкото привързаността на учениците към
училището и собствените учители корелира
значимо с индивидуалното неангажиране в
рискови поведения [39].
На основата на горната „операционализация” на училищната култура се извеждат базисните характеристики на общностния етос,
които предпоставят мотивиране и реализиране на просоциалността в отношенията с другите хора. Един от базисните принципи на
общностно развитие въплъщава идеята за
толерантни и внимателни взаимоотношения
между всички участници в училищната органзация и се обективизира чрез ясна система
от правила и норми на поведение, гарантиращи равнопоставеност на всеки чрез дисциплина, организация и ред, съчетани с реципрочно добронамерено и колегиално отношение, уважение към културата и жизнения
опит на всеки неин член. Специално внимание се отделя на определени групи ученици,
които често остават невидими за общността
(потенциални жертви) или се възприемат негативно поради някои свои специфики (потенциални агресори). Въпреки своята ясна
структурираност, общностната система позволява и „оставя” пространство за инициатива за подобни деца чрез ангажирането им в
социално значими активности, публични прояви, развиване на експертност и контрол върху ресурсите.
Стимулиращият просоциално поведение
училищен етос утвърждава принципа за взаимозависимост и взаимоотнасяне на всеки
член на общността. Това става възможно чрез
осмисляне значението, което имат другите за
развитието на собствената индивидуалност
чрез иницииране и участие във всяко едно
действие в споделеното пространство на училищната среда. „Пространството на общност”
в училище не описва формалното членство

или близостта в пространството, а психологическото усещане за принадлежност, стимулиращо индивидуалната и иницииращо груповата идентичност [40]. Тази своеобразна креативност на общностния етос се постига чрез
легитимизиране на партньорските отношения
и взаимно подкрепящи се взаимодействия
между учители и ученици; предизвиквайки
традиционните йерархии и ролеви предписания; конструирайки релационни мрежи от
споделящи и взаимоподкрепящи се хора.
Създаването на „пространство на общност” включва различни дименсионални проявления отнасящи се до свободата на избор за
реализация на формалните и неформални
роли на обучавани и обучаващи, както и до
пропускливостта на границите на общността
спрямо външния контекст, а в основата им
стои конструирането и поддържането на среда, толерантна към индивидуалните, автентични и дълбоки емоционални преживявания
и съ-преживявания, подкрепяйщи креативността във всичките и форми.
В крайна сметка, принципите на общностен етос се основават на базисната презумция
за равнопоставеност на всеки човек – дете
или възрастен, включен в образователния
процес, независимо от своя пол, възраст, раса,
физически и психологически особености, и
така предпоставят формирането и развитието
на просоциалността като стандарт за общуване и модел на поведение, които подкрепят
личното и групово благополучие.
Заключение
Фундаментална цел на училищното образование е да спомага за израстването на детето като самостоятелна и критично мислеща
личност, социално отговорна и обществено
анганжирана, готова да се изправи пред предизвикателствата на вечно променящия се
свят. Свят, в който насилието и агресията се
превръщат в ежедневна реалност и в който
правото на лична неприкосновеност не е гарантирано. Реалността на съвременното училище възпроизвежда моделите на взаимоотнасяне в социума, често мълчаливо понасяйки
и неглижирайки системното унижаване на
човешката личност.
Но нито едно дете не заслужава да бъде
„грешка в системата”, неблагополучно стечение на обстоятелствата, жертва на недобронамереност и злоба поради отказ от активна
човешка и гражданска позиция от страна на
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възрастните, които задават моделите на поведение и съотнасяне в училищната институция. Толерантността към агресивното поведение го хронифицира, превръщайки го бавно, но сигурно в норма на взаимоотнасяне
между хората.
За това е важно училището да не абдикира
от своята водеща роля на институция, допринасяща за моралното развитие на своите ученици, издигайки абсолютната ценност на човешкия живот.
В този смисъл моделът на прилагане на
принципите на общностно развитие е релевантен към формирането на загрижена за
благополучието на всеки ученик училищна
среда, която обезпечава равнопоставеност на
своите членове, независимо от пол, възраст,
раса, културен или етнически произход и
вероизповедание. И той като училището
„принадлежи” на всички заинтересовани
страни: ученици, родители, учители, училищен персонал, по-широката общност, в която
се позиционира, за това единствено чрез обединяване усилията на всички ще може да се
реализира културата на общност, за да стане
реалност училището, което всяко дете заслужава. Училището, което нашите деца заслужават.
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СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ОЦЕНЯВАНЕ
ЕФЕКТИВНОСТТА НА СОЦИАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ
Венелин Терзиев, Екатерина Арабска
MODERN ASPECTS IN THE ASSESSMENT
OF EFFECTIVENESS OF SOCIAL PROGRAMMING
Venelin Terziev, Ekaterina Arabska
ABSTRACT: Assessment of the effectiveness of social programming stems out from goals and tasks of social
activity imposing determination of criteria using different approaches and considering the specificity of the
levels of implementation. Defining social effectiveness and social technology is in the basis of the methods and
the models for assessment taking into account the broad spectrum of objective and subjective factors. The
assessment methods concerning the effectiveness of social programs (projects) are connected to the purpose of
the social system to social protection and provision social services to population and the use of the process
approach and the transition to program-target methods outlining the some main problems, mechanisms in social
services and tasks of evaluation determining the base requirements towards the assessments of the effectiveness
of social programming and different stages. Discussing all those issues, the study makes a proposal for a model
for assessment of the effectiveness of social programming based on the approach of “organizational
effectiveness” embracing the totality of certain elements – system of resources acquisition, choice of goals,
assessment of the impact of outer environment, choice of a strategy, conforming to the principle “what-if” and
the priorities in social activity coming from dynamic changes in social environment.
Keywords: social programming, social program, social technology, social effectiveness

частност на социалните служби в съвременните български условия, свързани с провеждането на непрекъснати и сложни реформи;

да отразяват степента на действеност
на ръководствата и управлението на целия
процес от целенасочена и систематична социална работа с населението и отделните хора,
нуждаещи се от професионална социална помощ.
В съответствие с това могат да се формулират няколко подхода за определяне на
ефективността от реализираната конкретна
социална дейност на национално и на местно
ниво. Първият е свързан с максимално обективната оценка на съотношението между постигнатите резултати, или ефекта, и свързаните с тях разходи. Ключов проблем в дадения
случай става, както измерването и описанието
на резултатите (ефекта), така и на разходите.
И доколкото те, разходите, могат да се предвиждат, планират, дотолкова и ефективността
от социалното обслужване може да бъде
предполагаема, планирана, фактическа, реално постигната.

Въведение
Изходна база за оценка на ефективността
на социалното програмиране са целите и задачите на социалната дейност, чието дефиниране е в зависимост от нивото на нейното реализиране. Казано по друг начин, те могат да
се определят на национално, на регионално
ниво, на ниво населени места, на групово ниво или на ниво отделна личност. В съответствие с това се определят и критериите за оценка на ефективността от постигнатите цели на
социалната дейност и свързаното с нея социално програмиране.
Изследванията в тази посока позволяват да
се определят качествените характеристики на
приложимостта на системата от критерии за
оценка на ефективност от социалната дейност, а именно (Терзиев, 2013):

да изразяват действеността на всички
видове, форми и методи за социално обслужване на населението;

да покажат доколко е ефективна дейността на държавната администрация, и в
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Според друг подход, фокусът е върху
оценката на ефективността на социалната
дейност от позицията на определяне степента
на удовлетворяване на социалните потребности и очакванията на обслужваните клиенти в качеството им на ползватели или бенефициенти на проекта или програмата. Тук
определящо значение имат субективните методи за оценка, т.е. мнения, съждения, изказвания (за някого, за нещо повече или помалко конкретно), конкретният субект, извършващ оценката за ефективността на социалната дейност. Поради това в дадения случай е особено важно да се определи и избере
съответният информационен източник за
оценка. А това по същество е субектът, носител на значима за оценката информация, в
лицето на ръководители, специалисти, представители на контролни органи, ползватели и
др. При това следва да се отчита, че оценъчната информация, произлизаща от конкретни
хора, винаги е субективна. Колкото повече
субекти участват в процеса на оценката, толкова в по-голяма степен при други равни условия, такава оценка се стреми към констатиране на обективната и достоверната картина
за дейността на социалните служби и реализирането на конкретната социална програма
(проект).
Сложният характер на оценката предполага и целенасочена организация на процеса за
разкриване на мненията, съжденията и умозаключенията, изказвани с помощта на определени форми и методи. В дадения случай
имаме
работа
с
процесуалноорганизационното значение на понятието
„оценка за ефективността на социалното
обслужване”. В стремежа ни да постигнем
дадена цел или да оценим даден процес, или
дадена личност, е необходимо да организираме процеса по оценката. За тази цел следва да
осигурим и обработим достатъчна по количество оценъчна информация, да създадем и
използваме определени процедури за оценка,
които да включват и съответния инструментариум, и сложни методи за верификация на
оценките.
Цялото многообразие на оценките, произлизащи от различните субекти, преминавайки
през определени процедури и стадии в процеса на оценяване, се превръща в резултативни
(крайни) оценки. По правило организационният процес по оценяване на крайната информация може да служи за основа на определени практически значими изводи, за осъ-

ществяване на съответни мероприятия и
действия, разработване на програми за повишаване на ефективността.
Социална ефективност
и социална технология
Преди началото на практическото измерване на ефективността от социалната дейност,
пред изследователите неизбежно възникват
редица въпроси, чиито отговори са свързани с
дефинирането на оценъчния обект, предмета
за оценка, субекта за оценка, наборът от критерии и показатели за оценка и т.н. И тъй като
ефективността е обобщен, интегрален показател за качествата на системата, детерминирането му е както от средата, в която функционира системата, така и от вътрешните свойства на системата (значенията на различните
показатели, характеризиращи потенциала и
ресурсите). Поради тази причина считаме, че
по-коректно е да се говори не за ефективност
въобще, а за ефективността от функциониране на системата при изпълнение на конкретни
задачи в определени среда. Нещо повече, възниква възможност функционално да се свържат всички частни показатели за качество в
общ интегрален показател- ефективност. Изследването на качеството в този вид позволява
да се заобиколят много трудности, възникващи при анализа на сложни системи.
Особено внимание при оценка на ефективността следва да се отделя на специалния
проблем за оценка на качеството. Действително много въпроси се решават през призмата на качеството, катоиндикатори (експерти)
се явяват както субектите за управление дейността на социалната служба, така и обектите
на нейната дейност. Най-типична операция
при оценка на качеството се явява ранжирането. Обектите (явленията, процесите) са
ранжирани, ако някое тяхно количествено
измерение е в съответствие с определено качество, което те имат в различна степен. В
практиката на различните социални служби
ранжирането може да се употреби в различни
ситуации. Най-характерните от тях са подреждането на обектите (процесите, явленията) от гледна точка на разполагането им в
пространството и времето в съответствие със
степента на изразяване на някое качество, което не може да се измери по каквато и да е
обективна скала, в съответствие с някои измерими или поддаващи се на отчитане качества (като правило степента на изразяване на
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качеството, според което се провежда ранжирането, винаги може да бъде практически измерена), в съответствие с някое качество, което по принцип е измеримо, обаче в дадения
момент не може да бъде измерено по причини
от практически или теоретичен характер. Характерен пример при използването на експертните оценки в управлението може да служи
съставената матрица по зависимостта „целсредство”. Клетките на тази матрица накрая
трябва да бъдат запълнени със сведения, получени от резултатите, дадени от експертните
оценки.
При анализирането на съществуващите
концепции за ефективност на социалните
служби, респективно националната социална
политика, в теорията на организация и административно управление ефективното управление се определя като отношение на „чистите положителни резултати“ (превишаване желателните последствия над нежелателните) и допустимите разходи. Решението може да се нарече ефективно, ако най-добрият
резултат е постигнат при зададените временни разходи, или ако резултатът е получен при
най-ниски разходи за избора.
Освен „икономическата съставляваща” на
понятието ефективност (отношението между
обемите, предоставени услуги към стойността
или обема от ресурси, необходими за предоставянето на обема от услуги), можем да отбележим също и „техническата или организационна съставляваща”, определяна от позициите на целедостигането. Техническата
ефективност изразява степента на съответствие на социалните служби на потребностите,
желанията и ресурсите на техните клиенти.
Понятието за социална ефективност се
разглежда в контекста на новата следкласическа парадигма на държавно управление.
Изследователите М. Димок, Анисе ле Пор и
Лейн при определяне на понятието за социална ефективност актуализират проблема за
разпределение на ресурсите методически поблизо до политическа икономия или мениджмънта на организациите1. Опитът от индустриалното и постиндустриално развитие на
всички, без изключение държави в света, убедително демонстрира недостатъчността от
чисто технократския подход към управлението. Новите технологии, информацията, тейлъризма, икономическите и математическите

методи са много важни, но позволяват да се
достигне истинска ефективност и конкурентоспособност само заедно с отчитането на
социалната мотивация на заетите лица, със
създаването на обмислена система за стимулиране. Оттук е целесъобразно извеждането
на критерии за оценка на социалната ефективност на системата за държавно управление. В тази връзка се обособяват две групи
такива критерии: общосистемни, към които
се отнасят балансираност, устойчивост, разнообразие, наличие на обратна връзка и т.н., и
специфични социални, най-важните от които
са осигуряване на социалната безопасност и
социалната защита на населението. Проблемът за социалната ефективност тясно се
преплита с проблема за безопасността на социалната система. В статистически аспект
под безопасност на социалната система
може да се разбира област в пространството,
състоянието на тази система, параметрите на
която се определят от исторически обусловен
обществен интерес.
Социалната технология е метод за управление на социалните процеси, предоставяща
на системата последователни действия на
личността, колектива, органите за управление
на региона, областта, общината и населеното
място. Моделът за „технологизация на социалното пространство“ се изразява в подреждане чрез представените в него социални
обекти и процеси по съвкупност от признаци,
свойства, характеристики, природата на тяхното сформиране, проява и възпроизводство.
По-правилно е да се оценяват технологиите
от гледна точка на оптималността на способа
за достигане до поставената цел и осигуряване на достигането на определени резултати.
Ефективността от социалните технологии
може да бъде оценена на основата на получилите в последно време и широко разпространени оценъчни изследвания. Оценъчното изследване може да бъде проведено както от
разработчика, така и от поръчителя на дадената социална технология. При това е важно,
че то може да бъде проведено и на стадия на
разработка, и на стадия на реализиране на
технологията.
Практиката на оценъчните изследвания
може да се ориентира не спрямо цялата технология, а само спрямо отделна нейна част.
Следва да се отбележи, че при оценъчното
изследване на процеса съществува ориентация спрямо вътрешните характеристики на
технологията, позволяващи да се съди за ней-

Основьi современного социального управления. М. 1999.
Основьi современного социального управления: теория и методология.
М. 2000.
1
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ните позитивни и негативни качества. В случая продуктивната и внедрителската стратегии на изследователската ориентация преминават в търсене и оценка на външните ефекти,
или спрямо нейната продуктивност.
Оценката на ефективността на технологията може да се проведе и посредством прилагането на различни модели - целеви и нецелеви. Целевият модел за оценъчно изследване е
насочен за оценка на самите цели, съответствието на социалната технология на зададените в нея цели и за определяне степента за тяхната реализация. В този случай се оценяват
качеството на декларирането и списъка на
потенциалните цели, с които може да бъде
свързана конкретната социална технология. В
основата на такава оценка могат да бъдат
приложени аналитични и експертни методи.
Оценяват се и самите технологични процедури от гледна точка на тяхната адекватност
спрямо издигнатите цели. Ефективността от
технологията е толкова по-висока, колкото в
по-голяма степен съответства на обозначените в нея цели.
Нецелевото оценъчно изследване е насочено към разкриване на явни или латентни
ефекти от социалната технология. Оценката
на ефективността на социалната технология е
свързана със сложността на отбора на самите
очаквани ефекти: от една страна е налице полимодалност на реалните ефекти за обекта,
субекта и самата социална технология като
средство, а от друга - отсъства адекватен валиден документ за тяхното измерване.
Ефективността от социалните технологии
може да се измерва и чрез съпоставяне на
възможните нива на дейност. Първото ниво
свидетелства за това, че може да бъде достигнато при съществуващите ресурси и ограничения без внедряване на технологии. Второто
ниво е свързано с внедряването на конкретни
технологии при съществуващите ресурси и
ограничения и потенциалното при развитие
на използваните технологически средства,
снемането на ограничения от различен род.
При това може да се говори за границите на
ръста на ефективност на социалната технология при наличието на ограничения в ресурсите за нейното осъществяване.
Ефективността от социалната технология
се определя както от субективни, така и от
обективни фактори. Към числото на първите
следва да се отнесат индивидуалните особености на хората, участвали при реализацията
на дадената технология, нивото на тяхната

професионална подготовка и състояние. Към
обективните фактори се отнасят факторите за
организация на дейността: обективните условия на обстановката, организацията на работното място, потокът от информация, контролът върху дейността.
Оценка на ефективността
на социалните програми
В теорията и практиката са направени редица опити за характеризиране на методиката
за оценка на ефективността на социалните
програми (проекти), представляващи комплекс от социални мероприятия, обединени от
обща цел, на основата на които е приложимостта на социалните програми в нашата
страна, насочени приоритетно към социалната защита на населението. Това, което е характерно за програмите за социална защита
на населението, реализирани от социални
служби в България, е че съществуващата днес
система за социална защита на населението и
социалното му обслужване основно е насочена към „процеса” (Белева, 1996; Владимирова, 2009; Владимирова, 2002; Владимирова,
2000). Органите за управление на социалната
защита, социалните служби, обикновено планират и оценяват своята работа изключително
в такива понятия като количество на бенефициентите на помощи, количество оказани услуги и обем ресурси, изхарчени от бюджета
или привлечени от извънбюджетни източници, като оперативни програми и т. н. Извън
рамките на вниманието им се оказва резултатът от предоставените услуги (как са повлияли оказаните услуги на поведението, способностите и самоусещането на клиентската група и т.н.). Въпреки прехода към програмноцелевия метод за управление, въпросите за
измерване на постигнатите резултати от тази
или онази социална програма и тяхното съотнасяне към изразходваните ресурси, продължават да остават извън полезрението на органите за управление на социалната защита или
финансите.
Не е тайна, че в числото на най-острите
проблеми на социалната сфера най-често се
споменава проблемът за недостатъчното финансиране, както на наличните, така и на разработваните програми. При това се забравя,
че въпреки актуалността на този проблем,
финансирането е само ресурс, необходим за
постигане на крайния резултат, а именно снижаване на социалното напрежение в об-
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ществото, повишаване на благосъстоянието и
т.н.
Един от достъпните инструменти за изменение на създалата се ситуация и прехвърляне
на вниманието върху резултатността на бюджетните разходи, се явява оценката на социалните програми. Оценката не само привлича
вниманието на държавните органи за управление към диагностиката на постигнатите резултати и получения ефект (както с количествени, така и с качествени методи), но и усъвършенства аналитичната база, повишава
културата на социалните служби. Тя позволява да се задават правилни и своевременни
въпроси, да се развиват аналитични подходи
към решенията за изразходване на бюджетните и привлечените средства и при разработката или коригирането на социалната политика.
По-конкретно става дума за следните въпроси: Достига ли програмата поставените цели?
Социалната помощ предоставена ли е именно
на тези, за които е предназначена? Осигурена
ли е заетост на подходящите бенефициенти?
Съществува ли изтичане на бюджетни средства към тези, които не се нуждаят от помощ
или включване в програмата? Има ли административни бариери, препятстващи достъпа
до програмата? Как се съотнасят постигнатите резултати към изразходваните средства?
Всички тези и други въпроси, формулирани в хода на оценката на социалната програма, очертават кръга от действително значими,
ясни и поддаващи се на измерение задачи в
рамките на промеждутъчното или дългосрочното развитие на системата за социална защита на населението. Бюджетните ограничения
са само един от външните фактори, определящи необходимостта от оценка на ефективността от изразходването на бюджетните
средства. Общественият натиск от страна на
населението, явяващо се потенциални избиратели, е друг ключов фактор, стимулиращ
внедряването на оценката. Политическият
натиск от страна на избирателите, от една
страна, и бюджетните ограничения от друга,
определят необходимостта от анализ на конкретните резултати от социалната програма,
финансирана от националния бюджет, както и
от привлечените средства. Оценката предоставя на представителите на националните и
местните държавни власти пълна, осмислена,
обективна информация за резултатите от
програмата и ефективността от хода на нейната реализация. По такъв начин оценката се
явява начин за обратна връзка между предс-

тавителите на органите на властта, бенефициентите и програмата. Информацията, получена в хода на оценката, позволява също така да
се популяризира конкретната програма в местното съобщество.
Междинната оценка, поставяща си за една
от своите цели анализ на бюджетните разходи
и привлечените ресурси при реализацията на
програмата, позволява да се разкрият причините за разминаването между прогнозираните
и фактическите данни. Понякога грешката
може да се крие в самите прогнози, неотчитащи редица външни фактори, влияещи върху
разходната част на програмата. Оценката позволява навреме да се разкрият подобни фактори за въздействие, което позволява да се
коригира прогнозата за разходите по програмата на основата на по-точни фактически
данни. Оценката също служи като основа за
приемане на претеглени икономически и политически рационални решения, отнасящи се
до реализацията на програмата, а също така и
нейното своевременно коригиране. Особено
важна е възможността за сравнение на социалните програми с други форми на социална
подкрепа при ситуация на бюджетни съкращения и необходимостта от приемането на
решения, относно продължаване на финансирането.
Какви са изискванията, предявявани към
оценката? Оценката на ефективността на
програмата трябва да се основава на точни
критерии, своебразни ориентири, определящи
ефективността на социалната програма с
конкретни показатели. Дадените ориентири
могат да представляват формално приети
стандарти за социално обслужване, но могат
и да се явяват параметри, разработени
специално за тази програма, например
минималните стандарти за качество на
социалните услуги.
За да може оценката да е ефективна, тя не
трябва да зависи само от мнението на ръководителите и управляващи програмата. С други
думи, решението за провеждане или поръчката за оценка, трябва да се намират в компетенцията на хора, стоящи над ръководството
на конкретната програма. Важно средство за
съхраняване на обективността се явява привличането на независими специалисти, нямащи лична или професионална заинтересованост от резултатите от оценката. За да може
оценката да има практическа ориентация и
полезни резултати, тя трябва да отчита мнението на специалистите-практици (например
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социалните работници или служители в съответните служби), а също така и на клиентите
(ползватели) на програмата. Специалистите и
ползвателите предоставят значима информация, относно различни аспекти в реализацията на програмата, възникващите трудности и
пътищата за преодоляването им.
За да бъде оценката надеждна, тя трябва
да се провежда от специалисти, да се използват съответстващи съвременни стандарти за
методология. При това информацията за резултатите от оценката трябва да бъде достъпна за основните заинтересовани страни и
трябва да се обсъжда от колкото се може поширок кръг специалисти, така или иначе съпричастни към реализацията, финансирането
или разработката на социалната програма. По
такъв начин основният метод, използван за
определяне на ефективността от държавните
програми за социална подкрепа на населението, са оценъчните изследвания на различните
показатели за ефективност на всички стадии
при осъществяване на програмата. Поконкретно става дума за следното:

на етап разработка: проектът за
програма се оценява по качествени показатели на фиксираните в него основни ценностни
ориентири (степени за съответствие на целите
на създателите на програмата с целите на социално-икономическо развитие на страната,
декларираните законодателно норми и принципи, а също така и с очакванията на субектите на програмата);

на етап реализация: ефективността от
програмата, изразявана в качествените показатели на организационната, правната и управленска съставна компонента при осъществяването на програмата (условие за ефективно в социално отношение държавно управление се явява наличието на ефективен механизъм за координация на социалните въздействия в държавната чрез своите социални служби - изпълнител на програмата);

на завършващия (оценъчен) етап:
програмата се оценява по количествени показатели на икономическата съставна компонента на ефективността (съотнасяне обема на
услуги и тяхната стойност в условията на ограничени човешки и материални ресурси) и
по качествените показатели, които са установени от създателите на програмата (степента
за съответствие на целите на ръководителите
и организаторите на програмата с потребностите на субектите на програмата).

Модел за оценка на ефективността
на социалното програмиране
В цялата многоаспектност на оценката на
ефективността на социалното програмиране и
на неговия продукт- социалната програма, в
контекста на управлението по резултати,
спазвайки принципа „какво-ако“, съобразно
приоритетите в социалната дейност, произтичащи от динамичните поромени в социалната
среда, считаме за целесъобразно да предложим модел за оценка на ефективността, базиран на подхода на „организационната
ефективност“ (Каменов, 1999, с. 682-695;
Димитрова, 2014, с. 66-70). В основата на
един такъв модел е съвкупността от определени елементи (Griffin, 1990, p.116; Каменов,
1999, с. 682-695), каквито са система на придобиване на ресурси, избор на цели, оценка
на въздействието на външната среда и избора
на стратегия. В контекста на същността на
социалното програмиране наличието на посочените елементи в максимална степен могат
да удовлетворят изискванията за ефективност
на дадена социална програма. А тя, социалната програма, като съвкупност от социални
мероприятия (конкретни действия с конкретни срокове), осъществявани от органите и
структурите за социални дейности, насочени
към осъществяването на определена цел, за да
се оцени като ефективна, следва да е ресурсно
осигурена, да е с ясно дефинирана цел, като
краен резултат, съобразен с динамичната социална среда, чието постигане да е на основата на избора на подходяща стратегия, допринасяща за достигане на крайния желан резултат. И всичко това е в зависимост от начина
на трансформиране на ресурсите в необходимите социални способности в интерес на социалните политики. Тук следва да посочим,
че под социална способност следва да разбираме възможността за изпълнение на определени действия за постигнае на определена цел
или желан краен резултатпри определени условия и в съответствие с определени стандарти и социални политики. Тази е причината и
за избора ни на подхода на „организационната ефективност“ за целите на предлагания
от нас модел, доказан като добра управленска
практика при реализацията на зависимостта
„ресурси-способности-ползи
(резултати)“
(Семерджиев, 2007, с.162; Димитрова, 2011,
с. 13).
При постановката на модела, насочваме
своето внимание към входа на организацията

29

(Министерството на труда и социалната
политика (МТСП), социалните служби на
различни нива на управление). По същество
това е системата на придобиване на ресурси,
които са необходими при реализацията на
социалната програма, за да се реализира
дадена социална политика като желан
резултат. А това означава, че системата на
придобиване на ресурси е в пряка зависимост
от целите и потенциала на социалното
ведомство и социалните служби. И тъй като
Ресурси
Материални
Финансови
Човешки
Други

за всеки конкретен ресурс потребителите във
времето са различни, се обуславя и
необходимостта от текущ контрол върху тях.
Оттук проявлението на системата на
придобиване на ресурси, като първи елемент
на предлагания от нас модел, е визуализирано
с фиг.1, от която е видно, че наличието на
следните две групи връзки: ресурсиорганизация-цели и конкретни ресурсипотенциал-стратегия.

Организация
(МТСП, социални
служби)

Цел(и)
(Социална защита)

Потенциал
(Способности)

Стратегия
(Социални политики)

Фиг. 1. Система на придобиване на ресурси
Първата връзка, ресурси-организация-цели,
изразява какви ресурси са необходими, за да
се постигнат набелязаните цели в социалната
област с дадена социална програма за
социална защита. Втората връзка, конкретни
ресурси-потенциал-стратегия,
е
поконкретна и изразява с конкретните ресурси
на входа и с притежавания потенциал
(способности) на държавата, в лицето на
Министерството на труда и социалната
политика, респективно социалните служби на
различни нива на управление, каква
стратегия / стратегии следва да се приложат,
за да се постигнат задаените цели при
реализацията на социалната политика.
Вторият елемент на модела е свързан с
избора на цел и е насочен към изхода, като
определя степента на постигане на
предварително поставената цел, а това
означава по какъв начин да се трансформират
ресурсите на входа, за да се постигне целта,
което е видно от фиг.2.
Материални
ресурси

Финансови
ресурси
Трансформация
на ресурсите

Организация
(МТСП,
социални
служби

Човешки
ресурси

Третият елемент в модела е оценка на
външното влияние. Основен момент тук е
свеждане на въздействието на външната среда
до минимум и увеличаване на ползите от
постигане на целите. Това означава, че е
необходима точна оценка на влиянието на
факторите на външната среда, която до
голяма степен е пряко свързана с четвъртия
елемент - избор на стратегия. За да бъде
направен такъв избор следва да се определят
приоритетите на социалната политика, като
областите на влияние се подреждат по степен
на
важност,
съобразно
потенциала
(способностите),
взаимодействието
с
организационната среда, посоката и силата на
външния натиск, приоритетните области на
социалната политика в бъдеще.
В съответствие с посоченото, обобщеният
модел за оценка на ефективността на
социалното програмиране, базиран на
подхода на организационната ефективност, е
представен на фиг. 3.

Цел/и на МТСП
социална защита

Други
ресурси
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Фиг. 2. Избор на цел
1
Придобиване на
необходимите
ресурси от средата

2
Комбинация от ресурси
за постигане на
необходимите
резултати

система за избор на
ресурси

3
Целеполагане
избор на цел

оценка на външното
въздействие

(социална зашита)

Трансформация

Изход

Вход

4

5
Изпълнение на
избраната стратегия
в средата
от… до…

Избор на бъдещи
ресурси
комбиниран избор

избор на стратегия

Фиг. 3. Модел за оценка на ефективността на социалното програмиране, базиран на
подхода на организационната ефективност
Прави впечатление, че така представеният
модел е цикличен процес, свързан с целевото
управление. Казано по друг начин, целта се
изследва
като
желано
състояние,
а

резултатите - като реализирани цели. На тази
основа зависимостите са:

ресурси-оценкана въздействието на
външната среда (фиг. 4);

Цел

Ресурси
Стратегия

(Социална защита)
Желан резултат

Оценка на
влиянието на
средата

(Социална политика)

Фиг. 4. Зависимост „ресурси - среда - постигнат резултат (цел,ползи)“

реализирана цел (постигнат резултат) - мениджърско решение (съобразено с

промяната в социалната среда) - нова цел
(фиг. 5).
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Постигнат резултат
(социална политика)
Реализирана цел (социална защита)

Мениджърско решение

потребност от нови
ресурси

във връзка с
промяната на средата

Избор на стратегии

Нови цели
(бъдеша социална зашита)

Фиг. 5. Зависимост „получен резултат-решение-нова цел“
Посочените
две
зависимости
имат
отношение към ползите (ефектите), а това
означава, че практическата реализация на
предложения модел е в оценка на степента на
реализация на целите (резултатите), заложени
със социалната програма, чийто израз е
оценката на ефективността на социалното
програмиране с отчитане на многоаспектността в динамична социална среда.

управлението в публичния сектор, в частност
и на управлението на ресурсите на държавата,
програмирането е междинен етап между планирането и бюджетирането при изпълнение
на социалните политики на държавата.
2.
Конкретизацията на целите на общественото управление е посредством социалната програма, като динамичен структуриран образ и начин на действие за координирано взаимодействие от субектите на властта,
което позволява решаването на социално значими проблеми, съобразно тяхната ресурсна
обвързаност, изпълнители и срокове за решаване на комплекс от задачи и мероприятия.
3.
Ефективността (икономическа и социална) на функциониращата и развиващата
се социална система винаги се явява резултат
от действията на всички фактори на системата в тяхната съвкупност, представяна като
интегративна резултативност. Непротиворечивостта и сложността на връзката между
икономическата и социалната ефективност е
обусловена от методическия принцип, според
който реализацията на социалната програма
сама по себе си се превръща в катализатор за
ефективно обществено-икономическо развитие.
4.
Обосноваността на целите и задачите за оценка на ефективността на социалните
служби в България, осигуряване на стабилност и помощ на хората в неравностойно положение (уязвимите групи на пазара на труда), известни като рискови групи, е детерми-

Заключение
В обобщение на изложението следват изводите и препоръките, свързани със социалното програмиране и неговата значимост за
регулиране на социалното развитие. Изследвано като обществено явление, социалното
програмиране
и
неговият
понятийнокатегориен апарат е призван да помогне за
отговора на въпросите, за съдържанието и
формите на програмиране, за неговата роля и
място в теорията и практиката на общественото управление.
1.
Съвременното третиране на програмирането като общ принцип на управление,
се свързва с предварително планирани бъдещи действия и дейности, насочени към постигането на определена цел с определени средства, съобразно предизвикателствата на динамичните промени в социалната среда на основата на алтернативност на решенията и избор на оптималния вариант, допринасящ за
управлението по резултати. Като основа на
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нирана от аналитичните възможности на социалната служба по идентификация и оценяване на „запитванията“, ресурсната осигуреност на социалната служба за оперативно
удовлетворяване на „запитванията”; нивото
на взаимодействие между институциите на
правителствено (национално), общинско и
неправителствено
ниво;
социалноикономическите условия и квалификацията
на сътрудниците на социалната служба.
5.
Теоретико-прагматичният обзор на
социалното програмиране позволява приложимостта на подходяща методология за разработване на активна социална програма, чиято най-важна цел е детерминирана от изпреварващото ниво на познания, предвиждане и
достигане на социално значими последствия
от бъдещето при формирането на общия обществен процес.
6.
За оценката на ефективността на социалната програмата е необходимо дефинирането на точни критерии, своебразни ориентири и конкретни показатели, които могат да
служат като формално приети стандарти за
социално обслужване и като параметри на
самата програма.
7.
Многоаспектността на оценката на
ефективността на социалното програмиране и
на неговия продукт- социалната програма, в
контекста на управлението по резултати,
спазвайки принципа „какво-ако“, съобразно
приоритетите в социалната дейност, произтичащи от динамичните промени в социалната
среда, обуславя необходимостта от адекватен
модел за оценка на ефективността, базиран на
подхода на „организационната ефективност“.
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WAYS OF EFFECTIVE SOCIAL POLICY IMPLEMENTATION
THROUGH ENCOURAGEMENT OF SOCIAL ACTIVITY
Venelin Terziev, Sevdalina Dimitrova, Ekaterina Arabska
ABSTRACT: The paper discusses the issue of social activity of human resources as a basis for effective
social policy analyzing the notions of social policy, social activity and social management from the point of view
of the effective management of human resources outlining essential principles and important factors in
connection to social activity and decision-making. The study proposes a model of social activity based on the
“collective qualification”, i.e. active social policy for social protection targeted to active labour market
requiring planning, prognosis, programming, analysis and design of occupations and human resources
management on different levels based on competence and competencies.
Keywords: social policy, social activity, human resources management, active social program

селението, равнище, начин и качество на
живот на населението, неговите доходи, ниво и структура на потребление на материалните и културните блага,... форми на социално осигуряване, социално обслужване на
населението,... осигуряване на целева държавна помощ на най-незащитените, найуязвимите социални и бедни слоеве от населението... мерките, насочени към създаване
на условия за самозащита с цел да се поддържа и повишава равнището на благосъстояние...“ (Терзиев, 2013, с. 17).
Прави впечатление, че в обхвата на социалната политика се включва широк арсенал от
понятия (социална защитеност, социална защита, социална подкрепа, социална самозащита, социална помощ, качество на живот),
дефинирани в цитираното издание (Терзиев,
2013, с. 18-19). Оттук, в съдържанието на социалната политика се обособяват конкретни
действия на държавните органи, на недържавните учреждения, на обществените обединения, свързани с реализацията на тактическите и стратегическите задачи по хармонизиране на обществените отношения. И тъй
като в основата на тези отношения са хората
със своите действия и умения, те се превръщат в ключов фактор на социалната политика. В него се синтезират, мултиплицират останалите компоненти на ресурсите на една
страна и по този начин ги превръщат в краен

Въведение
Изходна основа на научните ни търсения е
тръгналият най-напред в Япония и получил
широка популярност в управленската теория
и практика лозунг- „хората решават всичко“.
Нещо повече, те - хората, са в основата на
социалното управление, като обособена управленска област, чиято цел е управление на
взаимодействието между обекта и субекта,
(имащи социален характер), протичащо в определена социална среда; и доколко действията на субекта и обекта, като елементи на социалното управление, са адекватни на промените в средата, се предопределя от тяхната
активност. Казано по друг начин, рационализирането на социално-управленските решения
е в пряка зависимост от провежданата социална политика.
Социалната политика като съвкупност от
принципи, правни норми, дейности и институции, целящи създаването на условия, осигуряващи качеството на живот на гражданите
на една страна, е израз на обществените отношения между държавата и нейните граждани. Социалната политика детерминира безопасността (социална, здравна, икономическа)
и сигурността на хората в социума. Тази е
причината тя да се дефинира като „философия, идеология, програма за въздействие върху демографската ситуация, заетост на на-
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продукт при планирането на целите за постигане на социално-икономическо развитие,
позволяващо провеждането на ефективна социална политика.
Нещо повече, изследванията сочат, че „70%
от световното богатство е под формата на
човешки капитал- уменията и познанията на
хората, а не - във физически или финансов
капитал. Стратегията на много фирми днес
явно се ръководи от идеята за човешките
ресурси, подчертавайки индивидуализацията,
обслужването и новаторството“ (Лейзиър и
Гибс, 2009, с. 11). Казано по друг начин, човешките рeсурси са хората в една организация, които със своите професионални и личностни качества правят възможно постигането на нейните стратегически цели. Заедно с
останалите ресурси, те следва да отговарят на
потребностите на организацията и по начина,
по който се трансформират в способности, се
предопределя ефективността от тяхното използване. Това означава, че те, човешките
ресурси, заедно с останалите, се явяват функция, подсистема и обект на управление. Основание за това е обстоятелството, че от
гледна точка на целеполагането, те са функция на управлението. Прилагането на натрупаните научни знания по обща теория на системите, основавайки се на системния подход,
взаимодействайки си с другите управленски
подсистеми, им придава характер на управленска подсистема. Обект на управление са,
тъй като посредством правите и обратните
информационни връзки подлежат на управление, въздействие с цел получаването на определен резултат. Оттук, управлението на човешките ресурси (УЧР) се определя като
„система от принципи, методи, средства,
правни норми, правила, критерии, изисквания,
стандарти, процедури, политика, планове и
програми за формиране и използване на човешките ресурси в организацията в съответствие с нейните непосредствени интереси и стратегически цели“ (Шопов и Атанасова, 2003, с. 18-19; Шопов и кол., 2003; Димитрова, 2014, с. 288). Или УЧР е дейност,
произтичаща от стратегическите цели на организацията, която изисква прилагането на
стратегически подход на управление при вземане на управленските решения, свързани с
този ресурс. В този смисъл човешкият ресурс
се явява отражение на специфичните обществени отношения в интерес на социалното управление, като част от общодържавното управление. И в среда на динамични промени,

изискващи участието на човешкия ресурс в
обществено-икономическите процеси, чрез
поддържането и развитието на адекватни на
промените в социалната среда способности за
хармонизиране на обществените отношения,
се изисква изграждането на ефективна система за социална активност.
Социална активност
и социално управление
Социалната активност по своята същност
се свързва с предвидливост и действия, изпреварващи събитията. Казано по друг начин,
тя е пряко свързана с промяна в обществените
отношения, предизвикани от хората, от личността. Оттук „...социалната активност е
реализиране на определена нова норма - мяра
на дейността, която норма - мяра изпъква
като нова в непосредствено сравнение с утвърдената, с онази, която се счита за „нормална” от здравия разум в живота. Личността реализира тази нова норма - мяра
или в собствената си дейност, или в дейността на другите хора, техните обединения, обществените институции..., дейност,
която поражда дейност“ (Мирчев, 1998, с.
416). Това, което прави впечатление е, че
същностните характеристики на социалната
активност са промяната, дейностите, социалният субект, обществената система, обществените отношения. Във всичките нейни форми, „личността целенасочено внася промени
в дейността и резултатите от нея (своя или
чужда дейност) и така предизвиква обществена промяна и създава условия за промяна
(прогресивна или регресивна)“ (Мирчев,
1998).
Социалната активност обективно и субективно се осмисля от личността като нейна
дейност за развитието на обществото от позициите на възприетите от нея конкретни общностни интереси, идеали и представи. Социалната активност представлява
(1) целенасочени усилия от страна на
личността;
(2) за значим личен принос в това развитие;
(3) чрез достъпните й форми и средства;
(4) във възможната степен (Мирчев,
1998).
А това определя нейното обществено
предназначение, чийто израз е привеждането
на обществената система и обществените отношения съобразно динамичните промени в
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социалната среда. И тъй като в основата на
тези предвиждания и дейности е субектът,
човешкият ресурс, воден от личния и обществения интерес към промяна, социалната активност се свързва и с понятието интерес, мотивираност, стремеж към удовлетвореност на
потребности, които са в зависимост от организационните промени, интензивността на
тези дейности е в пряка зависимост с факторите на социалната среда. Всичко това е в обсега на социалното управление, като част от
общоуправленския процес и във връзка с управлението на човешките ресурси. За да имаме ефективно управление на социалните процеси, повече от всякога е необходимо да се
съблюдават определени правила, принципи,
които по същество са принципи и на управлението на човешките ресурси (УЧР). Става
дума за следните (Димитрова, 2014, с. 289292):

предвидимост, чийто израз е в синхронизирането на социалното управление с
дългосрочните стратегически изисквания и
обществените потребности;

интеграция, чиято приложимост е в
интегрирането на социалното управление в
единна рамка, която да консолидира планираните стратегически цели на социалната политика на основата на справедливо и безпристрастно отношение към личността;

синхронизация, изразена в планирането, организирането, координирането на
дейностите по социално управление;

защита на информацията, съобразена с изискванията за защита на личните
данни, целостта и сигурността на информацията, свързана с личността и социалните процеси;

съпричастност, гарантираща идентификацията на потребностите на личността и
тяхното удовлетворяване в реална социална
среда;

гъвкавост, на основата на която социалното управление да се адаптира към
промените на социалната средата.
И всичко това е в интерес на целите и задачите на социалната политика, чието постигане е резултат от активността на човешкия
фактор, разбиран като отделната личност, колектива, обществото и отношенията на хората
в този колектив, в това общество на основата
на самосъзнанието. А тази активност, социална по характер, е детерминирана от определени фактори - общи и специфични (Каменов
и кол., 2000, с. 11).

Сред общите фактори внимание заслужават:

общата култура, която е от значение за поведението на човешкия фактор в колектива, в обществото;

специално-функционалната култура - резултат от поведението на личността
при осъществяването на професионалните
взаимоотношения;

мотивиращите фактори, свързани
със стимулирането и съобразяването на интересите на личността в колектива и в обществото.
Към специфичните фактори за социална
активност се отнасят:

начинът на изработването на управленските решения, като водещи са следните два момента- единият, когато трябва да
се осигури участието на колектива, на обществото при изпълнението на решението и вторият- когато е важно да се действа на момента и за кратко време да се постигне съответната цел;

начинът на управленското общуване, като от изключителна важност е управленската отговорност, проявяваща се чрез т.
нар. „управляваща петица” (Панасюк, 1999,
с. 39), илюстрирана чрез пръстите на ръката.
Посредством този подход отговор получават
следните въпроси: по-голям натиск (палец);
кой е виновен (показалец); чий е изборът
(среден); чий е инструктажът (безимен) и чий
е контролът (малък).
Прилагането на този подход за управленско общуване е крайно необходимо при изпълнението на управленските решения в социалната сфера, които твърде често следва да
се вземат според конкретната ситуация и чието изпълнение е резултат от приноса на всеки
член от колектива, от обществото и екипното
им взаимодействие. Постигането на мотивираност у личността понякога обуславя практиката отговорът на въпросите на управляващата петица да се получава „очи в очи” (Паркинсон и. Рустомджи, 1991, с. 4).
Познаването и съобразяването на посочените фактори за социалната активност на човешкия фактор е в основата на формирането
на ръководители за всички нива в управленската йерархия на социалната система (стратегическо, оперативно и тактическо ниво) с изградени лидерски качества на основата на
колективната квалификация и екипната дейност (Каменов и кол., 2000, с. 23). Това означава формирането на способност за:
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управление на промяната в социалната среда чрез обединяването на специалисти с различна квалификация при изпълнението на поставените цели;

обвързване на целите с личните интереси;

мотивиране на високоефективна комуникативност между отделните специалисти;

сливане на колективната, социалната
с личната отговорност при изпълнение на задачите;

оптимално използване на квалификацията на участниците в екипа, съответстващо на характера и сложността на изпълняваните задачи.
Не на последно място, социалната активност, като предвиждане, възможност за управление на промяната, на обществените отношения в обществената система, се свързва
сформирането на култура за „безопасността
на жизнената дейност, както на отделния
човек, така и на обществото като цяло...
Безопасността на жизнената дейност следва да се разглежда като нова културнообразователна област...” (Madanski, 2013), в
чийто обхват се включват „общите закономерности на опасните явления и съществуващите методи и средства за защита на човека във всички условия на съществуването и
среди на обитаване“(Madanski, 2013). А това
означава провеждане на необходимото обучение от ранна възраст на различните нива с
цел да се осигури „интегрираност... насочеността на образователния процес към формиране в обучаемите на съвременна култура
на безопасност за намаляване на отрицателното влияние на човешкия фактор върху безопасността на личността, обществото и
държавата...“ (Madanski, 2013). Това е в интерес на жизнеспособността на настоящите и
бъдещите поколения, като фактор за сигурността и социалната защита на нацията в среда на динамични промени, както и в основата
на социалното програмиране и създаването на
активна социална програма. Следвайки логиката на тези съждения, научните търсения в
по-нататъшните ни изследвания са насочени
именно в към създаването на модел, включ-

ващ активната социална програма като инструмент на ефективната социална политика.
Модел за социална активност, базиран
на колективната квалификация
Прилагането на модела за колективната
квалификация цели разкриването на потенциала и на отделната личност, и на колектива, и
на обществото като цяло, при постигането на
крайните резултати, обединени от глобалната
цел на социалното управление. Това, от теорията по лидерство, е в основата на фокусирането „върху освобождаването на човешкия
талант и осъществяванетона потенциала на
хората” (Шарма, 2005, с. 85) при управлението на промяната в обществената система, в
обществените отношения, съобразно промените в социалната среда. Адаптирането на
модела на колективната квалификация и
екипната дейност (Каменов, 1999, с. 455) позволява определянето на ролята и мястото на
човешкия фактор в социалното управление на
страната по зависимостта „цел - резултати”,
видно от фиг. 1.
Казано по друг начин, чрез така посочения
модел, насочен към провеждането на активна
социална политика за социална защита, посредством реализирането на активни социални
програми чрез екипната дейност на социалните служби, става възможно рационализирането на управленските решения за социално
управление. Реализацията на същите е посредством формирането на активен пазар на
труда, който е в основата на промяната на
обществените отношения, адекватни на динамичните промени в социалната среда. А
това по същество е нито повече, нито помалко израз на соцалната активност на човешкия ресурс, като основен социален субект
на пазара на труда. И тъй като целта е провеждането на активна социална политика за
стимулиране на трудовия пазар, съобразена с
потребностите на този пазар, това повече от
всякога изисква планиране, прогнозиране,
програмиране, анализ и проектиране на
длъжностите и ефективно управление на човешките ресурси на всяко ниво, базирано на
управлението по компетентност и компетенции.
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ЦЕЛ
(активна социална политика)

Обратна връзка

ЗАДАЧИ

МОДЕЛ НА КОЛЕКТИВНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ
(активна социална програма за социална защита)

ЕКИП
(социални служби)

РЕЗУЛТАТ
(активен пазар на труда)

Фиг. 1. Модел за социална активност, базиран на колективната квалификация
Всичко това е в пряка зависимост от мотивирането на човешкия фактор и повишаването на неговата социална активност посредством изграден професионален профил, социален статус, повишаване качеството на живот,
финансово управление и възвръщаемост на
инвестициите в човешки ресурс, установяване
на ключови показатели и измерители, формиране и развитие на способности в отговор на
потребностите на пазара на труда, създаване
на координационен механизъм за отчетност,
мониторинг, контрол и прозрачност на постигнатите резултати.

за социална защита и активните социални
програми за изграждане на активен пазар на
труда, отчитайки социалната активност на
човешкия ресурс като основен социален субект на пазара на труда.
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Заключение
Разглеждането на социалната активност на
човешките ресурси в контекста на социална
политика, социален мениджмънт и теорията
на управление на човешките ресурси води до
оформянето на важни изводи относно основни принципи в социалното управление и детерминиращите фактори в социалната активност в пряка връзка с формирането на управленски способности, мотивация, екипност и
оптимално използване на опит и квалификация. Предложеният модел за социална активност, базиран на колективната квалификация
и зависимостта “цел – резултати”, подчертава важността на активната социална политика
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CONTROLLED DEVELOPEMENT OF SOCIAL PROGRAMMING
Venelin Terziev, Evgeniy Stoyanov
ABSTRACT: The analysis of advantages and disadvantages of program-target approach in management
confirms the necessity of a new view on the results-oriented approach to management as well as the
organizational effectivenss discussed in the context of the management of complex systems, programming as an
important element of the purposeful systems, and social programming in particular on the basis of the
sociological approach to the culture, state regulation and market self-regulation and the use of system
approaches. Elucidation of the essesnce of the phenomenon of social programming and its interrelations with
management approaches and the concept of controlling is accomplished on the basis of a profound analysis of
theory and practice both in historical and conceptual plan deducing the main dependencies between social
programming as a basis of the social development and the concept of controlling.
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линейна ограничителна функция при наличие
на линейни ограничителни условия) и нелинейно програмиране (съвкупност от математически методи за определяне на найголямата и на най-малката стойност на нелинейните функции при наличие на ограничителни условия)2, в съвременния свят на информационните технологии това понятие е
ключово за компютърната област (отъждествявано с кодирането). Нещо повече, в своето
широко тълкуване, понятието „програмиране“ се свързва с кръг от действия в писмен
вид, изразяващи предсказване, предвещаване,
предупреждаване, заявяване, провъзгласяване, предписване, заповядване.
В тази палитра от значения на понятието
„програмиране“ общото е, че с него се изразява определена страна на човешката дейност,
а именно - предварителното планиране на бъдещи действия и дейности с обозначаване на
техните ограничения. И именно тази страна
се отличава с обществен характер, чието проявление е в необходимостта от една страна от
вземане на решение, а от друга - с изготвянето на програма, изразяваща определено предписание, публично обявление. В този смисъл
програмирането се явява процес на разработване на програми, разбирани като конкретен
модел за целенасочена дейност за постигане

Въведение
В съвременното обществено-икономическо и политическо пространство популярност придоби феноменът, наречен „социално
програмиране“. За да изясним неговата същност и значимост за теорията и практиката на
управлението в публичния сектор, ние се позоваваме на етомологията на понятието
„програмиране“, чиито корени имат древногръцки произход („про“- предварително, преди
това, и „грамма“- пиша, обозначавам). Оттук
и неговото проявление е в съществителното
„програма“, което означава „предписание“,
„известие“, „план за работа, дейност... основни задачи и цели на политическа партия, обществена организация, обществен деец и други... кратко изложение на съдържанието... на
учебен предмет... “1.
В своето развитие понятието „програмиране“ в класическия си вид се налага в математиката като съвкупност от методи за създаване на алгоритъм на работа на електронно
изчислителна машина... цялостен изчислителен процес, който цели оптимизация на определен математически израз при дадени математически условия. Приложимо в неговите
разновидности на линейно програмиране (метод за намиране максимума или минимума на
1

Речник на чуждите думи в българския език С. 1982 с. 693.

2
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Пак там с. 694

на дадена цел на обществено-икономическото
и политическото развитие в новия световен
ред.
Съвременното третиране на понятието
„програмиране“ го определя като общ принцип на управление, на основата на който субектът извежда действията си с определени
средства в направление към целите, съобразно динамичните промени на заобикалящата
го среда. Казано по друг начин, върху конкретното съдържание, структура и динамика
на целта, действията за нейното постигане са
повлияни от предизвикателствата на средата,
в която функционира системата, от степента
на тяхното познаване и зависимостта на субекта, неговата ценностна ориентация, приоритетите, възможностите, с които разполага,
избраните форми и методи за достигане на
желания резултат. Това повече от всякога определя необходимостта от алтернативност на
решенията и избор на оптималния вариант,
допринасящ за управлението по резултати.

ли, изискващи хората да се държи по строго
определен начин;

пазарът - изразен чрез мрежата от
равнопоставени отношения по хоризонтала,
основани на покупко-продажбата на различни
блага, на собственост, на равновесие в интересите на продавач и купувач. В живите, реалните стопански и обществени системи те
почти винаги съществуват. По-важното е на
какво се дава приоритет и на кое се залага
най-вече.
И тъй като програмирането е съпътствано
от употребата на посочения инструментариум
на управлението, обстоятелството, че то е това, което осигурява организацията, която сама
по себе си е йерархична, с характерните отношения на власт, подчинение и т. н., в която
е налице „систематизирано, съзнателно обединение на действията на хората, преследващи достигането на определени цели” (Терзиев, 2013), е в подкрепа на твърдението, че
то е общ принцип на управление. И то на управление, ориентирано към резултати.
Нещо повече, това осигуряване на организацията чрез програмирането може да да се
представи като набор от определени съставляващи. Става дума за:

свързване на целта с възможните
средства за достигане, избор на вариант и утвърждаването му в качеството на необходим;

изработване, възпроизводство и коригиране на изпреварващ алгоритъм или прототип за действия, водещи към достигането на
целта;

структуриране на тези действия по
определен начин, придаването им на целесъобразност и последователност, без които самите действия са само отделни, разпокъсани
актове, несвързани в единен процес;

комуникация на програмата с агентите, мониторинг на техните действия по нея.
Оттук програмирането се явява важен елемент в целеустремените системи, особена
разновидност на които се явяват организационните системи. По своята същност организационната система е такава система, чието
предназначение е съгласуване на действията
на целеустремени части, каквито са социалните групи и личности, и целенаправление
(средства и предмети за дейност) с глобалната
цел, а именно - получаването на определен
резултат (основен краен продукт). Казано по
друг начин, програмирането по определен
образ и начин свързва целеустремената част

Програмирането като механизъм на управление, ориентирано към резултати
Едновременното адекватно разграничаване
на фазите на управлението - планиране, програмиране и бюджетиране, анализът и подходящата оценка на тяхното взаимодействие, е в
покрепа на избора на тези страни. Става дума
за едно непреходно достойнство на PPBS, което не е за подценяване. Освен това тя изисква специално внимание и на съотношението
между приходите и разходите. По-конкретно
се държи сметка на действителната цена на
трансформираните ресурси, необходими за
постигането на предварително зададени резултати, определени като възможност или
изпълнение на задължение, което е в подкрепа на управлението по резултати, на ролята и
мястото на програмирането в управлението
на обществените процеси. А то, управлението, прилага определен инструментариум за
въздействие върху хората, включващ:

йерархията - организация, в която начинът за въздействие (отношение спрямо
властта) е подчинението, натискът отгоре
върху човек с помощта на принудата, контрола върху разпределението на ресурсите и др.
подобни;

културата - като проявление на изработени и признати от обществото и организациите групи от ценности, социални норми,
установки и стереотипи за поведение, ритуа-
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от организационната система със средствата и
предметите на дейност.
Това е едната страна на взаимовръзката
между формите на организационната система
и програмирането. Не е за пренебрегване и
другата страна, при която проявлението е в
обратното въздействие на формата на програмирането и неговият продукт – програмите,
върху организационната система. Изработената и фиксирана в определен вид програма
може да детерминира определена форма на
системата. Измененията в програмата (корекциите) като правило довеждат и до съответни
изменения в системата.
Програмирането има пряко отношение и
към друг исторически изработен подход за
управленско въздействие. Става дума за културата. Тук също се открива дълбока взаимовръзка, кореняща се в същността на културата. Тя, културата, се разглежда като „специфичен човешки способ за дейност”, като
„съвкупност от устойчиви форми на дейност”. Тя е в основата на жизнената дейност
на отделния индивид или личната култура,
културата на социалната група или класовата
култура, или културата на обществото като
цяло. Такъв подход се допълва от аксиологичната или ценностната същност, чието проявление се състои в това, че културата се разглежда като „съвкупност от човешки ценности”, като всичко онова, което възвишава,
облагородява, хуманизира живота и човешките отношения. В последните години все поголямо развитие намира социологическият
подход към културата, според който тя е разбирана като „специфична, генетически ненаследима съвкупност от средства, способи,
форми, образци и ориентири за взаимодействие между хората със средата за обитаване,
която те изработват в съвместния си живот за поддържане на определени структури
на дейност и общуване”. В социологическия
подход културата се разглежда като „система
от колективно приети ценности, убеждения,
образци и норми на поведение, присъщи на
определена група хора… Културата - това е
„колективното програмиране на човешкия
разум, което отличава членовете на дадена
група от друга”.
Под внимание следва да се има, че общото
ниво и особеностите на културата в дадено
общество, оказват съществено влияние върху
формите и съдържанието на социалното
програмиране. Социалното програмиране, в
неговото културно изражение (аспект), се ос-

новава на това, че само социалните отношения, допринасящи за развитието на човешката
личност, могат да създадат всички необходими „предпоставки за това, че „алгоритмичността на културата”, като начин за дейност, да стане последователно рационална,
преодоляваща стохастичната субективност,
стихийната неконтролируемост и предпоставките за това, свободната човешка дейност
постоянно да осигурява изхода на тези „алгоритми”, издигането към способите за дейност, обновени от собствените човешки прояви за съзидателни способности. В това се заключава и пълната проява на същността на социалното планиране в неговото творческо
въздействие върху социалната действителност, осигуряване на практическото й преобразуване, съобразно адекватно познаваемите
ценности на човешкия свят.
Подходът към културата като към кодифицирана система (и като правило, отразена в
носители от различен род), образци и норми
на поведение, дейност, общуване и взаимодействие между хората, носещи регулативна
и контролна функция в обществото, задълбочава разбирането на взаимовръзката й със социалното програмиране. Изработването на
образ и начин за действие, чието проявление
е в програмите във всички елементи, започвайки от разкриване на целта и свършвайки с
проверка на постигнатия резултат, става на
основата на ценностната ориентация на субектите, осъзнаването и избора на найзначимите потребности и тези или онези начини за тяхното задоволяване. Това на свой
ред е свързано с нормативната страна на културата, която чрез програмирането получава
регулативно-управленско решение.
Програмирането е механизъм, и то такъв,
който се отнася към класа на много сложните
системи, в които съставящите ги елементи
притежават голяма свобода на поведение.
Връзката между елементите, както и на системата със средата, се отличават с гъвкавост и
неустойчивост. Редът се сменя със стихия.
Съставът и структурата на системата точно не
са определени, границите й точно не са обозначени. Много в системата е неясно, опосредствено, „изкривено”. Това ни дава основание
да го дефинираме като подредено-стихиен
процес. Въпреки това понятието напуска
плоскостта на политическите и идеологическите разсъждения на предмета „да бъдеш или
не” и влиза в употреба на общественото управление с изискването за дълбока теоретич-
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на и методическа преработка и методикотехнологично осмисляне, чието проявление е
в изработваните програми, като проявление
на предписателната (деонтичната) страна на
човешката дейност.

функционално и съдържателно се развива и
усъвършенства, надстроявайки определени
базисни позиции на контрола, като управленска функция, трансформирайки ги на повисоко равнище под влияние на допълнителни, непосредствени предпоставки (Дайле,
1994; Мишин, 2002).
Първата от тях е свързана с вътрешната
среда на стопанската организация, с увеличаването на мащабите, усложняването и динамизирането на неговата дейност и организационна структура. В същата посока е и влиянието на втората непосредствена предпоставка за контролинга - усложняването и динамизирането на външната среда на стопанската
организация. Първите сигнали за външната
среда идват от пазарната ситуация. След това
към променящия се свят на маркетинга се
наслагват бумът на авангардни технологии,
политическите, социалните и екологичните
претенции на държавата към икономическите
субекти, ескалиращият процес на глобализация. Въпросът за реализирането на монетарните цели на стопанската организация чрез
хармонизиране на усилията на неговите усложнени структури прераства във въпрос за
хармонизиране на организационното съществуване в бързо променящия се свят).
Еволюцията на концепцията за контролинга се свързва с неговото утвърждаване и е
широко застъпена в теорията и практиката на
управлението от края на 30-те години на ХХ
век. В значителна степен върху развитието на
контролинга и неговото въвеждане оказва
влияние световната икономическа криза. Годините на депресия ускоряват процеса по
осъзнаване на зависимостта между успешното управление и вътрешно организационното
планиране и отчети. Ако с този период свързваме историко–счетоводното тълкуване на
контролинга, то впоследствие неговата тежест и функции се ориентират към бъдещи
събития. Именно задълбочаването на тази
тенденция утвърждава истинската същност на
контролинга, като поставя концептуалния
акцент върху планирането и контрола. В този
начален етап от развитието на концепцията на
контролинга водеща роля има американската
научна мисъл, както и създадения за нуждите
на промишлеността Институт на американските контрольори. В неговата дейност залягат
систематизирането на задачите на контролинга и регламентиране на правомощията на специалистите контрольори (Пригожин, 2003).

Контролингова концепция
Научната мисъл бележи нов етап в своето
концептуално усъвършенстване по отношение на контрола и неговите разнообразни
практико-приложни форми чрез диференцирането на контролинга като самостоятелна
концепция. Въпросът за възникването на управленските концепции и за техните приоритети в управлението е въпрос свързан с факторите, обосноваващи успеха на стопанската
организация. Всяка историческа епоха съдържа в себе си специфични фактори на успех, формирайки на дневен ред разнообразни
управленски виждания и теории.
Контролингът
също
е
социалноисторически продукт, който акцентира върху
специфичен кръг актуални фактори на успеха
и съответните им управленски аспекти. В този смисъл той има частичен характер, дори в
строго определен исторически момент не изчерпва цялата предметна област на управлението и неговата теория. Обхванатите от контролинга фактори на успеха обаче имат дотолкова фундаментално значение в условията
на развито пазарна икономика, че обуславят
продължителна актуалност и ключовата роля
на тази концепция за развитие на стопанската
организация.
Фундаменталната изходна предпоставка на
контролинга се съдържа в установяването на
пазарното стопанство и утвърждаването на
стопанската организация като субект на стоково-парични отношения. В тези условия излизат на преден план и получават съществена
приоритетност монетарните цели на стопанската организация. В различна, но достатъчно
значителна степен, в тяхно подчинение се
оказват материално-веществените и социални
цели, всички сфери на нейното функциониране. Монетарните цели, и обуславящите тяхното постигане финансово-икономически аспекти на всички дейности на стопанската организация, придобиват критериална роля в
неговото съществуване и развитие.
Контролингът като управленска концепция
изпълнява важната роля да целеустремява
дейността към желаните финансови резултати. Контролингът като управленска дейност,
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В средата на 50-те години и в немската
икономическа литература се формира определен подход към контролинговата концепция. Идейният мост, който реализира разширяването на териториите на контролинга, са
всъщност клоновете на американските концерни в Европа, и по конкретно в Германия,
където в определени служби използват “модерната“ (Horvath, 1991; Пригожин, 2003)
концепция. Макар да се говори за развитието
на една идея, икономическите условия, специфичните нужди и определени различия в
теоретичните разработки по управление,
включително интелектуалната среда, обоснована от народопсихологията, са достатъчно
съществено основание за диференцираното
развитие на две школи по контролинг - американска и немска.
Друг съществен момент от развитието на
концепцията е формирането на принципни
различия в съдържателен аспект в процеса по
усъвършенстване на концепцията за контролинг между немската и американската теория
и практика. Немската концепция защитава в
по-голяма степен управленската насоченост
на контролинга и неговата ангажираност с
бъдещето. Този факт фиксира основната
предпоставка за трансформирането на концепцията в идейно-съдържателен аспект, насочвайки я към информационно-аналитична
функционалност. Тя го освобождава от обслужването на външни потребители чрез подготовка на външно регламентирани счетоводни отчети, както и с решаването на данъчни и
застрахователни проблеми, които отново са
свързани с външни фактори (Манн и Майер,
1992).
По-различна е ситуацията относно американската позиция, където контролингът се
разглежда в по-широк план. В неговия предмет обикновено се включват допълнителни
функции и задачи на базата на финансовосчетоводна насоченост като част от концепцията за контролинг. Освен управленската
отчетност се прибавя и финансовосчетоводна отчетност относно реализацията
на данъчни и застрахователни програми за
провеждането на вътрешни ревизии (одити)
(Симеонов, 2001; Симеонов, 2002). Все пак са
натрупани достатъчно основания за постигане
на единство между съществуващите възгледи
и формиране на една в достатъчно висока
степен хомогенна концепция за контролинга,
неговите източници и основни направления
на развитие.

За да се анализира стойността на съдържателните промени и ролята на контролинга
като съществен етап в развитието на управленската мисъл е от особено значение да се
анализират връзките на концепцията с основните функции на управлението. Преобладава
схващането, че контролингът може да бъде
интерпретиран като координатната система
на класическата постановка за функциите на
управлението. От тази гледна точка той по
правило се свързва преди всичко с функциите
по планирането и контрола (Хорват, 1993;
Simons, 1994).
Възраженията от страна на противниците
на концепцията в повечето случай се основават на недостатъчната аргументираност относно необходимостта от ново разглеждане за
структурата на управленските функции, конкретизираща мястото и ролята на контролинга (Бекер, 2001). Всъщност, от недостатъчна
аргументираност страда твърдението, че концепцията на контролинга представлява опит
за ревизиране на класическите виждания. От
анализа на различни авторитетни мнения може да се направи изводът, че съвременните
условия налагат нов подход към практическата реализация на управленските функции.
Акцентът на този подход е съсредоточен върху синтеза в реализацията на функциите по
планирането и контрола на основата на новата роля на обратната връзка в управлението.
Постигнато е значително единодушие, че
именно тази нова роля представлява ключов
елемент в концепцията на контролинга и основен източник за нейното възникване и развитие (Рубцов, 2001; Дайле, 1994).
Мотивите на подобно разбиране намират
основание в ярко изявената и безспорна, особено след 70-те години на миналия век, необходимост от гъвкава управленска реакция като противодействие на радикалните мащабни
и бързи промени в средата на организациите.
В този контекст, индикациите от контролната
функция във все по-голяма степен се разглеждаха като управляващи по отношение на
процеса на планиране в сравнение с процеса
по реализация на плана. Именно този факт
предопредели практическата реализация на
дейностите по планиране и контрол като единен процес, в който централно место е отредено на контролната функция (Schneider,
1992; Пригожин, 2003) при съпоставяне на
планирано с фактическо състояние и диагностиката на отклоненията.
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През втората половина на 90-те години този подход във все по-голяма степен доминираше не само в оперативно-техническия, но и
в стратегическия планово-контролен процес.
Целенасочеността на концепцията на контролинга към този нов практически подход при
реализирането на дейностите по планиране и
контрол се подкрепя от мнението, че контролингът в тесен смисъл се отъждествява със
споменатия елемент на контролната функция.
Като друг ключов елемент на концепцията
може да бъде определена новата роля на моделирането на целевата функция на стопанската организация. Този елемент има особено
важно значение за дефинирането на предмета
на контролинга и за издигането на неговата
независима роля, като може да се отбележи,
че твърдението намира само индиректна подкрепа в определени научни среди (Малышева,
2002; Питерс и Уотермен, 2004).
Характерът, мащабите и скоростта на промените в средата на организацията през втората
половина на ХХ век обусловиха динамика не
само в значенията на плановите показатели,
но и в характера на самите показатели, в моделите на нейния успех. Тази трансформация
засегна както целевите, също и факторните
променливи (Грамотенко, 2003; Каплан и
2007) на тези модели, в оперативен и стратегически аспект, като този проблем попадна в
определен вакуум, създаден между съвкупността от управленски дисциплини, като изцяло не бе обхванат от никоя. Точно този
факт се превърна в източник, регистриращ и
конкретизиращ суверенна територия на контролинга в лицето на моделирането на целевата функция на стопанската организация.
От гледна точка на посочените ключови
елементи на концепцията на контролинга можем да я свържем и осмислим като определена съвкупност от методологически и методически подходи за моделиране на целевата
функция, задаване и достигане на оптимални
стойности на нейните променливи в плановоконтролния процес чрез издигане на ролята
на обратната връзка в управлението. Значимостта на изтъкнатата теза изисква няколко
конкретни уточнения:
Първо - обикновено се подчертава, че контролингът не кореспондира както с дефинирането на резултативната цел, така и с нейното значение, като се приема, че това е прерогатив на собствениците и висшия менажерски
състав. В края на 90-те на ХХ век обаче, разрешаването на проблема за целите на стопан-

ската организация придоби поливариантен
характер и вече съвсем не изглежда тривиален (Симеонов, 2002). При положение, че ролята, отредена на концепцията на контролинга в процеса по моделиране на целевата функция на организацията, бъде призната и утвърдена, търсенията в тази област съвсем естествено попадат в нейното полезрение. Само
положителен резултат от тези търсения би
могъл да формира надеждна база за понататъшното очертаване на кръга от факторни променливи и техните ограничения, както
и на критериите за оптимизиране на целевата
организационна функция.
Второ - обратната връзка в процеса на управление има отношение не само към реализацията на конкретните значения на включените в целевата функция на организацията
променливи, но и към архитектурата на самата функция. Динамичната, неочаквана, и в
много случаи радикална промяна на факторите на успеха, провокира необходимост от
постоянна преценка за актуалността на избрания модел, която обратната връзка трябва
да задоволи.
Трето - дефинирането на контролинговата
концепция по споменатия по-горе начин
предполага, че тя служи с подходи за метрифициране и стандартизиране на възгледите за
функциониране и развитие на стопанската
организация. В този смисъл тя може да бъде
възприета като концепция за реализация на
концепциите за стопанската организация.
Става дума за преосмисляне и преформулиране на конкретните съдържателни концепции чрез процеса на метрификация в целева
функция и нейното обособяване в база на
планово-контролния процес под форма на
стандарти. От гледна точка на обратната
връзка в разглеждания процес, контролингът
придобива и още една функция - да тества
жизнеспособността на тези концепции. Това
обуславя специфична за контролинга технология и стандартизация на процесите по планиране и контрол, която в по-широк план може да бъде разглеждана и като технология на
управление (Каменов и Дамянов, 1994; Либерзон, 2002).
Четвърто - очевидно моделирането на целевата функция, и по-нататъшното използване
на нейния модел за прогнозиране, проектиране и контрол в планово-контролния процес,
изискват дотолкова мащабни информационни
предпоставки, че контролингът естествено
обхваща ключовите информационни дейнос-
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ти, в т.ч. и по отчетността в организацията.
От позицията на това разбиране конфликтните точки обикновено са обособени с включването или изключването на финансовото счетоводство от периметъра на контролинга.
Концептуалният подход към този проблем
изисква да бъде регистрирана значимостта,
според която финансовото счетоводство
обезпечава реализирането на целите на контролинга (Робсон, 2001; Морита, 2000). Тук
трябва да се отбележи, че ако продължат тенденциите от края на ХХ век - това счетоводство да се отдалечава от нуждите на вътрешно
организационното управление, то може да се
очаква увеличаване на дистанцията между
него и процесите по контролинг (Симеонов,
2003; Otley, 1999).
Изложеният подход в процеса по фиксиране и
формулиране на предмета на концепцията на
контролинга дава необходимото количество
аргументи като обосновка на изразяваното
многократно убеждение, че контролингът играе координираща роля в управлението на
стопанската организация (Ришар, 1997; Керимов, 2003). От една страна става дума за
съдържателна координация от гледна точка
на споделеното мнение за целевата функция
на организацията (Kupper, 1995; Либерзон,
2002), а от друга страна - за технологична координация от гледна точка на стандартизацията на планово-контролния процес (Weber,
1991; Симеонов, 2002). В реда на тези мисли
възниква една дилема относно това следва ли
координацията на управлението да бъде обособена като самостоятелна, обобщаваща управленска функция, чиято реализация контролингът обслужва (Ананькина и Данилочкин, 1999; Ламбовска, 2007). На този етап от
развитието на научната мисъл, и от анализа
на гореизложената обоснована аргументираност, такъв краен извод за разрешаване на
споменатата дилема не би било редно да бъде
възприет.
Ревизирайки значението на концепцията за
контролинг в процеса по усъвършенстване на
функционалността на управлението не може
да се игнорира и дори да се омаловажи нейната роля в процеса на вземане на управленски решения (Виноградов, 2002; Бэгьюли,
2004). Този процес преминава през няколко
обобщаващи етапа: локализиране на възникващите проблеми и определяне на техните
приоритети; разработване на алтернативни
варианти за решение, оценка на тези варианти
и избор на предпочитан; предприемане на

мерки по реализацията на предпочетения вариант. Очевидно от гореизложеното е, че
контролингът има отношение към вземането
на решение в планирането и контрола на реализация на всички бизнес функции - производство, снабдяване, пласмент, развойна дейност и др., както и към всички управленски
равнища. Тук обаче е необходимо конкретизиране на неговата роля от гледна точка на
приложените методологически и методически
подходи.
Преобладава становището, че контролингът е информационно-аналитична дейност,
която има помощна роля в процеса на вземане
на управленски решения (Якименко, 2002;
Верниковский, 1980). От това следва, че контролингът не е пряко свързан със самия акт
по вземане на управленски решения, който е
прерогатив на делегираните да управляват, а
само - с процеса на тяхната подготовка. Известен компромис в това отношение се прави
с възможността органите по контролинг да
разполагат с възможността да налагат отлагателно вето върху решенията на по-ниските
нива на управлението (Эддоус, 1997; Минцберг, 1994).
Подобен подход, дефиниращ помощната и
консултантска роля на органите по контролинг в процеса по вземане на решения, е напълно логичен и обоснован. Основанията се
коренят в специфичната гледна точка на концепцията за контролинг относно организационните проблеми. Изложеното дотук становище за функционалността на контролинга
локализират тази гледна точка в полето на
управлението като наука. Това определя нейната специализираност и следователно недостатъчност за цялостно обхващане на процеса
по вземане на решение (Вилкас, 1981; Хан,
1997), в т.ч. в неговия властови аспект. Субектът на власт и управленски решения трябва да обединява органично, както ресурсите
на управлението като наука, така и на управлението като изкуство. Доколкото ресурсите
на науката изискват специализирано овладяване, по отношение на тях той се нуждае от
подпомагане. Дейностите по контролинга са
предопределени да реализират именно тази
роля. Това твърдение обаче е твърде общо и
се нуждае от конкретизиране. То засяга отношението на контролинга към двете основни
равнища на научното познание - научната
евристика и системния анализ. Предложеният
акцент върху отговорността на контролинга
за моделиране на целевата функция на орга-
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низацията и по-нататъшното използване на
модела в планово-контролния процес води до
негов категоричен ангажимент в територията
на системния анализ.
За оформянето на цялостния и пълен облик на настоящото състояние на концепцията
на контролинга важно място е отредено и на
неговия инструментариум. Интердисциплинарният характер, доказаната полифункционалност и увеличаващият се периметър са
съществените предпоставки, определящи огромното многообразие на инструменталния
арсенал (Horvath, 1996; Минцберг, 1994).
Централно място в това многообразие заемат
системите от планове и планово-контролни
разчети. Тяхното създаване е функция от използването на широк кръг помощни методи и
модели за планиране и прогнозиране, за разкриване и анализиране на връзки и зависимости, за измерване на фактическото състояние,
за диагностика на отклоненията и за оптимизиране.
Както системата от планове, така и системата от планово-контролни разчети, имат в
основата си структурата на плановоконтролните показатели, които в своята цялост и вътрешни връзки представят финансово-икономическия модел за финансовите резултати на организацията. В този смисъл моделът има изходна роля в системната организация на планово-контролната дейност, а тя
от своя страна постоянно го актуализира,
обогатява, доразвива и усъвършенства.
Контролингът, като интегрирана съвкупност от планови и контролни дейности, изисква като своя предпоставка и наличието на
управленска информационна система, която
да обезпечи съвместяване на многомерни бази данни, модели и тяхното свободно структуриране, да осигури вграждане на различни
управленски модели и методи за информаци-

онно осигуряване в реално време да реализира непрекъснато адаптиране на вертикално и
хоризонтално разширяващата се база данни с
предмета и обектите на планиране и контрол
(Уткин и Марынюк, 1999; Каменов и Дамянов, 1994). В своето единство системите от
планове и планово-контролни разчети, финансово-икономическият модел за финансови
резултати, съвкупността от помощни модели
и методи и управленските информационноотчетни системи формират основната поликомпонентна структура на контролинговия
инструментариум (фиг. 1).
Проследяването на генезиса на концепцията на контролинга и процесите по нейното
идейно усъвършенстване, съдържателно обогатяване, териториално разширяване и по
увеличаване на нейния инструментариум,
провокират още един извод, доказващ вярната посока на промяна - целенасоченото преместване от оперативно-техническия към
стратегическия център на концептуално развитие (Sieben, Stein, 1992).
Съществуват няколко факта, които подкрепят това заключение и трасират пътищата
на концептуално усъвършенстване:
Първо - усложняването и развитието на
един от концептуалните подходи за развитието на контролинга, произлизащ от Германия
през 80-те, кореспондиращ предимно със системите за управление, намерили интелектуална почва и икономическа среда за разпространение в редица дестинации (немскоговорящи страни, и в частност постсоциалистически);
Второ - регистрирането и утвърждаването
на важната роля на контролинга по отношение на моделирането на целевата функция на
модерната „стратегически ориентирана” стопанска организация;
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Планове
- основни показатели
- мероприятия
- бюджети
- графици на постъпления
и плащания
Планово-контролни
разчети
- константивна част
- аналитична част

Методи и модели за
планиране и контрол
Методи за: прогнозиране,
линейно планиране, CVP
анализ, функцията на
търсенето, модели на
поръчките и запасите,
АВС метод, FSMA, модел
на Дюпон, модел на
финансовия ливиридж и
др.

Финасово-икономически модел
на предприятието
- основни целеви показтели
за финансовия резултат и
ликвидността
- основни показатели по
функционални сфери и
подразделения

Системи за отчетност и информация
- система за управленска счетоводна отчетност
- система за статистическа и друга управленска отчетност
- система за финансова счетоводна отчетност
- интегрирана управленска информационна система

(ERP, MRP и др.)
Основна компонентна структура на контролинговия инструментариум

Фиг. 1. Основна компонентна структура на контролинговия инструментариум
Трето - въвеждането и налагането в практиката на ключови управленски модели от
края на ХХ-ти век с отчитане на доминиращото влияние на нематериалните факторни променливи, включени в тях и увеличаваща им
се стратегическа тежест.
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Заключение
Изясняването на същността на социалното
програмиране е в пряка връзка с теорията за
управлението и използваните подходи на управление, ориентирано към резултати, което
обуславя аспектите на взаимозависимост
между социалното програмиране, разглеждано като основа за регулиране на социалното
развитие, и развитието на концепцията за
контролинга като технология и стандартизация на процесите по планиране и контрол,
разглеждан в по-широк план като технология
на управление. Контролингът, като интегрирана съвкупност от планови и контролни дейности, изисква като своя предпоставка наличието на управленска информационна система, която да обезпечи съвместяване на многомерни бази данни, модели и тяхното свободно структуриране, да осигури вграждане
на различни управленски модели и методи за
информационно осигуряване в реално време
да реализира непрекъснато адаптиране на
вертикално и хоризонтално разширяващата се
база данни с предмета и обектите на планиране и контрол, които се явяват неразделна част
от процеса на социалното програмиране.
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MANAGEMENT CONTROL IN SOCIAL PROGRAMMING
Venelin Terziev, Evgeniy Stoyanov
ABSTRACT: Investigation of the stages of planning, programming and budgeting puts the bases od a broad
spectrum of questions in management and establishment of the programming as an intermediary stage between
determination of long-term goals and concretization of embededness of goals with availability of resources. The
programming is discussed as a basis of the public management and the implementation of the state social policy
linking goals to material, financial, human and information resources beaing a mechanism of the best
satisfaction of social needs in the framework of limited budget resources and providing opportunities for taking
optimal decisions in the management of social processes and resources, development of purposeful social
policies in accordance to dynamic changes in the factors of the social environment. That way the programming
turns to e a necessary stage of the program-target management of social processes which imposes the need of
searching for and thinking on approaches, criteria and indicators for effectives program activity. In this
connection, the research discusses its linkage to the notion of control in contents and functional aspects as a
function of management and as a form of social relation introducing the concepts of management control and
social control substantiated by the main functions of management and presenting the process of the
implementation of control function positioning the management control into the social system. Furthermore, the
control functions are scrutinized in connection to its turning into a factor generating ideas of change and
innovativeness, a main factor of success and establishment of integrated control systems.
Keywords: control, management, social program, social programming, functions of management

се дава обща характеристика на стратегията
за социално развитие на страната в определен
исторически период, основните направления
за повишаване на благосъстоянието и глобалните качествени и количествени показатели,
които трябва да се достигнат за този период.
Такива концепции се съдържат в програмните
документи на управляващите партии и служат като база за разработка на съответните
раздели на плановете за икономическо и социално развитие.

Социалните програми се явяват като
специални раздели на плановете за икономическо и социално развитие (годишни или за
по-дълъг период) на съответните райони за
планиране, области и общини. Отразявайки
по-пълно перспективните социални ориентири, те формират задачите за определен етап и
пътищата за тяхното достигане, отразяват подълбокото внедряване на социалните критерии в планирането, икономическото развитие
като цяло и на отделните му участъци,. Нещо
повече, те се явяват не само като краен резултат от планирането на развитието на икономиката, но и като комплекс от знания за нея.

Въведение
В своята многоаспектност, думата „програма“ широко навлиза в сферата на обществения живот и разбирана още като списък,
указател, съобщения (на театрални, концертни изпълнения, изпълнявани роли и техните
изпълнители, в радио и телевизионни предавания, на автори на доклади, на научни конференции и симпозиуми) и т. н. Именно потенциалният диапазон на приложимост на
това понятие е в основата на пренасянето на
неговия общ смисъл върху все по-широки
сфери на приложимост, в рамките на които да
се дефинира неговото аспектно значение и
съдържание. За целите на нашето изследване
ние детерминираме терминът „програма“ в
аспекта на дадена обществена дейност, каквато е социалната. В този смисъл употребяваме
понятието „социална програма“, чието дефиниране намира проявление в няколко аспекта
(Терзиев, 2014, с. 44-48):

Социалната програма е перспективна
концепция за ръста на благосъстоянието и
развитието на социалните отношения. В нея
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Изпъкват
специалните
социални
програми, предполагащи решението на определени социални задачи от възлов характер и
съответстваща концентрация на ресурсите. В
този смисъл терминът „социална програма” е
по-широко използван, независимо че се отнася до по-тясно понятие. Подобни програми
често засягат различни раздели от социалноикономическите планове и изискват специална координация в развитието на различните
отрасли на националната икономика.
Социалните програми съдържат конкретизация на целите и задачите, отразяват тяхната
йерархия, служат за формиране на нови форми за удовлетворяване на социалните потребности на населението и създаване на съответстващи нови организационни връзки. В качеството на социална програма може с пълно
основание да се разглежда съвкупността от
набелязаните и осъществимите мероприятия
(мерки) в една или друга социална област, в
случая, ако не са получили единен програмен
документ, план и т.н., но основани на обща
концепция, взаимообвързани и насочени към
достигане на една комплексна цел.
Терминът „програма“ започна да се използва от американските политици и в научните
среди за обозначаване на част от бюджетния
процес, като насока за финансови средства за
решаване на определени социални и икономически задачи. Следва да се отбележи, че в
повечето от аспектните определения става
отъждествяване на понятието за програма с
понятието „план“, като се наблюдава преливане на съдържанието на едното понятие в
другото. Получава се кръг от дефиниции от
типа „програма, това е определен вид програма” и т. н. В този кръг се вкарват понятията
проект, модел и т. н., трактовката на които
също не е постоянна.
Отъждествяването на термина „програма“
с термина „план“ изкривява същността на
програмно-целевия подход на управление и
интегрираността на фазите на управление планиране, програмиране, бюджетиране. Всяка от тях изпълнява определени функции в
управленския процес и за резултат има определени продукти. И ако с фазата планиране се
дава отговор на въпроса „какво“ (следва да се
направи), с фазата програмиране се търси отговор на въпроса „кога“ (да се направи), а с
фазата бюджетиране се дава отговор на въпроса „колко и какви ресурси са необходими“
(за това, което предстои да се направи). Същественото е, че това са въпросите на всеки

управленски процес, обединени от въпроса
„Защо“. Тази е причината да се търси обособеността на програмирането, като междинен
етап между планирането (определянето на
дългосрочните цели) и бюджетирането (конкретизация на обвързаността на целите с ресурсната осигуреност). А това малко или повече
изразява
зависимостта
„ресурсиспособности-ефекти“, която е в основата на
управлението по резултати.
Мястото на програмирането в социалната политика на държавата
Програмирането, като основа на управлението в публичния сектор, в частност и на
управлението на ресурсите на държавата, е
междинен етап между планирането и бюджетирането при изпълнение на социалната политика на държавата. Причината за социалното програмиране е заложена в самата същност
на планирането, като вид предвиждане. То,
планирането, включва в себе си дейностите
по „разпределение на ресурсите, адаптацията към външната среда, вътрешната координация и организационно стратегическото
сътрудничество“ (Ангелов, 1995, с. 119; Димитрова, 2011, с. 56-60; Димитрова, 2014, с.
107-113). Именно на основата на подхода на
непрекъснатия планов хоризонт се прогнозират бъдещите действия, свързани със социалната политика на държавата, и се осигурява
балансираност между дългосрочните приоритети и краткосрочните изисквания и очаквания на обществото от социалната политика на
държавата. Казано по друг начин, планирането пряко е свързано с изготвянето на програми. Нещо повече, програмите се явяват свързващото звено между мисията, целите и плановете. Посредством тях се обвързват целите
с ресурсите, като „отразяват целия потенциал за осъществяване на поставените цели“
(материални, финансови, човешки, информационни ресурси) (Андреева, 2001, с. 64). Резултат от процеса на планиране са програмните указания на отделните министерства и
ведомства, в които се синтезират всички планове, разработени от тях, финансови обвързани по програми и гарантиращи изпълнението
на програмните цели в социалната сфера. Това означава, че програмните указания са основа за реализиране на бюджетирането, като
проявление на един от най-разпространените
методи за съгласуване на изпълнението на
социалния план с ресурсите.
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Програмите са „съвкупност от мероприятия, конкретизиране по срокове и изпълнители и са насочени към осъществяването на
една или няколко цели“ (Андреева, 2001, с.
68). Така от гледна точка на програмноцелевото управление, програмирането следва
да определи целесъобразността при избора на
един или друг подход за поддържането на
указанията. То осигурява онзи механизъм,
който позволява откриването на комбинацията от условията за най-пълното задоволяване
на социалните потребности в рамките на ограничените бюджетни ресурси. В този смисъл
чрез програмирането става възможно разработването на алтернативни варианти за вземането на оптимално решение при управлението на социалните процеси и на ресурси за
изграждането и поддържането на целесъобразни социални политики и привеждането им
към динамичните промени на факторите на
социалната среда. А това е в основата на
т. нар. „управленско проектиране“ (Каменов,
1999, с. 153-156), което играе свързващата
роля между ресурсния потенциал и целите и
задачите на социалната политика. От една
страна управленското проектиране се свързва
с конкретните фактори и условията за постигане на крайните цели, като дава отговор на
въпросите „какво-ако“. От друга - то е синтезиращ в себе си модел на различните страни
на управлението на социалните процеси, като
по този начин става възможно да се получи
обобщен поглед за социалната политика. Така
при разработването на програмите посредством проектирането се обхващат различни
връзки и зависимости при управлението на
социалните процеси, които при други условия
не биха били установени. По този начин всяка
една част от проектите се обвързва с бюджетните ограничения, като на основата на различните комбинации от условия и възможности, те се синтезират в програмите. Оттук
програмите се разглеждат като интегриран
план на използването на ресурсите за социални дейности, съобразен с настъпилите промени на социалната среда. Това и обстоятелството, че разработването на алтернативни
програми е на основата на променливите разходи, без да е необходимо тяхното прецизиране, прави програмирането необходим етап
на програмно-целевото управление на социалните процеси. Системният анализ на мисиите, целите и задачите на социалната политика се приема за предимство на този междинен
етап между планирането и бюджетирането.

Алтернативният подход при избора на методи за изпълнение на социалните политики е
в основата на ефективното разпределение на
ресурсите за изпълнението на различни задачи и свързаните с тях време и разходи.
Прави впечатление терминологичната
многозначност при дефинирането на програмите, което води до затруднения в политическата и управленската дейност. Без да се
претендира за окончателна редакция, програмата може да се определи като динамичен,
структуриран образ и начин на действие
(фиксиран в определени знакови системи),
създавани за координирано взаимодействие
от субектите на дейност по целенасочено въздействие върху обект (предмет) на тази дейност с помощта на обвързани с ресурси, изпълнители и срокове за осъществяване, комплекс от задачи и мероприятия.
От гледна точка на социалните процеси,
социалните програми могат да се дефинират
като динамичен структуриран образ и начин
на действие (фиксиран в текста на програмата), създаван за координирано взаимодействие от субектите на властта, насочен за решаване на социално значими проблеми с помощта на обвързан с ресурси, изпълнители и
срокове за осъществяване комплекс от задачи
и мероприятия. Ключово в даденото определение се явяват начинът на действие и свързаният с тях определен подход. Преди да извърши едни или други практически действия,
субектът мислено построява техния образ
„модус вивенди”. Този сложен мисловен процес се базира на необходимостта и възможността за удовлетворяване на някаква потребност, имаща важно значение за субекта, за
решаването на проблеми и за предположим
резултат от предприеманите действия.
Във вида на настоящите действия програмата отговаря на въпроса „Какво да се прави?”, но отговорът на дадения въпрос неизбежно е свързан с другия „Как да се прави?”.
С определянето на начина за предстоящата
дейност „модус операнди”, изборът и редът за
употреба е от някаква съвкупност от средства
за получаване на търсения резултат. Тези
средства може вече реално да съществуват
или да предстои да бъдат създадени. Във всеки случай те предварително се подбират и
подреждат в определена структура и последователност (логическа и темпорална). Тук също така трябва да се определи структурата и
последователността на операциите по упот-

52

реба на тези средства, респективно усилията
на авторите и изпълнителите на програмата.
Не на последно място терминът „програма” изразява една от най-важните характеристики на човешката дейност, а именно изпреварването на каквито и да е действия от
техния мислен образ. Програмата се явява
особен продукт на индивидуалната и/или колективна мисловна дейност с практеологическа насоченост и се проявява като родова
категория за много специални или частни
конструкции, в които се създава конкретен
модел за целенасочена дейност или концепция за социално развитие на региона, областта или общината, целеви програми за социална защита на населението, комплексна програма по заетост и т. н.
Взависимост от степента на декомпозиране на приоритетите, могат да се разграничат
следните нива на разработване на програми:

на първо ниво се разработват основните програми, отразяващи целите и задачите по
социални политики всъответствие с дългосрочните цели за развитие. Всяка основна
програма съдържа в себе си: програмните цели, организационните структури, участващи в
програмата, отговорността за изпълнението
на програмата, външните фактори, които биха
могли да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата, необходимите
информационни източници и тригодишната
бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата;

на второ ниво се разработват програмите, в които се идентифицират съответните
компоненти по видове социални политики;

на трето ниво е определянето на
подпрограмите като конкретизация на програмите по структури;

на четвърто ниво се дефинират програмните елементи, които притежават относителна автономност, позволяват остойностяването, оценката и разделното разпределение на
ресурсите, рефлектиращи върху социалния
потенциал;

на пето ниво се обособяват програмните поделементи, като детайлизация на
програмните елементи по приоритетни операции.
Практическата реализация на програмите
на всяко от посочените нива не е лишена и от
някои недостатъци. Твърде често разработването на програмите се съпровожда от конфликт на интереси между органите на програмиране и бюджетиране. Липсата на коорди-

нация между тях, липсата на ясни правила и
процедури за определяне на финансовите
квоти по програми, могат да поставят под
съмнение обективността и прозрачността на
финансовата обвързаност на програмите в
рамките на финансовите ограничения. Нещо
повече, това може да ги лиши от реалност и
да застраши тяхната изпълнимост поради ресурсна неосигуреност. Тази е причината за
търсене и осмисляне на подходите за определяне на критерии и показатели за ефективна
програмна дейност и управленско въздействие на социума посредством програмирането.
Управленският контрол в изпълнението
на социалната програма
Дефинирането на понятието “контрол” и
неговото изследване може да бъде осъществено от различни гледни точки. В теорията на
контрола се срещат множество определения
за същността му, които в преобладаващите
случаи само се докосват до външните форми
на проява и конкретен начин на съществуване. Болшинството автори го разглеждат като
функция на държавното управление, по-точно
като организация в системата на държавата и
съвкупност от функции, продължение на
държавните функции, като следящ измененията в параметрите на системата и т.н. Поредицата от мнения може да изглежда още повнушителна и подробна, но от това няма да се
промени общият извод: държавната функция,
управленската функция, системата за управление и т.н. са все външни страни и белези за
конкретна форма на съществуване на контрола. В изложените и други мнения липсват
вътрешната страна, логиката на протичащите
процеси, устойчивите характеристики на общественото отношение, защото контролът се
проявява преди държавната институция и
нейните форми на управление, преди формиралите се структури, системи и функции в
тях.
От самото начало на своето съзнателно
развитие човешкото общество приема обективната потребност от контрол. Въвежда го и
го изразява като отношение на колектива, на
групата хора към поведението и индивидуалните възможности на отделните членове от
обществото да отговарят точно на изискванията на възприетите правила за равноправно
участие при създаване и потребление на материални блага. Още в този автентичен и
примитивен израз на обществено отношение
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се открояват две страни - субект в лицето на
колектива, и обект - отношението на отделните индивиди към начина на производство и
разпределение. В следващите етапи на обществено развитие контролът съхранява същностната си характеристика като форма на
обществено отношение, обвързана с конкретно обоснована критичност. Относно осмислянето и позиционирането на контрола като
особена форма, отразяваща общественото отношение, приемаме като най-пълно становището, че контролът е критическо обществено
отношение, основаващо се на социалнозначимата
зависимост
”господствоподчинение”, целенасочено ангажирана с ограничаването на свободата на група социални

субекти, с оглед реализирането на интересите
на друг или друга група социални субекти.
Контролът като социално-балансирана
форма, изразяваща отношението на господство и подчинение, предопределя възможностите на контролиращия да ограничава поведението на контролирания и да го принуди да
съблюдава определени норми. В този смисъл
контролиращият властва над контролирания,
като ограничава свободата му в името на реализацията на своя интерес. Предпоставки за
утвърждаването на тази власт се съдържат в
обективните различия в потенциалите на социалните субекти, съдържащи се в техните
основни характеристики (Morgenthau, 1960;
Динев и Христова, 1992). (фиг. 1).
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Фиг. 1. Контролът като обществено отношение
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Фиг. 2. Типология на контролните отношения
Всяка икономическа система може да бъде
разгледана като съвкупност от взаимосвързани, производствени процеси, състоящи се от
отделни операции, при които определени
предмети на труда се преобразуват в потребителни стойности (Матеев, 1987). Централният
проблем при анализа на социалната организация е доколко нейното устройство и функциониране ефективно обслужват нейното производствено-функционално предназначение.
За неговото решаване е необходимо управлението на икономическите системи да следи
както производствено-технологичната целесъобразност на включените в системата процеси и операции, така и тяхната социална
страна, ефективното структуриране на соци-

алните отношения, в т.ч. и отношенията на
контрол.
Като специфична форма на социално отношение, предназначението на контрола е
осигуряването на ефективно присъствие на
човешкия
фактор
в
производственотехнологичния процес.
Организираният контрол неутрализира
възможностите за автономност на изпълнителите, обслужващи производствените процеси.
Принудителният характер на осъществявания
върху потиснатите контрол предизвиква неудовлетвореност. Това е естествена реакция
като израз на несъгласие с целенасочената
дейност на организациите да ги погълнат и
подчинят съобразно своите цели (Etzioni,
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1967; Робсон, 2001). В този смисъл, макар да
се регистрира определена съпротива, обективно се възприема по необходимост общественото въздействие като главно условие за
развитие и усъвършенстване. При осъществяването на контрол във всяка икономическа
система твърде показателно за ефективността
на процеса е възможността да се регистрира и
анализира нивото на определени фактори.
Първо, действителната степен на реална заинтересованост на участващите индивиди и
групи от стриктното изпълнение на делегираните им функции и задачи. Второ, качеството
на изпълнение при липса на контрол. Трето,
качеството на изпълнение при насилствено
провеждане на контролни мероприятия.
Съдържанието на контрола се определя от
непосредствената връзка и непрекъснатото
взаимодействие между обекта и субекта, от
техните прояви в различните форми на обществено управление. От развитието на социалната среда, от нейното съвършенство се
определя и поведението на субекта към обекта, вътрешните механизми на въздействие и
взаимодействие. Несъмнено обществото и
неговите структури (Динев, 1986; Симеонов,
2002) се нуждаят от контрол. Това е контрол,
който съдейства за усъвършенстването на
обществените отношения, фокусирайки силата на въздействие върху поведението на личността или групата личности, обединени при
постигането на конкретна цел.
Социалният резонанс на контрола и усещането за неудовлетвореност от него е исторически обективно и конкретно обусловено
от културните различия (Nakata и Sivakumar,
1996; Кузин, Юрьев, Шахдинаров, 2001) на
организациите, формирани от националните
културни особености (Вилкас и Майминас,
1981) и организационна идентичност. Контролът, който се осъществява от името на обществото по отношение на съставляващите го
индивиди, социални групи и организации, е
известен като социален контрол (Ross, 1969;
Вилкас и Майминас, 1981). Той се опира на
авторитета на цялото общество и се осъществява чрез апарата, с който то разполага, в т.ч.
възможностите за господство и подчинение
от държавата.
Като предмет на социалния контрол се определя спазването на обществени норми, които осигуряват целостта и устойчивостта на
обществото, интегрират индивидите, групите
и социалните организации в него, осигуряват
решаването на обществено приети цели и за-

дачи. Тези норми, цели и задачи придобиват
значението на “социален порядък” или “обществен договор”. Самият факт на общоприетост е резултат на компромис с оглед избягването на конфликтите и съхраняването на
обществото. В този контекст социалният контрол е призван да игнорира и регулира противоборствата на индивидите и социалните
формации. Той е продукт на обществения
консенсус, до който се стига, за да се избегнат
конфликти. Задачата на социалния контрол е
да регулира отклоняващото се поведение
(Durkheim, 1966; Динев и Донев, 1989;
Merton, 1957; Симеонов, 2003), което е в контраст с господстващия начин на живот и нарушава правни, морални, политически, религиозни, естетически и други социални норми.
На определен етап от своето развитие обществото създава структура и организация на
управлението като свой вътрешен механизъм
за действие. Различията в отделните обществено икономически формации са резултат от
променени съотношения в начина на производство и потребление, на противоречия изразени чрез формата на власт и управление.
Еволюцията на човека е резултат от изграждането и усъвършенстването на конкретна
структура на обществото, базирана на определен начин на обективно, потребно, лично
участие в конкретна степен на общественото
производство. Структурата фиксира динамизма, подвижната страна на обществено
развитие и предопределя неговите възможности за реализирането на определена цел. В
теорията на управлението съществуват множество дефиниции на понятието “управление”, но липсва удовлетворяваща всички
гледни точки. Определени теоретици осмислят понятието “управление”, като го обвързват със социални трансформации и приемат,
че: ”управлението е особен вид дейност, която превръща неорганизираната тълпа в
ефективна производителна група” (Drucker,
1974; Ришар, 1997). Друга група специалисти,
разглеждайки еволюцията на човешкото общество, свързвайки я с развитието и усъвършенстването на определени, обществени организации и структури, предлагат дефиницията: “управлението е целенасочен и ефективен процес за достигане целите на организацията чрез планиране, организиране, мотивиране и контрол върху ресурсите на организацията” (Stoner and Freeman, 1989; Дайле,
1994). Съществен момент в това становище е
съвместяването на основните управленски
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функции - планиране, организиране, мотивиране и контрол, с ефективното и рационално
постигане на реалните цели на организацията.
Предназначението на контрола, като функция на управлението, е да осигури реализацията и актуализацията на зададената целева
функция на управляваната система на основата на принципа на обратната връзка. Съгласно
този принцип, управление може да бъде осъществявано само тогава, когато управляващите получават информация за хода на достигане на зададеното състояние. Несъответствието на фактическото състояние със зададеното
е този коригиращ сигнал, който предизвиква
промяна в управлението и намира израз под
няколко форми:
подобряване на изпълнението, предприемане на регулиращи мерки за постриктното спазване на определените стандарти за дейности по изпълнението;
изменения в стандартите за дейностите с оглед на тяхната по-пълна адекватност на
поставените цели;
коригиране на зададените значения на
включените в целевата функция управляеми
променливи;
изменения в структурата на зададената целева функция.
Процесът на осъществяване на контролната функция преминава през два основни стадия, като в тях се регистрират по-няколко
съществени етапа (Taylor, 1911):
Подготвителен стадий
оценка на планираното състояние;
определяне на стандарти за допустими отклонения .
Същински стадий
измерване на фактическото състояние;
съпоставяне на фактическото с планираното състояние и диагностика на отклоненията;
регулиране.
Протичането на контролния процес в организацията се регулира чрез вътрешен стандарт за контрол. Стандартът обхваща както
технологичните процедури по осъществяване
на контролните дейности, така отговорностите на различните йерархични звена и времевите хоризонти на контролните въздействия.
Съвкупността от действия в развитието на
контрола, като функция на управлението,
протичащи под формата на процес, са логически организирани като последователност.

Алгоритъмът на провеждане почива на базата
на осмислена причинност и конкретна закономерност, които формират процеса като
специфична организационна система. В развитието на организационната теория, усложняването на социалната и политическа среда е
основната предпоставка за усъвършенстването и усложняването на съвременните организационни форми и видовете контрол, реализиран в тях.
В класифицирането на формите на контрол
определен интерес представлява диференцирането на конкретни видове всъответствие
със сферите на проявление на контролната
функция.Всяка сфера на проявление по правило предполага различни обстоятелства, даващи отражение върху необходимите характеристики на контролна дейност, и оттук върху използваните форми на контрол (Симеонов, 1997). За икономическите системи подходът в подобна класификация е съобразен с
времевия хоризонт на контролирана дейност,
с обхвата на дейност и със специализацията
на дейност.
Със задълбочаващата се необходимост от
усъвършенстване на стратегическото управление в развитието на икономическите системи постепенно се появява потребност от
структурно и субектно обособяване на стратегическите, тактическите и оперативните
аспекти на контролна дейност. Израз на тенденцията в стратегически план е обособяването на специални субекти в големите системи, занимаващи се със стратегически контрол. Макар процесът на подобно конкретно
обособяване все още да не е придобил сериозни размери, диференциацията на специфичните задачи в различните времеви хоризонти на контрола се провежда активно в
рамките на йерархическата структура на различните контролни субекти. Позиционирането на трите вида контрол дава отражение върху тяхното съдържание и същност, методи и
форми на реализация, цели и значимост на
крайния продукт. Макар тези форми на контрол да са взаимодопълващи се, всяка от тях
регистрира дифинитивни различия.
Въпреки теоретичното формулиране на
съществени характеристики на трите вида
контрол е прекалено трудно да се конкретизира и дозира прилагането в строго определена форма за контролно въздействие. Имайки
предвид динамичната вътрешна и външна
среда, в която се развиват системите, трудните пазарни условия и високите клиентски
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изисквания, растящата техническа и технологична обезпеченост, развитието на необходимостта от контрол се задълбочава и провокира композирането на по-адекватен формат,
съчетаващ характеристиките на повече от
един вид контрол, удовлетворяващ провокации по отношение на продължителност и обхват на дейност.
На определен етап от развитието на управленската мисъл ревизираните теоретически
разработки на базата на подсказаните от
практиката идеи формират нова по съдържание и периметър на действие форма на контрол - управленски контрол. Обособеният управленски контрол обобщава задачите по
оперативния и тактически контрол, разширявайки диапазона на действие и съществено
увеличавайки времевия хоризонт. Тази конвергентна форма на контрол е една обобщаваща категория, натоварена с реализирането
на контролните функции между контрола на
изпълнението
и
стратегическия
контрол.Определена група учени (McIntosh, 1985;
Вилкас, 1981), ангажирани в развитието на
идеята за управленски контрол, както в съдържателно, така и в структурно усъвършенстване, налагат своето становище за управленски контрол: организационна система за търсене и натрупване на информация, за отчетност и обратна връзка, създадена да констатира, че организацията се адаптира към промените в средата й, че работното поведение
на кадрите се измерва по критерии, свързани
с определени подцели, така че разликата
между тях да може да бъде отстранена или
коригирана.
Процесът по осъществяване на управленския контрол се провежда на базата на анализ
от резултатите на реализираните ежедневни
задачи, зададени на всички изпълнителски
кадри от организацията. Системата за управленски контрол събира информация, координира съвкупността от всички дейности, като
това води до реализация на конкретизирани
цели. Съдържанието на целия този процес по
осъществяване на управленски контрол доказва и определена промяна по отношение на
съвместяването на двете основни взаимоангажирани дейности при реализирането на
всички йерархически нива на контрол, а
именно -нпланиране и контрол, като в системата на управленски контрол се реализира
разумен баланс, свързан с осъществяването
на цели за по-значим като продължителност
период.

Заключение
Разглеждането на връзката между фазите
планиране, програмиране и бюджетиране
поставя основите на широк кръг въпроси в
управлението и обособяването на програмирането като междинен етап между определяне
на дългосрочните цели и конкретизация на
обвързаността на целите с ресурсната осигуреност. Програмирането е дискутирано като
основа на управлението в публичния сектор и
изпълнението на социалната политика на
държавата, обвързвайки цели с материални,
финансови, човешки и информационни ресурси, явявайки се механизъм за най-пълното
задоволяване на социалните потребности в
рамките на ограничените бюджетни ресурси и
предоставяйки възможности за вземане на
оптимални решения при управлението на социалните процеси и ресурси, изграждане на
целесъобразни социални политики всъответствие с динамичните промени на факторите на
социалната среда. По този начин програмирането се явява необходим етап на програмноцелево управление на социалните процеси,
което налага необходимостта от търсене и
осмисляне на подходи, критерии и показатели
за ефективнна програмна дейност. В тази
връзка, осъщественият преглед на съществуващите схващания за състоянието и развитието на управленския контрол в съвременните
организации дава основание да бъдат направени следните обобщаващи изводи и оценки:
Първо. В рамките на развитието на управленската наука към края на ХХ век е постигната висока степен на зрелост на теоретичните схващания за контрола като функция на
управлението. Тази степен на зрелост е позволила обособяването на теорията на контрола като значим самостоятелен клон на научното познание за управлението.
Второ. Съвременният свят поставя осъществяването на управленския контрол в нови условия, които изменят акцентите, степента на значимост и приоритетност при интегрирането на елементите на контролния процес. Тези нови условия намират преди всичко
израз в динамичните, радикални и неочаквани
промени на околната среда на организациите.
Новото състояние на средата води до преосмисляне на схващанията за управленския
контрол като проявление и реализация на
принципа на обратната връзка. Без да загубва
своята роля на отрицателна обратна връзка,
осигуряваща реализацията на стандартите за
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изпълнение на дейностите в организациите,
управленският контрол все повече увеличава
своята роля на положителна обратна връзка,
водеща до промяна в целеполагането и планирането на дейностите. В този смисъл акцентът върху изследването на санкционните
функции на контрола в рамките на възгледите
за “контролираната организация” към края
на ХХ век радикално се премества към изследването на превръщането му във фактор за
генериране на идеи за промяна в рамките на
възгледите за “иновативната организация”.
Тази тенденция може да бъде разглеждана
като “първи основен стълб” в по-нататъшното
развитие на схващанията за управленския
контрол.
Трето. Навлизането в подстъпите към новата икономика, основана на знанието и информацията, променя основните фактори на
успеха на организациите. През последните
години на стария и първите години на новия
век категорично се утвърди разбирането, че в
основата на тези фактори стои нарастващата
роля на нематериалните активи. Това изправи
управленския контрол в ситуация, изискваща
теоретичното осмисляне на методологическо
и методическо равнище на нови направления
и методи за измерване на нормата на системите, тяхното фактическо и очаквано състояние, както на диагностиката на отклоненията.
Очерта се ясна тенденция за разширяване на
кръга от контролируемите предимно финансови параметри в посока към нематериалните
такива и за произтичащото от това задълбочаване на интердисциплинарния характер на
теорията на контрола. Тази тенденция може
да бъде разглеждана като “втори основен
стълб” в съвременното развитие на теорията
на управленския контрол.
Четвърто. Към края на ХХ век изследването на проблемите на стратегическия контрол започна да се превръща в централен
проблем на обогатяването на познанията за
управленския контрол. Търсят се разнообразни пътища и средства към теоретичните системи на контрола върху изпълнението и оперативно-тактическия контрол да бъдат интегрирани системи за стратегически контрол.
Тази тенденция може да бъде разглеждана
като “трети основен стълб” в понататъшното развитие на научното познание
за управленския контрол.
Структурирането на управленският контрол като елемент от социалната програма ще
увеличи в общия смисъл нейната ефектив-

ност, а от друга - ще допринесе за установяване на точни и ясни механизми, както и критерии за оценка на всички нива и етапи на
нейното изпълнение. Дефинирането на конкретни механизми за приложението на управленския контрол в процеса на социалното
програмиране е предизвикателство, което се
нуждае от комплекс от емпирични и теоретични изследвания в различни конкретни области.
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проучвания,[2] разглеждащи проблема за
българската криза след обединението на
Княжество България и Източна Румелия. Настоящето изследване си поставя за цел да
хвърли допълнителна светлина върху действията на руската и българската дипломация
непосредствено след Съединението и да отговори на въпроса: Възможно ли бе подобряването на руско-българските отношения след
абдикацията на княз Александър І Батенберг?
Проучването се опира на публикувани и непубликувани документи, публикации на българската и чуждата периодика, дневници на
Народното събрание, както и на постиженията на българската историопис.

Въведение
Руско-българските отношения непосредствено след Освобождението през 1878 г. придобиват изненадващ и противоречив характер. Русия не само освобождава България
политически. В икономическата област тя
спомага за бързото преодоляване на феодалните остатъци, като улеснява протичането на
аграрния преврат и едновременно с това полага основите на демократичното държавно
развитие на току-що възроденото Княжество.
Във външно-политическата област руската
дипломация помага на младата държава да
избегне последиците от васалността към Турция и да се бори успешно срещу опитите на
останалите велики сили, които чрез Берлинския договор и режима на капитулациите се
намесват в българските вътрешни работи. По
отношение на Балканите двете славянски
държави нямат съществени различия във
външнополитическите си интереси. Съединението на Княжество България и Източна Румелия е еднаква достижима цел и на българската, и на руската политика.[1]
Въпросът за Съединението и реакцията на
руската царска дипломация непосредствено
след 6 септември 1885 г. е предмет на редица

Съединението и Съюзът
на тримата императори
Няколко години преди акта на 6 септември 1885 г. руската царската дипломация успява да отвоюва правото на българското съединение в един международен договор, с две
други велики сили. Става дума за Съюза на
тримата императори* от юни 1881 г. Според
„чл. 1 на въпросния договор, в случай, че една
от трите договорни страни влезе във война с
четвърта, останалите две запазват благоскло-
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нен неутралитет и съдействат за локализиране на конфликта. Същото важи и за в случая,
когато една от договорните страни се намира
във война с Турция, но придобивките от войната с последната ще се разпределят по предварително споразумение между договорните
страни. Чл. 2: Русия и Германия гарантират
на Австро-Унгария придобивките й от Берлинския конгрес (т.е. Босна и Херцеговина).
Договорните страни държат сметка за интересите си на Балканите и не ще допуснат никаква промяна на статуквото на Балканите без
предварително споразумение. Принципиално
споразумение по въпроса се намира в анекса
на договора. Чл. 3: Договорните сили признават, че затварянето на Дарданелите, съгласно
протокол 19 от Берлинския конгрес, е от общоевропейско значение и ще бдят, щото Турция да не позволи на никоя сила да минава
Проливите. В случай, че това стане, договорните сили заявяват на Турция, че тя, чрез този
си акт, се поставя във война със силата, срещу
която са отворени Дарданелите (в случая с
Русия), и се лишава от привилегиите на Берлинския договор, който гарантира териториалната ѝ цялост.
Приложението към договора съдържа
предварително споразумение върху териториалното разпределение на Балканите. Според
параграф 1 и 2, Австро-Унгария си запазва
правото да присъедини Босна и Херцеговина
и да управлява Ново-пазарския санджак. Според параграф 3 договорните страни даже със
сила ще попречат на Турция да си възвърне
Източна Румелия, като, разбира се, България
и Източна Румелия се въздържат да не предизвикат Турция чрез нападение срещу другите ѝ европейски провинции (т.е. Македония). Според параграф 4 договорните сили не
ще се противопоставят на евентуалното съединение на България с Източна Румелия в
границите, предвидени по Берлинския договор, ако това се наложи по силата на обстоятелствата. Силите се съгласяват да отклонят
българите от всяко нападение срещу съседните провинции на Турция, главно Македония и
да им съобщят, че в случай на нападение,
българите действат на свой риск. За да се
избегнат недоразумения по балканските въпроси параграф 5 от приложението задължава
договорните страни да дадат инструкции на
своите представители в Ориента да уреждат
приятелски дребните недоразумения и да
отнасят до респективните правителства въпросите, които не могат сами да разрешат.” [3]

Съединението на Княжество България и
Източна Румелия през септември 1885 г. обаче променя съществено равновесието на силите в Европа. Последвалата Сръбскобългарска война поставя Австро-Унгария в
извънредно деликатно положение: Виенската
монархия има политически ангажимент към
Сърбия, който противоречи на политическата
основа на Съюза на тримата императори и
тяхната политика на Балканите.
От друга страна, въпреки че отвоюва правото на обединение на Княжеството с Източна Румелия, руският император Александър
ІІІ се противопоставя категорично на начина,
по който е извършено самото Съединение –
без участието и с предварителното одобрение
на Русия. На практика обединението на България под скиптъра на княз Александър І Батенберг предизвиква криза в Съюза на тримата императори и обезсмисля споразуменията
между Австро-Унгария, Германия и Русия от
юни 1881 г. Безспорен факт, довел до категоричната реакция на руския император.
Подкрепата, която английската дипломация оказва на България, изостря още повече
съперничеството между Англия и Русия. [4]
Британският министър-председател лорд
Солзбъри одобрява Съединението, убеден, че
една антируска „голяма България“ с нов монарх ще се окаже ефикасна преграда срещу
руските намерения в Близкия Изток. [5]
Ето защо Русия се противопоставя категорично на българското Съединение, изоставя
България във войната ѝ със Сърбия и подготвя свалянето на княз Александър І Батенберг
от престола без да предложи негов заместник.
Така в Топханенския акт, който санкционира
официално Съединението, по настояване на
руската царска дипломация не се споменава
името на българския княз и е включена клауза, която вещае всеки пет години опасности за
княза и сътресения за държавата.[6] Чл. 17 от
Берлинския
договор гласи:
„Генералгубернаторът на Източна Румелия ще се
назначава от Високата порта със съгласието на силите и за срок от пет години.” [7]
Въпреки тази малка победа на Русия, влиянието ѝ в България, а и на Балканите намалява.
Неудобният княз
Всъщност в основата на руско-българските
недоразумения застава личността на княз
Александър І Батенберг. Недоволна от политиката на българските правителства, Русия
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хвърля вината за това изцяло върху българския монарх, като му приписва всички неуспехи на руската политика в България. За царското правителство „той е „немец”, който не
се вслушва в съветите на Русия и пречи тези
съвети да бъдат следвани от българите. Той
отчуждава българския народ от Русия и го
поставя в услуга на Австрия и Англия – заклети врагове на Русия. По този начин, според
руските управляващи, е създадена голяма
пропаст между освободители и освободени.”
[8] Ето защо те го считат за пречка в своята
източна политика и търсят начин да го отстранят от престола, което недалновидно се
преценява като единствения начин за възстановяване на руското влияние в България.
На 30 юни/11 юли 1886 г.* министърпредседателят Петко Каравелов и председателят на Народното събрание Стефан Стамболов отиват при управляващия руското
агентство в София П. Богданов, за да направят официални постъпки за подобряване на
руско-българските отношения. Отговорът от
Петербург гласи, че руското правителство
има голяма симпатия към България и българите, „но че то не смята, че може да се направи някаква стъпка в посоката (за подобряване на отношенията – бел. авт.), указана от
Каравелов и Стамболов, докато сегашното
правителство остава на власт в България. П.
Богданов дори обяснява, че терминът „правителство” не би трябвало да се разбира като
приложим към Министерския съвет. [9]
Всъщност руските дипломати вече привеждат в изпълнение препоръката на Александър ІІІ за „решителни действия в България”. Те не само подкрепят, но и активно
съдействат на организирания в България заговор за насилственото детрониране на княз
Александър І Батенберг. В деня на извършването на преврата, 9 август 1886 г. в София, П.
Богданов изпраща до министъра на външните
работи на Русия Н. К. Гирс* така очакваното
в Петербург известие: „Днес в 3,30 часа сутринта войската и народа свалиха княза, който подписа абдикацията си. Кръвопролития
нямаше. Телеграми на чужденци не се пропускат.” Върху получената телеграма Александър ІІІ отбелязва първоначалните си съмнения: „Комедия ли е това, или не? Ето въпроса?” Същият въпрос си задават и политическите среди в България, изненадани от детронацията на княза. [10]

Между детронацията и абдикацията
Рискованият ход на детронаторите отприщва политическите задръжки за действието
на всички вътрешни и външни фактори, заинтересовани от решаването на проблемите в
страната и от отношенията ѝ с европейските
велики сили. Така след 9 август 1886 г. България се превръща в арена на открит дипломатически сблъсък между водещите европейски държави. Поставя се началото на един
десетгодишен период, който в историята на
дипломацията е известен под наименованието
„българска криза”. Тя избухва във време,
когато отношенията между великите сили са
в състояние на ескалиращо напрежение, довело през пролетта на 1887 г. до така наречената „военна тревога” между Франция и
Германия. Следва известната „европейска
криза” между великите сили, чиито последствия се отразяват съществено върху процесите, довели до избухването на Първата световна война. „Българската криза” се превръща в
съществена част на общата криза в отношенията между великите европейски държави.
Външнополитическата ориентация на княжеството се превръща в особено важен проблем в общата дипломатическа стратегия на
Англия, Австро-Унгария и Русия, към който
главните опоненти в европейската криза –
Германия и Франция, а и Италия – проявяват
жив интерес. Промененото статукво на Балканите е един от важните фактори, които
провокират Англия да потърси гаранции за
преобладаващата си позиция в Средиземноморието. Сключвайки с Австро-Унгария и
Германия така наречените Средиземноморски
споразумения, Англия дава ясна заявка с антируски прицел, че няма да допусне преимущество на друга държава в региона. [11]
През целия период на „българската криза”
княжеството е подложено на изключително
силен по интензивност и разнообразен по
форми и посоки натиск. След като въпросът
за съществуването, формата и размерите на
руското влияние в България е поставен открито, съществена роля за решаването му играе разположението и съотношението на силите между великите държави. Техните отношения обаче са толкова заплетени и противоречиви, че политическите решения, вземани на българска почва и в преките или косвените отношения на княжеството с Русия придобиват голяма стойност и значение. Както и
в предния период, динамиката на развитието
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на руско-българските отношения решително
оформя политическия климат в България и
влияе силно върху хода на политическите
процеси, извършващи се в страната. [12]
Новосъздаденото правителство на Митрополит Климент просъществува само три дни.
На 10/22 август 1886 г. под ръководството на
подполк. Сава Муткуров е извършен контрапреврат, подкрепен от председателя на Народното събрание Ст. Стамболов. Ръководителите на контрапреврата се обявяват за връщането на княз Александър І. На 15 август
Ст. Стамболов телеграфира на княза да се
завърне в страната. На 16 август положителният оговор е получен и на 17 август княз
Батенберг пристига в Русе. Междувременно
българският монарх оценява правилно, както
кризисното положение вътре в страната, така
и нееднозначното отношение на великите
сили към извършеното Съединение и лично
към неговата особа. Известно е, че Англия
поддържа изцяло завръщането му на трона,
но не такова е отношението на Русия, която
се обявява против извършеното обединение и
най-вече срещу самия княз. Ето защо княз
Александър I изпраща телеграма до руския
император с молба да одобри завръщането му
в България. На 20 август 1886 г. дългоочакваният отговор пристига. Позицията на Русия е
категорична. Руският император заявява открито, че не може да одобри завръщането на
княза и, че няма да направи нищо за България
докато той не я напусне. При това положение
на 26 август 1886 г. Александър І приема
дипломатическия корпус в София, като оповестява решението си да абдикира и обявява
назначените от него регенти – Ст. Стамболов,
П. Каравелов и подполк. С. Муткуров. [13]
Поведението на руската дипломация в седемнайсетдневния срок между детронацията
и абдикацията на Батенберг представлява
странна смесица от постоянство в целите и
инертност в способите за постигането им. За
разлика от английската дипломация, която се
включва активно в подпомагане на контрапреврата, разбирайки че е време „да оседлае
правилния кон“ [14] царската дипломация не
успява да оглави политически русофилските
сили в страната. Ролята ѝ се ограничава единствено с даването на съвети около състава на
правителството, лишено от действителна
власт. Руската политика продължава да се
уповава на месианския ефект на апелите към
българите да се опрат на „известната им
доброжелателност на Русия.” [15]

Крайните русофили начело с Драган Цанков изцяло съгласуват поведението си с руското агентство и заемат пасивна позиция.
Драган Цанков влиза в правителството на
митрополит Климент, но както малко покъсно сам признава, той и цялото правителство нямали „никаква власт в ръцете си; не
знаехме даже какво става в България. През
целия ден на 10-и Груев нито веднъж не се
яви при нас, макар да го викахме; той бе
постояннно у Каравелова. Ясно бе, че той
няма доверие в нашето правителство и че го
е одобрил само отнемайкъде.” [16]
В деня на абдикацията 26 август е направена промяна и в състава на правителството,
което включва следните министри: д-р В.
Радославов – министър-председател и министър на вътрешните работи, Г. Д. Начович –
министър на външните работи и изповеданията, д-р К. Стоилов – министър на правосъдието, Ив. Ев. Гешов – министър на финансите,
Тодор Иванчов – министър на просвещението, и военен министър – полк. Д. Николаев.
На следващия ден княз Александър І Батенберг напуска България. Започва така нареченият период на "безкняжието". Страната е
въвлечена в тежка по своя характер държавно-политическа криза.
Абдикацията на княза и възможността за
подобряване на руско-българските
отношения
Всъщност абдикацията на княз Александър I създава най-благоприятния момент за
подобрение на руско-българските отношения.
В регентството и правителството обаче няма
единомислие по този въпрос. Позицията на
единия от регентите, Каравелов още по време
на контрапреврата е за подобряване на отношенията с Русия, като се използва изгонването на княза. Първият регент обаче не споделя
предупрежденията на Каравелов, интересувайки се главно от факта, че българският владетел, независимо кой ще бъде той, следва да
знае и признава, че дължи короната си найвече на него Ст. Стамболов. [17]
Петата извънредна сесия на Четвъртото
обикновено народно събрание, свикана с
княжески указ № 13 от 24 август, е открита на
1 септември 1886 г. [18] от Ст. Стамболов.
Първият регент припомня „последните печални събития” и посочва, че абдикацията на
българския княз Александър І има за цел „Да
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се възстановят добрите отношения между
България и освободителката Русия”. [19]
В тронното слово се оповестява непосредствената цел на регентството да свика Великото народно събрание, което по конституция
следва да избере княз на България. В специална телеграма до руския император, народните представители изразяват своята увереност, за намаляване на напрежението между
двете държави, както и за това, че руският
император „ще вземе пак, както и по-напред,
под своя защита българския народ и неговото народно дело за обединение на българските земи, за тяхната самобитност и самостойност.” [20] Всъщност очакването на българските политически ръководители е, че при
така създадената благоприятна обстановка
след абдикацията на княз Александър І е напълно възможно подобряване на отношенията
с Русия и, че тя ще предложи кандидат за
българския престол. В тази връзка пред кореспондент на в. „Таймс” Ст. Стамболов споделя: „Да бяха ни оставили свободни, бихме
избрали пак княз Александра, който е кандидата на нашето сърце, но сега ще изберем
кандидата на Русия, стига той да е одобрен
от всичките велики сили. Какъвто и да е,
той ще трябва да се закълне върху конституцията и да я пази. Русин ли е, или немец,
все едно, но да стане българин по чувства.
Ний искаме да живеем в най-тесни отношения с русите, но с едно условие: да не ни бъдат господари те. Руски инструктори за
войската приемаме, но руски военен министър не, защото ще трябва да бъде отговорен
пред Събранието. Върху тази програма, която би могла да удовлетвори руското честолюбие и да спаси българските интереси, по думите на Симеон Радев „Стамболов се надяваше още въпреки лошите признаци да постигне едно споразумение.” [21]
Всъщност, изявлението на първия регент
дава на руската дипломация да разбере, че
бъдещият княз на България ще трябва да приеме управлението при същите условия, при
които идва неговият предшественик, т.е. без
промяна на Търновската конституция. Не поразлично е мнението и на представителя на
Консервативната партия д-р К. Стоилов, изразено в политическия му дневник за 1886 г.
„Ние искаме, споделя той, щото Русия да
запази ролятя на наша покровителка. Ние
искаме, щото тя да има това, което й принадлежи, което истинските славянски интереси изискват. За да може да съществува

тази солидарност между Русия и България,
трябва да се определят отношенията им, да
знае всекой границите си и тъй да се отменят веднъж завинаги причините на недоразуменията.” [22]
Съдейки от действията на българските политически ръководители, моментът е изключително благоприятен и дава възможност на
руското правителство да постави отношенията си с България на една здрава и трайна основа. За съжаление, Русия не само не оценява,
но и не забелязва позитивния момент в позицията на България. Сред руската царска дипломация продължава да битува погрешното
схващане, че единственият възможен път за
възстановяване на руското влияние в България е пътят на заплахите и грубият натиск.
Срещу помощта и грижата на руския император Александър ІІІ, Русия изисква „пълно и
безусловно подчинение на българите.” [23]
Следването на подобна линия не означава
непременно военна окупация на България, но
и не предвижда избирането на български
княз. Ето защо, предусещайки истинските
намерения на Петербург, българските управници съвсем съзнателно се стремят да спечелят подкрепата на Франция и да направят
безпредметни всички конкретни действия на
освободителката, за разрешаването на българската криза съгласно интересите на руската дипломация. Тези изявления се правят в
момент, докато заседава Народното събрание
и при непотвърдени съобщения за предстоящото назначаване на генерал Н. В. Каулбарс*
за руски дипломатически агент в България.
Заключение
Непосредствено след Освобождението на
България през 1878 г. руско-българските отношения придобиват изненадващ и противоречив характер. В качеството си на освободителка, Русия полага особени грижи за преодоляване на феодалната изостаналост и изгражда основите на демократичното държавно
развитие на младото българско княжество;
успешно отклонява опитите на останалите
велики сили, които чрез Берлинския договор
и режима на капитулациите се намесват във
вътрешните работи на България; отвоюва
правото на съединение на Княжеството с Източна Румелия в Съюза на тримата императори от юни 1881 г.
Парадоксално на очакванията на целокупния български народ, точно този знаков мо-
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мент от историята на Третата българска държава, предизвиква най-острата криза в рускобългарските отношения след 1878 г. Станало
без участието и одобрението на Русия, така
желаното обединение на останалите извън
пределите на Княжеството български територи се превръща в ябълка на раздора между
освободители и освободени и води до ескалация на напрежението между двете държави.
Съединението предизвиква криза в Съюза на
тримата императори и споразуменията между
Австро-Унгария, Германия и Русия изгубват
своя смисъл, след обединението на България
под скиптъра на княз Александър І. От друга
страна подкрепата на Съединението от Англия изостря още повече съперничеството й с
Русия.
Всъщност в основата на руско-българските
недоразумения стои личността на княз Батенберг. Недоволна от политиката на българските правителства, Русия хвърля вината за това
изцяло върху българския монарх. Считан за
проводник на интересите на Австрия и Англия – заклети врагове на Русия, княз Батенберг е обявен от Петербург за огромна пречка
в източната руска политика. Ето защо загубила доверие в българския княз, Русия търси
начин да го отстрани от престола.
Детронацията на Александър І през август
1886 г. превръща България в поле за открит
дипломатически сблъсък между водещите
европейски държави. Последвалата 17 дни
по-късно абдикация на българския владетел е
възможно най-благоприятният момент за поставяне на руско-българските отношения на
здрава и трайна основа. Оценявайки сложността на момента и деликатното положение
на България, управляващите в София се държат изключително държавнически в конкретните си действия. Въпреки неодобрението на
абдикацията, те са готови да се разделят със
своя владетел и да търсят оптимално сближение с Петербург в името на народа и страната.
За съжаление, Русия не само, че не оценява
това, но напълно игнорира позитивния момент в позицията на България. Заявената готвност от страна на София за добър диалог с
освободителката, но без да се прави компромис с българския държавен интерес, е онзи
дребен детайл, който не се приема от Петербург. Според царската дипломация единственият възможен път за възстановяване на руското влияние в България е пътят на заплахите
и грубият натиск. Срещу помощта и грижата
на руския император Александър ІІІ, Русия

изисква „пълно и безусловно подчинение на
българите.” Изключително погрешен ход,
който прави невъзможно насочването на руско-българските отношения в положителна
посока. Недооценката на момента и зле прикритата агресивност на руския дипломатически елит карат официална София да се дистанцира от Петербург и да търси подкрепа от
Запад, превръщайки в безпредметни всички
конкретни действия на Русия, за разрешаване
на българската криза съгласно интересите на
руската дипломация.
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ABSTRACT: The current study aims to throw additional light on the actions of the Russian royal diplomacy
during the first ten days of the mission of General Kaulbars in 1886. At the background of complex changes in
the international environment in the 80's of the XIX century, the author focuses on the unprecedented conduct of
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control in the country liberated with Russian help. The research is based on published and non-published documents, publications in the Bulgarian periodical press, as well those of the Bulgarian historiography.
Keywords: mission, diplomacy, agitation, political control

тив. Всъщност, протестът е отправен не точно
срещу самото обединение, а по-скоро срещу
начина, по който е извършено – без участието
и с предварителното одобрение на Русия. На
практика актът от 6 септември 1885 г. предизвиква криза в Съюза на тримата императори и споразуменията между АвстроУнгария, Германия и Русия изгубват своя
смисъл, след като Източна Румелия и Княжество България се обединяват под скиптъра
на княз Александър І Батенберг. Подкрепата
на Съединението от страна на Англия засилва
още повече напрежението между двете империи. [4] Според британският министърпредседател лорд Солзбъри една антируска
„голяма България“ би била ефикасна преграда
срещу руските намерения в Близкия Изток.
[5]
Недоволна от политиката на българските
правителства Русия хвърля вината за всички
свои неудачи върху българския княз Александър І Батенберг и съдейства активно за
неговото отстраняване. Според царската дипломация единственият възможен начин за
възстановяване на руското влияние в България е пътят на заплахите и грубия натиск.
Срещу помощта и грижата на руския импера-

Въведение
Освобождението на България през 1878 г.
отрежда особено място на руската империя в
политическия живот на Третата българска
държава. Русия освобождава България политически и активно съдейства за бързото преодоляване на феодалните остатъци, полагайки
основите на демократичното държавно развитие на току-що възродената държава. Незавършеното обединение на българската нация,
резултат от несправедливите решения на Берлинския договор [1] определя сходството във
външнополитическите цели на двете славянски държави по отношение на Балканите. Обединението на Княжество България и Източна
Румелия се превръща в цел както на българската, така и на руската външна политика. [2]
Ето защо съвсем не е случаен факта, че няколко години преди 6 септември 1885 г. руската царска дипломация успява да отвоюва
правото на българското съединение в сключения с Австро-Унгария и Германия международен договор от юни 1881 г. [3], известен
като Съюз на тримата императори*.
Въпреки това, когато обединението е вече
факт, за изненада на целия български народ,
не друг, а Русия се обявява категорично про-
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тор Александър ІІІ, Русия изисква „пълно и
безусловно подчинение на българите.”
В руската столица разчитат главно на
крайните русофили в България начело с Драган Цанков. Според Петербург, поставянето
им на власт с руска помощ би осигурило промяна на българската конституция в реакционен дух, което практически би довело до безусловното подчинение на страната. Другият
възможен вариант е предизвикването на вътрешни размирици, бунтове и въстание, които
да предизвикат руската намеса. За осъществяването на тази линия в един от двата варианта, руското правителство организира мисията на генерал Н. В. Каулбарс*, руски военен
аташе във Виена.
Въпросът за мисията на генерал Н. В. Каулбарс в България е предмет на редица проучвания, [6] разглеждащи проблема за българската криза след обединението на Княжество България и Източна Румелия. Настоящето
изследване си поставя за цел да хвърли допълнителна светлина върху първите 10 дни от
мисията на генерал Каулбарс в България и да
докаже че действията на руския дипломатически агент и поставените от руска страна
искания представляват груба намеса във вътрешните работи на страната, целяща установяване на пълен политически контрол в освободената с руска помощ страна.
Проучването се опира на публикувани и
непубликувани документи, публикации на
българската и чуждата периодика, както и на
постиженията на българската историопис.

никакво значение. „Предвид на това аз съветвам българското правителство: 1) да
отложи изборите за възможно най-далечния
срок; 2) за да се изведе страната от това
неспокойно състояние, в което се намира и
за да се даде възможност да се отиде на
избори без принуждение и в по-нормални условия, незабавно да се отмени военното положение, да се освободят от ареста всички
затворени по повод на събитията от 9/21
август”. [8]
В малко по-късна телеграма от 25 септември 1886 г. до министъра на външните работи
на Русия Н. К. Гирс*, Н. Каулбарс обръща
внимание на думата „съветвам”, т.е. че в обръщението си към българските власти той
използва точно тази дума, а не „изисквам”.
Контекстът, който се влага, според руския
военен комисар е, че той само е посъветвал
българския министър, а не е изисквал незабавно подчинение. Каулбарс посочва, че независимо от думите, винаги ще продължава
да ги убеждава да се съгласят и не счита за
необходимо да отстъпва от това. [9] Въпреки
уверенията на генерала в добрите намерения
на руското правителство, самото естество на
отправените искания представлява груба намеса във вътрешните работи на страната.
Българската реакция
Междувременно, докато текат действията
на руския царски дипломат, българското правителство решава да сондира официално
мнението на европейските кабинети и да постави съдбата си в техни ръце. Ход, твърде
деликатен и особено важен за управляващите
в София. Изхождайки от сложността на международната обстановка и изграждането на
нови съюзи в Европа, за тях няма съмнение,
че част от великите сили ще ги насърчат да
отхвърлят исканията на Русия. Двойната цел,
преследвана от официална София е очевидна:
първо да оправдае отхвърлянето на руските
искания с позицията на другите велики сили и
едновременно с това да получи подкрепата
им за антируската си политика.
Въпреки че, външният министър Гр. Начович определя исканията на Петербург като
намеса във вътрешните работи на страната,
българското правителство е склонно да приеме част от тях в името на добрия тон. Така на
15 септември 1886 г. Министерският съвет
взема решение за отмяна на военното положение и обсъжда под каква форма да бъдат

Исканията на Русия
В българската историография целта на мисията на генерал Каулбарс се определя по
различен начин. Общото мнение е, че той
идва в България като временно управляващ
руското дипломатическо агентство, но всъщност е извънреден пратеник на царя със задача да принуди българското правителство и
регентите да приемат руските искания, с което да се възстановят предишните отношения
между България и Русия. [7]
Генерал Каулбарс пристига в София на 13
септември 1886 г.* На 15 септември, в специална нота до българските власти той представя официалните руски искания. В нотата се
посочва, че свикването на Велико народно
събрание при сегашното състояние на страната не може да бъде признато за законно и че
решенията на такова събрание не биха имали

68

освободени участниците в преврата от 9 август 1886 г. Значително по-сложен е въпросът
за отлагането на изборите за Велико народно
събрание, защото те са насрочени още преди
идването на руския дипломатически агент в
България. [10]
Докато българската страна търси найправилните решения и обмисля отговора си,
генерал Каулбарс пренася въпросните искания на улицата, след като научава, че „Гр.
Начович е ходил по агентствата, за да вика
на помощ Европа”. Така на 17 септември
1886 г. едно писмо, предназначено за руските
консули в страната е разпространено сред
българската общественост. [11] Въпросният
циркуляр съдържа 12 точки. В самото начало
се изразява надеждата, „че в сегашната криза, която засяга настоящето и бъдещето на
страната, народът ще се обърне с пълно
доверие към Русия.” Според текста на циркуляра, отдавна е минало времето на думите,
„Русия очаква дела, които да докажат доверието на българите и да оправдаят поддръжката, която императорът ще им даде
относително техните вътрешни, както и
външни работи.” В трета точка се подчертава, че „Русия никога не е мислила да пороби
България, а напротив желае развитието на
тази страна. Само като се осланя с пълна
вяра на своите по-стари братя, България
може да дойде до разрешението на кризата.” И веднага след тези оптимистични твърдения, в точка четвърта на въпросния циркуляр, се пристъпва към открита атака срещу
действията на българското правителство. Авторът посочва, че съществуват факти, които
подбуждат съмнение във вярата на българите
спрямо Русия „като например необнародването на телеграмата, която руският император благоволи да изпрати до регентите в
отговор на поздравленията, изпратени до
негово величество по случай именния му ден.”
Отправят се тежки обвинения към българската армия за изгаряне на знамена на разбунтуваната войска, а относно бъдещето на бившия
български монарх изрично се посочва, че
„Нито Батенбергският принц, нито някой
от неговите братя може да се върне някога
в България.” В точка девета се настоява изборите за Велико народно събрание да се извършат при пълна свобода, което е пряко
свързано с незабавно вдигане на военното
положение, освобождаване на всички арестувани офицери, участници в преврата на 9 август 1886 г. и отлагане на изборите с два ме-

сеца с цел успокояване на обществените
страсти. В края на циркуляра се отправя призив към всички истински патриоти „да забравят миналото и да гледат с пълна вяра на
Русия.” [12]
Този оригинален документ, според определението на Симеон Радев, е „единствен по
рода си в дипломатическата писменост”,
защото представлява открита критика на правителството, при което Каулбарс е акредитиран. Той се раздава публично от гавазите и
служещите на руското агентство. Въпреки
претенциите на официалните руски власти за
ненамеса във вътрешните работи на България,
по същество действията на техните служители в България под прякото ръководство на
Каулбарс категорично опровергават подобно
твърдение.
Реакцията на българската общественост не
закъснява. Освен публичните протести срещу
неадекватните действия на руските агенти, на
места се стига и до директни сблъсъци. Така
българският офицер Хитров, удря руския
унтерофицер Сухоруков, който раздавал циркуляра в гостилница „Искър”. Това предизвиква протеста на руския дипломатически
агент в София Неклюдов*, на чиито обвинения Гр. Начович отвръща с изключително
хладнокръвие: „Ако е извършено някое престъпление, виновникът ще бъде наказан според строгостта на закона. Но ако се касае
само за негодуванието на публиката, то се
обяснява с необикновената постъпка на руското агентство, което с разпространението
на подобни документи не можеше, освен да
раздразни умовете.” [13] За първи път след
Освобождението един български министър
отговаря с такъв сух тон на една руска постъпка. Тази необичайна смелост не може да
се обясни само и единствено с естествената
антипатия на Гр. Начович към русите. Това е
по-скоро проява на една нова воля, породена
от събитията и готова да се противопостави
на всяко външно посегателство. Поведението
на българския външен министър само по себе
си е белег за промяна в отношението на официалните български власти спрямо освободителите.
Руските претенции и реакцията на
останалите велики сили
Неразрешимият спор между България и
Русия, е този за отлагането на изборите за
Велико народно събрание. Изхождайки вни-
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мателно от международното положение, Ст.
Стамболов не желае да скъса връзките на
България с Русия. В същото време той се
стреми да поддържа нормален диалог с останалите велики сили, особено с Англия и Австро-Унгария. Така още на 18 септември 1886
г., нотата на генерал Каулбарс до българското
правителство става предмет на разговор между него и английския дипломатически агент в
София. От доклада на Фр. Ласелс* до английския външен министър лорд Идеслей*
стават ясни колебанията на някои членове на
българското правителство за това „дали не би
било по-умно да се приеме Каулбарсовия съвет за отлагането на изборите за Велико
народно събрание.” Вярна на традиционната
си политика за отдалечаване на Русия от Балканите, [14] английската страна съветва българското правителство в посока обратна на
руската позиция. „Колкото се отнася специално за изборите, пише Ласелс, казах, че не
виждам от конституционно гледище някакво
препятствие за тяхното отлагане.” [15]
Английският дипломат поддържа същата
позиция и пред Каулбарс, когато отива да му
върне посещението. „Конституционната
позиция на българското правителство, казва
той, не ми изглежда съвсем ясна. Случаят на
отречение от престола не е предвиден от
конституцията и следователно би могло да
се поддържа, че онзи член, на който се позовава българското правителство, не е приложим.” Всъщност въпросът съвсем не е юридически, а политически. Въпросът е да се
знае: дали Русия ще се задоволи с тая отстъпка, или ще иска и друга? След като изчерпва
всички аргументи в подкрепа на собствената
си нота, Каулбарс пресича всеки разговор с
думите: „Тъй иска императорът.” [16]
Точно тук следва да се посочи интересното разминаване, между позицията на руската
дипломация по българския въпрос и тази на
Каулбарс, изразена пред европейското обществено мнение. Известно е, че генералът е назначен лично от императора, въпреки мнението на руския външен министър Гирс, който не
веднъж понася отрицателните последствия от
намесата на военните във външната политика.
Всички руски посланици посрещат с явно
недоволство известието, че една деликатна
мисия, от изхода на която ще зависи руския
престиж на Балканския полуостров [17] е
поверена на един генерал, известен във високите руски кръгове главно със своята ексцентричност. Поради това, започват доста стран-

ни отношения между Каулбарс и руската
дипломация: тя го защитава пред Великите
сили по дълг, но никога не се солидаризира
съвсем с него. [18]
Междувременно изказване в подкрепа на
Регентството правят унгарският министърпредседател граф К. Тиса* и лорд Чърчил* от
Англия. [19] При този синхронен повик от
две места едновременно Русия е смутена.
Планът на Гирс, установен във Франценсбаден с одобрението на Бисмарк е: да се въздържа Русия от всяка пряка намеса, да чака,
щото самите българи, уплашени от вътрешното разделение на държавата, безсилни пред
растящата анархия, да поискат ефикасното
ръководство на Освободителката. Със своите
действия обаче, Каулбарс осуетява този план
и неволно разтревожва Европа. [20]
Позицията на великите сили към нотата на
генерала и предвиждания отговор не е еднозначна и точно това задържа управляващите в
България. Виенската дипломация дава да се
разбере, че тя под никакъв претекст няма да
поддържа исканията на Русия и съветва българите да дадат уклончив отговор. Англия
препоръчва премерени отстъпки, без да се
засяга „конституционната позиция” на правителството, което означава, че ще одобри повече един отрицателен отговор. Позицията на
Италия не е толкова ясна и категорична.
Външният министър Ди Робилант* само телеграфира на дипломатическия агент в София
Ж. де Сонац* да не окуражава българското
правителство за активна съпротива.
Позицията на Германия и Франция е още
по-строга. Бисмарк съветва генералния консул в София Тилман* да отговаря, че Германия няма преки интереси в България, т. е. да
се избягват всякакви действия, които биха
отклонили Берлин от следваната политика –
да не дава никакви съвети на българското
правителство. Отношението към българските
събития предоставя на Берлин чудесен шанс
да докаже своето благоразположение към
Петербург, чрез поддържане на политиката за
възстановяване на руското влияние в България. Главният приоритет за Германия в случая е запазването на Съюза на тримата императори, което определя и цялостната ѝ позиция към събитията в България.
Поради перманентната опасност от страна
на Германия, Франция е напълно благоразположена към Русия. В многобройните си разговори със Ст. Стамболов, Гр. Начович и К.
Стоилов, френският дипломатически агент в
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София Флеш* се държи крайно резервирано и
отхвърля всякакви идеи за посредничество
между българското правителство и генерал
Каулбарс. Накратко казано, Франция изобщо
не възнамерява да жертва отношенията си с
Русия заради интересите на България. [21]
При това разположение на силите, английската дипломация е тази, която съветва
българите какво да отговорят на Каулбарс.
Фр. Ласелс подсказва, че „на една нота с
прости съвети регентството може да се
отзове с една нота на празно почитание.”
[22] Предложената формула е възприета от
българското правителство: тя удовлетворява
Ст. Стамболов, защото не съдържа пряк отказ
и задоволява В. Радославов, защото не съдържа никакво подчинение. Единствено Каравелов може да не е съгласен, но към момента той няма почти никакво политическо влияние.

когато са поотделно изразяват съгласие със
съветите му, но когато са заедно правят точно
обратното. [25] Всъщност, предложената от
българското правителство нота е един елегантен урок по дипломация. Тя не съдържа отказ,
но и не изразява подчинение на Русия.
Изявите на Каулбарс пред българската
общественост и техният отзвук
Паралелно с правителството, Каулбарс води преговори и със столичното население.
Той обаче влиза в контакт само с русофилите.
След отправения призив за участие на публиката, либералите също решават да отидат в
руското агентство. На 17 септември 1886 г.
120 души представители на столичния еснаф
се явяват пред генерала, водени от Илия Вълчев, депутат и един от близките приятели на
д-р В. Радославов. При срещата с Каулбарс,
той заявява, че „българският народ е дълбоко
привързан към Русия, но иска да си избере поскоро княз”, защото само тогава ще се умиротвори. Отговорът е рязък и категоричен:
„Избирането на княз не е въпрос български, а
международен. Кандидат Европа няма и не
може скоро да има. Тъй че няма никаква
нужда да се бърза”, отсича генералът. „Чудно би било, отвръща Василев, ако ония сили,
които от три години насам работеха за свалянето на княз Александра, не са още мислили
за неговия наследник.” Справедливият укор е
отнесен конкретно към Русия. Всъщност, тази
невинна забележка поставя открито въпроса
за избора на български княз. В последвалия
разговор генерал Каулбарс изрично посочва,
че изборът на княза трябва да бъде одобрен от
великите сили, подписали Берлинския договор и че „нито Батенбергския принц, нито
някой от братята му може да бъде избран:
това императорът няма да позволи никога.”
Депутацията заявява, че ще избере този, когото й препоръча руския цар, но хората следва
да знаят кой ще бъде той. Само тогава биха
приели отлагането на изборите. Каулбарс
обещава да телеграфира в Петербург, но отговорът е доста уклончив и крайно нудовлетворителен. Императорът казва, че „ако българите послушат неговите съвети, няма защо
да се безпокоят за бъдещето.” Самият Каулбарс чувства, че всичко това е много неопределено, за да удовлетвори мнителния дух на
народа. Според един руски дипломат, близък
негов сътрудник, самият генерал споделя
пред персонала на агентството: „Прав е този

Българският отговор
Така на 20 септември 1886 г. министър Гр.
Начович връчва на Каулбарс официалната
нота-отговор. Тя е твърде уклончива, без да
обвързва правителството с какъвто и да е
ангажимент. Нито едно от исканията на генерала не получава ясен и категоричен отговор,
дори и тези, за които е заявено, че ще се вземат предвид. В нотата се посочва, че министерството е готово „да следва съветите на
императорското руско правителство” и „да
изпълни всички съвети”, но дотолкова, доколкото те не противоречат на съществуващите в страната закони и не нарушават конституцията. Според текста, всички искания,
отговарящи на законите ще бъдат приложени,
като се твърди, че правителството дори пристъпило към осъществяването им. [23] Тези
заявления не са съвсем точни, защото много
от предприетите мерки не са доведени докрай. Например, военното положение е вдигнато, но без да се променя стила на управление. На окръжните управители не са дадени
необходимите наставления за освобождаване
на задържаните лица, а също и по други въпроси, което не води до нормализиране на обстановката в страната. Накратко казано, мерките са половинчати и без необходимия
ефект. [24]
Ст. Стамболов заставя цялия Министерски
съвет да отиде in corpore при генерала и да му
занесе своя отговор, за да опровергае обвиненията на Каулбарс, че българските министри,
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народ, че се съмнява, че подозира. Искахме
му да изпъди Батенберга, изпъди го. Сега ни
иска княз; ние мълчим. Какво доверие търсим
от него?” [26]
На 20 септември 1886 г., когато Министерският съвет отива в руското агентство към
гражданството на София е отправен призив
да се събере на митинг на 21 септември 1886
г., за да получи отчет за посещението на еснафската депутация при Каулбарс. Митингът
се провежда така, както е обявен. По време на
речта на Илия Вълчев е извършена провокация с издигането на неподходящ лозунг „Да
живее Русия! Долу България!” Множеството
реагира спонтанно и се нахвърля срещу човека дръзнал да смути мероприятието – „някой
си Прокопий Иванов, бесарабец”. Благодарение на полицията провокаторът е изведен
навреме без особени последици. Малко след
инцидента се случва нещо недопустимо за
дипломатическия свят, на митинга пристига
Каулбарс и държи реч. Генералът протестира
срещу отношението към Прокопий Иванов и
отправя апел за пълно доверие към императора и отлагане на изборите. Освиркан от множеството, крайно ядосан, Каулбарс напуска
митинга. [27]
Безпрецедентната изява на руския генерал
предизвиква истинска сензация в Европа.
Най-умерените вестници намират постъпката
му за лудешка. Органът на австрийското Министерство на външните работи Fremdenblatt
[28] кани Каулбарс да прочете Берлинския
договор и да научи международното право.
„Дипломатическите представители, казва
той, са акредитирани пред правителствата,
а не пред тълпите; всяко правителство
трябва да счита тия непосредствени сношения с масите като едно посегателство на
неговия авторитет.” Дори френският печат,
който от една година се отнася благосклонно
към Русия, издига глас срещу необичайните
похвати на военния дипломат. Старият вестник Journal des Debats, известен със своята
умереност и академичен тон, отказва да повярва, че един дипломатически агент е можал
да говори на политически митинг. Големият
френски вестник, който не се откроява със
симпатии към България, сега взема страната
на Регентството. Той признава, че то не може
да изпълни исканията на Каулбарс, без да
наруши конституцията и да ангажира опасно
своята отговорност. Обратът в полза на Регентството става всеобщ в Европа: „всички
оправдаваха този малък народ, който защи-

тава независимостта си, след като бе дал
всички допустими жертви, за да се сдобри с
Русия.” [29]
Компрометирането на Русия пред света
чрез необичайните действия на Каулбарс в
България активизира английската дипломация. На 23 септември 1886 г. министърът на
външните работи лорд Идеслей приема руския посланик в Лондон. Английската страна
изразява своето остро несъгласие с обясненията на Стаал*, че действията на Каулбарс в
България не са намеса във вътрешните работи
на страната, посочвайки че така наречените
съвети на генерала „се доближават повече до
рода на заповедите.” В синхрон с типичното
по този казус поведение на официалната руска дипломация, Стаал заявява, че „не е получил никакъв рапорт за езика, държан от генерал Каулбарс, знаял за него това, което се
пишеше по вестниците, следователно не
можел до се произнесе по тая точка.” Руският посланик посочва, че конституцията е
вече нарушена и „било въпрос сега между
българската конституция, която била от
по-ограничено значение, и Берлинския договор, който имал по-голяма важност.” Английската страна категорично защитава правото на българите да проведат изборите, което
би довело до установяването на едно позадоволително положение в страната. В края
на срещата руският посланик загатва, че в
най-скоро време генералът ще бъде повикан в
Русия. [30]
Трудно е да се допусне, че действията на
Каулбарс са откъснати и несинхронизирани с
официалната руска политика по българския
въпрос, като се има предвид, че неговата мисия е вдъхновена от самия император на Русия. Възможно е да е съществувало известно
неодобрение на действията му от изявени
дипломати в кариерата, но то в никакъв случай не може да се определи като противопоставяне или несъгласие с официалната руска
политика по българския въпрос. Демонстрацията на неинформираност на представителите на руската дипломация е по-скоро опит за
прикриване на истинските намерения на Русия – да установи пълен политически контрол
в „освободената от руския меч” страна, както се изразява самият Стаал в разговора си с
лорд Идеслей.
Мълвата за предстоящото завръщане на
Каулбарс се появява и в печата. Една телеграма на вестник Standard от Петербург съобщава, че след митинга в София, генералът сам
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е поискал от императора да го върне обратно
в Русия или да изпрати войска в България.
Всъщност, новината е невярна. Каулбарс не
само не смята мисията си за пропаднала, но
напротив, планира да я развие с още по-голям
замах.
Въпреки опита на руските посланици да
успокоят европейското обществено мнение,
Каулбарс продължава със заплашителните
ноти до Регентството. Отговорът на българското правителство от 20 септември 1886 г. е
незадоволителен за руския дипломат, но противно на очакванията той не реагира остро,
защото не го смята за окончателен. Още същият ден, българският външен министър получава поредната нота, с която Каулбарс настоява за по-категоричен отговор в рамките на
24 часа. Зададеният срок всъщност, определя
нотата като ултиматум. [31] На 21 септември
1886 г. Гр. Начович отговаря без ясни ангажименти, повтаряйки по същество съдържанието на нотата от 20 септември. [32]
Последвалата нота от 22 септември 1886 г.
не само повтаря добре познатите искания за
освобождаване на арестуваните офицери и
отлагане на изборите, но съдържа открити
заплахи към българското правителство. „Отговорността за последствията, които биха
последвали от неизпълнението на споменатите желания на императорското правителство, пада всецяло върху настоящите
водители на българското правителство.”
[33]
Прави впечатление необичайната формула, която използва Каулбарс, „водители на
българското правителство”. Така той не
назовава конкретно Регентството, защото го
счита за незаконно и заплашва едновременно
и министри и регенти.
След този пореден неуспех, Каулбарс
предприема още по-крайни мерки, също толкова необичайни за международния дипломатически свят, както назидателният тон и участието в политическия митинг - решава да
обиколи България.

договорености между Русия, Австро-Унгария
и Германия по отношение на Балканите. Недоволна от политиката на българските правителства, руската царска дипломация фокусира
цялата вина за това върху личността на българския княз Александър І Батенберг и съдейства активно за неговото отстраняване.
Преследвайки поставената цел за възстановяване на руското влияние в България, след
абдикацията на българския владетел, Петербург си служи с мисията на генерал Каулбарс.
Той пристига в София, за да съобщи на българския народ волята на цар Александър ІІІ.
За целта Каулбарс представя пред българското правителство поредица от искания: да отложи изборите за възможно най-далечния
срок; незабавно да отмени военното положение; да освободи от ареста всички затворени
по повод на събитията от 9 август 1886 г.
Възраженията на българското правителство
по тези така наречени „съвети” са повече от
категорични. Без да влизат в открит сблъсък с
руската страна, регентството и правителството отстояват твърдо българския национален
интерес, отклонявайки по един доста елегантен начин претенциите на освободителката.
Позицията на официална София не спира
руската страна. Сега Каулбарс се обръща към
българския народ с позиви, разнасяни от руски агенти, т.е. така наречените 12 точки. Нещо повече, без ни най-малко притеснение
генералът се явява на публичен митинг в София и влиза в спор с присъстващите.
Действията на руския дипломатически
агент се осъждат като недопустими и сериозно нарушение на международното право от
българската общественост, европейската преса и международния дипломатически елит.
За съжаление поведението на великите сили
по отношение на руската политика в България не се определя от позицията на правото, а
най-вече от техните конкретни интереси,
свързани с международните им обвързаности
и запазването на изградени вече съюзи. Така
най-горещите поддръжници на регентството
Англия и Австро-Унгария съветват българските управници да дадат уклончив отговор на
руските искания, а Италия е на мнение да не
се окуражава София. За да запази съюза на
тримата императори Германия спазва доброжелателен за Русия неутралитет, а Франция
застава категорично на страната на Петербург. Въпреки различните си позиции обаче,
всички велики сили са удивително единни по
отношение на един единствен факт - нито

Заключение
Извършено без знанието и участието на
Русия, съединението на Княжество България
и Източна Румелия се превръща в отправна
точка за сериозен сблъсък между освободители и освободени. Актът от 6 септември 1885
г. на практика обезсмисля Съюза на тримата
императори, реализирайки предварителните
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една от тях не желае да влезе в открит конфликт с Русия заради интересите на България и
създава относително спокойна среда за безпрецедентните руски действия.
Със сериозната критика към българското
правителство и откритата агитация сред народа, руската страна нарушава категорично
нормите на международното право и се намесва грубо във вътрешните работи на княжеството. Без да отчита международните реалности и промяната в поведението на официална София, царската дипломация избира
възможно най-погрешния път за възвръщане
на поразклатеното руско доверие в България.
Оставайки в плен на старата максима за
„грижата” на освободителя и ”благодарността” на освободените, Русия преследва една
единствена цел - да установи пълен политически контрол в „освободената от руския
меч” страна и по този начин да стъпи трайно
на Балканите.

ред параграф 4 договорните сили не ще се
противопоставят на евентуалното съединение
на България с Източна Румелия в границите,
предвидени по Берлинския договор, ако това
се наложи по силата на обстоятелствата. Силите се съгласяват да отклонят българите от
всяко нападение срещу съседните провинции
на Турция, главно Македония и да им съобщят, че в случай на нападение, българите
действат на свой риск; Die Grosse Politik der
Europaischen Kabinette 1871 – 1914, Berlin,
1922, III, № 532; Панайотов, Ив., Русия, великите сили и Българският въпрос след избора
на княз Фердинанд (1888 – 1896 г.), С., 1941,
с. 4 – 6.
Александър ІІІ (1845 – 1894) – руски император (1881 – 1894); Вилхелм І (1797 –
1888) – първи император на Германия (1871 –
1888); Франц Йосиф І (1830–1916) – император на Австрия (1848 – 1916) и крал на Унгария (1867 – 1916) от династията на Хабсбургите. През 1867 г. провъзгласява създаването
на двуединната монархия Австро-Унгария.
4. Стателова, Е., Попов, Р. и В. Танкова.
1994. История на българската дипломация
1879 – 1913, С., 1994, с. 91 – 92.
5. Пеева, П. 2013. Британия и източният
въпрос през ХІХ век. Във: Източният въпрос, имперската дипломация и национализмът на Балканите 1815 – 1918 (Бургас: У-т
„Проф. д-р А. Златаров“), с. 44.
* Каулбарс, Николай Василевич, барон
(1842 – 1905) – руски военен деец и дипломат, генерал. По време на Руско-турската
освободителна война 1877 – 1878 г. участва
като нач.-щаб на гвардейска дивизия.
6. Радев, С. 1990. Строителите на съвременна България. София, Български писател,
Том 2; Попов, Р. 1991. България на кръстопът. Регентството 1886 – 1887. София,
Унив. изд. „Св. Климент Охридски”; Стателова, Е., Попов, Р. и В. Танкова. 1994. История на българската …; Грънчаров, Ст. 1984.
Политическите сили и …; Панайотов, Ив.
1941. Русия, великите сили и ….
7. Попов, Р., България на кръстопът ..., с.
126.
* Всички дати са по стар стил.
8. ЦДИА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 253, л. 2.
Гирс, Николай Карлович (1820 – 1895) –
руски държавен деец и дипломат, министър
на външните работи на Русия (1882 – 1895).
9. Авантюры русского царизма в Болгарии,
Сборник документов, Составитель П. Павлович, М., 1935, № 20, с. 26.

Бележки
1. Берлинският договор е сключен между
Германия, Австро-Унгария, Великобритания,
Италия, Русия и Турция на 1/13 юли 1878 г. в
Берлин. Ратифициран от великите сили на 3
август 1878 г., а от Турция на 28 август 1878
г. (н.ст.); Вж. Йовчева, Г. 2007. Стопанска
история на България. Документи и казуси,
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2. Грънчаров, Ст. 1984. Политическите
сили и монархическият институт в България
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Русия, Германия и Австро-Унгария, в случай,
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Каулбарс, който твърде много се различава от
текста на официално връчената нота. Това
показва, че нотата е редактирана до последния момент, БИА-НБКМ, ф. 14, а.е. 165, л. 1 –
7.
24. AMAE, CP, Bulgarie, t. 15, f. 150. Флеш
до Фрейсине, 2 окт. 1886 (н.с.); Попов, Р. България на кръстопът..., с. 135 – 136.
25. Радев, С., Строителите ..., т. 2, с. 298.
26. Пак там, с. 300 – 301.
27. Пак там, с. 301 – 306.
28. Fremdenblatt, 23 септември; Пак там, с.
308.
29. Пак там, с. 308–309.
* Стаал, Егор Егорович (1822–1907) – руски посланик във Великобритания (1884 –
1902).
30. Пак там, с. 309 – 310.
31. ЦДИА, ф 176К, оп. 1, а.е. 253, л. 6. Каулбарс до Начович, 20 септ. 1886.
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312.
33. Пак там, с. 312.
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ПРОУЧВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ – БАКАЛАВРИ ОТ МУ
ПЛОВДИВ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КУЛТУРА И ПОЛИТИКА
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Даниела Танева, Йорданка Цокова, Радослава Кацарска, Мария Бечева
SURVEY OF THE AWARENESS OF STUDENTS – BACHELORS FROM MEDICAL
UNIVERSITY PLOVDIV ABOUT THE PROBLEMS OF THE DEMOGRAPHIC CULTURE
AND POLITICS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
Daniela Taneva, Yordanka Tzokova, Radoslava Katzarska, Maria Becheva
ABSTRACT: Heavy demographic situation and the unfavorable perspective of Bulgaria, outlined in the UN
forecast for 2050 motivated the conduct of this study of the demographic culture and demographic behavior of
the future medical professionals.
Reproduction of the population in one or another stage of human evolution is the result of the impact of a
complex system of socio - economic and socio - psychological factors.
The aim of this study is to reveal the knowledge of the students from specialty nurse and midwife, Faculty of
Public Health and the students from Medical College at MU Plovdiv on demographic culture, as well as
knowledge related to the demographic situation of the Republic of Bulgaria and the importance of the role,
formation and functions of the contemporary Bulgarian family.
One of the basic sociological methods -direct group anonymous survey of 350 students was used for this
study. Variation, alternative and non-parametric analysis was used for statistical processing of the primary
information.
Data from the study show that there have been significant changes in the model and planning of
thecontemporary Bulgarian family. Demographic culture of the students can be assessed as satisfactory. Half of
the respondents are not aware of the Model of the temporary Bulgarian family. Only 9% of students have some
awareness of the ongoing events in the country for stimulation the birth rate and only 7 percent assess positively
the National demographic policies. The destabilization of marriage is deepening in the recent decades. Negative
attitudes towards marriage declared 1/3 of respondents.
Conclusions:
1. There is lack of sufficient information on the role, importance and functions of the family.
2. Main sources of information are family, specialized literature, school, internet.
3. Respondents are not acquainted with the model of the modern Bulgarian family.
4. Only 7% of the students give a positive assessment of the demographic policy of Bulgaria.
Keywords: demographic culture, demographic behavior, family, students

В последните няколко десетилетия на ХХ
век възниква трайна тенденция на намаляване
броя на населението на Р. България. Особено
тревожна е ситуацията в годините на демократичния преход. Страната ни по данни на
ООН е на едно от водещите места в света по
отрицателен естествен прираст. Съществена
роля за демографска катастрофата оказва и
големия емиграционен поток в посочения
период.
Възпроизводството на населението в един
или друг етап от историческото развитие на
човечеството е резултат от въздействието на
сложна система от социално-икономически и

социално психологически и културални фактори.
Промени в демографската ситуация могат
да станат само чрез комплексен подход към
проблема. В този контекст за формирането на
правилен мироглед по отношение на раждаемостта и възпроизводството е необходимо
населението, особено младите хора да бъдат
информирани, както за демографския статус
на нашата страна, така и по отношението на
демографската политика, провеждана на държавно ниво.
Една от основните задачи на настоящото
изследване е да се проучи демографската
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култура и поведение на студентите бакалаври
от МУ Пловдив. Направен е опит да се разкрият познанията, свързани с възпроизводството на населението, формирането на съвременното българско семейство и вижданията
по важни въпроси, отнасящи се до демографската политика на нашата страна.
В проведеното проучване са включени няколко основни елемента (направления) като
информираност на студентите за ролята и
функцията на семейството; източници на информация; познания за нивото на раждаемостта в България; структура на съвременното семейство по брой деца; познания за мероприятията, включени в демографската политика на страната и оценка на последната.
Определен интерес представлява въпросът
имат ли студентите информация за ролята,
значението и функциите на семейството.
Данните от проучването показват, че
83,00±1,88% от участниците са получавали

такава информация, а само 17,00±1,88% не са.
Трудно обясним е фактът, че най-ниска степен на информираност е регистрирана при
студентите от ІІІ-ти курс, т.е. именно при
тези, които би следвало да имат най-големи
познания.
На респондентите беше предоставена възможност да посочат източниците, от които са
получили информацията. На първо място са
родителите, на второ – студентите са посочили като базов източник литература. На трето
място е училището. При проведени разговори
с участничките се конкретизира, че се касае
преди всичко за информация, получена по
време на обучението в Медицински университет - Пловдив. На четвърто място е посочена информацията, получавана от близки и
приятели, информация, чиято достоверност
следва да се приеме с известни резерви (Фигура 1).

Фиг. 1. Източници на информация, посочени от участниците в проучването
Трудно обяснимо е незавидното място, което заема здравната служба в лицето на медицинските служители от първичната медицинска помощ и особено на Службите по семейно планиране.
Проведеният непараметричен анализ показва, че възрастта на студентите оказва съществено влияние върху посочените източници в отделните възрастови групи. Алтернативната хипотеза се определя от най-висок
относителен дял на източник “родители” при
студентите от възрастовата група над 25 го-

дини,обратно най-висок е процента посочили
източниците „училище“ и „приятели“ е във
възрастовата група до 20 години.
За кратък период от време 20-30 години са
настъпили чувствителни промени в Модела
на българско семейство – от двудетен той
трайно са насочва към еднодетен.
От началото на ХХ век, тоталният коефициент на плодовитостта в границите на един
стогодишен период намалява над 6 пъти –
6,98 през 1900 година, при 1,11 през 2011
година (Фигура 2).
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Фиг. 2 Динамични промени в тоталния коефициент на плодовитост (НСИ 2010)
Данните от настоящото проучване показват, че познанията на бъдещите медицински
служители са близко до действителната ситуация в нашата страна. Все пак около четиридесет процента са посочили, че в България
1,76%

преобладават двудетните семейства /вж. Фигура 3/. Висок е относителния дял на студентките, които нямат представа за структурата на
българското семейство – 9,15±1,48%.

9,15%
50,7%
1 дете
2 деца
3 + деца
не зная

38,38%

Фиг. 3. Мнение на анкетираните за структурата на семействата в Република България по брой
деца
На студентките беше предоставена възможност да направят оценка на фактическото
ниво на раждаемостта като база за перспективно увеличаване броя на населението на
страната. Едва 6,01±1,19% от анкетираните са
посочили, че настоящето ниво на раждаемостта ще позволи разширено възпроизводство на нацията в следващите десетилетия.
Впечатлява, че всеки пети респондент е
посочил, “не мога да преценя“. Високият относителен дял в тази група е факт, който говори за ниска демографска култура, а още
повече се отнася за млади хора, които се обучават във Висше медицинско училище.

Резултатите от проучването показват, че
преобладаващата част от студентите, над 70
% са напълно наясно, че раждаемостта в България е ниска. Трябва да се отбележи факта,
че над 10 % от участвалите в проучването не
знаят каква е раждаемостта в нашата страна.
Една от целите на настоящото проучване
беше да се провери дали студентите бакалаври от Медицински университет Пловдив
знаят какви мероприятия се провеждат за
стимулиране на раждаемостта в Р. България
(Фигура 4).
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Фиг. 4. Посочени от студентките мероприятия за стимулиране на раждаемостта
Анкетираните студенти показват информираност за мероприятията насочени към
стимулиране
на
раждаемостта.
Найпопулярни според тях семейните добавки,
еднократни помощи и на трето място отпуск
по майчинство.
На участниците в проучването беше предоставена възможност да направят оценка на

демографската политика на нашата страна.
Показателен за непопулярността на съществуващата демографска политика, както и минималните познания за мероприятията, насочени към стимулиране на раждаемостта е
факта,че едва 5,25±1,09% от анкетираните са
дали положителна оценка, а над половината –
отрицателна (Фигура 5).
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Фиг. 5. Оценка на демографската политика на Р.България
Показателен е фактът, че 1/3 от респондентите са отговорили „ не мога да преценя“.
Най-висока отрицателна оценка е дадена от
студентите от трети курс. Аналогична е от-

рицателната оценката, свързана с възрастта
на анкетираните – най-ниска при най-младите
и най-голяма при тези над 25 години.
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1. Една пета от студентките са посочили,
че не са информирани за ролята, значението и
функциите на семейството.
2. Основни източници на информация са
семейството, литературни източници, училище, интернет. Здравната служба с нейните
структури заема последно място като източник на информация.
3. Половината от анкетираните не са наясно с Модела на съвременното българско семейство
4. Само девет процента от участниците в
проучването имат известна осведоменост за
провежданите в страната мероприятия за
стимулиране на раждаемостта.
5. Положителна оценка на Националната
демографска политика са дали едва пет процента. Отрицателна е оценката на петдесет и
седем процента от анкетираните. Възрастта и
курсът на обучение оказват статистически
изразимо влияние върху оценката на демографската политика.
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БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА
НА СТАРОБЪЛГАРСКАТА ПРЕГРАДНА СИСТЕМА В ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА
Димчо Момчилов
NOTES ON FUNCTIONALITY AND EFFICIENCY OF
THE OLD-BULGARIAN BARRIER SYSTEM IN EASTERN BALKAN MOUNTAINS
Dimcho Momchilov
ABSTRACT: One of the most important questions during the First Bulgarian Empire is how the OldBulgarian defence system in Eastern Balkan Mountains operates. This question is fundamental to the south defence line of Early Mediaeval Bulgaria. Part of the problem is the successful march of the emperor Nicephorus I
Genikus in July 811 to Pliska, when he overcomes, almost unimpeded, the barrier system of the Bulgarians in
Eastern Balkan Mountains.
Data suggest that this is not a single successful breakthrough of Byzantium between VIII and IX century. In
764, the Emperor Constantine V Copronymus passed east mountain passage and entered Bulgaria, reaching
even to Chica. Another negative moment in Bulgarian practice on the southern defence system is the capturing
and kidnap of the northerners’ prince Slavun.
The thesis of Pavel Georgiev for a successful march of Nicephorus I Genikus in 809 is not irrelevant. And
when to all of this is added a too successfully to Byzantium event - the march of emperor Ioan I Tsimishi and
capturing of the Bulgarian capital Preslav, the Old-Bulgarian defence system in Eastern Balkan Mountains very
difficult could be called effective and functional.
So ultimately, it must be concluded that the successful passing of the Byzantine army through Eastern Balkan
Mountains in 811, is not a precedent in the First Bulgarian Empire.
Keywords: Eastern Balkan Mountains, Old-Bulgarian barrier defence system, First Bulgarian Empire, Nicephorus I Genikus, march 811

В последните години вече в няколко свои
изследвания се спирам на провеждането на
византийския поход от 811 г. (Момчилов
2012, 27-44; 2013, 221-228; 2013а, 142-151;
2014, 530-541). В тази връзка за българската
история, за българската медиевистика според
мен два са основните, два са фундаменталните въпроси, на които трябва да бъде даден
отговор. Първият – откъде, как и за колко
време император Никифор от Маркели влиза
в Плиска? Вторият – как функционира старобългарската отбранителна система в Източна
Стара планина?
Тук вниманието ще бъде насочено именно
към втория. Той обаче в конкретния случай, а
и принципно в същността си е и следствие от
похода.
В същото време този въпрос е фундаментален за южната отбранителна линия на Първо българско царство. Всичко останало, което
е било обект на изследвания, мнения и т. н.
(примерно брой на византийската армия, брой
на разбитите български части, дървената

преграда и ред други), безспорно е много
важно в изясняването на същността на това
епохално събитие, но са второстепенни по
отношение на двата изведени възлови проблема. Защото и двата – откъде и как византийският император Никифор І Геник достига
Плиска от Маркели през Източна Стара планина, и ефективна ли е и до колко старобългарската преградна система по Източна Стара
планина, не са само и единствено свързани с
византийския поход от 811 г., а изобщо са
проблеми, поясняващи съществуването на
Първото българско царство. Дали естествената граница, прегражденията по нея (крепости, прегради и др.) и българските войскови сили са достатъчна гаранция, че Византия не е в състояние да преодолее тази комбинация. Оказва се, че преминаването на Източна Стара планина през 811 г. не е прецедент, т. е. не е единствен случай през периода
на Първото българско царство.
В една много интересна и дискусионна по
своя характер публикация през 2002 г. Павел
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Георгиев (Георгиев 2002, 208-227) постави
остро въпроса за първата (първите) българска
(български) столица (столици). Той не само
предложи своя теза за български държавнополитически център преди Плиска (преди
втората половина на VІІІ в.) край Варна –
Марцианополис, но доста години след Джон
Бъри (Bury 1912, 341), Стивън Рънсиман
(Рънсиман 1993, 58, бел. 14) и Веселин Бешевлиев (Бешевлиев 1987, 37-69) реанимира
една идея в медиевистиката, лежаща върху
съобщенията от „Житието на Йоаникий” за
Либа и на Теофан Изповедник за превземане
на българската столица през 809 г. от император Никифор (Георгиев 2002, 208-227). В редакцията на монах Сава от „Vita Ioanicii” е
отбелязано, че българите, живеещи в Либа,
започнали война с империята (Vita Ioann., 2,
133). Теофан Изповедник (зле настроен срещу
императора) с много злъч и неприязън пише,
че след събитията край Сердика (превземането от Крум и избиването на 6 000 военни и
много граждани) император Никифор
„…излязъл привидно срещу него (разб. Крум
– б.м. Д.М.) на третия ден на страстната седмица, не извършил нищо достойно за споменаване” (Theoph. Conf. 60, 279). Последният
израз е в типично Теофанов стил по отношение на деянията на Никифор, но по-надолу
хронистът пише: „А Никифор за голямо безчестие, се постарал да убеди със клетвени показания столицата, че е отпразнувал Великден
в аула на Крум” (Theoph. Conf. 60, 279). П.
Георгиев определя Либа = Лима като старата
столица на България (новата по това време
вече е Плиска), разполагайки я в обсега Варна
- Марцианополис (Георгиев 2002, 208-227).
Тези писмени сведения като че ли са просто „съвсем случайно пропускани, филтрирани” (б. м. Д. М.) от българската медиевистика (едновременно от историци и археолози с много малки изключения. Единственото „изключение” в последно време е Павел
Георгиев). Това загърбване води не до решаването на проблемите, а единствено до тяхното задълбочаване.
Но все в същата посока до събитията от
811 г. трябва да бъдат посочени още два факта: 1) пленяването и отвличането на княза на
северите Славун (Theoph. Conf. 47, 272). По
този повод големият български медиевист В.
Гюзелев отбелязва, че „С този ход бил нанесен удар с голямо значение върху изградената отбранителна система на Българското
ханство…” (Божилов, Гюзелев 1999, 117); 2)

съществува и още един и той е, че Константин V Копроним вероятно през 764 г. (Божилов, Гюзелев 1999, 117) преминава източностаропланински проход (?) и стига до Чика „и
като намерил клисурите без стража поради
лъжовния мир, навлязъл в България чак до
Чика” (Theoph. Conf. 47, 272). За Васил Аврамов Цика=Чика следва да се разглежда като
укрепено място при р. Тича, а колкото до
мненията на някои автори, че това е Тунджа,
той е достатъчно категоричен, че под този
израз при Теофан се разбира Голяма Камчия
и е още по-категоричен, че императорът е
преминал балкански проход (Аврамов 1929,
Т. 1, 22, 38).
Всеизвестно е, че българите непосредствено след 681 г. пристъпват към изграждането
на солидна укрепителна система, имаща за
задача отбраната на подстъпите и възможностите за преодоляване на Източна Стара планина от страна на своя най-опасен съсед и
противник – Византия. Всеизвестна е и ролята и значението на Стара планина изобщо в
средновековната българска история (не само
през Първото царство, а също така и през
Второто – важен пример е битката в Тревненския балкан (Тревненския проход) през 1190
г. (История на България 1982, 128-129; Божилов, Гюзелев, 1999, 433), а така също и военните събития от 1278 г. – тези, между Ивайло
и Михаил Глава Тарханиот. Ролята на Балкана в българската средновековна история
принципно е перфектно обоснована и разработена от Петър Мутафчиев (Мутафчиев
1987, 65-89). Карел Шкорпил и Рашо Рашев
определят етапи на изграждането на отбранителни съоръжения по Източна Стара планина
и южната българска граница. За такива преградни съоръжения, охраняващи проходите,
отбелязва още Патриарх Никифор – „Те пък
укрепили мъчнопроходимите места на своята
планина” (Patr. Nic. 16, 304). К. Шкорпил
приема, че балканските окопи по хребетите са
изградени от Аспарух (Шкорпил 1905, 566).
Р. Рашев разграничава два етапа: първоначално валовете в Стара планина, затварящи
проходите, и вече втори – „Еркесията” (Рашев
1982, 202), което К. Шкорпил отчита като
трети етап (Шкорпил 1905, 514). Каква е картината в Източното Старопланиние? Голяма
част от ранновизантийските укрепления са
били вече и разрушени при дългогодишните
нападения на нахлуващите от север авари,
българи, славяни. Досегашните изследвания
за укрепителните и отбранителни системи във
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Върбишкия, Ришкия и Айтоския проход (поголямата част от тях вече обнародвани) установяват, че по-голямата част от тях не са били
използвани първоначално, а само отделни
вероятно са преизползвани в същия вид. Това
са възлови крепости по възможните проходими места като Везенковската крепост Голямото кале, Марашката крепост, крепостта
до с. Рупча в местността Асар баир (Момчилов 1999, 96). Срещу тази моя теза в последните години се противопостави в няколко
свои изследвания Деян Рабовянов (Рабовянов
2008 а, 171-183; 2008 б, 3-15; 2011, 50-51), но
всъщност той не аргументира убедително
своята позиция, като не взема предвид наличието на определено голямо количество старобългарски материали – основно преобладаваща е керамиката (Момчилов 1999; 2007), но
тя не е единствена измежду откриваните материали. Вече обнародвах няколко публикации за ранна метална пластика (Момчилов
1991, 47-49; Момчилов 1995, 34-36; Момчилов 2007, 114-127; Момчилов 2007а, 259-265;
Момчилов 2009, 167-178; Момчилов 2011, 2631; Момчилов 2012а, 141-150; Момчилов
2013б, 402-416; Момчилов 2013в, 665-669).
Точно старобългарската керамика от тях е
най-категоричното свидетелство. Затова етапите, посочени от К. Шкорпил и Р. Рашев като пункт, са изцяло верни в основата си (като
тук на съмнение подлежи доколко Аспарух е
изградил изцяло землените съоръжения, така,
както смята К. Шкорпил и дали не се налага
преоценка – поне моето мнение е, че няма как
това да е било изцяло извършено при Аспарух), но следва да се доразвият. Имаме сведението на Патриарх Никифор, че след създаването на държавата, българите, „след като се
укрепили и усилили”, започнали да опустошават Тракия (Niceph. Patr. 5, 296) и това се
отнася в края на VІІ в. Действително българите, на първо място, са изградили няколко
преградни стени в невралгичните и уязвими
проходни места (Момчилов 1999, 96-97), но
този процес трябва да се проследява паралелно с преизползването на крепости във възлови проходни участъци и във връзка с друго
сведение на византийския хронист Патриарх
Никифор, че през третата четвърт на VІІІ в.
(при управлението на хан Сабин) българите
„укрепили мъчнопроходимите места на своята планина…” (Niceph. Patr. 16, 304). На
следващо място идва отвоюването на южните
пространства пред Ришкия и Люляковския
проход, както и най-вече изграждането на

внушителните землени съоръжения на Маркели, но това е процес, настъпил след 811 г.
(Момчилов 1999, 97; Момчилов 2007). Но да
се върна на въпроса за преодоляването на Източна Стара планина през периода на Първото българско царство. Солидната българска
защита (система от крепости, преградни стени) най-вече в Източна Стара планина има за
задача да предотврати изобщо преодоляването на Балкана и конкретно пробиви в отбраната към столичния център Плиска, а вече
от края на ІХ в. и към Преслав. Продължавам
да настоявам, че въпросът за нахлуването на
Никифор през Източна Стара планина и достигането му до Плиска е от фундаменталното
значение за българската история. Никифор І
не е първият император, успял да преодолее
Източна Стара планина. Това осъществява
през 764 г. Константин V Копроним, достигнал до Чика, където извършил опожарявания
– определено този поход се свързва с проникване през Източна Стара планина до река Голяма Камчия (неуместно е Чика да се свърза и
отъждествява с Тунджа, така, както правят
автори, опитващи се изцяло да игнорират византийските успехи), когато императорът
според Теофан Изповедник намерил клисурите без стража (Theph. Conf. 47, 272). Но император Никифор І не е и последният, преодолял българските преградни съоръжения на
Източна Стара планина през периода на Първото българско царство – това много успешно
в ранната пролет на 971 г. прави Йоан Цимисхи и то с много по-малка армия от тази на
Никифор Геник (Божилов, Гюзелев 1999,
299). В този порядък макар и твърде предпазливо може бъде добавена и тезата на Павел
Георгиев (Георгиев 2002 а, 208-227) за нахлуването на Никифор І през 809 г. в Мизия в
столицата Либа (района на Варна), която засега се нуждае от още сериозни доказателства. Четири успешни преминавания на Източна Стара планина от византийски войски и
то само в рамките на 107 г. - между 764 и 971
г. При тези четири похода в най-малко два
пъти от тях те имат забележителни успехи,
като превземат и двете български столици тук имам предвид събитията от 811 г. относно
Плиска и 971 г. - Преслав и то при първо нахлуване и с по един-единствен удар. Въздържам се от окончателно становище за столица
Либа, за потвърждаването или отхвърлянето
на което според мен, както посочих по-горе
все още трябват солидни аргументи, като
имам предвид и последните публикации по
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този въпрос на Валентин Плетньов (Плетньов
2008; Плетньов 2012, 283-296; Плетгньов
2014, 429-447). Всичко посочено дотук вече
до голяма степен поставя нови въпроси – а
именно: до каква степен Стара планина и
конкретно Източна Стара планина чрез съответните крепостни и преградни съоръжения е
обезпечавала ефикасно безопасността на териториите северно от планината и столицата
по принцип (общо за ПБЦ столиците Плиска
и Преслав) и как противодействат българските армии и цялата тази българска военна
система адекватна ли е на насочената срещу
нея византийска военна мощ. И ако към това
добавим и събитията от Второто царство –
походите на Исаак ІІ Ангел с три последователни преодолявания на Централния Балкан
(не вече на сравнително по-ниската и удобна
за това Източна Стара планина а при съвсем
друга релефна конфигурация) съответно през
1186, 1188 и 1190 г., последвани от обсадите
на Ловеч и Търновград, както и успешните
военни действия на Михаил Глава Тарханиот
през 1278 г., картината изцяло се променя.
Разбира се, различни са и военните възможности и на Византия през VІІІ-ІХ в. в сравнение с тези от края на ХІІ – началото на ХІІІ в.
и след 1261 г., както разбира се и на българите съответно през Първо и Второ българско
царство. Тук не включвам нахлуванията на
турците през ХІV в. Необходимо е сериозно
комплексно изследване в тази насока, но абсолютно строго научно и без накланяне на
везните в полза на романтичните и пожелателните агитационни разсъждения с пропаганден характер. И точно тези посочени погоре исторически събития – походи, войни,
безспорно разкриват огромната военна мощ
на империята дори и когато тя не е в своите
най-бляскави моменти. Затова успехите на
българите (и през ПБЦ и през ВБЦ) далеч понеравностойни срещу военната инвазия на
Византия имат изключително значение и техният смисъл е много по-дълбок.
И ето как на пръв поглед един въпрос – този, откъде император Никифор І Геник преодолява Източна Стара планина по направлението Маркели – Плиска, се преобразува във фундаментален по отношение на отбранителните възможности на Първо българско царство срещу Византия.
И ето как този въпрос води от своя страна
до сериозни ревизии на множество становища
в българската медиевистика, характеризиращи не само 811 г. (началото на ІХ в.), но и

такива от третата четвърт на VІІІ в. (свързани
с проникването на Константин V Копроним
до Чика), както и към третата четвърт на Х в.
(превземането на Преслав от император Йоан
Цимисхи). И както неотдавна Калин Йорданов предложи един нов поглед и мнение за
ревизия на редица общи и преповтаряни виждания за решаващото сражение от 14 април
1205 г. край Адрианопол между латинските
войски начело с император Балдуин І и българската армия, командвана от цар Калоян
(Йорданов 2011, 106-148), така определено
смятам, че е крайно време да започне промяна по стереотипа на анализирането на отбранителните възможности на ПБЦ.
Кога е изграждана тази отбранителна система по Източна Стара планина от българите?
В чисто политически план не е никак трудно
да бъдат конкретно определени възможните
периоди. Първият хипотетичен период е непосредствено след създаването на Дунавска
България в 681 г. и продължава до българовизантийските събития от началото на VІІІ в.
– 708 г. и малко след това. Отбелязвам хипотетичен, защото медиевистичната наука почти не разполага със сведения. Има няколко
пасажа, които биха могли да бъдат внимателно анализирани. Първият се открива у Теофан
Изповедник. Той гласи, че при установяването си в новите граници през 681 г.
българите “…поселили северите от предната
клисура на Верегава към…” (Theoph. Conf.
264). В това напълно естествено отношение
към засилване на отбранителните възможности на младата държава по южната граница
има един-единствен писмен източник, посочващ подобни действия. Това е патриарх Никифор. Византийският хронист преди първото
управление на Юстиниан ІІ Ринотмет (685695 г.) съобщава, че “…българите след като
се укрепили и усилили започнали да опустошават селата и градовете на Тракия” (Niseph.
Patr., 5, 296). Т. е. това сведение би могло да
се тълкува в посока, че още след 680 г. - до и
преди 685 г. те са пристъпили към укрепяване
на Източна Стара планина. Що се отнася до
археологическите свидетелства – по Източна
Стара планина краят на седмия и началото на
осмия век могат да бъдат проследявани основно по византийски материали (керамика,
метална пластика и монети), и засега по съвсем бегло наличие на метална пластика на
“варвари” – българи, готи и др. Какви са възможностите на Дунавска България в първите
години от своето основаване да пристъпи към
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мащабни действия по изграждане на отбранителни фортификационни съоръжения? Имайки предвид сериозните проблеми и в другите
части по територията на новата държава, особено тези с хазарите, дори и да е осъществила
някакви действия, надали може да се говори
за нещо повече от скромни преграждения. И
съвсем не смятам, че точно това са годините,
в които държавата е била в състояние да изгради сериозна ешелонирана, еластична, гъвкава, преливаща се отбрана. След 705 г. българският владетел трябва да се е чувствал вече достатъчно уверен, позицията му следвало
да е затвърдена особено след успешната 708
г. И дори ако бъде прието мнението за териториалното разширение на България (Загора),
надали това се е случило. Все в контекста на
тези разсъждения евентуалната загуба на зоната Загора (така, както приема Геновева
Цанкова-Петкова) в последвалите събития
след 30-те години на VІІІ в. (Цанкова-Петкова
1960, 124-143) би могла да бъде първият индикатор за изграждането на мощна фортификация по Източна Стара планина. Найсериозно основание обаче има да се счита, че
това се случва по времето на управлението на
император Константин V Копроним (741-775
г.). Всеизвестно е, че точно този император
извършва основна реорганизация и резултатите не закъсняват – през VІІІ в. Византия
укрепва, стабилизира своята политика (вътрешна и външна) и провежда офанзивна външна такава (Жеков 2007, 190). Точно неговата
агресивност, съчетана и със слабостта на българската държава, включително и комбинирането с вътрешно-политическите проблеми на
България и недостатъчно убедителните политически и военни действия на някои български владетели, и всичко това свързано с единственото засега писмено сведение от този период, това на Патриарх Никифор, ми дават
достатъчно основание да смятам, че преобразуването на евентуално отделно изграждани
фортификационни съоръжения в една ешелонирана, стройна, гъвкава и преливаща се отбранителна система вече е издигнато в ранг на
цялостна отбранителна концепция на българското държавно ръководство. Сведението на
Патриарх Никифор гласи: “Те пък укрепили
мъчнопроходимите места на своята планина”
(Niceph. Patr., 16, 304), върху което пък Александър Кузев счита, че са укрепени уязвимите
участъци (Кузев 1979, 25). Определено тези
събития, свързани с израза у Патриарх Никифор, могат и трябва да бъдат отнесени към

управлението на Сабин 763-766 г. (История
на България 1981, 466). Това според мен са и
катализиращите обстоятелства, довели до
фактическото доизграждане на старопланинската преградна защитна линия на българите.
Последвалото събитие - нахлуването на Константин V Копроним през Източна Стара
планина до Чика, показва, че в отбраната има
сериозни пробойни. В следващото десетилетие България при управлението на Телериг
започва процес на стабилизация, който завършва с военния и политически успех на хан
Кардам на 20 юли 792 г. След смъртта на
Константин V Копроним Византия при неговите наследници (Константин VІ и Ирина)
вече не е в състояние да провежда тази последователна агресивна военна политика по
отношение на своя северен съсед. Този процес продължава и в началните години на управление на Крум. Така че по отношение на
политиката на държавата спрямо изгражданата укрепителна система в Източна Стара
планина (изведена в ранг на държавна политика), чието начало е поставено след 681 г.
като фортификациите са доразвивани през
първата половина на 60-те години на VІІІ в.
няма основание да се приема, че след управлението на Сабин (т. е. при Телериг, Кардам и
Крум) е продължила дейността по укрепването на невралгичните пунктове в Източна
Стара планина. Единствено нов момент е демографското насищане по централния хребет
и южната част на планината и земите южно
пред нея след 812 г. При Омуртаг след последвалото разширение, а също така и при неговите наследници, включително до Борис
(който отново получава териториите до Дебелт) няма основание това укрепване да продължава. Съвсем излишно е подобни дейности да са изпълнявани през периода на
Второто българско царство, когато тези зони
губят своето стратегическо значение.
Изводът за безпроблемното (или почти
безпроблемното) преодоляване на Източна
Стара планина от Византия поставя на сериозно изпитание една дългогодишно разработвана теза – за непреодолимостта на Стара
планина (комбинация, съчетание на мощна
южна отбранителна система със силата на
българската военна машина на прабългарската аристокрация). Защото преодоляването
на Източна Стара планина, независимо от физико-географските дадености, от степента на
укрепеност и унищожаването в движение на
преден български елитен отряд от 12 – 15 000

86

души от армията на император Никифор І при
една добре подготвена военна кампания от
страна на Византия показват едно – още при
първия удар срещу българския държавнополитически център Плиска византийският
император е успял да го превземе. Почти аналогична е ситуацията след 160 г. – през пролетта на 971 г. отново с добре премислена
стратегия византийският император Йоан
Цимисхи с далеч по-малка армия от тази на
Никифор І Геник при първия византийски
поход срещу Преслав успява да превземе
следващата българска столица.
Преминаването на Източна Стара планина
през 811 г. не е прецедент в историята на
Първото българско царство. Именно този
факт налага да започне цялостно преосмисляне на отбранителните възможности на България на юг, на ефективността на цялата българска военна стратегия по Източна Стара
планина. Как се стига до всичко това, защо на
няколко пъти през ПБЦ византийските армии
успешно преодоляват страшната Стара планина, защо двама императори след светкавично проведени операции превземат съответно двете български столици почти безпроблемно?
След първия грандиозен успех на византийците – нахлуването в България, завземането и опожаряването на Плиска, българската
държава като по чудо и макар и доста странно
оцелява, но тя съвсем няма този шанс през
971 г. – следва краят на Първото българско
царство, поставен след „блицкрига” на Йоан
Цимисхи срещу руси и българи. Сериозните
проблеми на южната отбранителна линия,
разположена по Източна Стара планина пред
двете столици Плиска и Преслав, съвсем не се
изчерпват само и единствено с тези две събития. Има още два или три случая, недостатъчно добре осветлени в медиевистиката и те
са: пленяването и отвличането на княза на
северите Славун и достигането до Чика от
Константин V Копроним и евентуалното отпразнуване на Великден в аула на хан Крум от
Никифор Геник през 809 г.
Голяма част от отбранителните ранновизантийски съоръжения в Източна Стара планина са били разрушени при варварските нападения. Българите (прабългарите) не са в
състояние да използват повечето от тях, а само малка част са преизползвани в същия вид.
Остава кардиналният въпрос: до каква
степен тя е ефикасна срещу Византия?

Ще завърша с думите на големия български
учен Васил Гюзелев по повод пленяването и
отвличането на княза на северите Славун: „С
този ход бил нанесен удар с голямо значение
върху изградената отбранителна система на
Българското ханство” (Божилов, Гюзелев
1999, 117), и само ще добавя, че следват военните удари в Чика през 764 г., от Константин V Копроним, в Либа (=Лима) през 809 г.
и в Плиска през 811 г. от Никифор І Геник и в
Преслав през 971 г. от Йоан Цимисхи.
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KINDS OF INDUCEMENT IN THE BUSINESS TOURIST COMMUNICATION –
CHARACTERISTICS, USAGE AND LANGUAGE MEANS FOR THEIR UTTERANCE
Dobrinka Toteva
ABSTRACT: The heavy requirements the tourist practice lays down for specialists are aimed at their skills
to motivate tourists in a subtle way to achieve the desired outcome – the purchase of the tourist products.
That’s the reason why the skill for indirect and implicit inducement has to be developed to convince the other
participants in the speech act in the specialist’s competence and the necessity to perform the recommended action, which will meet the demands and requirements of the tourist. The sentence prompting action may be structured in such a way as to leave the response desired by the speaker the only possible option.
Inducement is an important element of the language communication. Bearing in mind that with every utterance the speaker aims to provoke a response in the other participants, inducement may be defined within a very
broad frame. The speaker achieves an intention and expects the listener to respond. In this sense, every utterance contains an element of relative inducement.
An experimental test containing professional communication situations aimed at verifying the results of comparative researches on translated body of literary works established regularities related with the dependency of
the utterance on the mental content. From the point of view of methodology they can be useful when planning
and structuring learning material.
The results can be useful for focused acquiring of skills to apply the most common and frequent language
means which guarantee success in professional communication.
Keywords: Inducement, illocutionary speech act, utterance, mental contents, comparative researches

точност на изказа и се постига чрез внимателен подбор на подходящи и съобразени с комуникативната цел и ситуация изразни средства, чрез упорита тренировка за усвояване на
определен начин на изразяване. Говорещият
(комуникаторът) употребява по характерен
начин структурно множество от езикови явления в своето изказване, при което изразните
средства и варианти са подбрани от редица
синонимни възможности за реализация на
комуникативната функция в дадена област от
дейности [Fleisher, W., G. Michel, 1979, c. 41].
Това всъщност е проявата на стилистичната
обагреност в речта на комуникатора.
„В научни дискусии все се поставя въпросът, дали стилът като вариант в речевото
представяне на даден факт е факултативен
вариант, дали говорещият може да „избира”
или стилът почива на закономерности, които
изключват „избирането”, защото в дадена
комуникативна ситуация става дума само за
една възможност, доколкото се взима под
внимание преди всичко педагогически важна-

Особености на сферата на
деловата комуникация в туризма
Сферата на официалната делова комуникация се отличава с такъв начин на общуване,
който максимално се придържа към изискванията на речевата норма на езика. И това е
продиктувано от формата на взаимоотношенията между партньорите, които обикновено
са ограничени от рамките на вежливо изисканото поведение (вкл. и езиково). При подбора
на изразните средства с цел да не се допускат
недоразумения или да се даде повод за двусмисленост при тълкуване на изказването речевата фраза се отличава с голяма прецизност. Емоционалната обагреност на този вид
комуникация се степенува в зависимост от
конкретната ситуация и от нивото на социално общуване При деловото общуване преобладава предпазливото, дори завоалирано изразяване, за да се предотврати евентуална
проява на грубост, нетактичност или неуважение. Това не противоречи на стремежа към
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та по-зиция, че все пак е възможен само един
„подходящ” израз. В почти всички научни
трудове се употребяват изрази като „избор/
подбор на изразните средства” „избор/ решение на говорещия”, „факултативни езикови
форми” и др. под., но винаги се обръща внимание от друга страна, че изборът или решението на говорещия е детерминирано [Fleischer, W., G. Michel, 1979, c. 50]. Определено
можем да приемем мнението на авторите, че
свободата на избора на изразните средства се
движи в определени граници, факултативността за комуникатора винаги е обусловена
от вътрешноезикови и външноезикови фактори, които се явяват определящи елементи на
комуникативния акт.
В своята обществено-историческа детерминираност процесът на общуване (т.е. речевият акт) се формира при взаимодействието
на ня-кои основни елементи:
 езикова знакова система;
 говорещ (респ. пишещ), т.е. комуникатор, с неговото комуникативно намерение;
 слушащ (респ. четящ), т.е. реципиент, с
неговото комуникативно очакване;
 предмет на съобщението (денотат);
 начин на общуване (монологичен или
диалогичен);
 ситуация, при която се извършва разбирането (съответната обществена сфера и специално съпътстващи условия).
Стилистичното оформяне на едно речево
из-казване се определя от неговата цел, фиксирана чрез функциите му. Във взаимодействието между мислене и речепроизводство се
отразяват предимно обществените отношения
и социалната дейност на индивида. Те детерминират основно употребата на езиковите
похвати от един или друг стил.
Ако съпоставим елементите, които оформят речевия акт, и факторите, които влияят
върху „предпочитанието/ избора” към един
или друг стил, ще установим паралели, които
могат да послужат за основа при планиране
на целенасочено усвояване на определен стилов вариант в специализираното чуждоезиково обучение, като за целта се стимулират условията на определени комуникативни ситуации. Разбирането на езика като комуникативна система има голямо значение за обучението по чужд език. Още от самото начало то
може да се ориентира към функциониране на
езика в процеса на речта, а на по-късен етап
да се развиват, затвърдяват и автоматизират
умения и за употребата на необходимите ези-

кови средства в определени комуникативни
ситуации.
В сферата на деловата комуникация се помества и дейността в туристическото обслужване (в частност на екскурзоводското).
Основните дейности в екскурзоводската
професия са: контактно-посредническата,
информационната,
търговско-посредническата, организационната и контролната.
Контактно-посредническата функция се
реализира с вербални и невербални средства
спрямо един гост, малка или голяма група
туристи. Нейната ефективност зависи от
предварителната подготовка на екскурзовода
с оглед на националната, социална, възрастова и класова характеристика на реципиента.
Информационната функция се заключава в
запознаване и популяризиране на природните
красоти, икономиката, науката, бита и традициите на България, в утвърждаване на доверието между хора с различни убеждения, съобразено с интересите на туристите и принципите на този вид дейност. В рамките ѝ значително място се отделя на рекламната работа, която е свързана с търговскопосредническата функция на екскурзовода.
(Това е само устната рекламна дейност и се
различава от спецификата и особеностите на
писмената реклама.) Рекламно-информационната дейност обхваща разпространяването
на познавателна информация, разкриваща
основните икономически, социални, идеологически, културни и нравствени ценности на
българското общество.
Формите, под които се реализира информационната функция, са: екскурзоводската
беседа, мероприятия с познавателна и развлекателна насоченост, дискусии по различни
проблеми, тематични вечери и непланирани
разговори и дискусии.
Търговско-посредническите
функции
включват услуги от рекламен характер, рекламна дейност и продажба на допълнителни
услуги.
Организационно-оперативните функции са
свързани с изпълнението на организационни
операции в страната и чужбина. Те се изразяват в делови контакти с представители на
предприятия и организации, контрагенти на
туристическа дейност или в нейните рамки.
Този вид дейност изисква изполването предимно на разговорен стил.
Контролните функции не са пряко свързани с обслужването на туристите, освен в слу-
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чаите, когато се приемат оплакванията и рекламациите им.
Идеологическата дейност не е обособена и
самостоятелна. Тя прониква в цялостната
дейност на екскурзовода, във всички негови
функции. Гавната ѝ цел е да укрепва положителното отношение на чуждестранните туристи към българската действителност.
Основни се явяват функциите на екскурзовода като информатор и пропагандатор. Той
трябва да бъде източник на подробни, задълбочени, логически последователни и емоционално поднесени сведения. Целта на тази
информационна дейност е да бъде предаден
подходящ вид на предлаганите услуги, за да
бъдат продадени. Следователно тясно се преплитат информационната и рекламната дейност. При изпълнение на тази функция в стила на екскурзовода преобладава даването на
сведения, на познания и направляването на
отношението и на мнението на туриста за
обекта на комуникация.
По правило всяко изказване информира и
направлява реакцията на реципиента. Следователно, илокутивната функция на речевия
акт в екскурзоводската дейност е подбудителна. Това означава, че във всяко свое изказване
екскурзоводът дава отражение на това комуникативно намерение – да подтикне госта да
направи нещо, напр. да посети дадено културно мероприятие или да участва в екскурзия, да се възползва от услугите в дадено заведение за хранене или даден спортен център.
Тази реклама, експлицитна или имплицитна,
играе преобладаваща роля в изказванията на
екскурзовода-комуникатор. Взаимовръзката
между него, госта-реципиент и туристическия
продукт е очевидна, тъй като целта на извършваното речево действие е актът на консумация на продукта от страна на туриста.
Според Флайшер, в зависимост от преобладаващата насоченост, стилът на изказването може да се причисли или към научния,
или към директивния (ненаучния) стил [Fleisher , W., G. Michel, 1979, c. 246-248; Doležal,
L, 1969, c. 275-293]. В такъв случай стилистичните особености в езика на екскурзовода
го доближават до специализираните езици, но
не го отделят и от някои варианти на разговорната реч, нито от директивния стил. Следователно, езикът, който използва той, може
да бъде дефиниран като интегративна форма
на реализация на езиковата система, която
при определени комуникативни и ситуативно
детерминирани условия предлага релевантна

употреба на специални езикови и неезикови
средства.
Изискванията, поставени към екскурзовода, са големи и са адресирани до неговите
умения да формулира по индиректен път
подбуда към туриста за постигане на желаната реакция – продажба на рекламирания туристически продукт.
Кое налага използването на индиректни
форми на подтик? Въз основа на емпирични
психологически наблюдения се налага впечатлението, че експлицитна (директно адресира-на към реципиента) подбуда за дадено
действие не се възприема с готовност от
страна на партньора в комуникативния акт. В
деловата сфера на комуникация такъв вид
подбуда може да прозвучи грубо, неетично,
нарушаващо способността за лична преценка.
Реципиентът няма достатъчно впечатления от
комуникатора, не го познава добре, за да разчита безусловно на неговия вкус, добронамереност и обективност. Ето защо се оказва
необходимо да се развива умението за изразяване по индиректен или имплицитен начин на
подбуди, които да убедят партньора в компетентността на екскурзовода, в необходимостта от извършване на препоръчаното действие,
при което ще бъдат удовлетворени изискванията и потребностите на туриста. Подбудата
може да бъде речево така оформена, че да
предостави на реципиента избора на желаната
от комуникатора реакция. По този начин той
ще бъде задоволен в своите предпочитания, а
и няма да забрави ролята на екскурзовода,
чия-то препоръка е последвал.
С оглед на целите на туристическата комуникация езиковите средства, които оформят речево изказванията на екскурзовода, са в
сферата на професионално-деловата комуникация и се отличават със своята подбудителност. При изпълнение на служебните ангажименти той използва (предимно) устната
форма на езикова реализация при посочените
комуникативни ситуации. Усилията на преподаватели и обучаеми са насочени към овладяване в еднаква степен на умения за монологична (най-често подготвена) реч, диалогична
(спонтанна) реч и превод, като между тях
централно място заема усвояването на средствата за подбудителност, която прониква в
различните функции на екскурзоводската
комуникация.
Ще разгледаме подбудителната модалност
като формираща функционано-семантично
поле от изразни средства, за чието характери-
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зиране е необходимо да се отбележат общите
особености и основните признаци за изграждане на структурата му. Тази езикова общност притежава общи инвариантни семантични функции на езиковите средства, които
влизат в една групировка, в нея взаимодействат еднородни и разнородни елементи (граматични и лексикални), съществува членение на
средствата на център (ядро) и периферия с
типичен плавен преход между компонентите,
частични пресичания и общи сегменти на
микрополетата в рамките на макрополето и
между отделните макрополета. (Макрополето
се отнася до системата на езика, където се
откроява групировката от разнородни езикови
средства, обхванати във функционална общност, микрополето представлява минимален
елемент на макрополето и намира проява в
речта.) [По-подробно Бондарко, А.В., 1976]
Структурата на полето е така разчленена,
че в центъра, в ядрото му са съсредоточени
диференциални семантични признаци (които
отразяват най-пълно спецификата на плана на
съдържанието), връзки, отношения (които се
изразяват в участието в максимален брой опозиции), социализираност на дадено езиково
средство или система от средства, висока
честота на тяхното функциониране. Съответно към периферията на полето се наблюдава
разреждане на признаците, отслабване на
връзките и проява на изолираност, намаляване на натовареността, странична роля на реализация на дадена функция.
Понятийните категории като възможност,
необходимост, императивност, едновременност, притежателност, множественост и др.
под. представляват отражение на свойствата
на реалната действителност и отношение на
индивида към нея, но те имат и езикова опора. Имат се предвид цялата съвкупност от
възможни средства и тяхната комбинация в
рамките на един език или в различни езици.
Семантичните функции се проявяват в
конкретна езикова обвивка като значение,
което е прикрепено към морфологичните,
синтактичните и лексикалните единици, характерни за един език. Като граматично, лексикално и лексико-граматично значение те са
резултат от процеса на езикова интерпретация
на понятийните категории, които се пречупват в системата на езика и в такъв вид представляват елементи от неговите подсистеми,
като подлагат на въздействие специфичните
страни на строя му. В ролята на елементи на
смисъла понятийните категории трябва да

бъдат изразени, но техните семантични функции се актуализират едва в речевия акт, при
конкретно изказване [Бондарко, А.В., 1978, с.
72-73].
При описание на стуктурата на полето
трябва да се има предвид и ще едно разграничение, за което споменават Гулыга и Шенделс [Gulyga, E., Е. U. Schendels, 1970/7]. Те
правят вертикален и хоризонтален разрез.
При хоризонталния се разкриват съдържателните области на полето, респ. на микрополето, докато вертикалният показва всички езикови конституенти, които са разпределени на
различни нива и имат различен брой и ред. За
доуточнение приемаме, че вертикалният разрез ще съответства на компонентния анализ
по стратификационни нива, докато хоризонталният разрез обхваща полевото разпределение на потенциалните възможности на езиковата система от центъра към периферията.
Подбудителност – дефиниране на
понятието
Граматико-семантично поле на подбудителността
Комуникативната модалност е задължителен елемент в едно изречение, в един текст.
Подбудителната модалност ще разглеждам
като област от общата модалност [Gulyga, E.,
Е. U. Schendels, DaF, 1970/7].
Според признатото разделение на модалността в две основни обасти: реалност и нереалност, подбудителната модалност ще отнесем към нереалността като субкатегория на
основната модалност [срв. Skibizki, B., 1979,
c. 38]. При постулирането на повелителното
наклонение в рамките на езиковите системи
на български и немски език то се отличава с
характеристиката „нереално”, съответно „все
още нереално”, „което се изисква”.
За изразавяне на модалността „подбудителност” служат средствата, конституиращи
граматико-семантичното поле, което се състои от граматични и лексикални средства.
Към тях се присъединяват и способите на
интонаториката („Intonationsmuster“ – термин
на Зомерфелд) [Sommerfeldt, K.-E., G. Starke,
1984].
Подбудителността заема съществено място
в езиковата комуникация. Като се има предвид, че с всяко речево изказване комуникаторът има за цел да предизвика някаква реакция
у реципиента, подбудителността може да се
тълкува в много широки рамки. Говорещият
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реализира в речевия акт едно свое намерение
и очаква слушащият да реагира. В такъв аспект всяко изказване е относително подбудително.
Интерес за автора на тази статия представлява по-тясното, по-конкретното дефиниране
на подбудителността като илокутивен акт за
подтикване на реципиента към точно определено действие. Очакваната реакция може да
бъде директно назована или да се разбира от
контекста, но никога не остава хипотетична в
мислите на говорещия. В зависимост от категоричността и силата на подбудата се различават и видовете подбудителност – от предпазлива молба до категорична забрана или
заповед.

та от разграничаващи значението опозиции в
един език. В конкретния случай са няколко и
имат социолингвистичен комплексен характер.
В многообразието на видовете подбудителност диференциалните признаци характеризират, от една страна, участниците в комуникативния акт, а, от друга страна, подбудата
(де-нотата).
Доминиращ се явява признакът „задължителност на подбудата”. Опозицията, която се
образува въз основа на противопоставянето
„задължителност:незадължителност”, разделя
видовете подбудителност по следния начин:
задължителност
на подбудата
заповед
забрана
предупреждение
необходимост
задача
предписание

Видове подбудителност и диференциални
признаци за тяхното разграничаване
За да различим полевото от видовото понятие, ще приемем за название на полето
терми-на „подбудителност”, а в рамките на
полето ще разглеждам видовете подбудителност „за-брана, предупреждение, необходимост, задача, предписание, указание, наставление, по-ръчка, упътване, уговорка, молба,
желание, пожелание, подкана, покана, завет,
призив, апел, молитва, увещание, разрешение,
напомняне, намек и проклятие”.
Върху видовото разнообразие влияят не
само комуникативното намерение и неговата
езикова формулировка, но и други фактори.
Можем да ги разделим, въпреки многообразието им на обективни и прагматични:
1. Обективните отразяват социалните взаимоотношения между партньорите в комуникативния акт, сферата на комуникация и стила на речевото изказване, характерен за нея,
обстоятелствата, при които протича речевият
акт, възможностите на езиковата система и
ограниченията на речевата норма;
2. Към прагматичните можем да причислим интелектуалния статус на комуникатора
и реципиента, психологическото им състояние, индивидуалната преценка на изпълнимостта и на полезността на подбудата и др.
Тези фактори са релевантни както при определяне на диференциалните признаци, така
и при разграничаване на видовете подбудителност.
Ще използвам диференциалните признаци
като понятие, отнасящо се до разграничаването на видовете подбудителност. При дефинирането на полето те са релевантни в мрежа-

указание
наставление
поръчка
упътване
уговорка

незадължителност
на подбудата
молба
желание
пожелание
съвет/ препоръка
предложение
подкана/
подтик
покана
призив/ апел
завет
молитва
увещание
разрешение
напомняне
намек
проклятие

Социалният статус на партньорите определя не само взаимоотношенията между тях, но
и възможността за реализация на определено
подбудително изказване. Напр. един низшестоящ в социално отношение комуникатор не
може да заповява, да поставя задачи или да
наставлява един висшестоящ реципиент (нямам предвид нетрадиционното влияние на обстоятелствата или ролята на контекста). Вторият диференциален признак, „социалният
статус на партньорите”, представя три възможности: комуникаторът да е висшестоящ,
реципиентът да е висшестоящ и двамата да са
с еднакъв (или в момента на речевия акт неизвестен на двамата) социален статус.
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 При задължителна подбуда:

Комуникаторът е висшестоящ
заповед
забрана


Реципиентът е висшестоящ
необходимост
уговорка

предупреждение
задача
предписание
указание
наставление
поръчка
упътване
уговорка

 При задължителна подбуда:
отнесеност към
ситуацията
предупреждение
уговорка


Комуникаторът и реципиентът са с
еднакъв статус
забрана
предупреждение
необходимост
задача
указание
поръчка
упътване
уговорка

 При незадължителна подбуда:
отнесеност
към ситуацията
молба
желание
подкана
разрешение
напомняне
препоръка
намек
покана
призив
увещание

 При незадължителна подбуда:

Комуникаторът е висшестоящ


Реципиентът е висшестоящ

молба
желание
пожелание

молба
пожелание
предложе-


Комуникаторът и реципиентът са с еднакъв
статус
молба
желание
пожелание

намек
напомняне

неотнесеност към
ситуацията
пожелание
предложение
препоръка
апел
проклятие

Към посочените диференциални признаци
може да се причисли и отношението на общуващите към изпълнимостта на принудата –
когато комуникаторът и реципиентът са на
различно мнение и когато са на еднакви позиции – в такъв случай говорим за „двустранно преимущество” (термин, употребяван
от Гьоц Хинденланг) [„beidseitige Präferenz“ Hindenlang, G., 2010, c. 58]. Включването на
говорещия в изпълнението на подбудата също
влияе върху разграничаването на видовете
подбудителност. Но тези признаци не играят
важна роля в сферата на разглежданата сфера
на комуникация.

ние
препоръка/
съвет
призив/
апел
завет
молитва
подкана/
подтик
предложение
напомняне
намек

неотнесеност към ситуацията
заповед
забрана
предупреждение
необходимост
задача
уговорка

подкана/
подтик
призив/ апел
завет
молитва
увещание
разрешение
напомняне
намек
предложение
препоръка/
съвет

Доминиращи
семи
в
граматикосемантичното поле на подбудителността

В зависимост от ситуацията (контекста)
подбудата може да бъде или да не бъде отнесена към условията, при които протича комуникативният акт. Въпреки хипотетичността
на едно такова предположение, ще се опитаме
да разграничим отделните видове подбудителност по признака „отнесеност : неотнесеност”.

Едно езиково изказване има специфичен
характер на въздействие (неговата илокутивна функция) и съдържание (пропозиционално
съдържание), до което се отнася характерът
на въздействието. За участниците в комуникативния акт е от значение фактът, че едно и
също пропозиционално съдържание може да
бъде формулирано със средствата на даден
език по различен начин. Изборът на формата
при реализацията на комуникативното наме-
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рение е социално обусловен. При това семите
се редуцират не до белези на отражението на
обективната действителност, а възникват нови семи, които отразяват становището на говорещия към отразяваното положение на нещата, техния порядък във времето и пространството, съответно в специфичните условия
на комуникативния акт (илокутивни условия)
[срв. Sandig, B. 1986, c. 25].
Като изходен пункт ще постулирам граматичния знак и неговите семеми. Целта е да се
разкрият семите му. (Под сема ще разбирам
атомарен, неподлежащ повече на разлагане
диференциален признак.) Реално всяка сема
от една семема може да се превърне в семантичен инвариант на едно поле. Подобно становище защитава и немският лингвист Г. Майер [Meier, G., 1976 според Зомерфелд, c.
555]. Според него семемите, използващи повече от една ноема за комбинация, могат да се
включат в повече класове, които да се разглеждат като полета.
Граматико-семантичното поле се конституира от една сема на дадено граматично
средство. Напр. в полето на подбудителност
гра-матичното средство е повелителното наклонение – морфологична категория, която
заема центъра, ядрото. Морфологичните категории представляват системи от граматични
форми, които се включват в опозиции или се
допълват взаимно. В тях са съсредоточени
диференциалните семантични признаци (доминантните семи), отразяващи най-пълно
плана на съдържанието не само на конкретната морфологична категория, но и на цялото
поле. Специфичните дистинктивни признаци
са съсредоточени в центъра на полето и се
разреждат към периферията, където се пресичат с тези от друга съседна групирова езикови
явления (от друго граматико-семантично поле).
Когато избираме семата, подходяща за полето, е необходимо да се съобразяваме с онази, която играе доминираща роля в семемата.
Семата, която преобладава в образуваното от
повелителното наклонение (ПН) поле е подбудителността.
За практически цели е препоръчително да
се образуват микрополета от първа, втора,
трета, ... n-та степен, в които да се разглеждат
езиковите средства на дадена граматична
категория, която е конституирала полето, а не
всички възможности в рамките на макрополето [Sommerfeldt, K.-E., G. Starke, 1984, с. 24].
За да се улесни обобщаването изразните

средства по микрополета, ще се опитам въз
основа на илюстративни примери за отделните микрополета да обединя езиковите средства, характерни за цялото макрополе. В микрополетата е важно взаимодействието между
отделните изразни средства. Те рядко функционират самостоятелно и, въпреки закона за
езиковата икономичност, в повечето случаи
лексикални, граматични и фонетични средства сигнализират едновременно едно и също
(семан-тично) значение. Съчетаемостта между тях довежда до промяна на семантичната
им характеристика и може да се изрази в няколко насоки:
 Да се подсилят значенията и на двете
изразни средства;
 Да се загуби част от значението;
 Да се създаде ново значение;
 Да се уподобят;
 Да се дообяснят взаимно [срв. Gulyga,
E., E. U. Schendels, DaF, 1970/7, c. 311].
При разчленяването на макрополето ръководно място ще имат доминантните семи на
ПН/ императива, който го е конституирал.
Първата и основна сема е „подбудителността”, която се проявява в степента на задължителност на подбудата. Образуват се две микрополета от първа степен: на задължителната
и на незадължителната подбуда.
Към всяко от тези микрополета могат да се
конститутират микрополета от втора степен
на базата на втората сема „назоваване на
участниците в комуникативния акт”.
Съществуват възможности да са назовани
и двамата, да е назован само единият реципиентът и да не са назовани и двамата. [Gulyga,
E., E. U. Schendels, DaF, 1970/7, c. 148-169;
Sommerfeldt, K.-E., G. Starke, 1984, c. 53-66]
Тъй като другата сема „сегашно-бъдещата
перспектива” не е смислоразличителна за
отделните видове подбудителност, но е доминираща в цялото макрополе, няма да я отбелязваме отделно при описанието на микрополетата, а само при макрополето.
Обобщаващо разчленение на макрополето
на подбудителността може да се представи по
следния графичен начин:
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Hiervon
werden
zwei
Tabletten
eingenommen.
В рамките на микрополето от първа степен
с доминираща сема „незадължителност на
подбудата” се оформят три микрополета от
втора степен:
1. Микрополе от втора степен с определяща сема „назованост на двамата партньори в
комуникативния акт”.
„Добре – кимна Льоконт, – излишно е да
подчертавам, че всички ваши действия трябва да бъдат съвършено дискретни.” (Б. Райнов)
„ – Не ми говорете за него!” (Б. Райнов)
Würdest du mir das Buch geben?
Ich bitte dich zu kommen.
Sprechen wir nicht mehr davon.
2. Микрополе от втора степен с определяща сема „назованост само на реципиента”.
„Забравете днес, мили братя, земните си
грижи ... ” (Д. Талев)
„Разбуди се, граде, и... , вие, всички хора...” (Д. Талев)
Alle Kinder sehen jetzt auf!
Wollen Sie nicht ins Kino?
3. Микрополе от втора степен, конституирано от семата „неназованост нито на комуникатора, нито на реципиента”.
Да живее любовта между хората!
„Напред науката е слънце...” (Ст. Михайловски)
Es sei gestattet, dem Redner zu danken.
Möge der Frieden uns erhalten bleiben!
От приведените примери става ясно, че изразните средства за подбудителност са твърде
разнообразни и не са строго семантично
обусловени.

Едното микрополе от втора степен има
своя-та доминираща сема, напр. „назованост
на реципиента”, но за него са характерни и
семите на микрополето от първа степен и на
цялото макрополе.
Микрополето от втора степен с определяща сема „назованост на двамата партньори в
комуникативния акт” съдържа и семата „задължителност на подбудата”, и „сегашнобъдещата перспектива”.
Той му заповяда да напусне стаята.
Предложих на Марта да отиде с брат си
до болницата.
Ich befehle dir, die Aufgabe zu erfüllen.
Ich
fordere
dich
auf,
rechtzeitig
aufzubrechen.
Микрополето от втора степен с определяща сема „назованост само на реципиента”
обхваща още семите „задължителност на
подбуда-та” и „сегашно-бъдещата перспектива”
„Ай, господи, помагай, господи ...”
(Д.Талев)
„Ти отвори църквата, пък аз ще се кача
да бия камбаната ...” (Д. Талев)
Jetzt schreibe!
Du legst dich sofort hin.
Dass ihr endlich aufhört.
Микрополето от втора степен наред с доминиращата сема „неназованост нито на комуникатора, нито на реципиента” съдържа
семата на микрополето от първа степен „задължителност на подбудата” и семата на макрополето „сегашно-бъдещата перспектива”.
„Никакви други контакти. Една сантиментална връзка, нищо повече.” (Б. Райнов)
„Обстоятелствата го изискват... Пак
тук, разбрано нали?” (Б. Райнов)
Nicht öffnen!
Ruhe!
Vorwärts!

Средства за изразяване на подбудителност
При сравняване на изразните средства за
подбудителност в български и немски език на
системно ниво определено се налага изводът,
че съществуват прилики.
На морфологично ниво и двата езика
употребяват освен ПН/ императива и формите
на изявително и условно наклонение, от глаголните времена сегашно, бъдеще и минало
предварително време в български и презенс,
футур I в немски език (много по-рядко перфект и футур II, както и претеритум на модалните глаголи). И двата залога предлагат
възможност за изразяване на подбудителност,
като преимуществено се използва деятелният
за сметка на страдателния. В български език
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има комуникативни рестрикции за глаголния
вид, което в немски език не се наблюдава
поради липса на идентично явление.
Синтактичните средства в двата езика са
представени от разказните, въпросителните,
елиптичните и подчинените изречения. Различията се наблюдават не на системно ниво –
в немски език могат да се срещнат самостоятелни подчинени изречения, докато в български език такава употреба свидетелства за
занижена речева култура.
Че да дойда (, щам си казал).

Между резултатите от съпоставителния
ана-лиз и тези от експеримента се наблюдават
прилики – и в преводния корпус, и в теста се
използват за отделни видове подбудителност
едни и същи изразни средства. Естествено,
ограничеността на ситуациите при туристическото обслужване не позволява да се приложат всички възможности на системата, както е в художествената литература.
Въз основа на съпоставителното изследване и на експеримента бяха установени закономерности, които се отнасят до зависимостта
на начина на изразяване от мисловното съдържание. В методическо отношение те могат
да бъдат използвани при планиране и структуриране на учебното съдържание.

Изводи от експеримента за верифициране
Основно езиково средство за изразяване на
побудата е ПН, което има идентична семантична характеристика както в родния език на
обучаемите (в случая български език), така и
в езика-цел (в немски език). Въпреки сходствата и приликите между основния начин на
изразяване (ПН, респ. императив) и парадигматичните особености в двата езика, грешките, които се допускат, се превръщат в проблем, чието разрешаване не търпи отлагане..
Следователно е необходимо да се провери как
в конкретни професионални ситуации се реализират възможностите на родноезиковата и
чуждезиковата система. За целта беше използвана тестовата форма за установяване на
първоначалното ниво на родноезикови рецетивни и репродуктивни умения, а след това
и на чуждоезикови репродуктивни умения в
областта на изследване.
Недостатък в този случай за пряко приложение на резултатите в учебния процес се
оказа естеството на преводния корпус, който
се отличава в стилистичната си характеристика от тази, която е типично за професионалното общуване при туристическото обслужване. Следователно беше важно да се установи дали съществуват съответствия между
начина на изразяване на подбудителните форми в художествената литература и в конкретни туристически ситуации.
Задачата на експеримента беше да се провери на репродуктивно и перцептивно ниво за
български език и на репродуктивно ниво на
немски език по метода на перифразата уменията на обучаеми с различно ниво на владеене на чужд език и с различна родноезикова
култура да употребяват подбудителните форми за изразяване.

Литература
1. Бондарко, А.В. – Теория морфологических категорий, Ленинград, 1976
2. Бондарко, А.В. – Грамматическое значение и смысл, Ленинград, 1978
3. Doležal, L – Zur statischen Theorie der
Dichtersprache – „Mathematik und Dichtung.
Versuche zur Frage einer exakten Literaturwissenschaft“ – Kreuzer, H. , Grunzen, R . – München, 1969
4. Fleisher, W., G. Michel – Stilistik der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig, 1979
5. Gulyga, E., Е. U. Schendels, – Die feldmäßige Betrachtung der Sprache – DaF, 1970/7
6. Hindenlang, G. – „Einführung in die
Sprechaktheorie. Sprechakte, Äußerungsformen,
Sprechaktsequenzen“, 5. Auflage, Germanistische Arbeitshefte, De Gruyter , 2010
7. Meier, G. – Die historischen Wurzeln der
Bedeutungsfeldproblematik, ZPSK, 29, 1976
според Зомерфелд, c. 555
8. Skibizki, B. – Zur Aufforderungsmodalität
und ihren Subtypen – ZS/ZISW, Reihe A, H. 57,
Berlin 1979
9. Sommerfeldt, K.-E., G. Starke – Grammatisch-semantische Felder in der deutshen Sprache
der Gegenwart, Hrsg. Autorenkollektiv, Leipzig,
1984
Добринка Тотева
Департамент по езиково обучение
с. „Немски език”
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас
email: toteva.dobrinka@gmail.bg

98

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
TOM XI (4) 2015

MANAGEMENT AND EDUCATION
VOL. XI (4) 2015

ПРОФИЛЪТ НА РАБОТЕЩИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СУПЕРВИЗИЯТА
В СОЦИАЛНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ
Иван Карагьозов
THE PROFILE OF EMPLOYEES AND SUPERVISION
APPLYING IN SOCIAL-PEDAGOGIC SERVICES
Ivan Karagyozov
ABSTRACT - Undoubtedly, the social-pedagogical activity is more than a profession, it is a mission, especially in the context to provide professional help to people with problems. Tracing the dynamic social relations,
their development and the needs for social renewal resulting, it should be noted and the growing need for follow-up of social services, both to the facilities and the human resource. With the massive influx of socialpedagogical services respectively its place take and receive supervision. As the basis for its use in the socialpedagogical services, noted the specific nature of the profession and the requirements of a professional nature to
employees. The establishment of the profile of people working in the social-pedagogical services is a goal that
has its meaningful dimension in the direction indication of measures that are favorable on the one hand for the
workers themselves, and the other for users of social service. To achieve the goal there are the necessary tasks
whose sequence to ensure the achievement of the goal.
Supervision, a relatively new form for Bulgaria, has already proved its usefulness in various sizes and range of
services. It has already proven in the world practice positive effect in various situations requiring professional
and competent intervention. Areas of application: a sense of frustration, conflict and complex situations; overload roles, need to operate in ambiguous and unspecific environment, emotional and / or physical exhaustion,
need to understand the relationships with customers or colleagues, etc. make it not only necessary but also much
needed tool in social-pedagogical services, which are indispensable to a significant part of the population
Key words – social-pedagogical services, employees profile, supervision role, worldwide effective process

ства и редица примери за деца-храненици,
отгледани от хора които не са с родствена
връзка (Иванова.Т.2007). През 30-те години
на миналия век това е и регламентирано. Своеобразното начало на социално-педагогическите услуги в България е вследствие на
силно земетресение през 1928 г., което разкрива уязвимостта на децата в тези обстоятелства. Този факт е и повратната точка за откриването на първата социална служба за подпомагане на децата от земетресението. Нейните функции включват осигуряване на „подслон и прехрана на децата, медицинска помощ, включително на родилки и временно
настаняване на деца от пострадалите селища
в други, незасегнати от земетресението.” (Кънева. О, 2010: 325).
В България, установяването на индивидуалния подход в социално-педагогическите
услуги стартира с приемането на Закона за
социалното подпомагане. В последствие нормативната база се разширява значително и
към момента редица документи се свързват с

Въведение
Възникването на социалната работа се
свързва пряко с историята на благотворителността и доброволността. Началото и употребата на понятието „социална работа” пряко
колерира с дейността на „филантропните организации в Англия след 1890 година, които
са под въздействие на евангелското християнско течение.” (Тодорова,Е.1999:50). Последствията от Първата световна война, са
своеобразен катализатор за широкото разпространение на дейности със социален характер. Като база за навлизането на социалната
работа се счита вярването, че социалните
действия, водят до социални промени а от там
и до социално обновление. Основна цел на
социалната работа, при възникването и, е бил
стремежът да превърне бедните хора в отговорни а от там и в пълноценни граждани.
Подкрепата със социална насоченост по
същество е традиционна за българското общество. Исторически съществуват доказател-
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този тип услуги: Закон за социално подпомагане, Правилник за прилагане на Закона за
социално подпомагане, Наредба № 4 за условията и реда за извършване на социални услуги, Наредба за критериите и стандартите за
социални услуги за деца, Закон за защита,
рехабилитация и социална интеграция на
инвалидите, Правилник за прилагане на закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.
Проследявайки развитието и динамичните
отношения, трябва да се отбележи, че социалната дейност е нещо повече от професия, тя
е мисия, особено в контекста и да оказва професионална помощ на хора с проблеми. При
такива обстоятелства е закономерно да съществуват връзки касаещи емоционалното
ангажиране, изчерпването и дори обсебването
от стана на клиента. Като сложен се дефинира
въпросът за поставянето на граници в тези
отношения, неговото практическо измерение
е със сложен характер. Именно тук се търси
ключовата роля на супервизията.
С мащабното навлизане на социалните
услуги съответно своето място получава и
супервизията, като „у нас през последните
години също се натрупа опит в прилагането
на супервизията,..предимно в неправителствените
организации…”
(Симеонова,Р.2006:46). Като основание за нейната
употреба в социалните дейности, се отбелязва
специфичния характер на професията и изискванията от професионално естество към социалните работници.
Цветанска, акцентира върху „нейната полезност и на сферите и на приложение”(Цветанска,С.2008:128).Авторът обобщава,че супервизията има позитивен ефект, което е общоприето и тя се прилага най често
при: усещане за безсилие;конфликтни и
сложни ситуации;претоварване с роли;нужда
да се действа в многозначна и неспецифична
среда;емоционално и/или физическо изчерпване;необходимост да се осмислят взаимоотношенията с клиенти или колеги.
Цел на изследването е да се конкретизира
профила на участниците и установи приложението на супервизията в социалнопедагогическите услуги регламентирани от
държавата.
За постигне на целта се поставят следните
задачи:
Да се направи кратък обзор на литературата по темата

Да се изгради и приложи въпросник за
постигане на целта на изследването
Да се направи анализ на получените
емпирични данни за профила на участниците и ролята на супервизията в
социалните услуги
Да се направят изводи и препоръки
Обект на изследването са работещите в
социално-педагогическите услуги регламентирани от държавата.
Предмет на изследването е профила на
участниците в социално-педагогическите
услуги регламентирани от държавата и приложението на супервизията в тях.
Методи на изследването са:
Анализ на литературни източници на
наши и чужди автори за социалнопедагогическите услуги и супервизията.
Анкета с работещи в социалнопедагогическите услуги регламентирани от държавата.
Статистическа обработка на резултатите от проведено изследване.
Анализ на данните
Изследването за конкретизиране на профила на участниците в социалните услуги
регламентирани от държавата и ролята на
супервизията в тях е осъществено чрез метода анкета. Тя има за цел да установи профила
на работещите в социално-педагогическите
услуги регламентирани от държавата и приложението на супервизията в тях. Съдържанието на въпросите се отнася за социалното
положение, статусът, пол, възраст, образование, вид квалификация на анкетираните. Използван е системен подход при реализирането
на изследването.
Изследването е реализирано в различни географски локаци. Обхванати са: Областни центрове, Общински центрове, Селски райони,
Извън населени места.
Въпросника е анонимен като е декларирана конфиденциалност на получената информация. Изследваните лица проявиха отговорност и съпричастност при попълването на
анкетата. При провеждането на анкетата е
осъществена предварителна инструкция на
участниците за изискванията, особеностите и
степента на свобода на избор на отговорите и
коментарите. За максимална обективност
изследването е съобразено, както на верти-
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кално /административна позиция, пряка работа с клиенти, помощен персонал / така и на
хоризонтално ниво / обхванати са всички
социални услуги от ППЗСП/. Анкетата е
проведена с 84 лица работещи в 28 социални
услуги, регламентирани от държавата, посочени в ППЗСП, като от тях:
28 заемат административни позиции
28 работят на позиции специалист
28 са помощен персонал
Данните за образователният ценз на анкетираните/фиг. 1/ е с преобладаващо равнище
над средното, над 60 ℅ са с отговори за притежаване на образователна степен бакалавър.
Резултатите са и идентични с други изследвания, реализирани в някои страни с достатъчно
развит практически опит в предлагането на
социални услуги. От друга страна за целите
на самото изследване, това е един добър показател, който индикира по висока степен на
ангажираност на анкетирани лица чиято образователна степен е над средната. Данните
сочат, че болшинството от респондентите
/фиг.2/, 67 ℅ са завършили образованието си
в период над 10 години. Съвсем естествено
възниква въпроса за актуализирането на знанията на специалистите, както и тяхната професионална обремененост, която е възможно
да е предмет на едно по-богато, конкретно,
целенасочено и актуално изследване. Не на
последно място, резултатът /фиг.2/, недвусмислено подчертава необходимостта от взимане на мерки за израстване и подновяване на
професионалната компетентност в социалните услуги, като елемент, който да бъде свързващо звено във всичките аспекти на работния
процес на работещите в социалните услуги
регламентирани от държавата. В тази група е
необходимо и да включим и групата на завършилите образованието си в диапазона 5 до
10 години. Предпоставка за тяхното включване е не само нивото на образователните изисквания, касаещи социалните дейности в българската реалност, но и перманентните нововъведения, както и най-новите изследвания и
тенденции от световен мащаб.
Обнадеждаващи са резултатите по отношение на квалификацията и професионалното
направление на анкетираните. Над 60 ℅ са с
квалификация която е ориентирана към професията/фиг.3/.
Положителния аспект на данните се съдържа в хипотезата, че отговорилите на въпросите с близко до професията са тези специалисти, които осъзнато са направили своя

избор за професия, което от своя страна предизвиква специален положителен имиджов
фокус върху професиите упражнявани в социалната сфера. Именно в тези проценти са и
хората които доказват сентенцията, че „социалната работа става най-разпространената и
актуална междудисциплинарна професия на
XXI век„ (Тодорова,Е.1999).
Не малък, е и процента на анкетирани с
квалификация и професионално направление,
които са далече от професията /фигура 3и4/.
Този факт дава основания да се препоръча
засилване на алтернативните форми на обучение, на квалификация и преквалификация
за работещите в социалния сектор. Едно своеобразно поле, което супервизията може да
запълни по един естествен, ценящ достойнството на личността на работещия в социалната
сфера.
По отношение на възрастовото разделение
резултатите са в положителна посока. Едва
24℅ докладват за възраст над 55 години.
Малко по-голям е процента на работещите,
които са на възраст до 35 години – 27 ℅. Това
съотношение е добро от гледна точка на приемствеността в полето на социалните услуги.
От друга страна това означава, че секторът на
социални услуги няма изненадващо да се
окаже в криза, продиктувана от липсата на
кадри.
Най-голям е процентът работещи в социалните услуги, които са в рамките на 35 до 55
години – 49 ℅. Още един положителен елемент, който потвърждава тезата за съзнателния избор на професия на участниците в изследването и представя една много добра характеристика, касаеща работещите в социалния сектор, а именно – специалистите посветили живота си на работа в социалния сектор
са тези, които се намират в демографския
фрагмент на хората образуващи най–
устойчивия и продуктивен, човешки капитал
на една държавата.
Любопитна тенденция се откроява при
/фиг.6/, половото разпределение. Полът на
болшинството анкетирани 84℅, е женски,
спрямо 16℅ от мъжки. Интересно обстоятелство, което може да бъде разгледано от няколко посоки. Все пак не може да се твърди,
че сферата на социалните услуги е изцяло
„женска” професия, според данните от изследването. Наблюдава се почти изравнение
количествени показатели на данните от въпроса за настоящата позиция и времето на заемането и / фиг. 7 /.
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Сумата, 70℅ от отговорилите „по малко от 5
години” - 38℅ и „от 5 до 10 години” - 32℅, ни
дава перспективата на динамиката на мащабното стартиране на социалните услуги в България. Това мащабно стартиране, крие своите
предизвикателства, с оглед на сравнително
новото му налагане в български условия.
Трябва да се търси такава форма, която би
била ефективен метод, не само за обратна
връзка на самите специалисти работещи в
услугите, но и тя би могла да бъде своеобразен „мост” между типичните западни практики, които съществуват в момента и намирането на уникалния български модел в социалните услуги.
Видовете социални услуги /фиг. 8/ регламентирани от държавата са 28, но разделени в
три големи категории:
в общността
резидентен тип и
специализирани заведения
Прави впечатление големия /47℅/ процент
услуги, които държавата е характеризирала
като резидентен. В тази рамка са общо 13
услуги. Болшинството от тези услуги се свързват, най-вече с решаването на проблем от
жилищно-битово естество на потребителите,
което от своя страна означава, че нашата
действителност е все още в посока медицински модел на социална дейност. Всъщност,
„голямата” институция се превръща автоматично в „малка”, но това не означава, че има
промяна на модела към потребителя. Той си
остава насочен към индивида, какво той/тя
трябва да прави, а не към потребностите, какво той/тя искат да правят, казано най-общо.
Още по драматична е ситуацията ако сумираме услугите от тип „специализирани
заведения”- 32℅ и услугите „резидентен
тип”-47℅, сборът 79℅ съпоставен с услугите
предоставяни „в общността” 21℅ е демонстрация на държавна политика, която все още е
с „институционално мислене”, което залага,
за съжаление на „медицинския” модел на
работа в сферата на социалните услуги.
Социалните услуги в които е проведено
изследването са разнородни, както по брой
персонал в услугата /фиг.9/, така и по брой
ползватели на услугата /фиг.10/. Данните от
изследването сочат, като най-големи, услугите с персонал до 10 човека /26℅/ и услугите с
персонал между 15 и 30 човека /21℅/ . Тази
характеристика дава основание да се счита, че
са обхванати както малки екипи, така и големи екипи от сферата на социалните услуги,

което от своя страна е достатъчно обосновано
условие за проследяване на различните динамики в малки и големи групи, както и техните
виждания по поставената тематика.
При въпросът за брой потребители на социалната услуга, също се наблюдава определена динамичност, но трябва да се отбележи,
че преобладават услуги с потребители от 30
до 50 човека / 31℅ / и услуги с потребители
над 50 човека / 24℅ / .
Тази тенденция формира определени въпроси, касаещи ефективния работен процес с
клиентите. Въпросите са свързани с предварително определените законови стандарти за
определен брой специалисти в услугата, работещи пряко с потребителите на социални
услуги, който е крайно недостатъчен/ по данни на респондентите /. Това е предпоставка за
въвеждане на форми на подобряване на професионалната насоченост с доказан резултат в
социалните услуги, която ще е инструмент за
плавното преодоляване на всички тези динамики, които са с отрицателен знак и се наблюдават в някои социални услуги.
Не на последно място, трябва да се предположи, че колкото по-голяма е услугата,
толкова по-голяма е вероятността за невъзможност за обратна връзка за ефективността
на провежданите дейности с потребителите
от страна на специалистите. Тази особеност
предполага основно ревизиране на стандартите за социални услуги, както и разширяване
на обхвата им основно в посока на човешкия
ресурс и релевантното му финансиране.
Така очертаните обстоятелства дават и
основание за преосмисляне на предлаганите в
България социални услуги, по отношение на
техния капацитет, с цел по доброто предлагане на самите услуги и по добрия обхват на
самите потребители на услугите от специалистите работещи там. Като предварително се
формира и условието за достатъчност на специалистите работещи пряка работа с потребителите на социални услуги, както и зачитането на потребностите им, визирайки навлизането на „социалния” модел на предлагане на
социални услуги.
Процентното съотношение във връзка с
местоположението на услугата /фиг.12/ е разпределено както следва : Общински център –
над 36℅, Селски район – над 32℅, Областен
център – над 13℅, Извън населено място –
над 10℅.
Целта на показанията са пряко свързани с
целите на изследването, да бъдат разгледани
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социални услуги, които са базирани както в
градски конгломерати, така и тези които са в
отдалечен район. Под внимание са взети и
работещи в областни центрове, както и тези в
отдалечени селски райони.
Европейския норматив услугите да се концентрират в райони от градски конгломератен
тип все още е предизвикателство за структурите, които предлагат социални услуги.
Проблемите които възникват са най-вече от
към подходящ сграден фонд, който да изпълни всички изисквания за предлагане на услуги, и второ от гледна точка на неподготвеността на голяма част от обществото да приеме тази специфична група за съжителстване,
поради описаните по горе обстоятелства.
Доказателствата за това са много, като
най-фрапиращ случай може да се отбележи,
бунтът на жителите на комплекс Меден Рудник в Бургас срещу изграждането на нов
сграден
фонд/http://www.burgasinfo.com/news/view/5/3
3376/, в който бе запланувано да се предлагат
социални услуги. Друг такъв пример бе нежеланието на жители от Русенски квартал за
настаняването на деца с увреждания от домът
в Могилино в близост до къщите им.
/http://www.segabg.com/article.php?issueid=289
9&sectionid=2&id=0000301/.
Данните за съществуването на институцията / фиг.11/ потвърждава ръстът на предлагане на социални услуги. Независимо, че над
43℅ от участниците в изследването работят в
услуги, които са създадени в периода над 10
години, по – важните за изследването цифри,
са тези на услуги съществуващи сравнително
отскоро : до 1 година - 7℅, до 3 години - 10℅
, до 5 години - 17℅ , до 10 години - 17 ℅.
Процентните стойности, потвърждават
сравнително ранният стадий на извършването
на социални услуги в България, което от своя
страна е предпоставка за хипотезата, че все
още няма внедряване на всички работещи
практики, до степен да се наложи модел, достатъчно ефективен и за двете страни – потребители на социални услуги и доставчици на
социални услуги. Установяването на такъв
модел би отнел време, не само откъм пробиране, но и от към гледна точка на правилното
му въвеждане и използване от работещите
специалисти. Като алтернатива, може да се
посочи задължителното участие на супервизията в обучението на социалните работници
и педагози, по примера на десетки западно
европейски практики.

Интересна градация /фиг. 16/ след обработката на данните са представили анкетираните на въпроса за прилагането на супервизия
в услугата, в която работят. Най-голям е броят отговорили отрицателно – 34 ℅, следван от
„през последната година” - 32℅, „през последния месец” - 13 ℅ и „през последната седмица” -4℅.
Получените данни са адекватни и колерират пряко с нормативната уредба, засягаща
социалните услуги. В наредбата за предоставяне на социални услуги за деца, в стандартите е зададено като условие, задължително да
се извършва супервизия, докато при останалите услуги, които не включват деца, не е
задължително регламентирано.
Нарушеният баланс в предоставянето на
социални услуги, регламентирани от държавата, е подходящо да бъде възстановен, с оглед ефективно и равнопоставено предоставяне на социални услуги, както и синхронизиране на стандартите за тях до подходящо ниво. Регламентираното въвеждане на супервизията във всички социални услуги със сигурност от една страна ще минимизира първоначалния стрес при навлизането в реална работна обстановка, от друга ще даде възможност
на специалиста да изисква необходимата му
подкрепа, и не на последно място ще рефлектира положително върху феномена професионално прегаряне, като го сведе до минимум.
Заключение и изводи
Едно изследване е ограничено във времето
и мащабите си, но то има своята научна стойност, изразена в изводите и препоръките, които то извежда. Демографската обстановка,
различните социални феномени на реалността,
неминуемо
извеждат
социалнопедагогическите услуги на челна позиция за
необходимо социално обновление. Най-ярко
се открояват следните изводи:
Болшинството работещи в социалните
услуги са с професионална квалификация и образователна степен отговаряща за заеманата позиция степен, но
периода на завършването им е прекалено голям.
В действителност социалните услуги
предоставяни в общността, са много
по-малко отколкото тези които са резидентен тип и специализирана институция.
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ти на социалната ситуация в нашата страна.
Това обстоятелство има своите предизвикателства, които се открояват в мненията и отношенията на работещите в социалните услуги.
Препоръчително е засилването на внедряването на алтернативните форми, тренинги,
семинари, обучения по тема и супервизия, за
свеждане рисковете от професионално естество до минимум.
Супервизията, като процес доказал своята
ефективност в световен мащаб, ще играе все
по-важна, съществена роля при предлагането
на ефективна социална услуга за потребителя
и за предлагащият я.

Големият брой потребители в социалната услуга, както и недостатъчното
финансиране, е предпоставка за неефективност за прилагане на адекватна
индивидуална грижа.
Наблюдава се ръст на предлагането на
социални услуги, но все още липсват
достатъчно ефективни практики и за
двете страни – потребители и доставчици.
Макар и доказано ефективна, супервизията се прилага в ограничени рамки в социалните услуги регламентирани от държавата.
В заключение, може да се обобщи, че актуалността на социалните услуги ще се засилва, особено имайки предвид всички аспек-

11. Закон за защита, рехабилитация и
социална интеграция на инвалидите – Обн.
ДВ.бр. 112 от 27 декември 1995г.,. последно
изменение. ДВ. бр.86 от 30.09. 2003 г.
12. Правилник за прилагане на закона за
защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите – Обн. ДВ. бр.97 от 12
ноември 1996 г., последно изменение ДВ.
бр.35 от 5 април 2002 г.
13. http://www.burgasinfo.com/
14. http://www.segabg.com/
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Приложения
фиг.2
година на завършване

фиг. 1
образование

10%

4%

23%

основно

до 5 години

средно
специално

29%

от 5 до 10
години

висше
бакалавър

над 10
години

67%

67%

фиг. 3
вид квалификация

фиг. 4
професионално направление

61%
62%
близко до
професията

близко до
професията

далече от
професията

далече от
професията

39%

38%

фиг. 5 възраст

24%

фиг. 6 пол

27%

84%
до 35

16%

мъж

от 35 до
55

жена

над 55

49%
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фиг. 8
вид на социалната услуга

фиг. 7
от колко време сте на тази позиция

32%

30%

21%

38%
в общността

по малко от
5 години
от 5 до 10

резидентен
тип

над 10

специализира
но заведение

47%

32%

фиг. 9
брой персонал в услугата

фиг. 10
брой потребители на услугата

30%

до 10 човека

25%

от 10 до 15
човека
от 15 до 30
човека
от 30 до 50
човека
над 50
човека

20%
15%
10%
5%
0%

30%
20%
10%
0%

фиг. 12
местоположение на услугата

фиг. 11
от кога съществува услугата

40%

областен център

до 3 години

30%

общински център

до 5 години

20%

селски район

50%

до 1 година

40%
30%
20%
10%

до 10
човека
от 10 до 15
човека
от 15 до 30
човека
от 30 до 50
човека
над 50
човека

40%

до 10 години

10%

извън населено
място

над 10 години

0%

0%

фиг. 16
във вашата услуга прилагана ли е
супервизия

40%

през последната
седмица

30%

през последния
месец

20%

през последната
година

10%

не

0%
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СУБСТИТУЦИЯ И/ИЛИ СУБВЕРСИВНОСТ.
„ЯЗОВЕЦЪТ” НА ЕМИЛИЯН СТАНЕВ РАЗГОВАРЯ С „ТИХИК И НАЗАРИЙ”
Марина Владева
SUBSTITUTION AND/OR SUBVERSIVISM.
“YAZOVETZUT”* BY EMILIAN STANEV CONVERSES WITH TIKHICK AND NAZAREUS
Marina Vladeva
ABSTRACT: Emilian Stanev’s two works of diverse genres – the tale Yazovetzut and the short novel
Tikhick and Nazareus, unified by common characters and themes, those of the marginalized artist, of crystalized
identity, the issues of art in its dialogue with power and authority, are the subject of research in the present
report. The comparative reading of the two texts has been implemented via liaison between the concepts used in
the heading – substitution as a replacement, achieved by concealing true identity and by delegation of one’s own
authority to someone else or by multiplication of the projections of the self (“Yazovetzut”); and subversivism,
interpreted as a rebellion and an undermining act of artistic creation against collective norms and authoritative
discourse claiming comprehensiveness (Tikhick and Nazareus). In both works the artist refuses to be a function
of the system and to blend in the tabooed reality. His journey to freedom passes through alienation, suffering,
lovelessness and even death, yet, his creative impulse and the artefact are the true and multi-essence existence of
the artist, who has opted for authentic existence rather than the alluring glitter of vanity.
Keywords: marginalization, absence, portrait, painting, dogma, ontological searches
всъщност му се противопоставя. Картината,
портретът, религиозната стенопис са субститути на нещо реално съществуващо, на почувстваното или въобразеното, на подсъзнателен импулс или на желание да се изпише
неназовимото. Плод на онтологично безредие
и емоционална лава, артефактите са видим
израз на скритите представи в сърцето на
художника, на изостреното му вътрешно сетиво, което екстериоризира промисленото,
почувстваното, провиденчески осъзнатото.
След актът на творчеството нищо не може да
остане както преди и това ще осъзнаят и Ева
Моран, и Тихик, които търсят в изкуството
начини да подредят света си, да конструират
идентичност или пък – нови догми.

„Ужасно е, когато художникът стигне до
погнуса от познанията, които е натрупал./.../
Жизнеността, надеждата, вярата, любовта
умират. С любовта умира и чувството за
красота, възторгът, вдъхновението.”

Ем. Станев
„Язовецът” и „Тихик и Назарий” са две
дълго мислени и дълго създавани от своя автор произведения. Техните централни персонажи са сизигийно цяло, сдвоено както от
опозиционни черти (виталността на Тасо и
непрестанния му стремеж да търси и провокира срещу отказът на Назарий да се бори и
да продължи да рисува), така и от сходни
качества, от съвпадащи посоки – социална
маргинализация, стремеж да се надникне в
отвъдвидимото, да се улови човешката душа,
живееща във вечни противоречия със себе си,
да се зафиксира и изобрази мига. Животът на
Назарий в средновековната богомилска еклезия и този на Тасо в курортното градче от
съвременността се пресичат в точката на
страданието, причинено от разминаващите се
представи за морал на художника и тези на
тълпата; засрещат се в подривната същност
на изкуството, което, изобразявайки света,

Язовецът – пътища
и форми на идентичността
Разказът е замислен още през 1957 г., написан е през зимата на 1975 г. и е публикуван
в книжка 7 на сп. „Пламък” през същата година. Дълго, много дълго време той отлежава
в съзнанието на своя автор, като променя
както жанровата си форма – първоначално е
проектиран като роман, така и своето загла-
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вие – от „Повест за източния човек и западната дама”, през „Бог храни ястреба” и „Теофано – отровителката” до лапидарното и многозначително „Язовецът” (Сарандев, 2007, с.
194). В бележките си Надежда Станева проследява целия период на възникване на разказа
и всички трансформации, които той претърпява. Оказва се, че „Тихик и Назарий” и
„Язовецът” на практика са писани успоредно,
но пръв е завършен разказът. В първоначалния вариант финалът е безнадеждно трагичен
– героят се самоубива, а колибата му изгаря
(Станева, 2008, с. 430-436). Десет месеца покъсно е готова и повестта за художника и
догматика, за Назарий и Тихик. Явно в продължителен период от време идеята за човека
на изкуството, за общението му с властта, за
творческия му светоглед и за мисията на художеството не напуска Ем. Станев. Застанал
пред голямата тема за човека и/на изкуството,
писателят споделя пред своя анкетьор:
„...Художникът се ражда с вродени познавателни способности да вниква, да разбира./.../
Вътрешният свят остава скрит дори и за оня,
който го изживява. А художникът вижда тайната на тоя друг свят” (Сарандев, 2007, с. 94).
Така, като основен проблем и в двата текста,
може да се посочи този за конфликтуването
между познание и етос, за горчивите плодове
на знанието, които погубват душевната чистота и превръщат дарбата и вдъхновението в
проклятие.
Тасо, Язовецът, е интересен персонаж.
Името му дава заглавие на разказа, тъй като
Тасо на италиански означава язовец. Само на
едно място в текста героят споделя как е пълното му име – Анастас – възкресеният или
още възкресителят на уморената от живота
си, лишен от случване и себепознание, Ева
Моран. Разказът започва с епиграф от Атанас
Далчев, великолепно анализиран от Р. Йовева
в статията й „Самоидентификациите на язовеца или опит за проникване в язовината на
язовеца”. Най-общо, сюжетът е следния: отегчената от семейния живот и преситена от
удоволствията французойка Ева Моран попада в разгара на лятото в малко българско
крайморско градче. Съпругът и се отправя на
археологически проучвания, а Ева прекарва
своето време в хотела и на плажа. Ежедневието й се преобръща от неочакван подарък –
нейн портрет, нарисуван от анонимен художник. Скоро той й се разкрива и между двамата
започва авантюра. Ева се разкъсва от въпроси
за своята истинска и истинна същност, прово-

кирана към себенамиране от общуването с
художника, докато накрая, уплашена от
възможните открития за самата себе си, отдава на Тасо своето тяло, за да избяга от онези
истини, които художникът прозира в душата
й. Тасо иска да я отведе в своя свят, да я
съпричасти към себе си посредством своето
изкуство, но осъзнава, че тя не е готова за
това, че е просто „още една илюзия, надежда
за изцеление”. Така построен, сюжетът задава
перспективите на основните опозиции, разгърнати в текста – тази между терзанията на
духа и пожеланията на плътта, между стремежите към възвишеното и страха от промените. Ева – истинската и мечтаната, пожела(ва)ната и реалната е заключена в един
портрет – субститут на жената от плът и кръв,
която общува с художника. По същия начин,
истинската идентичност на Тасо е закодирана
в неговите картини и скици, които изразяват
вътрешния му живот, неговите мисли и нагласи. Артефакът е другото лице на човека,
съсъд на неговите проекции, на визиите му за
самия себе си или за другия – обектът на
изображение. За подобна интерпретация
настроява и Иполит Тен в своята „Философия
на изкуството”: „Произведението на изкуството има за цел да прояви даден основен
или преобладаващ белег по-пълно и по-ясно,
околкото реалните обекти. За да го постигне,
творецът си създава идея за този белег и според тази идея трансформира реалния обект”
(Тен, 2002, с. 293). Така всяко произведение
на изкуството може да се мисли като субститут на реален (или почувстван) обект, възприет и обработен в съзнанието на художника
(идея за обекта) и пренесен след това върху
платното – видимата същност на една невидима идея, материалната обвивка на една метафизика на душата, на един йератичен в
същността си творчески жест. Защото артистът, за разлика от другите хора, притежава
„навика да извлича от нещата основната им
същност и очевидните им белези; другите
хора ги виждат само частично, той улавя
съвкупността и духа.” (Тен, 2002, с.40). И
портретът на Ева, и живописта на Тасо
утвърждават „Язовецът” като разказ за кризите на себеприемането. Ева Моран се лута
между себе си от сега, себе си от преди и себе
си в очите на другия. Тасо е двоичен, разполовен – ту циничен и плашещо-строг, ту доверчив и копнеещ взаимност. Той е моряк и
скиталец – съвременен Одисей, варварин и
демиург, обладаващ способността да разгова108

ря с духовете на герои от отминали епохи.
Тасо е неординерен човек, присъстващоотсъстващ, както във функциите си на съпруг
и баща, така и по отношение на делничния
ход на живота в градчето. Мъдър и печален
скептик, той разказва себе си чрез своите рисунки. Картините и скиците му са неговият
истински свят, но той е подменил съдбата си,
избирайки да делегира правата върху тях на
друг и така да се скрие – от славата, от суетата, от богатството...
Появата на портрета нарушава ежедневните обичайности в живота на Ева, от чиято
гледна точка са представени събитията: „...
Показа се бял картон, върху който с цветен
молив – керемиденочервен, във визнатийски
стил бе нарисуван моя образ. В първия миг не
разбрах как да държа рисунката и когато я
обърнах, разбрах, че съм нарисувана легнала./.../ Лъчезарна усмивка се разливаше по
лицето ми, сякаш самото щастие беше понесло неизвестната за самата мене, непостижима Ева, която някога е била и е можела
да бъде... Поразена и очарована, притиснах
рисунката към гърдите си, сякаш си възвръщах нещо най-скъпо от себе си.” Рисунката
връща Ева назад във времето, към нейния
загубен рай, към миговете на неизкусеност,
на надежда и чисти пориви, преди да дойдат
болката, насилието и смъртта. Чрез портрета
неизвестният художник показва на Ева как я
вижда, как я пречупва през собствените си
очи, защото в нея той навярно открива онова,
което търси в себе си – чистота, хармония,
съвършенство. Портретът явява, (до)изяснява
и провокира скрити или забравени същности,
той е вътрешно огледало, но и външен знак –
по-обективен, тъй като е плод на нова гледна
точка към обекта на изображение, на поглед
отстрани. Портретът й помага да се върне към
себе си, да се самопрочете, да си представи,
че е „щастливата Ева от рисунката”. Стремежът да си докаже, че все още съществува,
че изобщо е възможна подобна Ева, отключва
споменния дискурс и провокира процеса на
самоприпомняне. Въздействието на портрета
върху Ева е много силно, разтърсващо, вулканично: „Час по час ставах от леглото,
разглеждах се в огледалото, отивах на терасата и гледах морето. Минаваше среднощ, но
не можех да заспя от неутолимото желание
по-скоро да се освободя от натрупаната
отрова, да се пречистя, да се възродя. И ту
се любувах на рисунката, ту се озовавах на
терасата”. За да повярва в чистотата в себе

си, на Ева и е нужен някой, който да я разпознае в нея, да й я покаже, да й се довери.
Впримчена в зловещата паяжина на неизбежното остаряване,„глождещата неудовлетвореност”, „необяснимия страх” и „безпомощната
самотност”, изведнъж Ева се изправя пред
силата на портрета-откровение, на портрета
проекция на нейните мечти и стремежи. При
срещата с Тасо тя споделя своите притеснения, убедена, че той я мами, че я оплита в
лъжите на собственото си въображение. Художникът се опитва да я спаси от примката на
собственото й неверие: ”Човек не губи истинската си същност. Идеализация няма, има
стилизация.” Кризите на идентичността тормозят французойката и, за да ги преодолее
т.е. да повярва, че е такава, каквато я е видял
художникът („Да, аз съм такава, каквато ме
е видял. Знаех това, но не вярвах. Ако бях
вярвала, щях да бъда щастлива, все едно като жена на Луи или никому. Щях да се спася
от ужаса в света, щях да бъда способна да
обичам, да се радвам, че живея...”), Ева решава да надникне в неговия свят. Язовецът я
впечатлява със своята различност, с интелигентността си, „която го отделяше от тукашната среда”, с контрастните си състояния
(„През тоя час, в който пътувахме, тоя човек ставаше все по-голяма загадка за мене.
Изглеждаше ту застарялл страдащ, ту уроничен и зъл, ту младежки жизнерадостен и
ведър.”), със самотността си, която не приема
като самота. Колибата му, разположена край
устието на река, подсеща за неспирния ход на
времето, за хроноса, на който творецът може
да противопостави единствено и само артефакта. Размишлявайки за същността на Тасо,
Ева го вижда като дете, менящо своите настроения и незаинтересовано от чуждото мнение. Той предизвиква у нея ту чувство на
страх, ту плътски трепети; за миг се сменят
възторг и разочарование. Какъвто и да е, Тасо
я спасява от меланхолията и скуката. Кара я
да мисли, да усеща, да вижда, да действа, да
преболедува рутината на едно предначертано
ежедневие. В неговия карйморски дом, напомнящ „полуразрушена корабокрушенска
колиба, изхвърлена на брега, нещо като голяма номадска шатра” – свидетелство за обездомеността на твореца в един неуютен свят,
Ева Моран вижда две от платната на Тасо.
Права е Р. Йовева в твърдението си, че тези
платна са „истинският и истинен Язовец, одарен да проникне в трансценденталното, да
превърне в образ подсъзнателните сили на
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човека. /.../ Платната, скиците, рисунките са
осъзнатото за другите, за света, за себе си. В
тях са и представите на умиращ, отнели сетната възможност за полагане в бъдещето. Той
е на границата, той е и отвъд...”(Йовева,
2002). Картините му не са предназначени за
продан. Те са субститут на неговото истинско
„аз”, те са неговия опит да се пребори с „дявола в себе си” като го изведе извън душата
си, като го изобрази, осмисли и укроти. Актът
на рисуване за Тасо е акт на катарзис. Първата картина, която зашеметява Ева, „представляваше рибар, хванал с две ръце връвта на
своите въдици, на които са се закачили много
риби, и рибите го влекат с малката рибарска
лодка сред фосфоресциращото сияние на
пейзажа... В неземна светлина се разиграваше мистерията на нощния риболов и рибарят изглеждаше като син призрак, понесен
от стихията на рибите и на морето, самотен дух, пленен от влачещите го риби”.
„Омагьосан и запленяващ” е светът от картината. Сякаш тази лунна вода се вълнува и
движи на границата между битието и небитието, на междата между два свята – отсамен и
отвъден, а лодкарят-рибар, подобно на Харон,
пази тайните на следсмъртното човешко битие. Персонажът от картината притежава особенна двузимерност, обитавайки едновременно различни пространства. В живописта на
Тасо е наличен и пейзаж, и човешка фигура,
която се вписва в него. Търсейки възможните
християнски интерпретации на изобразения
на платното сюжет, стигаме до символиката
на рибата, свързана с образа на Спасителя, на
Възкресителя, а, както вече подчертахме,
такова значение има и името на художника –
Анастас. Безспорно всеки образ, запечатан на
платното, минава през автобиографичното
пречупване-осмисляне и последващата творческа дообработка. Не е ли именно Тасо
среднощния риболовец, чиято фигура е извисено-мистична на фона на лунната светлина.
Той е самотен, безпомощен, залутан дух, неспособен да се съпротивлява на тайните си
желания, вкопчен в капана на собственосто си
подсъзнание (защото рибата е и символ на
мълчанието, на вътрешната тишина, на неспособността, неумението и нежеланието, дори на забраната, да се говори). Рибите, подобно на тежка мисъл, се мъчат да се освободят от ръцете на рибаря, както и той от тях, и
така сами си причиняват страдания. Картината е раздвижена, а сюжетът й – нетрадиционен. Обикновено риболовът се свързва с изг-

ревната светлина и спокойното течение на
водата, а тук – в една среднощна трескавост, с
раздвижена и почти магическа образност, се
разиграва драматичната битка между човека и
неговия улов. Водата е представена в изменчивата й, динамична форма; още попричудлива, защото е съзерцавана през нощта, когато се появяват неочаквани отблясъци
и сенки. Мистична и разпитваща е Тасовата
живопис, такава, която задава въпроси, но не
предлага готови отговори. Плашещо привлекателен е изобразения свят, в който самотният човек и пасажът с риби (природното и човешкото) премерват силите си. Живописта на
Тасо не е лишена от диаболични елементи –
виждаме ги в особения контраст, породен от
индиректното противопоставяне между „белите кореми на рибите” и „лунните отблясъци”, между естествената белота и отразената,
илюзорната такава. Тази картина ни представя художника като силен, но страдащ дух,
разположен на границата между световете,
подвластен на божието и на дяволското в себе
си, на стихиите на разрушението и съзиданието, на нощния мрак, който спори със светлините на луната за възможната смърт и невъзможното възкресение... Ловец и пленник едновременно, във втората картина Тасо изглежда като човек, изгубил битката за доброто
в душата си, човек, обречен на вечна неудовлетвореност във въртоп от мъка и безадресни
въпроси. „Огледах се, но когато се обърнах,
видях втората картина и сърцето ми се сви
до болка пред израза на това човешко лице,
мъченически вторачено в пълната луна, чиито образ напомняше палячо. Палячото се
смееше на измъчения, напрегнат в някакъв
мисловен процес човек, умоляващо повдигнал
глава към небесното светило. /../. Той изглеждаше като безумец, отправил въпрос без
отговор, сякаш искаше да измоли спасение за
себе си от палячото-луна ”. В тази картина
сюжетът е още по-макабрически, демонизирането – всеобхватно. Луната, тук изобразена
гротесково, плаши и предизвиква. Превръща
се в символ на маскарадния свят, а Тасо сваля
маските, които скриват действителната същност на образа, разоткрива го. Типът модел,
препочитан от художника, е човекът в гранични ситуации, човекът, който винаги е сам
– с болките, размислите и страстите си. Няма
спасение, няма светило, няма сила свише,
които да помогнат за преодоляване на болката. Човешкото тяло е детайл, редуциран в
картината, за да попадне акцентът върху зна110

чимите черти – болестно пренапрегнатото
лице, което в безумието си разпитва нощното
небе – мълчаливо, безучастно, кикотещо се и
разкривено в нихилизма си към човека. Тук
Тасо стига до крайности при избора на цветовата гама – силни и биещи се цветове – мрак
и светлина, черно и болезнено жълто. Двете
платна – два модалитета на една и съща идея
- показват твореца като художник на нощта,
на страшното. Платната му напомнят на плашещите персонажи на експресиониста Мунк
(„Викът”) – заради самотата на човешката
фигура, изведена на преден план, заради активната роля на пейзажа, морският фон, привечерното време, изкривеното от безпомощност лице – проекция на екзистенциалните
страхове и тревоги, на унилата самотност и
душевна изпразненост.
Навлизайки през вратата на сетивнотото
към тайните на душата, реципиентът – в случая Ева – разбира, че Тасо е човек, който се
мъчи да се осободи от демоните си, който не
спира да търси отговор на страшните, вечни
въпроси. Централната фигура от картините
може да се мисли като автоперсонализация на
художника, (не)приятел на собственото му аз,
субститут на реалния човек, който в акта на
творчеството изразява себе си. Изобразявайки
своето alter ego, Тасо го отделя от себе си,
наблюдава го, прави му дисекция. Ева осъзнава, че Тасо е „гениален художник”, но и безумец, „изтерзан, унищожил себе си”, чиято
налудничавост, в някаква особена и необяснима симултанност на чувствата, я ужасява и
привлича. Най-необяснимата му постъпка е в
това, че допуска друг, столичен художник, да
представя неговите картини за свои, че предпочита да живее като алиениран и анонимен
гении, вместо да получи славата и почестите,
които заслужава. „Западната дама” не може и
не иска да разбере странностите на „източния
човек”, не проумява доброволната му самомаргинализация. Тя иска да прелъсти изкуството, да съблазни и опитоми таланта, вместо
да остави изкуството да промени самата нея,
подсказвайки й нови пътища към персоналната идентичност. В края на разказа диалогът
между двамата става все по-невъзможен: докато Ева мечтае за шумни изложби в Париж,
за светски блясък и суета, Тасо се стреми към
силно и ново изкуство, към „идеята в нейното
чисто съзерцание”. Ако за Ева Тасо е обект на
съблазняване („Защо бягаш от душевна интимност, защо искаш да го съблазниш с тялото си, да пренебрегнеш душевната му

сложност, да го събориш от неговата непристъпност и после да му обърнеш гръб?”),
за художника истинският живот отива отвъд
плътта, в битието на „въображението, с мъките по формата, в търсенето на боята, на
тона, на фрактурата, на темата”. В крайна
сметка, Ева скъсва портрета, разрушава своя
мечтан и пожелан образ, примирява се с живота в лъжа. Неспособна докрай да повярва,
да се довери, „да се уедини в душата си”, тя
се затваря отново в черупката на делника,
бягайки от светлината на истината за самата
себе си, за любовта. Ева е жената от сънищата, които се оказват несбъднати в един свят, в
който „естетичното вече е престанало да
бъде същност на нещата”. И там, в самотата
на своята августовска жега, на Тасо не му
остава нищо друго освен да продължи да рисува, да сътворява себе си и света. Защото
изкуството винаги е било „/.../ животът на
душата. Ако някой умее да нарисува душа,
той ще нарисува всичко у човека” (Сарандев,
2007, с. 34). Анастас е невъзможния и нежелан възкресител. Той е Язовецът, който се
крие от световете на другите, търсейки спасение в морето и в делчничното. А те никога не
могат да бъдат достатъчна опора на човека,
надарен с талант и с изгарящо познание, заключен в коридорите на бъдещето „пред зиналата врата на едно друго битие”.
Назарий в еклезията на страха
Подобно на Тасо, и Назарий търси истинкото човешко лице. В друг исторически момент, но със същите средства на художеството, той достига до същото огорчение от познанието, което му отнема насладата от непосредствения живот и чистото съзерцание.
Взрян в греха, Назарий го открива в себе си и,
обладан от демоничната му и мистична мощ,
този художник намира смъртта си. За художника на еретиците важат в пълна степен
думите на Ем. Станев: „Много е лошо, когато
човекът на изкуството започне да разбира, че
то няма край и, второ, че то не може да изрази
цялата истинност, че в известна степен то е
лъжа и лъжливо поради това, че не може да се
разкрие тайната на битието и същността на
нещата. Тогава започвате да виждате красотата и в ада, и в рая, и в светеца, и в демона, в
доброто и злото. И всичко туй като красота,
която е лишена от етика” (Сарандев, 2007,
с.95). Как Назарий стига до тези опустошаващи душевността му прозрения? Как загубва
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моралните си каузи и стига до разруха? Как
изкуството му се оказва неволен рушител на
деспотичния ред в общинарията на еретиците
и как художникът неизбежно встъпва в конфликт с дискурса на властта? Всичко започва
с поръчката на един религиозен стенопис.
Веднага след като запасва пояса на познанието, Тихик, новият съвършен в еклезията,
встъпва във властта си и заповядва на мястото
на старото таро в молитвения дом да бъдат
нарисувани сцените на страшния съд, които
трябва да дисциплинират вярващите. За целта
е ангажиран художникът Назарий –
„пришълец”, човек „незначителен, малко завеян, комуто не е отредено да получи ангелски престол”. На образописеца е отредена
най-лошата землянка, но въпреки това, той
изглежда „необикновено чист, сякаш никаква
нечистотия не можеше да полепне нито по
дрехата, нито побялата му нежна кожа”. Очите на художника излъчват „небесносиня светлина”, която сякаш извира „от самата му душа, бистра и лъчезарна”. Тихик трудно разбира и понася Назарий, той едновременно го
презира и се бои от него, от неговата различност и неприобщеност („През цялата дълга и
снежна зима беше най-самотният човек в
селището не защото не общуваше, но защото беше душевно различен и мисловно
чужд на еретиците”). Мисленето на Тихик е
подчинено на едно основно правило: „... никой не бива да се различава от другите /.../.
Мене ми трябват послушни, за да има благочестие, ред и вяра в учението. Непокорният
защитава своето непокорство със свободолюбиви мисли, а те изкушават другите. ” За
да властва над вярващите в общинарията,
Тихик е готов „да бъде лъжа”, да брани и отстоява владичеството си на всяка цена – дори
на тази на компромиса, измамата, насилието.
Той иска да управлява чрез страх, чрез заплаха и именно затова му е нужен художникът,
който може да изобрази невидяното – страшния съд и мъките на грешниците в отвъдземния им път. Прав е Цв. Ракьовски в обобщението, че „първото Таро е безсюжетно, защото е континуум от символи, разделени в
три групи: 7 + 9 + 6. В него мечът, хлябът и
виното са субститути на Исус, като ред други
скрито цитират (като символ, а не като текст)
известни сюжети (от евангелските през Йезекиил, Тайната книга до апокалипсис); Второто Таро е сюжетно (Страшният съд)” (Ракьовски, 2003). Чрез представите за небесните
войнства и тяхната субординация, Тихик иска

да оправдае собственото си поведение на диктатор. Съпротивите срещу механизма на неговата власт идват от неочаквано място –
първият, който подрива устоите на безпроблемното му господаруване, е именно художникът Назарий. На друго място вече сме говорили за „Тихик и Назарий” като
поалегорична (в сравнение с „Легенда за Сибин,
преславският княз”) книга, с един до голяма
степен условен хронотоп, който разчита на
противопоставянето между властника, прагматика, рационалната натура (Тихик) и свободният човек, артистът, въплътеният дух
(художника Назарий). Защото това не е произведение с исторически сюжет, а книга, която сблъсква лични истории и разказва за манипулативността във философията на властта,
за детерминизма на артистичното виждане от
обекта на пресътворяването, за антитезисния
сблъсък между ярката индивидуалност и безликата тълпа. В прочита ни на тази книга
един от най-важните, налагащи се изводи е,
че узурпирането на изкуството взривява догмата отвътре, дори когато се преструва, че й
служи (Владева, 2013). В тази посока са и
разсъжденията на Р. Йовева, според която „с
изкуството си Назарий прави това, което прави Силвестър със словото. Неговите картини
разбуждат мисълта и фантазията и заплашват
блатното спокойствие на хората от общинарията, за което мечтае Тихик” (Йовева, 1981, с.
192). Фреската, която Назарий създава в молитвения дом, има противоположен на очаквания от Тихик ефект – вместо да плаши умоветете на вярващите и да всява страх, религиозният стенопис предизвиква „удивление от
красотата на образите и богатството на багрите”; показва, че нито греха и святостта, нито
заобикалящия ни или отвъдния свят са само
черно-бели; че и в ада дори, в страданията и в
мъките, има красота. „Омаяни от шарките,
опиянени от живописта, еретиците отправяха захласнати погледи ту към седмото
небе, ту към страшния съд и Тихик не можеше да реши кое ги привлича по-силно...” Вместо църковните догми и представи, вместо
сухата схоластика, Назарий е избрал да покаже красотата на страдащите Каломела и Сибин, които, обявени за грешници, също попадат в ада. Рисувайки техните образи („Владико, нали те са сред грешниците? И нима
между грешниците няма с телесна хубост?
Бог не ми е дал дарба да рисувам души без
тела, понеже не е позволил на очите ни да
виждат нетелесното. И аз, като имам пред112

вид телата и лицата, чрез тях гадая за душите.”), Назарий всъщност ги обезсмъртява,
превръща ги в пример, пази спомена за тях
жив. Според Тихик в художеството, щом не
служи за назидание и поука, живее дяволът и
Назарий е ръката на сатаната в еклезията.
Чрез допира си до красотата, провидяна в
стенописа, еретиците за пръв път осъзнават
своята окаяност и това поставя началото на
един неосъзнат, но покълващ бунт срещу сковаващите правила на Тихик, срещу неспособността му да бъде посветен, да бъде съвършен
(„Като размисляха над тези изображения,
умовете се раздвояваха и бог им се представяше също такъв насилник и тиранин,
какъвто бе и дяволът./.../ Така семето на
съмненията, богоборството и бунта започваше да кълни, вместо да загине, понеже
всяко раздвоение у човека е страдание...”). За
втори път Назарий и изкуството му ще се
окажат рушители на представи, поведения и
норми тогава, когато чрез портрета на Ивсула,
той разкрива истинската й същност. Портретът овъзможностява раз(при)познаването,
той казва неща, които остават скрити и така
неволно подтиква Тихик към грехопадение.
Изобразената от Назарий Ивсула носи в себе
си чертите на изкушението и на сластта, в нея
художникът безпогрешно открива „демона на
тщеславието и гордостта”. След като съблазнява Ивсула, владиката на душите в еклезията
заживява в двойствеността на греха – принуден да го прикрива в себе си, той не успява да
го изкорени у другите. Прегрешението отключва низ от престъпления – кражби, насилие и бунт, които постепенно разрушават еретическата общинария. Субверсивността на
изкуството обаче не пощадява и неговия приносител. Замислен над образите на хората,
които е нарисувал, Назарий осъзнава, че
„щом разбирам какво крият в душите си и
съм в състояние да го изобразя, макар и да го
прая с любов и състрадание, същите пороци
са и у мене. Колкото повече се съпричастявам с тях, толкова повече се отчайвам
от себе си.” Взирането в греха и в людските
страдания се оказва пагубно за Назарий. Заразен от общата поквара, от „мъката, угнетеността, надеждата, злобата, копнежът,
скръбта и страха”, той се усъмнява в
смисъла на своето изкуство, в неговото предназначение и в последиците, които предизвиква. Неразривно свързан с природата и с
естеството, живеещ чрез „скритата си
вътрешна сила”, Назарий е отделен от оста-

налите хора, както заради „телесната си слабост”, така и заради желанието му да бъде
свободен в своето изкуство. Още от млад,
художникът рисува хората такива, каквито те
са, а не каквито биха се харесали, и с това си
спечелва гнева на свещеници и на боляри.
Живописта му носи болка и раздиращи
съмнения, защото „като всеки художник той
носеше света в себе си, все по-често се замисляше върху ползата от изкуството”. В статията си „Тихик и Назарий – между детерминизма и хаоса” Бисера Дакова анализира образа на Назарий като „маргинал, външен и
чужд на живота в богомилската еклезия”.
Според нея „Назарий априори е уединен, самотен, надпоставен спрямо събитията, които
следи отчуждено (неговата землянка първоначално е също толкова опасно място за Тихик,
както пещерата на Сибин или както покоището на Съвършения)” (Дакова, 2002). Подобно
на Тасо, и Назарий е присъстващо-отсъстващ
персонаж, ситуиран извън колективните стериотипи – носител на „особена лудост” в очите на Тихик и „недостатъчно мъжествен” в
представите на жените, но подобен на
„незлобливо дете”. Така представен, той е
духовно сроден на онази категория герои,
обитаващи Йовковия свят, които Милена Кирова дефинира с понятието „светия идиот”
или Третия в текста-Йовков: „/.../ различния,
странния, маргинален човек – този, който се
отклонява от нормите за социално присъствие, който изглежда чудновато, държи се
странно, не може да бъде описан с критериите
за „истински мъж” (Кирова, 2009, с. 133).
Погубването на Назарий и неговата смърт са
пряко следствие от социализирането му, от
„съпричестяването към колектива” (Б. Дакова). Винаги неуседнал, всякога обездомен,
художникът загубва себе си и своята дарба
тогава, когато става един от многото в селото
на разгула и похотта – обиталище на Бикоглавия. Детерминиран от обекта на изображение,
Назарий осъзнава с печал и раздираща вина,
че „низки пориви, презрение и ненавист напираха в душата му, сякаш всички страсти,
пороци и страдания, които бе изобразявал,
оживяхва в самия него”. Творецът загива от
своето съ-творение. Тихик е физическият
извършител на убийството, но Назарий носи
смъртта в себе си, размножава я с всеки портрет, без да осъзнава рисува всеки ден собствената си гибел, защото, казано е „онзи,
който съзира вечността, приема и смъртта”. Неспособен да различи границата между
113

доброто и злото, между дявола и бога в своето
изкуство, художникът се отрича от него, спира да рисува („Преситен и отвратен, беше
осъзнал, че със своята живопис и той е помогнал да се разруши християнската еклезия,
като бе изкушавал с друг, измамлив свят към
свободен и горд живот”). Оставени на своята
свобода, нито творецът, нито еретиците
успяват да постигнат щастие. Девалвацията,
пропаданията на Назарий са видими от онова,
което го мотивира да рисува: „в началото той
рисува символите в Тарото, после рисува
срещу едни опинци и буца сол, до показателната цена „ще те нарисувам, ако ми се отдадеш“.”(Ракьовски, 2003). Духовните му кризи
рефлектират и върху физическото му преобразяване – погрознял, заразен от проказата на
греха, с очи, жестоки „като на езически бог”,
героят намира смъртта си от ръката на роба
Тихик, разочарован в същата степен от хората. Единият губи властта си над еретиците, а
другият – вдъхновението и смисъла на своято
изкуство, и, скрити в пещерата на собствения
си екзистенциален ужас, в битийната празнота пред смъртта, Тихик и Назрий се оглеждат
един в друг като двете страни на едно и също
лице – деформираният образ на човешкия
стремеж да се надникне в отвъдността, която
едновременно плаши и предизвиква... докато
ни прибере при себе си. Оказва се, че няма
значение дали ръката ти, задвижена от бога,
незнайно как и защо е изрисувала дявола или
самият сатана те е примамвал с обещанията
на райската извечност – заключен между двамата, в неразрушимия възел на собствената
двойственост, щом вярваш, че го има дявола,
то значи, че и бог не е излюзия. И в тази плетеница на диалектически противоположности, опарен от въглените на познанието, Назарий, както и Тасо, може да изповяда само
едно: не бива умът да преминава границите на
мисълта, защото надникне ли в тайната, художеството „обожествява красотата и вярва, че в нея е истината и доброто, а я съзира
и в основата на порока и греха” и така художникът губи своите морални ориентири,
губи чистотата си т.е. силата на своя талант.
От рушителна, силата на изкуството му се
превръща в саморазрушителна стихия, отвъд
която е мълчаливия образ на смъртта...
Светът на голямото мъжко очакване –
този на Тасо и на Назарий, е всъщност моделиран от отсъствия – липсва насладата от
прекрасното, липсва идеалната жена, отсъства
разбирането, изчезва любовта. Художникът е

едновременно тук, но и някъде другаде – в
пространството на въображението и представите, на идеите и на демиургичността. Екзистенциалното му време сякаш винаги се разминава с историческите и социални реалии, а
неговият език не е езика на жадната за мимолетни увлечения тълпа. И в двата текста образът на художника е свързан с образ на жена
– Ева, Ивсула – само за да бъдат разделени, не
толкова от сюжетните случвания, колкото от
различните си режими на мислене, от неизбежния конфликт между етичното и естетичното. И ако Тасо все пак остава жив, то е за да
може да (раз)каже някога, на някоя нова Ева:
„Сигурно се питате кой е истинският свят –
тоя у нас, или това вън. Изкуството свързва
двата свята, това е в същността му, необходимост за човека да намери някаква връзка
и хармония, да се успокои вътрешно. Насладата идва от смешението на тия две неща. "
Размишлявайки за доброто и злото, за света у
нас и този извън нас, Назарий навярно би
отвърнал примирено „Нека бог да си богува и
дяволът да си дяволува. И двамата са у мене,
за да бъда човек...”
Надвесени над бездната на собствените си
открития, Назарий и Тасо рисуват човешката
душа. А тя винаги е една и съща – изпълнена
с очаквания за доброто, със спомени за един
отминал рай и една обещавана ни вечност...
Защото изкуството – и когато създава, и когато руши, не е нищо повече и нищо по-малко
от припомняне на бога – от опит да съзреш
себе си през погледа на един творец, който
пази тайните на нашата истинна и неизменна
същност.
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KAK НЕОГРАНИЧЕНИЯТ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ
ДЕТЕРМИНИРА ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ В РОДИТЕЛСКОТО
ОБЩЕСТВО
Мария Дишкова
HOW UNLIMITED ACCESS TO INTERNET INFORMATION
DETERMINATES THE BLACKOUT IN PARENTS’ SOCIETY
Maria Dishkova
ABSTRACT: Тhis is a statue about today’s parents that use Internet rather actively in education of their
children. It doesn’t compromise Internet information at all. It aims to prove that there are many parents that use
unqualified information and use it as a Bible text. This fact leads to problems that are dangerous for children’s
education. One of them is that receiving such kind of information (usually it is very attractive and easy available) parents stop searching for other information that may be more science for example. And other problem is
that this information is not really always very qualified. This may be a reason for a total blackout. It is a pity
that today’s parents don’t read books. They are well informed on different kind of topics, because they have unlimited success to Internet, social networks, television and other high technologies to provide information. But
are they well informed actually? And do they know how to use information? This statue answers the question if
Mr. Google is really part of the family and if it is a member of quite importance. Results of research on this topic
are analyzed as well.
Keywords: Mr. Google, parenting, children’s education, blackout, parents’ society.

Въведение
Умението да се използва компютър и Интернет е задължително в съвременния социален живот и засяга всички възрасти. Неоспорим факт е, че социалните умения са изключително тясно свързани и дори изцяло обусловени от изискванията на обществото, в което личността живее, общува и работи. Те не
могат да съществуват сами по себе си или да
се използват по принцип, а винаги са част от
контекста на социалния живот тук и сега. В
този ред на мисли, ние учим и възпитаваме
децата си на социални умения, които ще им
бъдат полезни и необходими в живота на тазигеографска ширина, в това пространство и в
това време. Това са умения, които гарантират
самостоятелност и реализация. Не би било
много уместно и адекватно да развиваме тяхното умение за лов, стрелба с лък или писане
на сонети, докато техническият прогрес, наравно с информационните технологии и
средства, се развиват почти със скоростта на
светлината.
В своята книга „Новата цивилизация – политиката на Третата вълна“ Алвин и Хайди
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Тофлър правят прогноза на общественото
развитие след индустриалната революция. Те
засягат и семейството като обществено значима единица: „… преди индустриалната революция семейството е голямо и животът се
върти около дома. Домът е мястото, където
човек се труди, лекува болните, обучава децата си, …полага грижи за възрастните… Голямото семейство, състоящо се от няколко поколения, е центърът на социалната вселена.
Разпадането му като мощна институция започва с индустриалната революция, която
извежда повечето функции на семейството
извън дома:
- трудът е прехвърлен във фабриката или в
канцеларията;
- болните отиват в болниците;
- децата тръгват на училище;
- влюбените ходят по кината;
- възрастните хора заживяват в старчески
домове.
След като тези задължения вече не са задача на семейството, остава „семейното ядро“, което се поддържа като цялост не от
функциите, изпълнявани от членовете му, а
от крехки психологически връзки, които

твърде лесно се разрушават“ (Тофлър, 2002г.,
с. 92).
„Третата вълна отново връща силата на
семейството и дома. Възстановява много от
изгубените функции, които някога правеха
дома център на обществото… Много родители сега предпочитат децата им да учат у дома,
но действителната промяна ще настъпи, когато телевизията и компютрите завладеят домакинството и се включат в образователния
процес… Семействата вече са различни: някои са семейни ядра, други се състоят от няколко поколения или са резултат от повторни
бракове, големи или малки, бездетни и двойки, които отлагат раждането на деца за позряла възраст. Това многообразие в семейната
структура отразява многообразието в икономиката и културата“ (Тофлър, 2002г., с. 9293).
Факт е, че настолният компютър се нанесе
трайно в дома на българското семейство. Високо мобилните и технологични средства за
информация (i-phones, smartphones, лаптопи,
компютри, blackberries, таблети) вече придружават членовете на българското семейство
навсякъде, дори в почивните дни, по време на
отпуск, ваканция, почивка. Те не са свързани
само с работата и професионалния свят на
хората, а засягат и личния им живот. Информацията е навсякъде около нас – Интернет,
медии, радиа, телевизия. Хората се чувстват
информирани и свободни да получават информация.
Дали, обаче, не ставаме жертви на лесния
и неограничен достъп на информация?
Дали, когато тя ни се предоставя отвсякъде, ние не спираме да я търсим?
Дали самочувствието, че сме много информирани всъщност не спира желанието ни
да търсим информация и да я намираме?
Използването на Интернет като източник и
средство за информация, помощ, самопомощ
и подкрепа е широко разпространено и дори
непрекъснато се увеличава. Ежедневно расте
броят на членовете на групата на родителите,
които търсят online информация и съвети не
само за себе си, но и за децата си. Родителите,
особено младите майки, са обект на редица
изследвания в световен мащаб, свързани с
причините, по които те използват Интернет,
за да потърсят помощ по най-различни теми:
адаптация към ролята на родител, възпитание
на децата, здраве, благополучие на семейството и неговите членове (O'Connor H, Madge
C., 2004).

Резултатите от подобни изследвания показват, че Интернет е уважаван източник на
съвети, най-вече чрез осигуряване на една
"безопасна" социална среда, в която хората
смятат, че:
- запазват своята анонимност;
- никой не ги „съди“;
- задават въпроси от различно естество;
- получават отговори;
- споделят опит;
- не изглеждат глупави, незнаещи, необразовани;
- срещат разбиране;
- дават съвети.
Все пак, това не замества комуникацията
от типа „лице в лице“ (“face to face communication”), също както и другите традиционни
механизми за подпомагане като:
- семейната среда;
- приятелския кръг;
- квалифицирани специалисти в различни области.
Всъщност, по-скоро трябва да служи като
допълнение към тях, като осигурява един вид
своеобразен допълнителен ресурс (O'Connor
H, Madge C., 2004).
По-голямата част от днешните родители
търсят информация в Интернет като източник
на социално подпомагане. Техните въпроси
покриват много теми, свързани с ролята на
родител:
- бременност;
- раждане;
- първата година на бебето;
- хранене на бебето и детето;
- отглеждане на детето;
- възпитание, образование и обучение;
- цялостното развитие на детето;
- болести и други затруднения;
- взаимоотношения (Plantin Lars, Kristian Daneback, 2009).
Допитването до Интернет не се прави само
от желание за факти и информация, но и от
интерес към по-голям опит и взаимодействие
с други родители. Има две основни причини,
поради които нараства ролята на Интернет
като семеен консултант:
1.) Увеличаването на достъпа до Интернет;
2.) Използването на Интернет от страна
на родителите за комуникация (Plantin
Lars, Kristian Daneback, 2009).
Резултатите от редица изследвания показват, че много съвременни родители губят
подкрепата на собствените си родители, род-
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нини и приятели. Затова се обръщат към интернет за информация, съдействие и взаимодействие.
Поради увеличаване на достъпа до Интернет, както и неповторимия успех да се достигне до по-широк кръг потребители, все поголям брой специалисти са насърчени да използват Интернет, за да разпространяват информация (здравна, социална, културна, рекламна) и да инициират дискусии на теми,
свързани с родителството и здравето в семейството. Факт е, че в това отношение Интернет има много неоспорими предимства,
които са примери за важни аргументи за използването му:
@ възможността да се достигне до по-широка
аудитория;
@ широк достъп до информация;
@ широк достъп до потребители на информация;
@ минимални разходи;
@ гарантирана анонимност на родителите;
@ „безопасна“ социална среда;
@ запазване на самочувствието;
@ неограничени контакти с различни специалисти;
@ денонощна подкрепа, без работно време и
почивни дни;
@ възможност и стимулиране на много специалисти да намерят нови възможности, предоставяни от Интернет, в своята работа с родители и семейства (Plantin Lars, Kristian
Daneback, 2009).
Следва кратък преразказ на случка от българската действителност.
Майка посещава личния лекар на собственото си дете, за да й съобщи, че не желае то
да бъде ваксинирано.
Майка: Идвам, за да Ви съобщя, че не желая
на моето дете да се поставя каквато и да била
ваксина. Искам да подпиша документ, че детето ми никога няма да бъде ваксинирано.
Никога!
Личен лекар: Моля, седнете, това трябва да се
обсъди.
Майка: Знам си правата, не се опитвайте да
ме баламосвате.
Личен лекар: Не Ви баламосвам, а се опитвам
да изясня ситуацията. Какво Ви кара да вземете подобно решение? Ваксинациите в България са задължителни и следват определен
имунизационен план …
Майка: Не ме интересува. Знам си правата.
Дайте ми документ, за да се разпиша. Знам,
че и детето ми има права.

Личен лекар: Консултирали ли сте се с друг
специалист?
Майка: Не ми трябва специалист. Всичко си
го пише в Интернет … Там казват, че ваксините са опасни за децата и майката може
писмено да се откаже от тях.
Личен лекар: Говорили ли сте с някой друг по
този въпрос?
Майка: Не, не съм, но в Интернет всичко си
пише.
Следващият пример е от сградата на българско общообразователно училище – начален курс на обучение.
В кабинета на училищния психолог влиза
разгневен баща и започва да крещи:
Бащата: Аз не желая сина ми да идва в този
кабинет. Той не е луд.
Училищен психолог: Господине, моля обяснете. Кой е синът Ви? Как се казва и в кой
клас е? Защо трябва да идва в този кабинет?
Моля, обяснете!
Бащата: Така сте казали на жена ми. Нашето
дете не е лудо. Може да е малко буйно, но те
така са момчетата. Има повече енергия, играе
му се. Не му се стои на едно място и трудно
се съсредоточава, но не е луд. Не му трябва
психиатър. Ние с майка му ще се оправим с
това.
Училищен психолог: Аз не съм психиатър.
Баща: Казали сте на жена ми, че детето трябва да идва на консултации всяка седмица. Аз
проверих какво е психиатър. Той работи само
с луди.
Училищен психолог: Господине, къде проверихте?
Бащата: Как къде? В Интернет, разбира се. То
там всичко си пише.
Училищен психолог: Говорихте ли с някой
друг, с класния ръководител или учител? Това е проблем, който трябва да се изясни преди
да продължим разговора.
Бащата: С никой не съм говорил и с никого
няма да говоря. Аз прочетох в Интернет какво
работите и моят син не е за тук. Той си е нормално дете.
Тези два диалога ясно илюстрират как
употребата на Интернет може да бъде вредна,
дори комична до известна степен. Родителите
са изправени пред незнанието си за нещо и
правят избор на момента: насочват се към
лесното набиране на информация, което не
гарантира нейното качество. Те не полагат
старание да съберат данни, да се срещнат със
специалисти, да сравнят мнение. Безусловно
се доверяват на първия „клик“ и подчиняват
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следващите си действия на него като рискуват да навредят на децата си.
Подобни случки, които не са рядкост в
ежедневната практика на различни специалисти, инициираха провеждането на изследване, чиято цел е да се илюстрира вредата
от прекаленото доверие в Интернет, особено когато то засяга междуличностните
взаимоотношения и взаимодействието дете
↔ родител.
Обект на проучването са родители, които
се допитват до Интернет за различни въпроси, свързани с възпитанието, отглеждането,
образованието, обучението и здравето на децата им. В статията се разглежда представителна извадка от 132 лица – родители от двата
пола. Предмет на изследването е тяхната лична оценка на Mr. Google като пълноправен
член на семейството.
Работната хипотеза на проучването, цитирано в тази статия, е: Лесният и неограничен достъп до Интернет има своите предимства, но кара родителите да губят чувство за ориентация и сензитивност към източника, подбора и най-вече към употребата на получената информация.
Задачите на проведеното изследване са изцяло подчинени на целта и работната хипотеза. Те са няколко на брой и съблюдават следните аспекти:
 Проучване на родителските нагласи
по отношение на използването на Интернетинформация в грижите за техните деца.
 Изследване на мнението на родителите за групите по взаимопомощ в Интернет
(форуми, социални мрежи, чат).
 Очертаване на параметрите на полезност на получената информация през гледната точка на родителите, независимо от пол и
възраст.
 Търсене на процентното съотношение
на използваемост на получената от Интернет
информация.
Изследователският инструментариум се
състои от различни методи, но най-вече се
базира на анкета, проведена с родителите. Тя
се състои от 20 въпроса, всички от които затворени. Опциите за отговор са по тристепенна скала: „да“, „понякога“ и „не“, която
дава възможност за по-голямо прецизиране на
дадения отговор от страна на анкетираните
родители.

Изследване – резултати
Следва кратък анализ на резултатите, получени от проведеното изследване. Цитирани
са само част от въпросите от анкетата като са
подбрани тези от тях, които най-ясно очертават параметрите на разглеждания в статията
проблем.
На въпросът дали родителите използват
Интернет за набавяне на информация, относно възпитанието и цялостното отглеждане на техните деца, анкетираните лица отговарят доста еднообразно. 121 от тях отговарят положително, а само 11 – негативно (виж
табл. 1).
Абсолютно същите са отговорите и на
следващия въпрос, който засяга употребата
на Интернет за набавяне на информация по
други въпроси, свързани с децата в семейството (здравни, образователни, правни). Реално 91,7% от анкетираните дават положителен
отговор като половината от тях са поуклончиви и споделят, че го правят „понякога“, без да конкретизират колко често (виж
табл. 1).
Таблица 1
Въпрос
Използвате ли
Интернет за
набавяне на
информация,
която засяга
отглеждането и
възпитанието
на Вашето дете/
деца?
Използвате ли
Интернет за
набавяне на
информация,
която засяга
други въпроси,
свързани с Вашето дете/ деца
(здравни, правни, образователни)?

Да

Понякога

Не

57 –
43,2%

64 –
48, 5%

11 –
8,3%

57 –
43,2%

64 –
48, 5%

11 –
8,3%

Следващият въпрос, на който анкетираните отговарят е свързан с това дали те използват на практика информацията, която са
открили в Интернет. Важността на този въпрос всъщност е своеобразен акцент на проведеното изследване, защото очертава средната
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линия между употребата на Интернет като
хоби или средство за развлечение и неговото
навлизане в реалния живот на потребителите,
т. е. показва формата на практическото приложение на Интернет-информацията, нейната
приложимост в ежедневието на личността
(виж табл. 2).
Таблица 2
Въпрос
Използвате ли
получената информация на
практика?

Да
Понякога
21 –
111 –
15,9%
84,1%

ден специалист, библиотеката или книжарницата. Трети от анкетираните се срамуват от
въпросите си, защото смятат, че са твърде
обикновени и се доверяват на анонимността в
социалната мрежа, където всеки може да пита
без да разкрива самоличността си.
Няма родител, който да не знае откъде да
намери информацията, която му е необходима, в Интернет. 108 (81,8%) от анкетираните
лица отговарят категорично и положително, а
24 (18,2%) споделят, че това се случва понякога.

Не
0–
0%

Таблица 3
Въпрос
Да
Понякога
Знаете ли откъде
да си набавяте
информация в
Интернет, относно въпроси,
които засягат
108 –
24 –
възпитанието и 81,8%
18,2%
цялостното развитие на Вашето
дете/ деца (специализирани
сайтове, форуми, съобщения,
рекламни карета)?

Нито един от анкетираните лица не е пасивен по отношение на използването на информация, получена от Интернет (0%). В допълнение към отговора си на този въпрос, родителите споделят, че много често тази информация е абсолютно приложима. Това може да
бъде готварска рецепта, лесен начин за сваляне на памперс, намирането на текста на детска песничка, приказка или съдържанието на
детска игра. Но по-голямата част от тях споделят, че потърсили помощ от Интернет един
път, те постепенно му се доверяват все повече
и повече и започват да проверяват компетенциите му по почти всеки проблем, свързан с
отглеждането и възпитанието на детето/ децата в семейството.
Следващият въпрос е свързан с това дали
родителите знаят откъде да си набавят информация в Интернет. Всички анкетирани
лица са положителни в отговорите си. Те споделят, че търсенето зависи от конкретната
тема. За някои въпроси намират отговори в
специализирани сайтове, за други – във форуми и социални мрежи, за трети – на други
места. Някои анкетирани добавят, че се доверяват само и единствено на специализирани
сайтове за родители. Други споделят, че влизат в някоя Интернет-търсачка и започват да
четат първата информация, на която попаднат
след като въведат търсената тема. Направеното проучване не откри родител, който да не е
успял да открие необходимите му данни в
Интернет (виж табл. 3).
Много майки са на мнение, че предпочитат
мнението на други майки по конкретен въпрос, свързан с възпитанието и отглеждането
на децата им, пред компетенцията на специалист. Някои родители предпочитат комфорта
и удобството на домашната употреба на Интернет, пред това да посетят кабинета на да-

Не

0–
0%

Следващият въпрос от проведената анкета
е свързан с това дали родителите правят някаква своеобразна селекция на получената
информация, преди да я приложат реално в
действията, засягащи възпитанието, както
и отглеждането на децата им. 119 (90,1%)
от анкетираните (виж табл. 4) са категорично
положителни в отговора си, че правят селекция на получените Интернет-данни, но не могат да посочат по какви показатели и критерии се случва това. Обикновено те нямат друга база за сравнение и оценка, освен мнението
и опита на други родители. Повечето от тях
споделят, че опитват предложените в Интернет стратегии за отглеждане и възпитание,
ако те са приложими в домашни условия и
ако сработят. Когато това не се случи, родителите се отказват или търсят друга информация, но отново в Интернет. С други думи,
селектирането на информацията е чисто субективен процес, ако изобщо се реализира от
страна на анкетираните.
Тревожен е фактът, че родителите се предоверяват на информационните технологии.
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Много от тях не притежават необходимите
умения да четат полезното и квалифицираното като информация, а преглеждат всичко наред. В това число попадат рекламни карета,
некомпетентни изказвания, дори опити за
различни видове злоупотреби. Най-важното е,
че в Интернет-пространството никой не носи
отговорност.
Таблица 4
Въпрос
Селектирате ли
получената информация, преди да я използвате на практика?

Да

Понякога

Не

119 –
90,1%

8–
6,1%

5–
3,8%

да се проучи дали този вид помощ се усвоява
добре от родителите. Повече от половината
анкетирани не четат (виж табл. 6). Едва 17
(12,9%) са положителни в отговора си, а 33
(25%) правят това само понякога. Родителите
споделят, че не четат по четири основни причини:
1.) Нямат време – ходят на работа, след
което се отдават на домашните си задължения.
2.) Книжната литература е много скъпа,
което я прави недостъпна.
3.) Има толкова голямо изобилие от специализирана литература, че те нямат
идея как да изберат какво и от кой автор да четат.
4.) Често специализираната литература е
написана така, че трудно се разбира от
средния потребител.

Може ли да се каже, че Mr. Google се превърна в пълноправен член на съвременното
българско семейство? 132 (100%) от анкетираните лица са категорични в отговорите си –
да, той е част от семейството. Независимо от
възрастта на децата, всеки родител споделя,
че минимум един път е потърсил помощта на
г-н Гугъл по въпрос, свързан с тяхното възпитание, образование, обучение или цялостно
отглеждане. Въпросите са от най-различно
естество, но за тях винаги се намира някакъв
отговор. Оказва се, че г-н Гугъл е толкова
универсален и компетентен, че е абсолютно
незаменим помощник в отглеждането и възпитанието на съвременните български деца
(виж табл. 5).
Таблица 5
Въпрос
Може ли да се
каже, че г-н Гугъл е член на
Вашето семейство?

Да

Понякога

Не

132 –
100%

0 – 0%

0–
0%

Таблица 6
Въпрос
Четете ли специализирана
книжна литература, относно
въпроси, които
засягат възпитанието и цялостното развитие на Вашето дете/ деца
(книги, списания, бюлетини)?

Да

Понякога

Не

17 –
12,9%

33 –
25%

82 –
62,1%

Заключение
Реализираното анкетно проучване, част от
чиито анализ се осъществява в текущата публикация, доказа работната хипотеза, че лесният и неограничен достъп до Интернет има
своите неоспорими предимства. Проучването
няма за цел да компрометира нито информационните технологии, нито информацията,
която те разпространяват. Стана съвсем ясно,
обаче, че прекалено лесният достъп до информация, кара родителите да губят чувство
за ориентация и критичност към източника,
подбора, употребата и най-вече резултатността на получената информация.
В заключение може да се направи сравнителен анализ на някои от причините за употребата и неупотребата на Интернет в търсене-

Последният въпрос от анкетната карта,
който ще бъде разгледан в настоящата публикация е свързан с това дали родителите се
доверяват и на специализираната книжна
литература по въпросите, които засягат
важни аспекти от отглеждането и възпитанието на подрастващите. Факт е, че подобно на Интернет-информацията, има много
и най-разнообразни източници на литература,
отпечатана на хартиен носител, в която специалисти в конкретни области изказват опита
и идеите си. Задаването на този въпрос е, за
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то на информация по толкова важни теми като отглеждането, възпитанието и цялостното
развитие на децата в семейството (виж табл.
7), както и за четенето на Интернет или специализирана литература (виж табл. 8). Така
изброените причини не претендират за крайна
изчерпателност, но призовават към известното мото: „Четете, но не правете това у дома!“

Таблица 8
Причини „ЗА“
Интернетинформация
1.)лесно достъпна;
2.)по-евтина;
3.)денонощна;
4.)запазва анонимността на потребителя;
5.)лесно разбираема;
6.)съдържа повече
мнения;
7.)информацията е
атрактивно поднесена;
8.)мнението, макар
и на непознат, е на
друг родител със
сходни проблеми;
9.)ако няма интерес към страницата, тя се затваря с
един „клик“;
10.)достъп до повече потребители
от страна на
специалистите.

Таблица 7
Причини „ЗА“
Интернетинформация
Информацията
в Интернет
е:

1.)много
разнообразна;
2.)поднесена
интересно;
3.)звучи
изпробвана и
лесно приложима;
4.)получава се в
уютна домашна
обстановка;
5.)гледната
точка е близка
до тази на родителя;
6.)достъпът е
лесен;
7.)няма начин
родителят да
се изложи с
ниска компетентност;
8.)всички ползват Интернет;

9.)има всичко в
Интернет;
10.)четенето
на книги натоварва очите.

Причини
„ПРОТИВ“
Интернетинформация
1.)често е
неквалифицирана;
2.)но не се
знае от кого;
3.)но никой не
носи отговорност за
това;
4.)семейният
уют не решава всички
проблеми;
5.)но не е задължително
правилната
гледна точка;
6.)с това
може да се
злоупотреби;
7.)но има
риск да натрупа некомпетентни
знания;
8.)има статистики за
спад на интелектуалното
равнище на
българина;
9.)както и в
книгите;
10.)честата
употреба на
компютър ги
уврежда.

Причини „ЗА“
специализирана
литература
1.)по-трудно
достъпна;
2.)по-скъпа;
3.) с работно време;
4.)запазва анонимността на потребителя;
5.)често е по-трудно
разбираема;
6.)съдържа едно
мнение;
7.)информацията е
скучна и неатрактивно поднесена;
8.)мнението е на непознат, който разбира проблемите
само на теория;
9.)ако няма интерес
към книгата, не
може просто да се
изхвърли;
10.) достъп до помалко потребители
от страна на
специалистите.
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ABSTRACT: The author advances the idea that in fact the state of Israel was established in 13th century
BC. The Egyptian, hittitian and biblical texts contain evidence on the earliest state of Israel in Palestine. The
translation of „philistines” as ethnic term in the contemporary biblical and historical texts is incorrect. The notion Аllofyloi means Outlandish (“from another tribe”).
Israel in the 13th century BC was an union between the state of Hurri and the cities on the coast of the Mediterranean – Ashkelon and Gazara.
In the texts of lugal Tudhalias IV and pharaoh Merneptah there is evidence on the capture of the Egyptian
ships in Ahhiava and the destruction of Israel during the war in response to the capture in 1231 BC. This was
the end of the first state of Israel.
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Създаването на държавата Израил е нерешен научен проблем. Приема се, че израилтяните били считани за заплаха за Египет, че
били уседнал народ и се различавали по облеклото и колесниците си от бедуините. В
същото време се приема, че като нови колонисти от високите земи евреите са се опитвали да избегнат военен сблъсък. При това археологическите проучвания не били завършени, за да се настоява на предизвикани от тези
колонисти разрушения [Ансел 2012: 50, с.55].
Проблематиката се усилва и от използвания
мотив за сведенията за войни и насилия в
библейските текстове, напр. „реторика на насилието”, „която не трябва да се приема в
нейния буквален смисъл, а като оръжие символично – за защита в обстановка на борба,
подчинение по времето на Йосия или Плена.
Чрез тези разкази изтърпяваният гнет се обръща и използва от угнетения” [Ансел 2012,
63]. Противоречието е несъмнено – колонисти, които не искали да бъдат военна заплаха,
но в Египет ги възприемали за такава. Под
съмнение е поставена и историчността на редица библейски текстове, въпреки че няма
никакво, дори и теоретично основание, само
евреите да са мирно население в древността и
да не са заплаха дори за могъщия Египет.
Съвременните проучвания достигат до
1020 г. пр.н.е., като се приема, че тогава е
създадена държавата от предходен военно-

племенен съюз [Дяконов 1982, 234] при Саул
с наследници Давид и Соломон. Известните
сведения за по-ранен Израил не се изследват
като свидетелства за държава. Но те се съдържат не само в библейски текстове, но и в
египетския текст Химн на Мернептах към
1231 г. пр.н.е.
Египетският текст гласи следното: „Принцовете са проснати на земята и казват: Мир.
Между Деветте свода никой не надига глава.
Техену (Либия) е опустошена; Хати е в мир.
Ханаан е лишен от цялото си злосторничество; Ашкелон е заточен. Завладяхме Газара;
Ианоам все едно че го няма вече; Израел е
унищожен и няма повече семе. Хару е овдовял пред Египет” [Вж. Ансел 2012, 49]. Ашкелон и Газара, а и други области от страната
Хурри, са на море и естествено с пристанища
и контрол върху морски пътища.
Ликвидирането на Израел при запазен мир
от страна на Хетското царство показва, че
хетските власти са поддържали населението,
известно като хапиру или хиппара, по южните си граници, но след продължителната война при Рамзес ІІ и династичния брак на египетския владетел с принцеса от Хатти са останали неутрални.
Според библейския текст Саул е първият
израилски цар, избран пред целия народ в
храма на бога Господар: „Тогава Самуил каза
на людете: Дойдете да идем в Галгал и там да
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възобновим царството” - “Kai eipen Samoyil
pros ton laon legon Poreythomen eis Galgala kai
egkainisomen ekei tin Basilean”. [Библия 1924,
Първа книга на царете. 11, 14; Septuaginta:
Regnorum I, 11, 14, p. 521].
Но коя е възстановяваната „базилея” или
„царство”? Вероятно тази, за която фараонът
Мернептах съобщава, че е унищожена през
ХІІІ в. пр.н.е. Унищожена е базилея, а не
племенен съюз ръководен от пророци и съдии.
Числото 40 (четиридесет), свързано с изхода от Египет или пътуването на евреите
през пустинята при Мойсей и Иисус Навин, е
митологично библейско проявление на мъченичество, самота, изгнание след разпада на
първата държава на евреите.
Понятието Израил е със съдържание за
осъществявано господство или водеща роля в
страната Хару или Хурри още през ХІІІ в.
пр.н.е., а това означава създадена държавност.
В надписа на Мернептах Израел е посочен
като противостоящ на Египет, следователно
като държава, но не от монархичен тип. Сведението за „Проснатите на земята принцове”
показва държава с колективни органи на управление, различна от единоцарствие – вероятно обединени царства и градове-държави.
Вероятно Аххиа е съюзна област на Хетското царство и под властта на син на хетския
цар Тудхалияс ІV – действителен или покровителстван. В писмена кореспонденция на
Тудхалияс ІV с фараон от Египет (Мицри) е
посочено, че египетски кораби, изпратени до
страната му за пшеница, са пленени от царя
на Аххиява. Тудхалияс ІV написал на царя на
Аххиява да освободи корабите, но той отказал [Хачатрян 1978, 104; KUB XXVІ, 91, І, 610, 11-12, 18; ІІ, 2-14]. Последвало обявяване
на война от фараона Мернептах на страната
Хатти [Хачатрян 1978, 104].
В следващо писмо на Тудхалия ІV до
Мернептах хетският цар пише на фараона,
тук в разчитане и интерпретация на В. Н. Хачатрян: „Защо сега стана враг на моя син” ,
”Защо не го наричаш брат, както по-рано, „Не
придвижвай твоята граница за сметка на моя
син”. Това означава, че държавата Аххиа е с
определена самостоятелност спрямо Царството на хетите. Затова и изводът на В. Н. Хачатрян за обявяване от Египет на война на страната Хатти е спорен.
Отказът на „царя на Аххиява” на посланието на хетския цар показва не само съюзност,

която не е обвързана с федерални отношения,
но и обща държавна политика.
Но къде се е намирала Аххиява? Щом египетски кораби са изпратени за зърно в Хатти,
те няма да бъдат във водите на бедната на
зърно Егеида с микенските ѝ държави. Няма
да бъдат и във водите на Западна Мала Азия,
в която има както независими от хетите държави, така и завоювани по времето на Тудхалия ІV страни. В новите земи на хетите едва
ли е възстановено производството и пострадалото при войните население. Но и транспортът до Егеида би бил непосилен и скъпо
струващ. Хребетите на Тавър и прилежащите
планини правят невъзможен превоза освен в
равнинната част на Китцувадна и найвероятно по реките със сегашни имена Сейхан и Джейхан, и в Сирия, по р. Оронт.
Пристанищата в тази част на Мала и
Предна Азия са в близост до Палестина /
Хурри и Израил/, естествено и морските пътища от Египет към Хатти.
Ако страната Ахиява е на Балканите, Тудхалия ІV не би имал основания да пише на
далечен цар да освободи корабите, нито да го
нарича свой син, нито да предупреждава египетския владетел да не разширява територията си за сметка на страната Хатти. Ако страната Аххиява е покорена от хетите, нейният
управител не би провеждал политика на отказ
към искания на Тудхалия и следователно не е
на запад в Мала Азия.
Пленяването на египетски кораби от Аххиява и последствието от войната,
унищожаването на Израил като останала в
мир страна на хетите означава, че не е нападната нейна територия в Мала Азия. А Израил
през ХІІІ в. пр.н.е. се намирал в ПалестинаХурри.
В договор между царя на хетите Тудхалия
ІV и царя на Амурру се уговаря правото на
допускане на кораб от Аххиява до сирийското
крайбрежие [Герни 1987: 47-48]. И тук възниква проблем – защо хетският цар ще настоява пред сирийски владетел за допускане на
кораб от завладения от него малоазийски Запад или от Микенска Гърция, Родос, Крит
или Кипър? Ако Амурру е суверенна държава, тя ще води преговорите с Аххиява сама.
Но ако Аххиява е съюзна, или зависима от
страната Хатти, намесата на хетския владетел
в договора с Амурру е напълно естествен.
Естествено е страната Хурри, или Палестина, която е крайморска, и в която пристига
и ново население от вътрешността на Азия, да
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има собствен флот. По-късните перси също
имат собствен флот – финикийско-египетски
по състав на моряците, въпреки че са твърде
далеч от Средиземноморието и тръгват от
Иранското плато.
О. Р. Гърни задава въпроса как е възможно
„ …хетите, които са обградени от суша, да
претендират за о. Алашия, или Кипър, като за
свое владение”. Отговорът може да бъде, че
хетите имат достъп до Средиземно море чрез
съюзните или федеративните си държави в
Сирия, властта над които е утвърдена след
завоеванията на Суппилулиумас след 1380 г.
пр.н.е. При Суппилулиумас е завладян Ливан
и е нападната Хурри. Синът му Арнувандас
разгромява египетските войски [Хачатрян
1978, 97].
Ако през ХІІІ в. пр.н.е. по Старозаветни
текстове се приема, че еврейските племена
били сплотени около култа на Яхве и избягали от египетския фараон в Палестина [Аверинцев, Мейлах 1980: 584], не е ли подсказано тук военното противопоставяне на евреите
на Египет и завоевание, а не просто бягство?
Силно военно противопоставяне на Египет
се проявява към времето на хетския цар Суппилулиумас (1380-1346 г.) и египетския владетел Ехнатон (1372-1354 г.) през ХІV в.
пр.н.е. Времето на двамата владетели съвпада
с времето на набезите на нови завоеватели в
азиатските съюзни държави на Египет. След
смъртта на Тутанхамон, несъмнено преди
последната година на управление на Суппилулиумас І, се е състояло и военното настъпление на хетите срещу Египет на територията
на Азия в началото на 40-те години на ХІV в.
пр.н.е.
Хронологията на управление на Тутанхамон се поставя между 1347-1339 г. пр.н.е.
[Gardiner 1964, 506]. Но ако последната година на управление на Суппилулиумас І е 1346
[Бикерман 1975, 191], не би било възможно
хетският цар да е воювал с египтяните при Ay
или Eje, (Ай, Ейе), чиито години на управление се определят между 1339-1335 пр.н.е.
Естествено е във войната да участват и
съюзниците на хетите от граничните области
на Хапиру, които дотогава водили настъпателни военни действия в Южна Сирия и Палестина.
Близко звуково съответствие до Аххиа e
семитското ‘aqaba „да опази” - Ja’ăkob (Иаков) - „Борещият се с бога” или Израил - „Да
господства Бог” [Иванов 1980, 474]. „Иа” или
„Я” се приема за съкращение на името на бо-

га. Но още по-близко е понятието Яхве. М. Б.
Мейлах пише за много по-ранна употреба на
името Яхве, преди табуизирането му през ІІІ
в. пр.н.е.: „Но източниците за името Яхве се
проследяват в много по-ранна епоха. За древната употреба на името Яхве може да се посочи стих от Библията, отнасящ се към времето на „предпотопните” патриарси: Тогава
започнаха да призовават името Яхве (Быт. 4,
26). Култът на бога с името Яхве съществувал
в древността при различни западносемитски
племена (См. Йево)” [Мейлах 1982, 687-688].
В Петокнижието преводът на руски е: „
…тогда начато было наречением именем бога”, но в староеврейския успоредно предаден
текст се чете yhwh [Пятикнижие и гафтарот
1994, Брейшит ІV, 26, 24]. Легендарното време е отнесено към сътворението на човечеството.
Според И. Ш. Шифман: „Йево (yw, финик., угарит.), Йахве (yhwh, иврит) в западносемитската митологии, е бог. Той се почитал
широко във Финикия, бог – покровител на
Берита… В угаритските текстове с името Йево е наречен Йамму. В Палестина Йево (Яхве)
е богът, покровител на древноизраилския съюз … той се бори с Йамму …” [Шифман
1980, 697].
В периода след разгрома на първата държава Яхве се превръща в „Господстващия
бог” – Израил. На същото място в „Обетована
земя” се възстановява царството: самото име
Самуил – Shemu’ael („Името на бога”) показва запазване на управлението на еврейските
племена като племена, подчинени на Яхве.
Името на Иисус Навин (Ehoshua – „Яхве
на помощ”) също подсказва реставрация на
старинно положение с пълномощия от Бога.
Но Иисус Навин не е първият владетел на
втората еврейска държава. Той е представител на Героичния век, в края на който властта
е овладяна от съдии-пророци и техни синове,
които предизвикват противодействие на експлоатирания народ и необходимост от създаване на държава. Примерите от държавата на
мидите и на Атина при Солон са успоредни в
очертаването на противоречието „аристократи срещу вожд-цар и народ“.
По-късно, през първо хил. пр.н.е., в Израил
управляват двама царе от вече смесената с
хети Давидова династия и техни приемници,
които носят имена, близки до Аххиява и Яхве
(Ахав (869-850) и Йиуи (842-815 г. пр.н.е.).
Тук проблемите на хетския изговор и отсъст-
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ващото все още табуизиране ще бъдат предмет на предстоящи изследвания.
Историческите събития, довели до установяването на отвъдречните евреи в Ханаан и
Палестина, са свързани с хетските успехи в
Сиро-Финикия и Палестина. В последните
години от живота си хетският цар Суппилулиумас І (1380-1346 г. пр.н.е.) опустошава
египетските владения в Сирия и Палестина и
създава условия за миграция на нови племена,
които до преди това са спирани от съюзните
на Египет (при Аменхотеп ІV - Ехнатон)
държави. Ехнатон предава властта на Сменхкара през 1354 г. пр.н.е. и това вероятно е годината на еврейското завоевание в Ханаан.
Израил е създаден чрез завоевание към
времето на фараона богоборец Ехнатон (13721354 г. пр.н.е.) след почти 20 години от началото на управлението му. Това се вижда от
писмо на ханаански управител до Ехнатон:
”От 20 години ние изпращахме молби до нашия господар, царят на Египет, но не получихме никакъв отговор, нито една дума”
[Breasted 1911, 311].
Неизвестните за държавите около Хетското царство са много, като това се дължи найвече на лошо запазени текстове. Предлага се
четене на хетски надпис с разчитане на името
Ахиява:
В писмо на хетски владетел до неговия
„брат” (по приет дипломатически протокол)
се предполага, че царят на Ахиява е наречен
„лугал на страната Аххиява” – LUGAL.KUR
a[h?-hi-ja-ua. Текстът гласи:
KUB: ХХІІІ 98
7
...] ua-at-x[ o? ]..? –A? . N [A?
8
]A?
.
NA
SHESH.IA
LUGAL.KUR a[h?-hi-ja-ua
9
-] .. –ma ni ! tak-shu-la- x x?[- ]
[Sommer 1932, 266-267].
Реконструкцията е възможна, но е несигурна, тъй като е запазена само първата буква. Тази страна с лугал би могла да бъде и
западно- и централномалоазийската Арцава,
която граничи с териториите на Вилуса или
Троя и е добре известна на хетите без да има
разногласия за името ѝ. При това завладелите
Западна Мала Азия при Тудхалиас ІV едва ли
биха допуснали микенско колонизиране след
надмощието на дорийците в Елада.
Предположението, че в Палестина са отседнали пеласги – филистимляни, известни
като pret или plst и chkr, срещу чието нашествие повели война евреите, обединени според
някои изследователи с населението на Ханаан

[Дьяконов 1982, 233-235; Дьяконов 1997, 142
], се основава на неверен превод в някои съвременни библии и научни текстове. В Септуагинта гръцкият текст гласи: „Kai synagousin
allofyloi tas parembolas autoneis polemon kai
synagontai eis Sokhoth kai ana meson Azika“. В
Библията преводът е: „След това, като свикаха филистимците войските си за война, събраха се Сокхот Юдин ... между Сокхот и Азика” [Septuaginta, Basileon A, 17, 1-2; Библия.
Първа книга на царете, 17, 1-2]. Аllofyloi са
чуждоплеменни, но не и филистимляни. Не са
известни и следи от масова егейско-микенска
култура, за да се предполага подобна хипотеза и от археологическа гледна точка.
Първата ранна държава Израил е била създадена през ХІІІ в. пр.н.е. от отвъдречни
пришълци по време на военно-политическото
усилване на Хетското царство и отслабването
на Египет към средата на ХІV в. пр.н.е. от
хетските съюзни гранични народи „хапиру”
със смесено семитско-индоевропейско население. Създадената държава съвместно със
страната Хурри и някои местни градове в Ханаан, които имали морски традиции, показва
възможностите за контрол над морски пътища в Източното Средиземноморие от ранната
и първа държава Израил. Създадената коалиция от градове-държави с Израил като главен
враг на Египет е основание да се настоява за
държавен характер и на Израил.
Граничните задължения най-вероятно намират израз в произхода на името Яков от
семитското ‘aqaba („да опази” - Ja’ăkob (Иаков)). Противопоставянето на Египет с неговите фараони, човеко-богове, въплъщения на
богове през ХІІІ в. пр.н.е., по време на завоеванията в Ханаан и Палестина през ХІ
в.пр.н.е., и противопоставянето на хетски
владетели, съюзни на Хетското царство, чийто владетел носи и титлата „Моето слънце”,
са най-вероятната причина за разбирането на
името Иаков като Израил – „Борещият се с
бога” или „Да господства Бог”.
По-късно, след 1020 г.пр. н.е., индоевропейците хети са подложени на асимилация в
Израил и Юдея, като Израил и Юдея се семитизират напълно..
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Нравствените ценности са в основата на
ценностната система на личността. В структурата на индивидуалното сьзнание те са
врьзката между вьзгледите, убежденията и
отношението на личността. Нравствените
ценности са в основата на нравствената култура на човека и определят характера на мотивационната му сфера. Тяхното сьдьржание
са общочовешките идеи, норми, принципи на
морала, красотата в човешките отношения.
Нравствените ценности се отличават с динамизьм и емоциална наситеност, което определя необходимостта от сьздаване на условия,
които ще осигурят тяхното непрекьснато актуализиране и реализация.
Дискусията за ценностите е започнала още
от Сократ и Платон. Стотиците определения
на ценността вьв философската, социологическата, психологическата и педагогическата
литература са провокирали някои учени да се
опитат да ги систематизират и дефинират. (
Ф. Адлер, А. Х. Маслоу, М. Рокич, У. А.
Скот, Т. М. Уилямс и др. )
Проблемьт за
морала и нравственото формиране на личността е един от най-сложните и деликатни
проблеми на вьзпитанието вьв всяка епоха.
През изминалия ХХ век учените в света
правят сериозни опити за изясняване на нравствеността, на морала и най-вече доколко той
може да бъде предмет на засилено изучаване
в учебните заведения. Някои от западните
учени – педагози, психолози и философи разглеждат в широта моралното формиране на

човека и в техните научни теории се застъпва
мнението, че моралът не може да бъде самостоятелна научна област. /Ж. Пиаже, С. Френс,
Е.Фром, П.Холбах и др./.
Нравствените ценности са свързани от една страна с основните доминанти на човечността – уважение, зачитане убежденията на
другите, състрадание, честност, толерантност,
а от друга те се реализират в определени норми на поведение, които имат избирателна,
оценъчна и регулираща функция в човешките
отношения.
Един от най-големите специалисти по
нравствено възпитание на децата – проф. Уилям Леймън, смята, че за да станат морални
личности, децата трябва да придобият следните умения:
Да разберат разликата между „добро”и „лошо” поведение и да развият навици
на поведение в съответствие с това, което те
схващат като „добро”.
Да проявят загриженост, зачитане и
чувство на отговорност за благополучието и
правата на другите. Да изразяват тази загриженост с чувства на внимание, доброжелателност, любезност и милост.
Да изпитват и негативни емоционални
реакции като срам, вина, оскърбление, страх
и презрение към нарушаването на моралните
ценности.
Мартин Хофман твърди, че моралът се корени в емпатията, тъй като именно съчувствието спрямо потенциалните жертви – хора,
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които изпитват болка, които са в опасност
или преживяват тежки лишения и съответно
споделянето на тяхното страдание кара околните да им помогнат. Нивото на емпатия определя и моралните преценки на хората.
Представителите на източната школа (С.
Якобсон, А. С. Макаренко, А. Н. Леонтиев, Н.
Болдирев, В. А. Сухомлински и други застъпват становището, че в нравственото възпитание на децата е необходимо усвояване на
нравствени норми и на знания за морала.
Според К.Д. Ушински емоциите са онзи
„канал”, по който нравствените познания от
външни се превръщат във вътрешни регулатори на поведението.
И днес предмет на нравственото възпитание е приобщаването на децата от най-ранна
възраст към общочовешките нравствени ценности и формирането у тях на гражданска
позиция и достойно поведение в обществото.
„Моралното възпитание е сложна човешка
сфера на влияния, въздействия, привличане,
ред, респект и дисциплина. Една съществена
част от тези въздействия и взаимодействия
може да бъде целенасочена, особено онази,
която се отнася до съдържанието на нравственото възпитание, тоест до усвояването от
децата на знания, свързани с морални правила
и норми на поведения (5).
Усвояването на нравствени ценности от
децата е винаги двустранен процес, при който
си взаимодействат външните социални фактори (организирана педагогическа среда, неорганизирани въздействия, подражание) и
собствената социална, мисловна и волева
активност на човека, така, че изразеното поведение да бъде доброволно мотивирано, а не
външно задължително.
Външните фактори са следните:
- Семейството – най-важният фактор. В
него детето усвоява пьрво чрез подражание
модели на поведение и мислене, на ценности
и т. н. В него формира своята пьрвоначална
идентичност, своето самосьзнание и Аз –
образа. А това влияе по-нататьк на цялостното му развитие.
-Училището и детската градина – самият
процес на вьзпитание и обучение.
-Микросредата – нейните ценности и влияния.
- Общия фон на макросредата – обществото като цяло – тук влизат обществените ценности и представи за добро и зло, ценностите
на обществото като цяло.

- Примерьт за значимите за детето личности – родители, учители, роднини, брат, сестра, приятели.
- Влиянието на нравствените образци – на
герои, на известни личности, на които детето
иска да подражава.
- Изкуството за деца.
- Медиите. Този процес на усвояване на
нравствени ценности се осьществява в социално общество, в група, а не изолирано и
преминава в две фази;
- стихийно натрупване на нравствен опит
чрез подражание и емоционално сьпричастие
кьм различни морални постьпки. Най-често в
общуването с родители и близки хора детето
неволно овладява ценностни модели, които
регулират неговото поведение;
- сьзнателно усвояване на морални норми
и постепенното им преврьщане в мотиви на
поведение. Това е пътят на съзнателното самовъзпитание и самоусъвършенстване.
Ако в семейството и образователнаta среда, където детето прекарва голяма част от
своето време, имат значение такива нравствени ценности като дьлг, отговорност, справедливост, сьвест, сьчувствие, честност и др., то
вьзможностите за по-пьлно ориентиране в
нравствените проблеми за всяко дете са значително по-големи.
Според Пиаже пьрвият стадий в нравственото формиране на децата е до 3 години, когато те са напьлно в „плен” на възрастния и
безрезервно приемат за добро и лошо онова,
което правят най-близките хора – родители и
роднини / 6 /
Вторият стадий е след 3-годишна възраст,
когато на детето се предоставя възможност да
общува с други деца. За първи път то съобразява действията и постъпките не само със
себе си, а и с другите и е зависимо най-вече
от малкото общество – група. Неговото поведение се изгражда от съществуващите отношения вътре в малката група и от оценките на
възрастните за тях.
Тези особености определят необходимостта децата от ранна възраст да живеят и играят
заедно, да общуват помежду си в дейности,
където активността им е силно изразена. Това са играта, художествените дейности, физкултурните занимания, развлеченията и др. В
процеса на социализация детето възприема
нравствения опит и се опитва да го прилага в
отношенията си с другите деца.
Основа за нравственото възпитание и развитие на детето в ранна и предучилищна въз-
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раст са положителните емоции, положителният емоционален статус. Затова първа грижа
на възрастните педагози и родители следва да
бъде така да организират материалната и социалната среда, че жизненото му пространство да предизвива у него състояние на равновесие. С постъпването на детето в детското
заведение и с промяната на обстановката и
хората детската психика се натоварва с много
емоции – отрицателни и положителни. Поощряването на положителните постъпки, анализирането на отрицателните прояви, справедливата оценка спомагат за изграждане на основите на емоционално-ценностната система
на детето. Професионализмът, педагогическото майсторство и тактът на учителите, хуманизирането на детските ввзаимоотношения
и на емоционалните преживявания са основни
предпоставки и условия за социалното и
нравственото развитие на детето в предучилищна възраст. Най-важните условия за формиране на нравствените ценности у децата в
ранна и предучилищна възраст се определят в
следната последователност:
-подходяща образователна среда и живот
на децата в група;
-дейности, в които децата участват самостоятелно и претворяват сюжети от живота на
хората и художествените произведения, игри;
-емоционално влияние върху децата и поощрение на добрите постъпки, насърчение на
добротата, доброжелателността и хуманността;
-насърчение на положителните емоции от
съвместните дейности, от стремежа към общ
успех и солидарност. В предучилищна възраст емоционалното и нравственото поведение имат общи зависимости; емоцията в тази
възраст все още определя поведението, а
нравственото поведение е вледствие на емоционалната стабилност.
Детската градина и училището, казва Ециони, имат основна роля за изграждането на
гражданските и моралните ценности. Процесът на възпитанието протича под въздействието на всяко явление и основно на тези, които
изразяват потребностите на самото дете и са
насочени към неговата личност.
Като дейност възпитанието се свърва с организираност, целенасоченост, функциониране на дейности, които взети заедно образуват
система с обща цел ; формирането на определени качества, възгледи и убеждения.
В съвременните педагогически изследвания семейството се разглежда като първо

социално обкръжение за детето и основен
възпитателен фактор. Родителите са тези,
които според Л. С. Виготски подпомагат детето в овладяване на човешката култура и му
показват начините за „вклиняване” в нея. (1).
Така те изпълняват своята най-важна функция; възпитателно – социализиращата и чрез
нея полагат основите на ценностната система
на детето. Общуването с родителите е важно
условие за овладяване на ценности и формиране на нравствена позиция.
Силно въздействие има личния пример и
затова Л. Рубинщайн съветва родителите да
не мислят, че възпитават децата си само тогава, когато разговарят с тях, когато ги поучават или наказват, защото те възпитават дори и
тогава, когато ги няма у дома (3). Взаимното
допълване и сътрудничество между детската
градина и семейството осигурява хармония в
педагогическото и семейно взаимодействие и
реалната перманетност на възпитателния
процес (2).
А общуването педагог-семейство, респективно деца, включва благоразположеност,
честност, зачитане и уважение на чувствата
на другия за изграждане на коректно партньорство (4). Така детската градина подпомага семейството, като подлага на динамични
трансформации съвкупността от норми, санкции и образци на поведение, дейност и общуване. Ранното детство е време за установяване на нравствените основи на личността.
През този период се случва първото навлизане на детето в света на социалните отношения
и усвояването на елементарни морални изисквания и тяхното изпълнение. Главната роля
за нравственото въпитание на детето в ранна
възраст принадлежи на възрастните и общуването с тях е основно условие за развитието
на детето.
Усвояването на нравствени ценности започва от ранно детство, а предучилищния
период е време на фактическото изграждане
на детската личност. Необходимо е комплексно въздействие върху детето за формиране в
единство на нравствено съзнание, чувства и
поведение. Това е дълъг и сложен процес.
Особеностите на предучилищната възраст
внасят своеобразие в задачите на нравственото възпитание и в начина на прилагане на
средствата и методите.
Възпитанието като вечно развиващ се процес за въздействие и взаимодействие с децата,
едновременно влияе и на възпитателите.
Променяйки децата, то променя и педагозите,
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и семействата, а днес повече от всякога обществената среда се нуждае от нравствените
ценности на хуманизма.

4. Чечет, В. В. Умеем ли да общуваме с
децата, 1998
5. Якова, М. Основи на педагогическото
познание, Шумен, 2004
6. Piajet, J., Le Jugement moratl cher lénfant, Paris, 1973
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но надеждна парадигма в мисленето като вид
битие, което изисква нови изследвания на човешката същност и на човешкия вид битие.
ХП е вид съвременна рискова парадигма,
защото се променя със случайности на информационно-познавателни,
експериментални и ценностни отношения, което повишава вниманието и чувствителността на субекта
и хората към проблемите на съвременността,
науката, образованието, културата и бъдещето.
Парадигмата е философска категория в
мисленето и познанието, която чрез същността на човека, организацията, общността и обществото се определя и разглежда като относително самостоятелна система или образецмодел на системи. Парадигмалните граници
се образуват от индивидуални, особени и общи затруднения на мисленето и познанието,
както и на въпроси за битието и не-битието,
смисъла на съществуването и качеството на
живота, на знание и не-знание, ценност и безценност, логическо и не-логическо и др., като
стремежът е да се събира в промените всичко
добро и по-добро заедно, на едно място. Защото със следването и развитието на лошото
в субекта, организацията, общността и обще-

Въведение
С развитието на науката и образованието
нараства и се разширява ролята на парадигмалното мислене, защото се откриват нови
аспекти на информацията и измерения на
знанието, както и на тяхното приложение в
социалния и икономическия живот. От друга
страна, с въвеждането на разнообразни стандарти в икономиката, малкия и средния бизнес и обществото се разширяват потребностите от ефективност на управлението на информацията, знанието и иновациите, обучението и качеството на живота.
Парадигма
и парадигмално мислене
Според Платон думата е парадигма, образец-модел на мисълта и душата. А днес думата като понятие е най-сложната социалноикономическа формула, защото в каквито и
модели и ценности да е вложена тя еднакво
или равнозначно успешно събира и разделя,
сдобрява или озлобява, помирява или конфликтира субектите, организациите, обществата и държавите. В този смисъл, например
хуманистичната парадигма (ХП) е относител-
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ството, човек самоунищожава не само себе
си.
Парадигмата не е първоявление, нито преход. Тя не е първоявление, защото се появява
твърде късно в научното богатство като понятие и познавателна категория с развитието на
философията, историята, науката, обществото
и културата (Платон, Томас Кун). Тя не е
преход, защото във и със нея се освобождава
или задържа стремеж-порив към развитие на
научното мислене и познание, както и на
научните изследвания, научните революции и
научните общности (Т. Кун).
Парадигмалното мислене е отражение и
способност на разсъдъка (ума) и душата чрез
определен модел-образец да разбират и откриват, разкриват и доказват неизвестни променливи свойства и елементи, структури и
функции в даден обект (субект). Това е действие на даден модел-образец, с който се опознава равнозначно по свойства и характеристики на самия него тъждествени или идентични свойства, характеристики и модели на
друг(и) обект(и). Решаваща, критична роля за
това имат знаковите системи, естествените и
изкуствените езици, и технологиите, чрез които парадигмалното мислене прониква в човешката и техническата същност на системите и битието, обществото и природата.
Огромно затруднение е, например какъв е
произходът на силата или енергията на парадигмалното мислене да прониква и открива
нови измерения или мерни единици, информация и знание за даден предмет или обект в
битието. Доколко и как парадигмалното мислене притежава или придобива подобни обективни свойства за вещите? То безмерно ли е,
тоест то неизчерпаемо ли е при каквото и да е
използване, приложение, трансформации, интерпретации и транслитерации? От друга
страна, защо и как човек притежава парадигмално мислене? Какви качества предопределят или детерминират ограничава-нето и/или
разширяването, движението и ускоряването
на подобна универсална способност като парадигмалното мислене, както и на неговите
екстраполации в съзнанието, познанието и
битието?
Затрудненията за бърз, точен и пряк отговор на подобни въпроси показват потребност
от нови фундаментални изслед-вания за ясни
и пълноценни отговори относно теоретичното
и приложното мислене, знание и опит.

За информацията и нейната надеждност
в парадигмалното мислене
За точната дума, прецизния израз, пълноценен параграф и всеобхватен смисъл на
текст значение има дизайнът на информационната единица (обект), нейната организация,
пълноценно дейно мислене и управление, защото предметната основа на информацията е
поне с определено пространство и насоченост.
Дизайнът на информационната единица се
усложнява с разширението на информационната и познавателната системна основа
на човешката и техническата същност. Затова
информационният дизайн може да улеснява,
но и да скрива и затруднява откриването и
разбирането на информацията, мисленето и
знанието, които представя. В този смисъл
промените в информирането и познанието
остават едни от най-сложните процеси за дефиниране, осигуряване и поддържане, например чрез електронен (светлинен) информационен сигнал на обект(и) и представяне на образи-мисли и чувства, както и на твърдения
чрез мисленето, познанието, действието и
ценностите на субекта с каквато и да е вещ, и
какъвто и да е неин образец-модел.
Свойствата на съвременната информационна единица и информационния сигнал
(обект) се оказват подходящи за необходима
степен на точност на функциониране на
съвременните системи (мрежи) и тяхното
управление до ниво на алгоритми (програми)
като вид модели на парадигмално мислене в
теоретичното и приложното знание.
Чрез симулацията на информационните
модели-образци се изследва реалността и мисленето, поведението на същността на субекта и хората, знанието и ценността на техния
опит, както и на каквато и да е вещ (предмет
или същество), например в хуманистичната
парадигма (ХП) като икономическа стойност
и социална ценност. Защото с информационните и комуникационните модели, системи и
технологии се улесняват комуникациите, действията и поведението на субектите, въпреки
определени ограничения за функциите на работа с информация на лицето, ума и душата.
Промяната в дизайна на информационната
единица, информационния сигнал (обект) и
информационния модел (образец-парадигма)
предопределя следващи по степен на знание и
ценност нива на възприятие, мислене и познание – на (само)управление с информация-
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та и нейните многообразни форми-модели на
социално интерактивна парадигмална и техническа същност.
Друг въпрос-проблем на промяна е обмяната на мисли и чувства, информация и знания, която не е еквивалентна по форма и
съдържание, цел и ценност нито на същността
на субектите, нито на същността на техническите, социалните и природни системи
(съвкупности от предмети/вещи). Затова информацията, която осигурява и обслужва
връзките и отношенията между субектите,
тeхническите системи, както и взаимодействията между човека и техническите системи, има необходимост от определяне и оценка на нейната надеждност като парадигмален
критерий, социална парадигмална идентичност и ценност, за което мисленето и знанието имат основна роля, а практиките и пазарите – все по-бързо предрешаващ смисъл в
съвременното дигитално общество.
С помощта на техническите системи и
технологиите човекът и хората се опитват да
разрешават противоречията, които възникват
с тях и между тях, както и да откриват нови
измерения на битието (всичко съществуващо), познанието и развитието на обществото
чрез взаимодействието „човек-машина” и
„машина-машина” в различни по вид системи
и мрежи. Например все по-голямо значение и
смисъл за промените на мисленето в ХП придобиват два основни вида системи – техникоикономическите системи (ТИС, в които водещо е техническото, инженерното начало) и
социално-икономи-ческите системи (СИС, в
които водещо е човешкото и социалното
начало) (Петров, 2014). В тях огромна роля
има информацията.
Но информацията не е равномерно произвеждана, разпределяна и ползвана в обективния и субективния свят, което поражда неудовлетворена потребност от информация,
например за нейното производство, съхранение, преобразуване и предаване. Това е основа-източник на същностно противоречие и
специфично информационно пространство и
време, индивидуални и общи информационни
рамки, на вяра или съмнение в социалността,
технологиите и дигиталното общество. Затова
информацията и нейната надеждност са все
по-критичен, многостранен, бързодействащ и
ценен фактор в каквито и да са условия, който
с помощта на техническите устройства, системи и технологии въздейства не само локализирано и субективно (съзнателно или не-

съзнателно), а системно върху връзки, отношения и комуникации. В този смисъл без
надеждност на информацията захранваме
безнадеждност и предаваме несигурност с
какъвто и да е модел-образец.
Друг сложен проблем е собствеността на
цифровата информация, особено свързана с
лични данни, и приложението й в техническите системи на социални мрежи, социални
институции и обществото (ТИС и СИС).
Например в Интернет гражданинът, субектът
се оказва лишен от своя собствен информационен продукт, който създава в дадена информационна система и мрежа своя регистриран профил, защото с тях се разпорежда,
включително продава, собственикът на техническата система и мрежа, дори без знанието на лицето (напр. Гугъл). Развитието на комерсиализирането на инфомацията в техникоикономическите
сиситеми
и
социоикономическите системи изисква нови проучвания и развитие на философията на правото и информацията, международните търговски отношения и интелектуалната собственост.
Разширява се и се ускорява значението на
парадигмалното мислене за научната, образователна и иновационна информация и знание.
Защото съвременните ефективни подходи за
изследвания и иновации зависят от интер-,
мулти-, и трансдисциплинарни изследвания, и
тъй като без резултатите от тях е невъзможно
да се реализират перспективни конкурентни
изследователски, иновационни и образователни проекти и програми на национално,
регионално, европейско и световно ниво. Те
осигуряват информация за ранни предупреждения относно рискови, недостатъчни и нереални възможности, неустойчиви и несигурни способности и ресурси, които са предпоставки за загуби.
Съществуват множество бариери, свързани пряко със системи, информация, знание и
действия, например относно пазари и пазарни
стимули за инвестиции в образованието, изследванията и иновациите, интернационализация на външни разходи за изследвания и
иновации (технически, екологични, социални
и др.), които предизвикват организационни и
институ-ционални затруднения и дълговременни противоречия между бизнеса, администрациите, образованието, политическите институции и др. Например, вследствие на това
и липсата на актуална информация за пазарите на труда, се получава илюзията, че образо-
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ванието изостава в съответствие с динамиката
на търсенето и предлагането на работа за студентите или младежта. Но това не е така. Защото търсенето и предлагането от бизнеса на
работа не се съобразява с проблемите и целите нито на нивото на задачите и проблемите
на образованието и науката, нито с наследените и модерни комуникации и предизвикателства, свързани пряко с новости и нововъведения в икономическия и социалния живот, общуването и обучението (стандарти,
норми и правила на култура), а агресивно
търси и преследва само печалбата. Подобни
противоречия на социалност остават постоянни, защото целите са многообразни и
субектите често не желаят да ги променят относно множество спекулации, например по
заплащане и размер на работна заплата,
възможности за продължение на обучението
на служители и работници в дадена фирма
(организация), възможности за инвестиции в
нематериални активи и др.
С
развитието
на
информационнокомуникационните технологии (ИКТ) се разширява основата на парадигмалното мислене
и познание, открития и изобретения, но не
равнозначно или еквивалентно по човешката
и техническата същност. Затова са необходими парадигмални изследвания за обективната
и субективната реалност на вътрешното и
външното лице на човека – лицето на интелигентния, размишляващия, изследващия, мислещия и творящия човек и с него на моделиобразци на добродетелния и по-добродетелен
човек и общество с помощта на системите,
обучението и технологиите.
В епохата на информационните общества
въпросите и проблемите на преобразования и
нововъдения в научните изследвания и мисленето са тясно корелирани с информационната идентичност и икономическата идентичност, защото рязко нараства потребността от
качествена информация и висок професионализъм в различните области на управление,
образование, икономическия, социалния и
културния живот.
Самоопределението или идентичността е
въпрос, който може да затрудни същностно и
да предизвика значително противоречие,
например като икономическа идентичност и
ценностна идентификация, особено когато
външните и вътрешните условия на битието,
човека и обществото са в динамична промяна,
несистемни преобразования, кризисна икономика и икономическа несигурност. Затрудне-

нието нараства когато липсват позитивни модели-образци на лична, екипна (групова, организационна) и социална промяна, смисъл на
живот, труд и добри практики, и паралелно на
тях парадигмално мислене, което отразява и
работи за сполучливи решения.
Идентичността е част от идентификацията,
която включва отъждествяване на субекта с
някаква по себе си равнозначна човешка
същност и общност, чиито успехи и/или неуспехи ускоряват или забавят процесите на
развитие на субекта, обществото, например
на социални и икономически модели на
хуманност. Развитието на последните зависи
от съвременното състояние и ниво на трансформация на ТИС и СИС. В тях ключова
стратегическа роля имат научните открития и
иновациите, информацията и знанието, както
активността и приобщаването на субектите в
социално-икономическия живот и пазарите
като свободни предприемачи и граждани, които работят и поддържат интелигентен и
устойчив икономически растеж поне в рамките на ЕС.
Информацията и знанието придават на
субекта и хората усещане за самоценност –
чувство на самоприсъщност, която детерминира мисленето и познанието в каквито и отношения субектът и хората да се намират,
работят, следват, променят и/или опитват да
се променят с тях. Но не винаги субектът и
хората ползват, прилагат и работят с тях пълноценно. За това работи парадигмалното мислене, например в науката и образованието,
въпреки че последните също имат свои проблеми и предизвикателства. Защото, искаме
или не, ние сме в една реалност, независимо
какви средства и технологии ползваме в битието. Но промените на мисленето могат да
създават своя реалност и идеали, които поставят сложни въпроси и предизвикателства
за смисъла на съществуването, качеството на
труд и живот, и на човешкото битие като вид
битие. Тук огромен проблем са изследването
и приложението на парадигмалната идентичност на субекта и европейския гражданин като мислене, познание и изграждане на икономическа идентичност на национално, регионално и съюзно ниво в рамките на променящи
се или нови приоритети и ценности.
Създаването и развитието на парадигмални образователни и научни модели като различни видове информационна-познавателна и
потребителна реалност е детерминирано от
мислено-познавателната дейност, личната
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стабилност и сигурност, както и от интелигентната надеждност на информацията. Теоретичното развитие на надеждността на информацията, нейното приложение и ползване
в комуникациите, системите, тяхната защита
и безопасност повишават културата и основата за обективно и правилно ориентиране в
сложната икономическа и социална среда на
живот.
Надеждността е качество на информацията. Тя е оценка на възможност (вероятност) или способност на информацията да
изпълнява зададените й функции в дадена
система, като запазва във времето стойностите на определени свойства и показатели (процеси), съответстващи на условията на нейното състояние, използване, съхранение, предаване и преобразуване в дадената система
(Петров, 2014). Категорията надеждност придобива по-дълбок научен и философски изследователски и познавателен смисъл, вследствие на необходимостта от широк интер-, и
мултидисциплинарен подход, анализ, синтез
и оценка на свръхголеми (свръхсложни),
например база данни и ефективност на системи, вследствие на нови социални и икономически промени и потребности на управление
на субекта и технологиите, организациите,
обществото и икономиката. Появява се широка и системно разнообразна по социално ниво
интели-гентност и оценка на информацията –
ТИС и СИС, свързани пряко с ефектност и
ефек-тивност на управлението в каквито и да
са условия на несигурност или сигурност.
От гледна точка на кризисния мениджмънт
проблемът за надеждността на информацията
е необходимо да се поставя в парадигмалното
мислене, да се разглежда и преоценява систематично чрез подходи, решения и резултати,
но и извънсистемно относно дадена техническа, икономическа и социална система (или
комбинирана по вид система между тях). Освен това, кризисният мениджмънт е необходимо да бъде съчетаван, например с информационен и иновационен мениджмънт на основата на релативистични корелационни индикатори на информационни връзки и отношения между тях, както и чрез релативистични корелационни индикатори за оценка и
надеждност на информацията, която обслужва или поддържа системите и нововъведенията в различните по вид управленски модели и практики. Тук необходимостта от интелигентен вид надеждност на информацията
и иновациите е явна, и тъй като ноди до ико-

номическа ефективност. А релативистичните
информационни и иновационни индикатори
за оценка на надеждността на системите повишават не само точността на оценката за
надеждност, но служат за разширение на приложението и резултатите от обработката, потреблението и приложението на информацията, независимо от обема й.
Икономизацията и комерсиализацията на
информацията и социалните отношения повишават рисковете от кризисни предпоставки
и кризисни ситуации в икономическия и социалния живот, както и на несигурност в обществото.
Затова
икономизацията
на
надеждността е полезна, например като
управленски инструмент за иновации, оценка
на инвестиции и финансовия инженеринг. В
този смисъл надеждността придобива все поширок интелигентен характер, например особено когато оценка за надеждност на информация се съчетава с иновационен индикатор
за измерване на ефект и цена от нововъведения и ефективност от тяхното управление на
предприятие (организация), особено в система с индикатори за иновативност на ТИС,
СИС и националната икономика.
Огромното количество информация в
съвременния свят все повече обезличава
субекта и обществото, нивелира ги до вид на
информационен обект – говореща, гледаща,
слушаща и/или пишеща вещ (съвкупност или
система от вещи), ако не е мисленето и знанието. Всъщност, остава едно постоянно затруднение едновременно с нарастващата в
огромни мащаби разнообразна като количество и качество обща и специализирана информация, например относно универсалната
истинност на инфор-мацията: Всичко истинско универсално ли е? Има ли само една единствена универсална истина?
Пред тези въпроси, с частни или общи отговори е сложно да се разкрива единството на
универсалното в човешката същност и многообразието на всичко съществуващо. В подобен контекст парадигмалното мислене е незаменимо. Защото да се мисли и опознава
каквото и да е, означава да се мисли и разкрива универсална истина. А тя е невъзможна
без субекта и определени модели-образци на
човешкото и социалното битие. Въпреки това
остава едно постоянно парадигмално скрито
затруднение, например с въпроса: Как универсалната истина присъства или отсъства
еднакво във всичко (което съществува или
не-съществува)?!
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Въпросите на човека са човешки въпроси –
въпроси на човешкото битие. Но не винаги те
носят пряко познавателно значение и смисъл
за човечността в битието или за човечното
мислене и питане на каквото и да е. Затова
познанието на човека като същност е противоречиво и сложно, дори като парадигмално
мислене. И ако трябва човек да се себепроменя, то първо е необходимо да усъвършенства
мисленето, за да се освобождава по-лесно
насочеността на ума и душата към света със
или без въображение, разкриване и управление на информацията и знанието в реалността.
Без мислене или парадигмално мислене се
затрудняват разбирането и приобщаването,
например в ХП, вследствие на което се разширява социалното отчуждаване и се задълбочава самоотчуждаването в обществото,
съпровождани от множество противоречия,
гранични или критични рискове и нови кризи.
Съзнанието на съвременния гражданин
чрез информацията и глобалните мрежи става
все по-широко, отворено и планетарно на основата на технологиите. Забелязва се тенденция на разширяване на отношенията на
сътрудничество между обществата, държавите, бизнеса и културите, въпреки затрудненията, кризисните икономики и трансформациите на социално-иконо-мическия живот.
Човек може да е всякакъв в мислите, във и
със словесните и мислените твърдения,
експерименти и открития, но той трябва да
има сили да не загуби не само своята човечност и универсалност с тях, когато среща или
трябва да среща и преодолява страни и явления на античовешко отношение и въздействие
– на онова, което е враждебно и зло, водещо
до унищожение или самоунищожение на човека и обществото.
Нарастват значението и приложението на
архитектурния подход едновременно с няколко вида мениджмънт (информационен, иновационен и кризисен), в която и да е сфера и
ниво на управление в икономическия и социалния живот. Защото нарастват потребностите за осигуряване на системите от информация и знание, и тяхното надеждно приложение едновременно в отношенията, комуникациите и живота. С помощта на ИКТ се актуализират и модернизират уникални и универсални черти на идентичност и идентификация, но за различните нива, например на социалния и икономическия живот е необходима различна по вид сложност, комплексност,

системност, интегрираност и сигурност на
информацията за самоопределяне на различни аспекти и форми на идентичност на отразяваните предмети и субекти.
Парадигмален проблем на разширяваща и
задълбочаваща се промяна е, че информацията остава откъсната от мисленето и
същността на човека. Затова с развитието,
например на парадигмалното мислене и философията се откриват нови подходи и модели за управление на многообразието в системите на основата на информацията и знанието. Но е необходимо парадигмалното мислене, познание и управление да се съгласуват
с предметната насоченост и специфика на
различни видове мениджмънт, свързани пряко с разнообразни по характери активи и пасиви на субеките (организациите, предприятията). В този смисъл подходяща е оценката
за надеждност на информацията, както и на
ТИС и СИС, защото тя пряко корелира и зависи от безопасността, сигурността на информацията и ефектив-ността на нейното
управление в системите, мрежите, технологиите и обществото.
Парадигмални промени
на мисленето в ХП
Доброто към човека, към живота и развитието на човешката същност не винаги е еднаква постоянна величина. То е необходимо
да намира равнозначна оценка към трансформациите на индивидуалната и социалната
същност на човека и обществото, в корелациите на моделите, концепциите и стратегиите
на управление като многостранен важен парадигмален въпрос.
С динамиката на развитие на ТИС се
наблюдава дехуманизиране на реалност в мисленето на ХП особено чрез разширяваното
приложение на автоматични системи и технологии, тоест не хармонично развитие на ТИС
за сметка на ресурси на СИС. Неравнозначността на ТИС и СИС води до изостряне на противоречия и спад на икономически и социален стандарт в социалните отношения и поява
на кризи в определен вид пазари. Откриват се
дефицити от ценности в съвременното информационно (цифрово) общество, например
като приоритети на човечността:
- липса на изява и пълноценност в размишленията и представянето на личността и на
нейния модел-образец на поведение като силна и благородна човечност;
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- потребност от силна, водеща индивидуална и социална човечност в живота, отношенията и работата в екипа, групата (организацията) и обществото като общ модел на
обществото, човечеството и творческа уникалност на парадигмалното мислене;
- съхранение на ценностни парадигмални
човечни рамки и ориентири в кризисни ситуации и конфликти; развитие на хуманитарните и обществените науки;
- необходимост от нова разширяваща се
информационно-познавателна мяра на човека
и стрeмеж към по-широка общност от хора и
личности, които търсят духовен растеж в
хармония със системите (технологиите), природата, обществата и планетата, и др.
Моделите и концепциите в мисленето на
ХП зависят от стратегическата динамика,
надеждността на моделите и системите на
информация, знание, иновации и мениджмънт, но и от случайността на социални преобразования и иновации, от техния интелектуален капацитет, духовна насоченост и перспективност на човечност на парадигмалното
мислене и познание. В този контекст рационалното мислене и техническите системи са
катализатор на трансформация и надпревара
за по-комфортно и интелигентно човешко
битие и свободно общество. Това зависи от
оценката на разнообразни дългосрочни рискове и стратегическия кризисен мениджмънт,
в който парадигмалното мислене, икономическата и социална идентичност на субекта е
необходимо да преодолява дълговременни
системни противоречия, спорове, конфликти
и затруднения. Затова е необходимо да се
проучват, разработват и усувършенстват образователни програми, например за икономическата идентичност по философия на икономиката и обществото .

вателската научна философска област като
фундамент на науката, защото те осигуряват с
информация и знание вътрешната обективна
и субективна сфера на човешката същност и
човешкото битие, които са наблюдавани,
поддържани и управлявани чрез самосъзнанието, мисленето, познанието и себепознанието.
Информацията и технологиите зареждат
съзнанието и усилват мисленето, но са и предизвикателство, което освен да освобождава и
мотивира, може да затруднява и блокира самото мислене, съзнание и познание. Затова е
необходимо парадигмално мислене, което
работи за разширение на познанието и опита,
вземане на решения, както и за обогатяване с
тях на субекта. От друга страна, възникват
противоречия, свързани с приемането и
използването на различни, дори противоположни модели-образци в социалния и иикономическия живот. Тоест парадигмалното
мислене е предпоставка за разкриване и разрешаване на парадигмални противоречия.
Подобен вид противоречивост, например
съществува между ХП и антропоцентриската
парадигма, например като вид парадигмална
идентичност на субекта, което затруднява
точното обективно и справедливо субективно
определяне, измерване и оценка на разпределение на активи и пасиви в цялостния социално-икономически живот на съвременното
общество (например случаят с частната корпоративна банка „КТБ” в страната, 2014 г. и
др.).
Антропоцентриската парадигма е основана
на приемане или признание от личността на
определен модел, например образователен
модел и ценности. Тя предполага не само
усвоение на знания, навици и умения, но и
изменение на мотивите, отношенията, личностните позиции, системата на ценности и
смисъл на съществуване, формиране на ключови компетенции, поддържане и повишаване
на професионално ниво, тоест усъвършенстване на експертизата и компетенциите в
професионалния и социалния живот. Процесът на придобиване на компетентности има
човешка специализирана насоченост, на
превръщане на социалния опит на обучаващия в опит на личност, приобщаваща човека
към богатството на общочовешката култура.
Основи на антропоцентриската парадигма в
методическата наука встъпват такива светогледни понятия като антропологизмът, антропоцентризмът и хуманизмът.

От антропоцентризъм
към социалност на иновации
Съвременната социалност на обществото е
в преход на нови видове интерактивност с
множество трансформации, противоречия,
проблеми и предизвикателства. В подобна
обстановка на несигурност, кризисни икономики и преходи, парадигмалното мислене има
своя роля, смисъл и значение. Например то
успешно може да работи както за диалектиката, така и за нови форми и научни направления в логиката като полилогика, нетрадиционна логика и др., които разширяват изследо-
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Парадигмалното мислене може да работи
успешно за намирането на оптимални решения за конкретни сложни случаи и системни
противоречия в трансформациите на субектите и обществото, защото то има системна моделна основа. Огромно статегическо предизвикателство е съчетаването на парадигмалното мислене с иновациите, например на информационния с иновационния мениджмънт
и социалните иновации.
В индустриалното общество човекът е отчужден от своята същност на производител на
производствени ценности, а в информационното общество той се отчуждава от своята
информационна същност. Защото съвременното информационно общество в определени
сфери и аспекти лишава човека от информация, освобождава го от необходимостта да
мисли, създава, поддържа и възпроизвежда
информация, да я владее, разпространява и
управлява надеждно и сигурно, и то не само
за себе си. Затова помага развитието на социалните отношения, например чрез комуникациите и социалните иновации като специфична стратегическа област на технологиите,
ТИС и СИС.
В средата на второто десетилетие на ХХIв.
с информационните функции успешно се
осъществяват нови комуникативни, компютърни и навигационни системи и технологии.
Но те имат необходимост като технически
икономически системи от свързването им със
социалните икономически системи в обществото, от изследвания на тяхната надеждност
и ефективност на управление, модернизиране
и усъвършенстване на субекта. В този смисъл
са необходими нови фундаментални и нови
методологически изследвания на ролята на
информацията в изследователско-творческото
мислене и познание, обучение и развитие на
управлението на субекта, организацията и
обществото.
В научно-образователен аспект интересни
хоризонти (перспективи) за изследвания на
парадигмалното мислене са следните:
определяне на фактическата част на
информационната съставляваща в основните
сегменти на общественото възпроизводство
(ТИС и СИС), за да се оцени реалната част на
информацията в социалните и икономическите процеси, нейната стойност (цена) и полезност;
изучаване на реалните процеси на пораждане на знание в науката, образованието и

културата, изобретателството, социалните
действия и нововъведения, и др.;
развитие на понятията информация и
знание на основата на парадигмалното мислене и познание; извършване на теоретически
и практически изследвания на тяхното съотношение и взаимодействие, освен в науката и
образованието, в бизнеса и обществото, културата и международното сътрудничество и
пазарите;
провеждане на сравнителни изследвания на динамиката и количественото нарастване на информацията и знанието в обществото през последните три десетилетия,
свързани с научните, технологическите и политическите изменения за оценка на тяхната
роля (положителна или отрицателна) в информационните съставляващи на обществото,
икономиката, образованието, науката и културата, и др.
Подобни изследвания могат да служат за
предпоставка за представяне и формиране на
ново съдържание на понятието информационно дигитално общество и за нови стратегически изследвания, приоритети и перспективно развитие.
Заключение
Парадигмалното мислене разширява и
задълбочава систематично изследователските
и творческите възможности, цели и задачи
като открива нови хоризонти, ценности и
предизвикателства за субекта, организациите
и обществото в науката, образованието, социално-икономическия живот и културата. То е
в основата на развитието на научното мислене и познание, като в информационното
цифрово общество придобива решаващо,
критично значение и смисъл за нови пробиви
в онтологията и дизайна на информацията,
както и в информационните, компютърните,
комуникационните и навигационните системи
и технологии. Приложението на парадигмалното мислене е особено полезно и атрактивно
в интерактивния дизайн на взаиимоотношенията и взаимодействието между субектите,
социалните и техническите системи (ТИС и
СИС).
Растежът на парадигмалното мислене зависи от състоянието и движението на мислите
и знанията на субекта, от изследователскотворческите и познавателни потенциали и
качества на неговата същност, цели и задачи,
които детерминират информационно-позна-
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вателните действия, усилия и опит. То увеличава като умножава ценността на информацията, споделяна в семейството, екипа, организацията, общността, обществото и социалните
мрежи.
Информацията е производна от социалното устройство, икономическото и културното
мислене и познание, идентичност и идентификация, както и от икономическите действия, нововъведения, управление и открития.
Информационните канали и мрежи детернимират скоростта и обема на реализацията на
човешки идеи, интереси, цели, програми и
планове.
Сложен въпрос остава проблемът за собствеността на информацията, защото той
насочва парадигмалното мислене към два вида различни по характер, перспектива и ресурси системи – технико-икономическите и
социо-икономическите системи. Въпреки това с помощта на парадигмалното мислене и
познание се търсят, проучват и създават подходящи решения.
Ролята на икономическите, социалните,
политическите и културните институции
нараства едновременно с потребностите и
ролята на технологиите, информационните
институции и общности, както и качеството
на научното мислене и знание, и на образованието в обществото, икономическия, социалния, политическия и културен живот.
Хуманистичната парадигма е по-широка
от антропоцентрическата парадигма, защото
от научна гледна точка предполага развитие
на човешката същност като вид парадигмално
мислене и вид битие, тоест човешки вид битие, което има по-широк познавателен растеж
в цялото битие и развитие с неговите закони и

категории. Чрез парадигмалното мислене се
улеснява усвояването на разнообразните видове битие, развива се националното, регионално, европейско и световно културно
наследство като се разширява мултикултурата в Европа и света.
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emperors (1873). The research was done on a broad historiographical basis, as well as on a valuable set of
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Франция обмисля реванш и отправя поглед
към Русия и Австрия като възможни съюзници в случай на война с Германия. Австрия, от
своя страна, все още не е преглътнала унижението след поражението при Кьониггрец
(1866) и наблюдава с тревога новия статут на
Германия. Русия също е обезпокоена от нарастващата сила на Прусия и появата на обединена Германия. Дори Британия, чиято традиционна политика е да бъде в съюз с втората
континентална сила срещу първата, бързо
разбира, че вече не Русия е водещата сила на
континента, а Германия; разбира още, че
„блестящата ѝ изолация“ ѝ носи повече вреди
отколкото ползи.
В тази сложна ситуация се проявява дипломатическият гений на канцлера на обединена Германия Ото фон Бисмарк.* Той изгражда сложна система от съюзи, която изисква постоянна преценка на възможните комбинации и отношения между великите сили.
Така постига почти идеален за Германия вариант, при който Франция е в постоянна изолация; Австро-Унгария и Русия – в балансирани отношения както помежду си така и с
Германия; а гордо усамотилата се в своята
„блестяща изолация“ Британия не е заплаха за
стратегическите му комбинации. През 1872 г.
Бисмарк подготвя Съюза на тримата императори с Русия и Австрия – един доста нестабилен съюз, твърде условен за да устои на за-

Увод
Годината 1871 е знакова за историята на
Европа. След победоносната за Прусия френско-пруска война (1870-1871) се появява нова
велика сила – германският Райх, която измества Франция като политически и военен център на европейската политика. До края на
деветнадесети век родената в „кръв и желязо“
след три успешни войни Германия успява да
се утвърди не само като доминираща сила в
Европа но и като една от най-могъщите държави в света в икономическо и военно отношение. Населението ѝ нараства с половин
милион души годишно; армията ѝ, която се
състои от обединените кралски контингенти
на Прусия, Бавария, Саксония и Вюртенберг,
е една от най-впечатляващите в света; започва
изграждането на силен морски флот, който до
1910 г. вече разполага с повече от 20 бойни
кораба; стоманената и железодобивната индустрия са във възход; бързо напредват компаниите за производство на електрическо
оборудване и химикали като АЕГ, Сименс и
Байер.
Икономическият и военния потенциал на
младия Райх поражда тревога и съмнения
сред останалите велики сили. Обратно на
очакванията обаче през първите години след
обединението целта на германската външна
политика е съхраняването на мира в Европа,
сигурност за границите на държавата и гаранции за новото статукво. Как би могло да
се постигне това в условията на демонстрирана сдържаност и подозрителност от страна на
останалите велики сили? Не е изненада, че

Ото фон Бисмарк (1815-1898) е пруски и
германски държавен деец, райхсканцлер на
Германия от 1871 до 1890 година.
*
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дълбочаващите се вътрешни конфликти но
все пак успял да запази статуквото в Европа
за известен период. През 1881 г. Съюзът на
тримата императори е подновен отново с активната намеса на Бисмарк, а през 1884 г.
следва неговото ново възраждане.
След оттеглянето на Бисмарк от активна
политическа дейност германската политика
загубва своята последователност и стабилност. Никой от следващите държавници не
притежава в същата степен прозорливостта,
усета и дипломатическата гениалност на своя
предшественик. Статуквото, създадено от
германския канцлер за съхраняване на мира в
Европа, започва да се разпада. Русия се сближава с Франция и в последствие сключва отбранителен съюз с нея с ясна антигерманска
насоченост. В търсене на ползите от стратегическите съюзи Великобритания се обвързва
с Франция в „сърдечна Антанта“ през 1904 г.
и с Русия през 1907 година. През следващите
години Антантата придобива ясно изразен
антигермански характер. Европа остава необратимо разделена през първото десетилетие
на ХХ век и всеки опит да се разреши по дипломатически път някоя от поредните кризи се
оказва неуспешен, а изходът предизвестен –
война.
Целта на настоящото изследване е да се
представи анализ на външната политика на
германския канцлер Ото фон Бисмарк с акцент върху създаването на Съюза на тримата
императори. Хронологическите рамки обхващат периода от създаването на германската
държава до средата на 80-те години на ХІХ
век За проучването е използвана основната
българска и чужда историография по проблема, както и спомени на държавници от епохата, публикувани и непубликувани документи.

ков*. Основните цели са да се запази консервативният ред в Европа и да се съхрани мирът
между Австро-Унгария и Русия. Съюзът, с
прекъсвания, остава в сила до 1887 година.
Съюзът на тримата императори често се
интерпретира като продукт на схемата на
Бисмарк за обезсилване и изолиране на
Франция. В действителност, първоначално
той е замислен от Бисмарк като австрогермански съюз но активната намеса на руския цар Александър ІІ променя първоначалната схема. Наблюдавайки внимателно сближението между Австрия и Германия, Александър ІІ забелязва, че в далечна перспектива
това ще прерасне в нещо повече от обикновен
съюз. За да не допусне германците и австрийците да уреждат собствените си дела без руско участие, той решава да действа бързо. В
това отношение монархът има подкрепата на
кайзер Вилхелм І. Кайзерът също прозира
намеренията на Бисмарк. Верен на традиционните и роднински връзки между двете династии (Александър ІІ е племенник на Вилхелм І), той се противопоставя на всякакъв
план, който би свел ролята на Русия до второстепенна. Плановете на Бисмарк се усложняват още повече от позицията на княз Андраши, който е твърде предпазлив по отношение на тясното обвързване между Австрия и
Германия. Очевидно така може да се тълкува
инициативата на Андраши през юли 1872 г.,
когато той информира император Александър
ІІ за подготвяната среща между Франц Йосиф
и Вилхелм І в Берлин. Научавайки за това,
цар Александър ІІ се намесва, като предлага
конференцията да бъде „на тримата“. Така
сформирането на съюза е пряко следствие от
проблемите между Русия и Австро-Унгария и
от необходимостта за тяхното решаване. Основният заинтересован в случая е руският
император Александър ІІ.[1]
Разговорите в Берлин през септември 1872
г. се провеждат двустранно. Особено ползотворни са дискусиите между Горчаков и Андраши тъй като двамата успяват да постигнат
съгласие по редица спорни въпроси. Един от

Създаването на Съюза
на тримата императори (1872-1873)
Съюзът на тримата императори се оформя
след поредица от срещи между тримата монарси Франц Йосиф (Австро-Унгария), Вилхелм І (Германия) и Александър ІІ (Русия).
Срещите са проведени в Берлин и Виена в
рамките на една година – от септември 1872
г. до октомври 1873 година. Вдъхновители и
организатори на съюза са Ото фон Бисмарк,
Дюла Андраши* и княз Александър Горча-

министър-председател на Унгария, а от 1871
до 1879 г. е външен министър на АвстроУнгария.
*
Княз Александър Горчаков (1798-1883) е
руски дипломат, посланик в Германия и Австро-Унгария, политик, министър на външните
работи на Руската империя (1856-1882) и
държавен канцлер.

Дюла Андраши (1823-1890) е унгарски и
австро-унгарски политик. От 1867 до 1871 г. е
*
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източниците на напрежение между двете
държави е политиката на Унгария в Галиция.
Австро-унгарското правителство изпитва
силни затруднения в поддържането на етническия мир и ред в мултинационалната империя. То се опитва да консолидира дуалистичната монархия, като подкрепя лоялните поляци срещу недоволните чехи. Толерантното
отношение на австрийците към поляците предизвиква тревога в Санкт Петербург. Русия се
опасява, че се подготвя възраждането на независима и силна полска държава, която би
заявила териториални претенции. За руските
страхове разбираме от кореспонденцията
между княз Горчаков и император Александър ІІ. От две писма на Горчаков до Александър ІІ от 9 септември 1872 г. научаваме, че
двамата с Андраши обсъждат полския и сръбския проблем, както и дейността на социалистическия интернационал и организираното
работническо движение. Андраши внася успокоение по няколко важни за Русия проблема. Той е категоричен, че „Австро-Унгария
неизбежно остава отбранителна държава,
неспособна на каквито и да е териториални
аспирации.“ Също така убеждава Горчаков,
че Унгария няма ни най-малко намерение да
подкрепя евентуално сливане с Галиция, което би могло да проправи пътя към възстановяване на древното полско кралство като бастион срещу Русия. В допълнение, опровергава слуховете, че Австро-Унгария възнамерява
да получи териториални придобивки в Босна
и Херцеговина. По отношение на Османската
империя допълва, че желае запазването на
нейната цялост. На свой ред Горчаков уверява
събеседника си, че Русия няма да се намесва в
работите на монархията по отношение на
полския въпрос; що се отнася до Османската
империя – ще се стреми да поддържа статуквото. „Ние не се намесваме във вътрешната
администрация на християнските провинции
в Османската империя,“ заявява той, „а се
ограничаваме до настояването за правата и
привилегиите, гарантирани от договорите“.
След това обяснение поставя въпроса за спазване на принципа за ненамеса от страна на
Австрия: „Сега трябва открито да заявя пред
Вас, че ние няма да приемем насилствена
интервенция от страна на Австрия тъй като
това би се превърнало в начална точка на
конфликт между нас.“ Тук Андраши тържествено обещава, че ще се придържа към този
принцип. В заключение, и двамата подчертават надеждата си, че с тези разговори ще бъ-

дат премахнати всякакви пречки за разбирателството между двете страни. [2]
В не толкова конкретна насока се разгръщат разговорите между Бисмарк и Горчаков.
Това се дължи не само на естеството на проблемите но и на нескритите чувства на неприязън, които Бисмарк храни към Горчаков. И
двамата са предпазливи и неискрени. Бисмарк
се опитва да манипулира руския си колега;
той преднамерено споделя информацията, че
при предишни австро-германски разговори в
Гащайн Андраши се е опитал да получи подкрепата на Германия срещу Русия. Горчаков
обаче не реагира, разбирайки добре естеството на този ход. Двамата не успяват да сближат позициите си и срещата по-скоро отдалечава Русия и Германия вместо да ги сближи.[3]
След тези разговори става ясно, че съюзът
ще представлява по-скоро австро-руска антанта, в чиято основа лежи недоверието към
Бисмарк и неговия нов Райх. Както се разбира
от разговорите, Андраши и особено Горчаков
са толкова подозрителни към Бисмарк, че
дори се съгласяват да съблюдават принципа
на ненамеса във вътрешните работи на Османската империя. И двама са убедени, че от
сблъсъка на австрийските и руските интереси
в този регион само Бисмарк би имал полза.
По този повод Горчаков със задоволство отбелязва, че относно австро-руските отношения берлинската среща постигна „мир и
сближение.“ [4]
Срещата в Берлин през септември 1872 г.
представлява устно споразумение между Австро-Унгария и Русия. Според думите на Горчаков, „нищо не беше написано, нямаше протоколи; нямаше положителни задължения,
които биха могли да ограничат нашата свобода на действие; с една дума нищо за дипломатическите архиви.“[5] Но независимо от това,
разговорите поставят основите на съществено
подобряване на австро-руските отношения и
прокарват пътя към съюза на тримата императори. Недоверието към Бисмарк не възпрепятства активността на германския канцлер.
Оттук нататък той с охота ще поеме ролята на
инициатор и посредник в австро-руските отношения. След първата среща в Берлин той
инициира още две срещи на тримата монарси
- на 6 юни и 22 октомври 1873 година. На 6
юни, в резултат от насърчителната позиция на
Бисмарк, Александър ІІ и Франц Йосиф подписват австро-руска конвенция с консултативен характер. Двамата императори се съгла-
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сяват да съгласуват действията си при евентуална военна заплаха. През октомври към
тях се присъединява и германският кайзер
Вилхелм І. Така позициите на АвстроУнгария, Русия и Германия са потвърдени и
съгласието между тях е скрепено в Съюз на
тримата императори.
Съюзът на тримата императори няма военен характер. Предвиждат се само взаимни
консултации преди предприемането на едностранни действия в случай на война. Консервативната му същност дава основание на германския историк Вилхелм Лангер да го опише като „новият Свещен съюз срещу революцията във всичките ѝ форми“[6] но тази характеристика не е пълна. Несъмнено е, че
това е още едно постижение на дипломацията
на Бисмарк. Въпреки че не е такъв първоначалният му замисъл, той умело използва обстоятелствата и така създава условия да се
постигне разбирателство, макар и временно,
между двете могъщи империи Русия и Австро-Унгария. Същевременно отклонява вероятността да сключат съюз с Франция. В резултат на това Франция попада в изолация, а
на Бисмарк не се налага да избира съюзник
между Австро-Унгария и Русия.[7]

нен комарджия“ във външната политика може
за една нощ през 1871 г. да се превърне в консервативен държавник.[8] Очевиден е и фактът, че Съюзът не разполага с потенциал да
обвърже националните интереси на държавите и да наложи изпълнение на съюзническите
ангажименти.[9]
Още по-голямо предизвикателство към
дипломацията на Бисмарк и решаваща за Съюза на тримата императори се оказва Източната криза от 1875-1878 година. Разрастващата се криза на Балканите приема все поопасна форма за Османската империя, за Австрия и европейския консервативен ред. През
1875 г. избухва въстанието в Босна и Херцеговина; през пролетта на 1876 г. избухва българското въстание, което скоро след това е
удавено в кръв. Избликът на съчувствие сред
малцинствата в хабсбургската империя е и до
голяма степен в отговор на безпрецедентната
пропаганда, разпалена от панславянските
кръгове, по-враждебни към Турция и Германия от всякога. Сърбия обявява война на Османската империя на 30 юни 1876 г. и начело
на армията ѝ застава руският панславянски
генерал Михаил Черняев. Неочакваният успех
на Турция във войната предизвиква такава
бурна реакция в Русия, че Александър ІІ не би
могъл да направи друго освен да обяви на 11
ноември 1876 г., че „с божията помощ ще
изпълни своята мисия“. Няколко месеца преди това, на 8 юли 1876 г. в Райхщад руското
правителство си осигурява съгласието на Австрия за неутралитет при руска интервенция
срещу Османската империя за сметка на окупацията на Босна и Херцеговина. Отношенията с Германия обаче чувствително охладняват
след неуспешния опит на Русия да си осигури
германския неутралитет в случай на война с
Австрия. Няколко месеца по-късно руските
военни маневри в Полша и дипломатическите
сондажи в Париж обтягат още повече отношенията между Германия и Русия. Бисмарк
отправя предложение към Англия за съюз,
използвайки подозренията ѝ към руските интереси на Балканите. Когато Англия отказва
предложението през февруари 1877 г. Бисмарк започва да обмисля „постоянна органична връзка“ между Германия и АвстроУнгария.[10]
От април 1877 г. до края на зимата на 1878
г. руската армия разгромява турските войски
и се приближава опасно близо до Константинопол. Договорът от Сан Стефано на 3 март

Европейските кризи и разпадането
на Съюза на тримата императори
Слабостта на съюза става очевидна още
при първата френско-германска криза. Бързото възстановяване на Франция след пораженията от Френско-пруската война държи Германия в постоянна бдителност и тревога.
През 1875 г. германският печат засилва войнствения си тон срещу Франция. В германските публикации се дава мрачна прогноза за
предстояща война и се внушава, че се подготвя германски удар срещу Франция. Внушението е толкова убедително, че руският цар
Александър ІІ, отчитайки безпокойството на
Англия и Италия, посещава кайзер Вилхелм І
за да изрази тревогата си по този повод, а
Горчаков иска от Бисмарк уверения, че Германия не готви нова война. Кризата бързо
отшумява, но реакцията на великите сили
показва, че Франция е в състояние да излезе
от изолацията и да получи подкрепата наймалко на Русия. Кризата също така разкрива
силното недоверие на великите сили към
Германия. Твърде трудно е да се повярва,
както находчиво обобщава историкът Дейвид
Уилямсън, че Бисмарк от „дързък и спонта-
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1878 г. отбелязва временната победа на руския панславизъм.
Руският триумф обаче не трае дълго. За
Бисмарк и Андраши тази победа означава
създаването на постоянни и силни панславянски сателити на Русия в Югоизточна Европа.
На последвалия конгрес в Берлин (13 юни
1878 г.) Русия остава горчиво разочарована.
Решенията на конгреса отразяват нарушеното
равновесие на силите и загубения престиж на
руската империя. Русия се оказва сама срещу
останалите велики сили. Независимо от победния изход от войната тя не успява да придобие Константинопол, а България остава
значително по-малка по територия и без излаз
на Егейско море. Русия тълкува неутралната
позиция на Бисмарк и отказа му да „въздейства“ на Виена като откровено антируска. Резултатите от конгреса са обявени за продукт
на европейската коалиция срещу Русия начело с Бисмарк.[11] Съюзът на тримата императори се разпада.

основния руски участник в преговорите
Пьотр Сабуров* се превръщат в един от малкото ценни източници.[13]
През 1879 г., изправен пред дилемата коя
от двете съседки на Германия е по-ценният
съюзник за момента, Бисмарк в крайна сметка
избира Австрия. И все пак, независимо от
избора си, Бисмарк не желае да изгуби окончателно приятелството на Русия. Изпадналата в изолация Русия също започва да преосмисля ситуацията и най-вече рускогерманските отношения.
Назначаването на Пьотр Сабуров за посланик в Берлин се оказва добър избор за руската
дипломация. Сабуров започва да работи активно за подобряване на отношенията между
двете страни и за преодоляване на натрупаната горчивина след Берлинския конгрес. След
първоначалните разговори с Бисмарк през
лятото на 1879 г., Сабуров разбира, че от доброто отношение към Германия зависи дали
ще бъде предотвратено създаването на антируска коалиция в Европа.[14] През следващите месеци той с радост се убеждава, че „лошото настроение на Бисмарк към Русия е
преминало“ и „е щастлив да намери в лицето
на канцлера стар приятел.“[15]
Друго обстоятелство, което съществено
облекчава позицията на руското правителство, е избирането на британския политик Уилям Гладстон* за министър-председател на
Великобритания през април 1880 година.
Гладстон изоставя традиционната политиката
на предшествениците си за стабилизация на
Османската империя.[16] При тази нова ориентация на Великобритания става ясно, че се
дава шанс за стихване на англо-руското напрежение в Близкия изток и централна Азия.
Сабуров преценява, че „няма необходимост
от европейски концерт пред възможността за
умно маневриране на дипломатическата шахматна дъска.“[17] Руското правителство, разсъждава Сабуров, е наясно, че добрите отношения с Англия също са необходими но и че
със сигурност разбирателството с Берлин и
Виена не трябва да бъде компрометирано.

Подновяване на Съюза
на тримата императори (1881)
В края на 1878 година става очевидно, че
Съюзът на тримата императори от 1872-1873
г. не предлага повече адекватна база за германската сигурност. През юни 1881 г. Бисмарк създава нов съюз на тримата императори, въпреки че антируският австро-германски
отбранителен договор от октомври 1879 г.
остава в сила. Разпадането на новия съюз при
първата голяма криза, по-конкретно Българската криза от 1885-1886 г.[12], показва, че
решението отново се оказва не твърде удачно.
Като цяло повечето от коментарите за тази
фаза от политиката на Бисмарк са положителни. Основното в тях е представянето на
съюза от 1881 година като държавническо
постижение, което поне за момента отстранява вероятността от открит конфликт в Югоизточна Европа. Тази интерпретация се среща
най-вече в многобройната германска историческа литература с автори като Рахфал, Хелер, Лангер и др. Други автори, като Медликот, критикуват този етап от дипломацията на
Бисмарк и твърдят, че много от трудностите,
които Бисмарк среща, са негово собствено
творение и че развитието на рускоавстрийското съперничество в европейския
югоизток не се повлиява от неговата намеса.
Поради ограничения брой публикувани германски документи за периода, мемоарите на

Пьотр Сабуров (1835-1918) е руски дипломат. От 1879 до 1884 г. е посланик в Берлин, където изиграва голяма роля за възобновяването на Съюза на тримата императори.
*
Уилям Гладстон (1809-1898) е британски
политически и държавен деец. Бил е 4 пъти
министър-председател на Великобритания
(1868–1874, 1880–1885, 1886 и 1892–1894).
*
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Близките отношения с тези две сили са неизбежни. Каквито и да са трудностите и двете
цели трябва да бъдат постигнати защото има
и трета позиция – нито австро-германска,
нито английска, а руска. Очевидно е, че благосклонното отношение на Англия прави
възможно Русия да преговаря на равни начала
с Германия. Руският външен министър Николай Гирс* подкрепя становището на Сабуров.
След като сигурността на търговските пътища
към Индия формира крайната цел на цялата
близкоизточна политика на Англия „продължаването на страховете ѝ в Азия, пише той,
може само да удължи и засили враждебността
ѝ към нас в Близкия изток и всяка криза там
може да се влоши от диверсия в Азия. От
друга страна едно задоволително споразумение в Азия би намалило остротата на англоруския антагонизъм в Близкия изток и в последствие опасността от нападение над Проливите.“[18]
Като цяло, решението на Русия да влезе в
съюз с Германия и да изостави политиката на
Горчаков на „свободна ръка“ се дължи не на
умението на Бисмарк да съживи руското доверие в своето приятелство, а на руската убеденост, че той може да е по-малко опасен в
съюз отколкото извън съюза. Има и втори
фактор за руското решение: един съюз ѝ предоставя неочаквана възможност за триумф
над Австрия и Англия, главните ѝ опоненти
на Берлинския конгрес. И не на последно
място, Русия се надява да постигне споразумение в рамките на Съюза за ревизия или
прекратяване на по-нататъшното изпълнение
на Берлинския договор. Факт е, че до есента
на 1879 г. много от клаузите на Берлинския
договор все още не са изпълнени. Следователно, сделка, при която Русия би приела
Берлинския договор при условие, че понататъшното изпълнение на клаузите му се
прекрати, се превръща в главна цел на руското правителство до края на 1879 г.[19]
Решаващият фактор за съгласието на Австрия да започне преговори за подновяване на
Съюза на тримата императори е тревогата ѝ
относно антитурската политика на новото
правителство на Гладстон. Австрия се страхува, че руското и британското правителство
ще се обединят в атака срещу Турция, което
ще отвори нова фаза в близкоизточната криза.

И ако за Бисмарк възможността Русия да получи териториални или дипломатически придобивки на Балканите не е тревожна, за Австрия близкото руско-британско разбирателство
може да има опасни последствия.
Следователно, Австрия и Русия са готови
да влязат в съюз за да осигурят позициите си
на Балканите.
Предварителните разговори за подновяването на Съюза започват през септември 1880
година. Цялата документация в съответните
посолства в Берлин и Санкт Петербург е изпратена във Виена незабавно след преговорите
и се съхранява във Виенския държавен архив.
Руските източници за преговорите са мемоарите на Сабуров, както и документалната
монография на руския историк С. Сказкин
Конец
австро-руско-германского
союза
(1928), базирана на архиви на руското външно министерство.
Срещите между Бисмарк и австрийския
външен министър Хаймерле* във Фридрихсру
на 4-5 септември 1880 г. се провеждат при
пълна секретност. От дългия разказ на Хаймерле за тези важни дискусии разбираме колко дълбоки са противоречията и подозренията
между трите държави. Не случайно, още в
началото на разговорите Бисмарк предупреждава Хаймерле, че всяка проява на недоверие
към Русия само ще я отдалечи от Австрия и
Германия и ще я насочи към Англия. Тревогата в Англия относно възраждането на Съюза на тримата императори, подчертава той, е
показателна за значението на съюза и е време
Австрия да осъзнае истинските си интереси.
Хаймерле се съгласява, че основната причина
да приеме по-близки отношения с Русия, така
силно препоръчвани от Бисмарк, със сигурност е позицията на Англия. Той подсказва,
че е готов на отстъпки като заявява, че няма
ефективен начин, чрез който Австрия да предотврати съединението на България, без значение дали е подпомогнато от Русия или е
спонтанно движение на българските и румелийските елементи. За него съединението на
България не е от силно значение и е готов да
го приеме. Тази готовност за компромис не е
случайна. Руското правителство още преди
разговорите вече се е съгласило без възражеХайнрих Карл фон Хаймерле (1828-1881)
е дипломат и външен министър на АвстроУнгария. През 1881 г. подписва споразумението, с което се подновява Съюзът на тримата
императори.
*

Николай Гирс (1820-1895) е руски дипломат, министър на външните работи от 1882
до 1895 г.
*
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ние на евентуалното превръщане на окупацията на Босна и Херцеговина от Австрия във
формална анексия.
Хаймерле заявява своите цели открито.
Той казва, че тъй като руското влияние ще
нарасне след съединението на България, Австрия трябва съответно да се надява, че това
влияние няма да се разпространи върху съседните територии. Тя би препоръчала териториална компенсация за Румъния. Тя също
така иска да осигури руското съгласие за
евентуалната анексия не само на Босна и
Херцеговина но и на Нови пазар. Найдръзкото му искане е да има свободна ръка
(очевидно в близкото бъдеще), ако сръбската
враждебност принуди Австрия да предприеме
по-енергични действия срещу нея, не само
икономически натиск. „Нашата цел“ казва
той „няма да е завоевание а просто да превърнем един лош съсед в добър.“
Друг въпрос, който го тревожи, е бъдещето на австро-германския съюз. Според него,
плановете на Бисмарк за реципрочни уверения между трите сили срещу агресия ще променят характера на австро-германския договор от 1879 г. и ще отслабят австрийската
позиция. „Концепцията за „агресия“ е твърде
еластична“, твърди той. За да атакува Германия, Русия трябва да нахлуе директно в германска територия, фактът на агресия може
ясно да се установи и тогава ще се приложи
casus foederis* за Австрия. Русия обаче може
да атакува Австрия не само директно но и
чрез съседите, най-вече чрез Румъния. На
въпроса на Хаймерле дали Германия ще счете
това casus foederis Бисмарк не отговаря с „необходимата яснота“. Разбира се, за него е
трудно да отговори тъй като целта на преговорите за съюз е да предотврати развитието
на бъдещи австро-руски конфликти по повод
на Балканските дела. Той заявява, че е малко
вероятно такова нарушение на мира да е
включено в руските намерения. Уверява
Хаймерле, че никога няма да допусне Австрия да бъде ощетена и че австро-германските
интереси са идентични.[20]
Бисмарк информира Сабуров за разговора
си с Хаймерле на 12 септември. Информацията му е подбрана внимателно. Той целенасочено пропуска да отбележи силното недоверие на Хаймерле към Русия, настояването му

за осигуряване на австрийския фланг в Румъния и намека му за насилствени действия
срещу Сърбия.
През октомври руското и австрийското
правителство се съгласяват да започнат преговори. По време на последвалите срещи
Бисмарк се опитва да убеди Сабуров в почтените намерения на Германия. Той вече е доста по-откровен и в края на ноември разкрива
пред Сабуров подозренията на Хаймерле, че
Русия се опитва да се споразумее с Румъния
за евентуално преминаване на руските войски
през нейна територия. Той обаче се опитва да
защити поведението на Хаймерле, обяснявайки го с неговата боязливост, страх от отговорност и липса на познания за висшата политика.[21] Когато Сабуров пита дали Хаймерле не желае да участва в троен съюз, защото е в двустранен съюз с Германия, Бисмарк открито отрича това. Той заявява ясно,
че „нашите интереси ни нареждат да не позволим Австрия да бъде разрушена, но тя не е
застрахована срещу атака.“ Антируските условия на австро-германския съюз, разбира се,
все още са неизвестни на Сабуров. За него,
сформирането на съюза на тримата императори ще бъде достатъчно основание Бисмарк да
отклони задължението, а вероятно и желанието, да се отзове автоматично на помощ на
Австрия в една австро-руска война. За да е
сигурен в това, няколко седмици по-късно
Сабуров предлага да се изработят условия за
съюз между всеки две от трите сили срещу
третата, в случай че третата наруши договора.
Бисмарк отхвърля идеята като взаимно оскърбителна. Той казва: „Честно, единствената
сила, която би могла да не спази договор, е
Австрия. Ето защо, с нея е по-добре троен
съюз отколкото двоен.“ За Сабуров и това е
достатъчно. В информацията си до Гирс той
обобщава не без задоволство: „Стори ми се,
че чухме най-красноречивата погребална реч
относно това, което е било направено във
Виена миналата година!“ Отново на 26 януари 1881 г. Бисмарк уверява Сабуров в добрите и почтени намерения на Германия. Той
заявява, че може да подпише същия договор с
Русия, какъвто е подписал с Австрия без тя да
се обиди от това. За Германия, твърди канцлерът, и Австрия и Русия са необходими съюзници.[22]
На 18 юни 1881 г. в Берлин е подписано
споразумението между трите държави за период от 3 години. Договорът гарантира неутралитета на всяка, в случай че някоя от тях

casus foederis (лат.)– повод за намеса във
война, правно основан на съюзнически задължения по международен договор.
*
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започне война с четвърта сила (има се предвид конкретно германско-френски конфликт
и англо-руски конфликт); урежда териториалното статукво на европейската част на Османската империя като разделя Балканите на
сфери на влияние. Това гарантира от една
страна преобладаващо влияние на Русия над
България и от друга - правото на АвстроУнгария да анексира Босна и Херцеговина,
ако са налице причини за това.
Договорът е последван от 4 години мир и е
подновен през март 1884 г. Въпреки това,
напрежението между Австрия и Русия остава;
всяка от тях е ангажирана с мерки да се подсили срещу евентуално обкръжение от другата и да подсигури възможностите си за експанзия. Русия използва тези четири години за
да засили контрола си над България, Австрия
– да сключи таен договор със Сърбия на 28
юни 1881 и таен договор с Румъния на 30
октомври 1883 г., да поддържа близки отношения с гръцкото правителство, да води битка с Русия и България за Дунавската комисия
и да преследва своите икономически и политически интереси дори в руската сфера на
влияние. Предимството е на страната на Австрия. Докато Русия среща продължителни
трудности в България, Австрия внушава на
Румъния, Сърбия и Гърция да гледат на нея
като на свой защитник срещу опасността от
разширяване на българските граници. Това
разбира се не означава, че плановете ѝ се
осъществяват гладко. Сърбия, Румъния и
Гърция са също толкова подозрителни към
целите на Австрия колкото и към целите на
Русия, България и Турция.
Бисмарк вярва, че дипломацията му е засилила руското доверие към него. В действителност руските лидери продължават да гледат на договора от 1881 година като средство
за защита срещу враждебността на Германия
и за отбягване на опасност, която би се появила при евентуално нарушаване на статуквото. Руският цар не спира да коментира значението на приятелските отношения с Англия
като спирачка за централните сили. Това становище е развито подробно от Гирс през август 1882 г. в инструкциите му до новия руски посланик в Лондон барон Моренхайм.
Следният пасаж обяснява смисъла на руския
избор през 1881 г.: „…Близостта постигната
във Виена между принц Бисмарк и княз Андраши имаше враждебен характер спрямо Русия. Ние трябваше да избираме между сериозното и стабилно сближение с Англия на

основата поставена от г-н Гладстон или да
влезем в троен съюз с Германия и Австрия. В
първия случай имаше риск да влошим отношенията си с тези две сили. А те граничат с
Русия. Тяхната военна сила, обединена в центъра на Европа, им дава възможност да разположат два милиона мъже по границите си.
Тази сила може да бъде насочена срещу нас.
Тази причина убеди цар Александър ІІ да
възстанови тройния съюз с тези две имперски
сили.“[23] В други инструкции до Моренхайм
година по-късно той заявява, че включването
на Русия в австро-германския съюз му придава отбранителен характер, което го прави в
настоящия момент гарант за мир. „В наш интерес е да го поддържаме колкото може подълго. Той е гаранция срещу Германия и ни
спасява от конфликт в близкото бъдеще с
Австрия.“ [24]
През 1884 година договорът е продължен
за още три години, но поредната българска
криза през 1885-1886 г. [25] предизвиква
окончателното му разпадане.
Заключение
Американският историк Лангер е прав в
оценката си за Бисмарк, че „никой друг държавник преди това не е показал такава великолепна сдържаност и здрав политически
усет за възможното и желаното.“ Всичко,
което той прави, е логически обосновано и
убедително разумно. [26] Това твърдение се
доказва от цялостната политика на германския канцлер. До средата на 80-те години на
ХІХ век Ото фон Бисмарк успява да поддържа балансирани отношения между трите велики сили Германия, Австро-Унгария и Русия, обвързвайки ги в Съюз на тримата императори. Така свежда до минимум вероятността от война между Русия и Австро-Унгария и
осигурява силни съюзници на Германия, с
което ѝ гарантира мирно развитие и ненарушено статукво в Европа.
Могат да се очертаят няколко фактора, които допринасят за тази успешна външна политика. Най-важният сред тях комбинира
личните качества на държавника – неговата
прозорливост, постоянство и наблюдателност, съпроводени с трезва и вярна преценка
за политическата ситуация. Към това може да
се прибави и благоприятната обстановка, в
която Бисмарк разгръща и реализира политическия си талант – благосклонното отношение на император Вилхелм І към него; ясните
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и строги правила на дипломацията; и не на
последно място наличието на силни, но малко
на брой политически субекта – пет велики
сили, които Бисмарк умело вплита или изолира от своята мрежа от стратегически съюзи.
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Увод
Обясненията на външната политика на Ото
фон Бисмарк и на сложната система от съюзи,
изградена от него през последните двадесет
години от кариерата му, могат да бъдат поставени в две основни категории. В едната
група попадат интерпретациите, които обясняват външната политика като продукт на
вътрешната, а в другата – тези, които поставят акцент върху дипломацията. И в двете
категории се обръща внимание на ролята на
Бисмарк в процеса на вземане на решенията.
Тази роля, според едни автори, е водеща;
според други – вторичен резултат от поредица от обстоятелства. Независимо от тези различия, повечето изследователи се обединяват
около твърдението, че след 1871 година Бисмарк следва външна политика, фундаментално различна от тази в предходното десетилетие.
Разликата в управлението му през тези два
периода – преди и след 1871 година – е впечатляваща. Той постига обединението на
Германия като нарушава европейския мир в
три последователни войни. Във възприятията
на европейските лидери това обстоятелство
утвърждава образа му на войнолюбив и агресивен държавник. Противно на очакванията,
след 1871 година Бисмарк използва цялата си
енергия и талант за да запази мира и статуквото в Европа. През следващите две десетилетия войната е изключена категорично от
външнополитическите му планове. Канцлерът

на младата държава преценява, че в момента
настоящите граници на Германия задоволяват
нейните национални интереси. Ето защо не се
планира по-нататъшна германска експанзия и
се запазва съществуването на две немскоговорящи държави (Германия и Австрия). Основната му цел е да постигне и закрепи преобладаващата позиция на страната си в Европа като осигури траен и продължителен мир.
Изпълнението на тази схема изисква прецизна преценка на опасностите за статуквото.
Риск за мира, например, е нестихващата конкуренция между Австро-Унгария и Русия
относно влияние и територии на Балканите.
Антагонизмът между двете държави е толкова силен, че би могъл да ескалира във война, в
която логичният съюзник на Русия се очаква
да бъде Франция - основният германски съперник. Друга потенциална опасност представлява Франция. Държавата се възстановява
бързо след загубите си във войната с Прусия
и се очаква да потърси реванш за отнетите
територии Елзас и Лотарингия.
Бисмарк преценява, че за да се справи с тези две заплахи трябва да сведе до минимум
вероятността от война между Русия и АвстроУнгария, да премахне поводите, които биха
тласнали Русия и Франция една към друга, и
едновременно с това да държи Франция в
изолация. Така Германия ще бъде в центъра
на една сигурна мрежа от съюзници, които ще
гарантират нейната безопасност. До 1890
година този замисъл, благодарение на дипломатическия гений на Бисмарк, е осъществен
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брилянтно. Франция е в изолация, Германия,
Австрия и Италия са обвързани помежду си с
военни споразумения, Русия и Германия са в
договорни отношения. Според традиционната
„дипломатическа“ интерпретация, Бисмарк
лично е отговорен за това.
Целта на настоящото изследване е да се
представи анализ на външната политика на
германския канцлер Ото фон Бисмарк с акцент върху създаването на съюзнически отношения между Германия и основните ѝ конкуренти за влияние в централна и източна
Европа – Австро-Унгария и Русия. Хронологическите рамки обхващат периода на двадесетгодишната кариера на държавника след
създаването на Германия. Анализът обхваща
създаването на Двойния съюз между Германия и Австро-Унгария, Тройния съюз между
Германия, Австро-Унгария и Италия, както и
Договора за презастраховка между Германия
и Русия. За проучването е използвана основната българска и чужда историография по
проблема, както и спомени на държавници от
епохата, публикувани и непубликувани документи.
Австро-пруското сближение
и Двойният съюз (1879)
Сближението между Германия и Австрия
се оказва трудна задача, особено след австрийското поражение в австро-пруската война
от 1866 година. Години наред отношенията
между двете страни остават трайно обтегнати, обременени от конфронтация със „стара
история.“
Първите знаци на затопляне се появяват
чак през 1870 година, когато започват дипломатически контакти между двете външни
министерства. За Виена етническото напрежение в източната част на империята прави
необходимо сближението между двете държави. За Прусия австрийското добросъседство става също особено ценно, когато през
февруари 1870 г. се появява възможност да се
прекрати френското влияние в централна
Европа.[1]
Резултатите от френско-пруската война
(юли 1870-май 1871)[2] и създаването на новия германски Райх ускоряват развитието на
германско-австрийските отношения в положителна посока. През март 1871 г. австрийският посланик в Мюнхен уверява, че Виена е
забравила поражението от 1866 година и че
дворът на Хабсбург, правителството и наро-

дът желаят приятелство с новия Райх, даже
някаква форма на конституционни отношения. Акцентът в сондажа е, че това произтича
от „политическа необходимост“ и съвпада с
„постоянните нужди и интереси“ на Австрия.
Намеква се, че конституционният съюз не е
невъзможен, желателна е и търговска конвенция. След подписването на мирния договор
между Франция и Германия на 10 май 1871 г.
във Франкфурт дипломатическите контакти
стават още по-ползотворни. Министърът на
външните работи на Австро-Унгария Фридрих Фердинанд фон Бейст*, независимо от
подозрителността си към германските намерения, сам стига до извода, че Австрия трябва
да сътрудничи с Германия, защото иначе новият Райх „може винаги да намери и да използва различни връзки (с Германия) в държавата ни.“ Освен че има военна сила, смята
фон Бейст, новият Райх има и други средства
„също толкова опасни“ – за намеса в „обърканите политически условия на австрийския
вътрешнополитически живот“; единственият
начин да се спре Берлин „да не подпали възпламенимия материал“ е да не се даде причина
на Прусия да атакува Австрия „по този индиректен начин“. Той акцентира върху връзките, които свързват двете държави – „общ произход, исторически традиции, хиляди материални връзки“. Ето защо, Австрия трябва да
реши бързо каква ще бъде нейната политика
към Германия, тъй като Франция също ще
започне да търси съюзници за да компенсира
слабостта си. Фон Бейст се надява и на германската помощ за придобивки на Балканите,
които биха подсилили сигурността ѝ. Веднъж
след като се постигне сътрудничеството, дори
и старият афинитет на Прусия към Русия ще
се стопи.[3] Съгласието на австрийския кайзер с доводите на Бейст е голям успех за дипломацията на Бисмарк.
Граф Фридрих Фердинанд фон Бейст
(1809-1886) е саксонски, австрийски и австроунгарски държавен деец и дипломат. От март
1867 г. до ноември 1871 г. е райхсканцлер на
Цислейтания (австрийската част на АвстроУнгария) и министър на външните работи на
Австро-Унгария. Един от архитектите на Австро-унгарското съглашение. През 1871 г.
полага усилия за създаването антипруски
съюз между Австро-Унгария и Франция. Независимо от това по време на френскопруската война поддържа неутралитета на
Австро-Унгария.
*
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Австро-пруските срещи в Гащайн и Залцбург през август и ноември 1871 г. бележат
следващия етап в сближението между двете
държави. Конференцията в Гащайн се провежда в момент, когато Франция прави активни опити да противодейства на плановете
на Бисмарк за нейната изолация. След кървавия погром над парижката комуна в края на
май френският външен министър Жул Фавр
отправя покана към европейските правителства за съвместен отпор срещу нарастващия
радикализъм на масите и срещу комунистическия интернационал. Предложението е насочено най-вече към Русия с надеждата, че
това сътрудничество ще се превърне в траен
френско-руски съюз, който ще помогне на
Франция да преодолее враждебния обръч,
замислен от Бисмарк.
За да осуети френските опити, Бисмарк
предприема две инициативи: едната цели
незабавно споразумение в централна Европа,
което ще намали германската зависимост от
Русия; другата – да обвърже Русия с вече създадена централно-европейска система. На 11
юни Бисмарк отправя към Бейст първото конкретно предложение. Той уверява, че Германия ще съдейства за предотвратяване на всякакви враждебни действия на Русия срещу
Австрия. Виена отговаря позитивно. В публично обръщение австрийският канцлер подчертава, че сътрудничеството между двете
германски държави никога не е било толкова
важно за съхраняването на мира. Тези събития са последвани от размяна на писма през
юни между двамата канцлери, в които се постига съгласие за среща в края на лятото. [4]
През август 1871 г. двамата премиери се
срещат в Гащайн. В доклада си до австрийския император Франц Йосиф фон Бейст отбелязва, че канцлерите са постигнали съгласие
относно необходимостта от създаване на
„трайни връзки между двете империи“ – не
чрез формален съюз от конвенционален дипломатически характер, а „чрез споразумение
на кабинетите по въпроси в момента на тяхното възникване.“ Според него, за първи път
Бисмарк е дал знак, че Райхът може да подкрепи бъдеща австрийска териториална експанзия на Балканите.[5]
Най-важната австро-пруска среща се провежда в Залцбург през първата седмица на
септември 1871 година. Бисмарк за първи път
развива подробно визията си за нова централна Европа. Той предлага няколко споразумения, които насочват разговорите към търговс-

ко споразумение и военна координация. Тези
договорености налагат на австрийската вътрешна политика да бъде в хармония с новото
приятелско отношение към Германия както и
да гарантира защита на конституционната
система на германския централизъм. [6]
Реакцията на руския печат по повод австро-германското сближение е рязка. Конференциите са описани като „поредната фаза в
необратимия процес на германското обединение в което рано или късно Цислейтания ще
бъде анексирана“. Същевременно, руският
панславянски печат активно приветства и
подкрепя напълно решението на чешкия въпрос в рамките на Австро-Унгария и признаването на конституционните права на кралство
Бохемия.[7]
Франция също реагира с тревога на германско-австрийското сближение. Френската
мисия във Виена предупреждава Андраши
през ноември, че само първите актове в пиесата на Бисмарк са изиграни – войната срещу
Дания, срещу Австрия и срещу Франция.
Следва война срещу Русия за анексиране на
балтийските провинции, последвана от разгромяването на Австрия и придобиването на
Холандия, Белгия, Швейцария и Ютландия.[8]
Независимо от тези предупреждения, за
новия външен министър Дюла Андраши пътят е ясен. Изправен пред необходимостта да
се справи с политическата нестабилност на
монархията, с различните националистически
и революционни заплахи, той не крие намеренията си да разшири постигнатите договорености на срещата в Залцбург. Бисмарк също
желае по-широко австро-пруско споразумение и набляга на необходимостта това да се
постигне преди преговорите с Русия за евентуално присъединяване. В проекта му за германска хомогенност в централна Европа на
Русия винаги е отреждана второстепенна роля. Той се опасява, че ако Русия се намеси
твърде рано в преговорите, те могат да се
разгърнат в полза на славяните и австрийските федералисти и лигата би придобила характер повече на славянски съюз с второстепенно участие на Райха.[9]
Източната криза през 1875-1878 г. разкрива добра възможност пред Бисмарк за постигане на целите му. След Берлинския конгрес
той опитва да възстанови разпадналия се Съюз на тримата императори но руското недоволство от резултатите на конгреса и силните
антигермански настроения превръщат тази
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мисия в невъзможна. Опасността от рускоавстрийски съюз, руско-френски съюз или
дори от руско-австрийско-френски съюз увеличава безпокойството му. Ето защо, Бисмарк
решава да изпревари тези евентуални варианти и година след Берлинския конгрес той
преформулира политиката си като предлага
на Австрия създаване на двустранен германско-австрийски съюз.
Разбирайки, че в дадения момент не е възможно да се възстанови Съюзът на тримата
императори, Бисмарк решава, че може да
експлоатира по най-добрия начин създаденото напрежение между Виена и Санкт Петербург. Година след Берлинския конгрес Бисмарк предлага сключване на двоен съюз между Германия и Австро-Унгария.
В историческата литература съществуват
различни обяснения за Двойния съюз между
Германия и Австрия. Старата историческа
школа го представя като обикновен и логичен
продукт на германската външна политика:
Бисмарк сключва съюза като отбранителна
мярка срещу евентуална руска заплаха, въпреки че няма намерение да превърне Русия в
постоянен враг.[10] А. Тейлър предлага посложни причини; според него, Бисмарк предпочита да поднови Съюза на тримата императори, но австро-руският антагонизъм предотвратява това; Бисмарк се страхува повече от
хаоса в мултинационалната хабсбургска империя отколкото от руската агресия и начинът
да контролира Австрия е да сключи съюз с
нея. „Това беше подарък за либералите, които
той изостави във вътрешните работи. Въпреки че не им даде „голяма Германия“ той има
даде съюз на двете германски сили, основан
на национални чувства.“[11] Психологическо
обяснение дава Валер, според когото личната
вражда между Бисмарк и Горчаков, усложнена от румънския въпрос, превръща германско-австрийския съюз в желан и необходим.[12] По-новите германски проучвания
отдават значимото на по-фундаменталната
цел – създаване на хомогенна германска централна Европа, която би поддържала баланса
между руския гигант на изток и британската
империя на запад. [13]
Самият Бисмарк критикува в мемоарите си
руската агресивна и неадекватна политика
след края на руско-турската война, която го е
убедила, че е „благоразумно да не отблъскваме симпатиите, с които можехме все още да
се ползваме в неруските държави.“[14] По
време на войната в неофициалните си разго-

вори с Пьотр Шувалов относно възможностите за руско-германски съюз, Бисмарк заявява
директно, че „ако поради укрепване на един
съюз с Русия принесем в жертва отношенията
с всички други държави, ние бихме изпаднали в опасна зависимост от Русия при акутни
прояви на френския и австрийския реваншизъм и при нашето изложено на опасности
географско положение. Договореностите на
Русия, с държави, които също не могат да
съществуват без нейното благоволение, имат
своите граници, особено при политика, каквато води княз Горчаков, която понякога ми
напомня за азиатски манталитет“.[15] Бисмарк не крие негативното си отношение към
княз Горчаков, когото счита за причина за
хладните отношения между двете държави. В
спомените си той обяснява, че личното зложелателство на Горчаков се оказва по-силно
от руското му чувство за дълг. Поведението
на руския княз той обяснява с това, че „личното съперничество с мен имаше у него поголяма тежест от интересите на Русия; суетността и ревността към мен бяха по-силни от
неговия патриотизъм.“[16]
Отклонявайки опцията за съюз между Русия и Австрия, Бисмарк препоръчва Съюза
на тримата императори като форма за поддържане на мира и разбирателството между
тях. След Берлинския конгрес той не крие
своето разочарование от руското поведение и
от „липсата на благодарност“, въпреки многократните опити на Германия да подкрепи
руските интереси по време на конгреса.
„Вместо благодарност за това, преобладаваше
убеждението, че е в интерес на руската политика под ръководството на уморения от живота, но все още болезнено суетен княз Горчаков, и на московските вестници продължаването на по-нататъшното отчуждение между
Русия и Германия, от което и най-малък интерес не съществува нито у едната нито у
другата от тези две големи съседни империи.
Ние не си завиждаме за нищо и няма какво да
придобием едни от други, от което да имаме
нужда. Взаимоотношенията ни са застрашени
само от лични настроения като Горчаковите…“ [17]
Преди официалната среща по подписване
на договора Бисмарк и Андраши се срещат в
Гащайн на 27 и 28 август 1879 г.. След като
Бисмарк представя концепцията си, Андраши
заявява: „Естествената контрамярка срещу
руско-френски съюз е австро-германски съюз.“ Двамата лесно стигат до предварително
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споразумение за чисто отбранителен съюз
срещу Русия. Преди да се отправи към Виена
за официалните преговори Бисмарк обяснява
подробно позицията си в писмо до баварския
крал Лудвиг. Той споделя, че основната му
цел е била да поддържа мира между Германия
и двете могъщи съседни държави Русия и
Австрия. „През последните три години, пише
той, тази задача стана толкова по-трудна,
колкото повече руската политика се е поддала
на влиянието на отчасти войнствените отчасти революционните тенденции на панславизма…. Домогванията на Русия си останаха
метежни и размирни.“ Той не крие тревогата
си от извършваните в Русия военни приготовления, „които въпреки финансовите жертви през войната увеличиха мирновременния
състав на руската армия с 56000, а състава на
мобилната западна мирновременна армия – с
близо 400000 души.“ За него е очевидно, че
тези приготовления може да бъдат насочени
само срещу Австрия или Германия, което се
потвърждава от съсредоточаването на войски
в Кралство Полша. „При тези обстоятелства,
пише той, натрапчиво ме преследва убеждението, че в бъдеще, може би и в близко бъдеще мирът е застрашен от Русия, и то само от
Русия.“ По-нататък Бисмарк допълва, че Австрия изпитва същото чувство на безпокойство
от руската политика и „е склонна да се споразумее с нас за обща отбрана срещу евентуално руско нападение върху една от двете държави.“ Според него, едно военно споразумение с Австрия за взаимопомощ в случай на
нападение от Русия би било съществена гаранция за сигурността на Германия и за мира
в Европа.[18]
За подсилването на гаранциите Бисмарк е
готов да стигне още по-далеч. Той е съгласен
договорът между Германия и Австро-Унгария
да не подлежи на денонсиране както другите
договори, а да бъде включен в законодателството на двете държави. Така може да бъде
анулиран само с нов акт на законодателството
на една от тях.[19]
На 24 септември Бисмарк и Андраши изработват условията на договора във Виена.
Договорът между двете държави е подписан
на 7 октомври 1879 година.
Съюзът с Австрия от октомври 1879 г.
представлява промяна във външната политика на Бисмарк – от неформални споразумения
към твърдо и ясно обвързване. С този съюз се
поставя началото на сложна система от съюзи, чрез която Бисмарк поддържа преоблада-

ващата позиция на Германия и мира в Европа.
Двойният съюз има ясно изразен антируски
характер. Той гарантира взаимопомощ в случай на атака от страна на Русия или в случай,
че Русия помогне на страна, която е във война
с Двойния съюз. Съюзът, за разлика от другите, се запазва до края на Голямата война. Австро-Унгария се позовава на този договор,
когато се обръща за помощ към Германия
срещу руската подкрепа за Сърбия в началото
на войната. Докато Бисмарк е на власт обаче
този съюз е крайъгълният камък на политиката му за запазване на мира в Европа.
Тройният съюз (1882)
Позицията на Германия след подписания с
Австро-Унгария съюз през 1879 година е
заздравена с присъединяването на Италия и
създаването на тройния съюз между Германия, Австро-Унгария и Италия, подписан на
20 май 1882 година.
Страховете на Италия, предизвикани от
засилващото се френско влияние в Средиземноморския регион,[20] принуждават страната
да търси съюзник в лицето на Германия. За
целите на Бисмарк този съюз носи безспорна
изгода. В мемоарите си той споделя: „Ако
монархическите правителства не съзнават
потребността от сплотеност в интерес на
държавния и обществения строй, а служат на
шовинистическите пристъпи на своите поданици, аз се опасявам, че международните
революционни и социални борби, които предстоят да се водят, ще бъдат толкова по-опасни
и трудни за победата на монархическия
строй. След 1871 г. съм търсил най-близката
до ума застраховка срещу тези борби в съюза
на тримата императори и в стремежа да се
осигури на монархическия принцип в Италия
здрава опора в този съюз. Аз хранех някаква
надежда за успех когато през септември 1872
г. се състоя срещата на тримата императори в
Берлин, последвана от посещенията на моя
император в Петербург през май, на краля на
Италия в Берлин през септември и на германския император през октомври следващата
година.“[21]
Въпреки че не споменава за ефекта, който
този съюз би имал върху отношенията с
Франция, антифренската същност на договора
между двете страни е ясна. Договорът защитава Италия в случай на френска атака и я
задължава да влезе във война, ако Германия
или Австро-Унгария бъдат нападнати от две
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или повече страни. В случай че АвстроУнгария е атакувана от Русия, Италия трябва
да остане неутрална. По молба на Италия,
останалите две държави се съгласяват, че
договорът няма да бъде изпълнен по отношение на Британия. По този начин германският
канцлер осигурява на Германия солидна база
за подкрепа.
Договорът се обезсмисля, когато през 1900
г. Италия и Франция сключват тайно споразумение: Франция получава възможност да
действа необезпокоявано в Мароко, а Италия
– в Триполи. През 1902 г. се сключва ново
тайно споразумение: всяка от страните обещава да бъде неутрална в случай че другата
бъде въвлечена във война с трета сила. Това
споразумение е в противоречие със задължението по Тройния съюз, при което Италия
обещава помощ на Германия в случай на
френско-германска война. През 1909 г. Италия сключва споразумение с Русия, при което
Италия ще остане неутрална в случай на руски опит да получи контрол над проливите и
Константинопол и в замяна ще получи руска
дипломатическа подкрепа за италианското
завоевание над Триполи.
Тези споразумения превръщат Тройния
съюз в невалиден. Окончателното му разпадане става през 1915 г., когато на 23 май Италия обявява война на Австрия.
Договорът за презастраховка
между Германия и Русия (1887)
Много динамични са отношенията и между Германия и Русия. Съюзът с Русия е важен
и в това отношение Бисмарк проявява забележителна последователност, независимо от
възходите и спадовете в отношенията между
двете страни. Общата им консервативна идеология и близките родствени отношения
между двете монархически династии предопределят и улесняват дипломатическите контакти и съюзническите отношения. Двете
страни нямат спор за територии и сериозни
противоречия и това определя ролята им на
взаимни охранители срещу чужда заплаха.
Възходът в отношенията им обаче е последван със спад и чувствително охлаждане в десетилетието след Руско-турската война и
Берлинският конгрес. Конкретен израз на
тази промяна са Двойният и Тройният съюз,
чиято антируска насоченост не остава скрита.
Въпреки това, забележително е, че дори и
тогава Бисмарк не спира да работи за подоб-

ряване на отношенията между Германия и
Русия. Обръщайки се към старата формула –
Съюза на тримата императори, през 1884 година той прави последен опит да нормализира отношенията най-вече между Русия и Австро-Унгария. Този опит се оказва неуспешен
и причината е поредната българска криза.
През средата на 80-те години на ХІХ век
австро-руското съперничество се задълбочава
по повод на събитията в България. През 1885
година, в нарушение на Берлинския договор,
Източна Румелия и Княжество България се
съединяват. Русия заема отрицателно становище относно появата на голяма българска
държава тъй като българската външна политика през този период е прозападна с ясно
изразен антируски характер. „Княз Батенберг
е враг на Русия и царското правителство не
може да променя отношението си към него”,
е категоричната официална руска позиция.[22] За разлика от Русия, Австро-Унгария
и Британия подкрепят българското обединение и признават новите граници на България.
Русия окачествява това като намеса на двете
сили в нейната сфера на влияние и неспазване
на ангажиментите приети от Съюза на тримата императори (1881). Съюзът между Русия,
Австро-Унгария и Германия се разпада окончателно.
Нарастващата вражда между Русия и Австро-Унгария възражда вероятността от рускофренско сближение. Предотвратяването на
тази заплаха е сключването на Договор за
презастраховка между Германия и Русия. На
18 юни 1887 г. в Берлин се подписва тайно
споразумение между двете страни.
Австрия не е информирана за споразумението но Бисмарк остава верен на поетите
ангажименти към Двойния съюз. По време на
преговорите Германия отказва да спази неутралитет в случай че Русия нападне АвстроУнгария. Бисмарк се позовава на споразумението между Германия и Австро-Унгария,
подписано осем години преди това и подновено през 1884 г. за следващите пет години.
Поради тази обвързаност Бисмарк заявява, че
Австрия трябва да бъде извадена от списъка
на страните, по отношение на които Германия
би запазила неутралитет в случай на война. В
отговор, Павел Шувалов постига същата договорка по отношение на Франция, на което
Бисмарк недоволно отбелязва: „Вие искате от
нас неутралитет в случай на война между вас
и Англия, Турция или Италия, и ни предлагате само половин неутралитет в случай на
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война между нас и Франция! Приемаме, че
този половин неутралитет е равностоен на
това, което ние обещаваме в случай на война
между вас и Австрия, но все пак вие имате
още три цели обещания. Това честно ли
е?“[23]
Договорът гарантира германската подкрепа за руските интереси в България; Германия
обещава да не дава съгласието си за възстановяването на княз Батенберг на българския
престол. Двете страни запазват неутралитет в
случай на война на една от тях с трета страна,
освен в случай на нападение на Русия срещу
Австрия и на Германия срещу Франция. Договорът обаче гарантира германския неутралитет в случай на австрийска агресия срещу
Русия.[24]
Технически това условие не нарушава
Двойния съюз, тъй като Германия се задължава да подкрепи Австро-Унгария само в
случай на агресия от страна на Русия. За Германия истинското предимство на договора е,
че Русия ще остане неутрална при война
между Франция и Германия в случай че агресорът е Франция. По този начин Бисмарк
предотвратява най-голямата опасност – война
на два фронта. За Русия изключително важен
е тайният допълнителен протокол, който съдържа обещанието на Германия за морална и
дипломатическа подкрепа, ако руският цар се
окаже пред необходимостта да поеме отбраната на проливите „за да задържи ключа към
империята си в своята ръка.“[25]
От друга страна, обаче, задълженията по
двата договора (Двойния договор и Договора
за презастраховка), затрудняват много поддържането на баланса в отношенията, тъй
като трудно биха били съчетани. През следващите години тяхното изпълнение става все
по-трудно; конфронтацията между великите
сили се задълбочава; договореностите остават
неизпълнени. След оттеглянето на Бисмарк от
активна политическа дейност германският
национализъм нараства. Особено активен в
това отношение е младият германски кайзер
Вилхелм ІІ. Новата идеология на германското
правителство, основана на икономическа и
териториална експанзия, и конфронтация
среща противодействието на останалите велики сили. Започва естествено сближение
между Русия Франция и Англия като противовес на централните сили.

Заключение
Договорът за презастраховка е финалът в
дипломатическата активност на Бисмарк. В
продължение на две десетилетия той създава
последователно и внимателно сложна система
от съюзи, чиято цел е запазването на мира в
Европа и поддържането на германската преобладаваща позиция. Тази политика обаче е
изоставена от наследниците му. Отказът на
Германия да поднови Договора за презастраховка през 1890 година поставя началото на
обратния ход, който в последствие довежда
до френско-руския съюз през 1894 година. В
дългосрочен план трябва да се признае, че
системата на Бисмарк не успява да устои във
времето. Но затова е виновна не неговата
политика, а гениалността му на стратег и политик. Създадената от него система се оказва
твърде сложна за неговите наследници, за да
бъде съхранена и доразвита.
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ABSTRACT: This statement aims to examine the movements of the Bulgarian and Greek diplomacy in the
First Balkan War in the spring of 1913, in search of the outstanding and contentious issues between Athens and
Sofia, and the role of Great powers in this conflict. For the purposes of the research were used basic scientific
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It follows the negotiations between Greece and Bulgaria relating to the determination of the border between the two countries in Macedonia, as well as the disputes about the belonging of Thessaloniki.
The
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Изясняването на гръцко-българските отношения по време на Първата балканска война 1912 – 1913 г. е исторически проблем, който поради своята несъмнена значимост е широко застъпен в родната историография.
В различно време и по различни поводи
интереса към него се активизира, а впоследствие заглъхва, но не прекъсва, подхранван
периодично от новооткрити документи или
пък с появата и лансирането на нови тези и
тълкувания на вече известни исторически
факти.
Множество научни статии, студии, монографии, мемоарни сборници са посветени на
един или друг аспект на този проблем. Той е
разгледан в редица индивидуални и колективни научни трудове, като трябва да се отбележат изследванията на Г. Марков, С. Дамянов, В.Танкова, М. Лалков, Ю. Константинова и др. [1]
При написването на статията са използвани публикувани документи, дневници и спомени на дипломати и политици, както и архивни материали от Централния държавен
архив (ЦДА).
Настоящата статия си поставя за цел да
хвърли допълнително светлина върху действията на гръцката и българска дипломация и
политиката на Великите сили в българо -

гръцкия спор за Македония в хода на Първата
балканска война 1912 – 1913 г.
***
Въпреки бързите успехи на Балканския
съюз и несъмнения разгром на Турция, последвалият сблъсък между съюзниците е закономерен и в много отношения неизбежен.
България и Гърция започват военната кампания с взаимно изключващи се национални
програми.[2]
Ожесточената надпревара за Солун се
превръща в еманация на българо-гръцкия
конфликт.[3] Часове преди българските войски в главния град на Македония влизат гръцки военни части. Независимо от различните
интерпретации на тези събития, гръцката
армия, макар и с цената на поведение, разминаващо се сериозно със съюзническата коректност, успява да изпревари българската, договаряйки едностранно капитулацията на града.[4]
След този първоначален и впоследствие
оказал се решаващ за Атина успех проблемите около статута на града и контролът над
неговата околност тепърва започват. [5] С
телеграма от 22 ноември 1912 г. командващият Седма рилска дивизия ген. Георги Тодоров
уведомява Главната квартира: „В които села и
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паланки назначените от мене околийски началници са наредили селски административни власти, гърците отиват там и ги отстраняват... По всички тези въпроси писах днес
официално на гръцкия принц Никола, който е
началник на гръцките войски в Солун и околностите му и го молих да заповяда да се прекратят тия своеволия. Възбуждението между
войската и българското население [е] голямо.
При всичките ми старания да въздържам
всички към умереност, страхувам се, че някои
по-буйни не ще издържат гръцките предизвикателства”. Заключителните думи на ген. Г.
Тодоров са достатъчно показателни за ситуацията в Солунско: „Докладвам, че въоръженият конфликт с гърците не ще се избегне,
ако нашето правителство не се намеси енергично в разрешението на тези въпроси и да се
накарат гърците да не заемат чуждата територия, че ще бъда принуден един ден да ги изпъдя със силата на оръжието, па след това
каквото ще да става”.[6]
По предложение на българската страна, за
място на мирните преговори е определен
Лондон.[7] Началото е дадено на 3 декември
1912 г. Същевременно в британската столица
под председателството на външния министър
сър Едуард Грей започва работата си и конференция на посланиците на Великите сили,
която е натоварена със задачата не само да
съдейства за умиротворяването на Балканите,
но и да предотврати сблъсък между двете
империалистически групировки. [8] Заседанията на форума са закрити, но той има наблюдаваща и контролираща роля спрямо дейността на мирната конференция.
Поради неуспеха на българските войски
при Чаталджа и сравнително благоприятните
за турската страна условия за примирие, османските представители проявяват неотстъпчивост по повечето от исканията на съюзниците. Разчитайки на обсадения, но държащ се
Одрин, турците настояват за запазване на
Източна Тракия. Въпросът за притежанието
на града се превръща в основна пречка за
развитие на преговорите. Иван Евстр. Гешов
остро реагира на турските сондажи за разрешаване продоволствието на града.[9]
Българските искания на Лондонската конференция първоначално също са изведени в
програма-максимум. По инструкции от София Стоян Данев, въпреки по-различното си
лично мнение, настоява за линията МидияРодосто (на Мраморно море), а не за поумерената Мидия-Енос (на Бяло море).[10]

Впоследствие е приета компромисната формула за първо искане Мидия-Родосто, за да
има какво да се отстъпва при преговорите.
Край на тези колебания слага решението на
посланическата конференция за отхвърляне
на българските претенции за излаз и на Мраморно море.[11]
На 10 декември, след като Турция се съгласява да преговаря и с гръцките делегати,
съюзниците представят общите си искания.
Те са отстъпване на цялата европейска територия до линията Мидия-Енос без Галиполския полуостров, пълно отхвърляне на османския сюзеренитет над о-в Крит, отстъпване на
Егейските острови. Продължителните заседания не донасят особено сближаване на позициите. След дълги обсъждания османските
делегати приемат единствено отказ от о-в
Крит и известна корекция на границата в Одринския вилает, но без самия вилаетски център.[12] В българските дипломатически и
военни среди усилено се обсъжда идеята за
прекъсване на преговорите и подновяване на
военните действия. За това настоява и царят,
който недоволства от прекалено предпазливото и малодушно според него поведение на
министър-председателя и началник-щаба ген.
Иван Фичев. В края на декември 1912 г. началникът на Тайния кабинет Страшимир
Добрович споделя пред австро-унгарския
посланик в София, че цар Фердинанд считал
турските предложения за абсолютно неприемливи. Българският монарх бил на мнение,
че Великите сили трябвало да окажат колективен енергичен натиск върху Високата порта
да отстъпи. В противен случай, ако нямало
промяна в турската позиция, смятал след четири дни да заповяда подновяване на военните действия.[13]
Още в края на октомври 1912 г. Гърция
отправя официално предложение към българското правителство за подялба на Македония.
Предложението е отхвърлено с възмущение.
Министър-председателят определя гръцкия
проект като „чудовищен”. В отговор българската страна натоварва експертна комисия в
състав Ат. Шопов и М. Сарафов, която изработва българското становище относно разпределението на новоосвободените земи.[14]
На 5 ноември пълномощният министър
Панчо Хаджимишев (Мишев) изпраща на
Иван Евстр. Гешов съдържанието на детайлния проект, изработен от гръцкия външен
министър Ламброс Коромилас. Документът
отразява максимума на гръцките претенции,
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но е по-скоро тактически ход, с който Л. Коромилас се опитва да започне сериозни преговори за дележ. „Той поиска да му покажа
върху картата докъде бихме могли да отстъпим – съобщава П. Хаджимишев. – Отговорих, че никога няма да си позволя да показвам каква[то] и да било линия по собствена
инициатива, понеже не съм частно лице, а
това е работа на българското правителство,
което още не ми е дало инструкции по този
въпрос. Останах под впечатление, че отстъпва, само трябва да [му] представим една
крайна линия на нашите претенции, каквато е
неговата и веднага след това да подирим
средна между двете крайни претенции”. Същевременно заявеното от Л. Коромилас в
разговора му с българския посланик, че „поскоро ще си отсече главата, отколкото да отстъпи Солун и [че] за тоя град трябва известен
хинтерланд”, е ясен сигнал за пукта, по който
Атина не може да направи компромис.[15]
На практика българската програма, въпреки сериозните си етнически аргументи, също
е масималистична. Правителството на Иван
Евстр. Гешов не е склонно да отстъпи друго
освен най-южните части на Македония с преобладаващо гръцко население. Солун трябва
да остане в българските граници или като
краен вариант се допуска съществуването му
като „свободен град”. Гръцките предложения
за подялба не са обсъждани сериозно в Министерския съвет с основния аргумент, че
оставят извън държавните граници многобройно българско население. Като контрапункт на гръцкото становище за дележ българската страна се опира на „принципа на
съразмерността”, според който, в най-общ
план, балканските съюзници трябва да увеличат своята територия пропорционално на
първоначалните си размери (преди войната
България е близо два пъти по-голяма както от
Гърция, така и от Сърбия).
Без открито да се противопоставя на тази
принцип, гръцката дипломация нееднократно
се опитва да постигне споразумение за подялба на новите територии. До началото на
Лондонската мирна конференция тя на два
пъти прави компромисни предложения, които
са отхвърлени от кабинета на Иван Евстр.
Гешов. В началото на ноември, по настояване
на руския посланик в Атина княз Демидов,
гръцкото правителство предлага и международен арбитраж на спорните територии. Министерският съвет взима решение да не преговаря, докато не стане ясна новата граница с

Османската империя. На 10 ноември, в отговор на гръцката инициатива, Иван Евстр. Гешов телеграфира на П. Хаджимишев: „За
граници не можем още да говорим, тъй като
войната не е свършена, та не знаем какво ще
ни дадат откъм Одрин, какви острови ще вземе Гърция, па и какви огромни жертви ще
претърпим още ние, когато гръцките жертви
са вече свършени... Без нашия съюз, без
огромните наши жертви, можеше ли някога
да се надее Гърция да вземе Крит и островите? И подир всичко това Л. Коромилас се е
оплакал на всички Велики сили защо не приемаме неговия чудовищен проект”. Отново
позовавайки се на принципа за съразмерността, Иван Евстр. Гешов инструктира П. Хаджимишев да въздейства върху Демидов да
„посредничи неофициално за припознаването
на този принцип” от гръцката страна.[16]
Същият ден от Петербург пристига обезпокоителна телеграма от Стефан Бобчев, че според руският външен министър “румъните са
нетърпеливи” и се налагало Ст. Данев да бъде
изпратен в Букурещ за споразумение. „Сергей
Сазонов напомни да гледаме всячески да не
дойдем с гърците до препирня” – предава
предупредителния съвет С. Бобчев.[17]
Веднага след като получава от Атина проекта на Л. Коромилас и предложението за
български контрапроект, Иван Евстр. Гешов
информира цар Фердинанд. След разговор с
намиращия се при Главната квартира в Лозенград Ст. Данев гръцкото предложение е
категорично отхвърлено. На 11 ноември монархът отговаря с гневна телеграма, че „произволното чертане на картата на Македония, с
което се поставят вън от пределите на България местности, от които нормално по никой
начин и под никакви условия не можем се
отказа, не е сериозен проект, на който би заслужавало да се постави контрапроект”.[18]
Второто гръцко предложение за дележ е
направено устно лично от премиера Елевтериос Венизелос на главния български делегат
на конференцията в Лондон Ст. Данев. В тази
връзка на 13 декември той съобщава с телеграма на Иван Евстр. Гешов, че Е. Венизелос
споделил пред Джеймс Баучер готовността си
на всякакви отстъпки, но без Солун. Ръководителят на българската делегация споделя, че
„за да се разберем, на мнение съм да предложа на Е. Венизелос една гранична линия, която да отговаря напълно на принципа, изложен
в нашата нота до гръцкото правителство”.[19]
Срещата между двамата обаче не дава резул-
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тат. След отрицателния отговор на Ст. Данев
гръцкият министър-председател не прави
повече компромисни предложения. Гърция
постепенно се ориентира към съюз със Сърбия с антибългарска насоченост и се връща
към изходната си максималистична програма
по отношение на Македония.[20]
Не по-малки притеснения в Петербург
създават и ясно очерталите се още през първите месеци на войната българо-гръцки спорове в Македония. България разчита на руската подкрепа за Солун предимно по славянска линия, но доводите, че родният град на
първопросветителите Кирил и Методий трябва да бъде присъединен към Царството като
че ли не трогват особено руската дипломация.
Макар и неславянска и с основни покровители сред другите Велики сили, Гърция се ползва със сериозното благоволение на Русия.
Кралското семейство е в тесни роднински
връзки с руския императорски двор и висшите аристократични среди в Петербург (крал
Георгиос, както и повечето му синове са женени за руски велики княгини). Това поставя
руската дипломация в колкото деликатна,
толкова и неблагоприятна (от гледна точка на
българските национални интереси) ситуация.
Въпреки че формално заема неутрална позиция, становището на Русия все повече се
разминава с българския възглед за решаване
на териториалните противоречия, базиран на
принципа на съразмерността. В телеграмаотговор на Гешовите указания за руско съдействие, пълномощният министър П. Хаджимишев съобщава от Атина, че посланикът
Демидов „ми обеща да говори лично на Е.
Венизелос, като неофициално го [по]съветва
да признае пред нас, че ще се държи сметка
на принципа за съразмерността”. Позицията
на руския дипломат обаче става пределно
ясна от следващите редове на донесението:
„Прибави обаче, че не сме прави, като отказваме да представим нашата крайна линия...
Руският пълномощен министър прибави, че
гърците били готови да ни отстъпят Кавала,
Драма, Серес и Битоля, но по никой начин не
ще се съгласят да ни отстъпят Солун и Воден.
Ето защо и той настоява върху необходимостта час по-скоро да представите Вашата
крайна линия по начин да се намери една
транзакционна средна линия и да се постигне
съгласие преди сключването на мира”.[21]
Недоволството на руското правителство от
българската неотстъпчивост се долавя и в
донесенията на пълномощния министър в

Петербург. В рапорт от 20 ноември 1912 г.
Стефан Бобчев съобщава на Иван Евстр. Гешов, че пред него С. Сазонов заявил, че трябва „да избегнем всяко възможно изостряне на
отношенията ни с гърците”. „По въпроса за
отношенията ни с гърците г. Сазонов ми се
видя по-припрян” – продължава българският
дипломат. Според сведенията на Демидов от
Атина и на гръцкия посланик в Петерберг
„българите не желаели да влязат в разговори
по уреждане [на] териториалната делимитация между двете страни. Като че ли ние сме
избягвали и отлагали това съвсем умишлено.
Кроели сме им някакъв капан... Предвид на
това, че това раздразнено състояние на гърците можело да повреди на нашето общо дело, г.
Сазонов изказва мнение, че би било добре да
прибързаме и встъпим в разговори по уреждането на висящите недоразумения... Възползувах се от случая да му предам още един път
нашето гледище по териториалното разпределяне между гърци и българи – в смисъл на
Вашите инструкции, т.е. да се съгласят гърците да приемат за основа на нашето споразумение принципа на съразмерността. От
думите на г. Сазонова обаче излиза, като че
ли ние никак не сме пристъпяли към някакви
преговори; нещо повече, като че ли сме избягвали всякакви такива”. Заключителните
думи на Бобчев са показателни за сериозните
проблеми, които българската дипломация
изпитва при координирането на своите действия: „Аз Ви моля много настоятелно да ми
отговорите, ако е възможно даже телеграфически, в случай, че не сте направили това досега: не сме ли наистина ние преговаряли в
последно време с гърците по тия въпроси?”[22]
Присъствието на български войски в непосредствена близост до Цариград предизвиква видимо раздразнение в Петербург.
Силната чувствителност на Русия към зоната
на Проливите остава непроменена през цялата война, въпреки уверенията на пълномощния министър Бобчев, че всички в императорската столица очаквали „с нетърпение победата при Чаталджа и влизането в Цариград”, а
пожеланията българите „да въдворят кръста
на „Св. София”, се посрещали с „възторжени
ръкоплескания и в официалните кръгове също”.[23] Под въздействието на военните победи българското правителство, въпреки неуспеха при Чаталджа, става все по-неподатливо на руските внушения за умереност. През
март 1913 г., броени дни след падането на
Одрин, австро-унгарският посланик в Петер-
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бург съобщава във Виена, че С. Сазонов бил
много обезпокоен от последните български
успехи на Чаталджанската линия. Руският
министър се опасявал, че българските войски
могат да влязат в Цариград, поради което бил
на мнение Великите сили да окажат незабавен
натиск върху Османската империя да приеме
линията Мидия-Енос.[24]
Все по-изострящите се териториални спорове в Македония между България и Сърбия
от една страна и България и Гърция – от друга, обективно обуславят сближението между
Белград и Атина на антибългарска основа.
Началото на сръбско-гръцките преговори е
поставено през декември 1912 г. Те се водят
от гръцкия външен министър Л. Коромилас
чрез посланика в Белград М. Бошкович. Първоначално Никола Пашич е предплазлив, като
се аргументира с наличието на съюзния договор с България, но постепенно възприема
линията на сближение. На 23 януари, по време на посещението си в Белград, Венизелос
преговаря с Н. Пашич по въпроса за обща
граница в Албания, но според Андрей Тошев
– и за такава в Македония. На този етап гръцкият премиер отхвърля сръбското предложение за съвместно владение (кондоминиум) на
Солун. Следващия ден Е. Венизелос се среща
в София и с Иван Евстр.Гешов. По въпроса за
разделителната линия в Македония и за правата върху Солун и двете страни запазват
изходните си позиции.[25]
Сръбско-гръцкото сближение не остава
незабелязано от българския пълномощен министър П. Хаджимишев. В доклад от 25 януари той потвърждава сведенията, че Н. Пашич
и Е. Венизелос са разговаряли по въпроса за
обща граница в Македония. П. Хаджимишев
точно прогнозира развитието на отношенията
между Атина и Белград, като посочва и основната причина за това: „От всички[те] четири съюзници сръбско-гръцките отношения
носят най-искрения характер, понеже нямат
сериозни интереси в конфликт... Нашето засилване поражда такива чувства на долнопробна завист и у гърци, и у сърби..., щото
допускам и най-лошото от тяхна страна...
Стремлението им да не допуснат България да
се засили дотам, щото да бъде по-силна от тях
двете, двете наедно..., ме кара да допускам
възможността на подобни замисли за „конвенции” с острие, насочено против нас”.[26]
На 28 февруари 1913 г. след продължителни преговори между сръбското и гръцкото
главно командване е постигнато военнно спо-

разумение с антибългарски характер. Основната му цел е двете страни да използват всички налични ресурси „против домогванията на
България да заеме окупираните от гръцките и
сръбските войски местности”. Споразумението предвижда и предоставяне на Сърбия правото на свободно пристанище в Солун.[27]
Въпреки очевидната взаимна заинтересованост, преговорите между Гърция и Сърбия
протичат нелеко. Постепенно обаче повечето
от спорните въпроси (като този за притежанието на Битоля) са изчистени. След около
четири месеца от началото на същинските
преговори, на 22 април 1913 г. е подписан
предварителен договор. Сърбия и Гърция се
споразумяват за обща граница западно от р.
Вардар и официално възприемат принципа на
фактическата окупация, с който взаимно си
гарантират завоюваните до този момент територии. Договорът задължава двете страни да
подпишат в рамките на 20 дни отбранителен
договор и военна конвенция, с които да се
подпомагат в случай на война с България. На
19 май 1913 г., само два дни след Лондонския
мирен договор, е подписан и окончателният
договор между Гърция и Сърбия, който има
откровена антибългарска насоченост.[28]
Втората военна конвенция, подписана същия
ден, съдържа общ, съставен от генералните
щабове на двете страни, оперативен план за
водене на война срещу България.
Противоречията между съюзниците през
пролетта на 1913 г. стават все по-остри и неразрешими, като заплашват Балканския съюз
от преждевременен разпад още преди подписването на мирния договор с Турция. Зачестяват не само превърналите се в ежедневие „погранични” инциденти, но и сблъсъците между цели военни подразделения, при
които понякога има с десетки убити и ранени.[29] Особено конфликтни са отношенията
между българските и гръцките войски в Македония. Възползвано от рязкото отслабване
на българското военно присъствие (след изтеглянето на Седма рилска дивизия от Солун
и Родопския отряд към Галиполи) в Югоизточна Македония, гръцкото командване започва до окупира все повече райони, първоначално заети от български части. Още през
ноемри 1912 г. ген. Рачо Петров съобщава от
Солун в телеграма до Фердинанд за тази тенденция и прави категоричния извод: „Това
гръцко поведение ни кара да заключим смело,
че с оттеглянето на 7-ма дивизия от Солун и
околността гърците непременно ще окупират
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всичкото пространство до Дойран, Демирхисар, Серес, а може би и Драма и Кавала.
То[ва] е пространството, върху което изказват
открито претенции да го присъединят към
Гърция, разбира се, със Солун”.[30]
Опитите да се намери решение на териториалните спорове с Гърция се оказват неуспешни.[31] Сформираната смесена комисия за
прокарване на предварителна разделителна
линия провежда серия от безрезултатни заседания. Въпреки че българското правителство
като цяло възприема идеята за арбитраж и с
Гърция, нещата не търпят съществено развитие. Сред водещите политически фигури в
България настъпват разногласия по казуса
Солун. Иван Евстр. Гешов е склонен въпросът да бъде решен с арбитраж, докато Ст.
Данев е против с мотива, че Антатата твърдо
ще подкрепи гръцките претенции за града. Е.
Венизелос умишлено протака преговорите,
въпреки че на 9 април прави ще едно, твърде
неопределено, предложение за подялба.[32]
Условието винаги да се уведомява и сръбската страна, което гръцкият посланик Димитриос Панас поставя в последния етап на преговорите, вече е сипмтоматично за очерталия
се съюз между Атина и Белград.[33]
Нарасналите противоречия между членовете на Балканския съюз дават благоприятни
възможности за изява на дипломацията на
Тройния съюз. Особено активна в това отношение е Австро-Унгария.[34] Като поощрява
националните аспирации на отделните съюзници и ги подтиква към по-агресивна и неотстъпчива политика, австрийската дипломация
ускорява закономерната и неизбежна развръзка – разпадането на неудобното за Виена
военнополитическо обединение.[35]
В месеците на войната и преговорите в
Лондон контактите между цар Фердинанд,
осъществявани от началника на тайния му
кабинет С. Добровски, и посланика на Хабсбургската империя Адам Тарновски са особено интензивни. Австрийската дипломация е в
течение на отношенията между балканските
съюзници и внимателно следи нарастването
на напрежението между тях. В телеграма до
външния министър Леополд Берхтолд от 8
март 1913 г. А. Тарновски подробно се спира
на постоянните колебания на Иван Евстр.
Гешов по въпроса за Солун. Според австроунгарския посланик нерешителността на министър-председателя се дължала на проблемите и промените в отношенията със съюзниците и Русия. Прогнозите на А. Тарновски са

за още по-сериозни конфликти на българите с
другите съюзници, а може би и с Русия.[36]
Няколко дни по-късно С. Добрович споделя
пред А. Тарновски в австрийската легация, че
сърбите и гърците завземат българските земи,
като претенциите им постоянно нарастват.
При тази ситуация разбирателството по териториалните спорове било изключено, а конфликтът – неизбежен. Това се осъзнавало дори
от русофилите и правителството като цяло. В
последно време Ст. Данев и Иван Евстр. Гешов разчитали повече на подкрепата на Австро-Унгария, отколкото на Русия.[37] Веднага
след превземането на Одрин А. Тарновски
посещава Иван Евстр. Гешов, за до го поздрави с крупния военен успех. Същевременно
австро-унгарският посланик не пропуска да
се информира за бъдещите български планове, запитвайки министър-председателя дали
българската армия ще атакува Чаталджа. В
отговор Иван Евстр. Гешов заявил, че България нямала намерение да продължава офанзивните действия. Тя желаела единствено
посредничество на Великите сили и незабавно сключване на мир, но съюзниците искали
продължаване на войната, което създавало
проблеми.[38]
Някои от изказванията на висшите среди
във Виена, въпреки че до голяма степен отговарят на фактическата ситуация, носят откровено тенденционен характер. Независимо от
своята преднамереност, те изглежда успяват
да въздействат с внушенията си върху част от
българските дипломати. В шифрована телеграма до Иван Евстр. Гешов от 15 ноември
пълномощният министър Иван Салабашев
почти възторжено коментира думите на австро-унгарския външен министър: „Граф Л.
Берхтолд се изказа много похвално за могуществото, мъдроста и скромността на България. Българската армия сама се сражавала с
цялата турска армия, разбила я и пропъдила я
зад Чаталджа. Гърция и Сърбия, които нищо
не направили, проглушили света със своите
самохвалства и вместо да помагат на България в нейната борба с общия неприятел Турция за обща[та] кауза, бързат да заграбят наготово зад гърба на сражающите се българи
най-хубавите, незащитени турски провинции,
като се одързостяват дори да си присвоят
Солун и Битоля”.[39]
Седмица по-късно И. Салабашев по подобен начин описва положителната реакция в
австро-унгарските политически среди на подписаното Чаталджанско примирие. Във Виена
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решително симпатизирали на България за
великодушното поведение, което тя показала
към победената Османска империя. „Напротив – продължава Салабашев – всички са
възмутени от коварната постъпка на гърците,
които без никакви свои жертви използували
нелоялно победите на българите и заграбиха
по един мародерски начин свещения за българите град Солун, и които чрез своите пълномощни министри агитират, че не само Солун, но и цялото крайбрежие на Македония и
Тракия трябвало Гърция да вземе, понеже
населението било гръцко, и че България нямала право да излезе на Егейско море, а сега
скрити на безопасно място зад гърба на българите, които държат за гуша турците при
Чаталджа, гърците настояват за продължение
на войната, за да могат и те да продължават
своите заграбвания”.[40]
В седмиците преди подписването на Лондонския мир сръбските и гръцките войски
продължават да укрепват своите позиции в
Македония. Двете страни са твърдо решени
да не отстъпват заетите от тях територии и
окончателно възприемат принципа на фактическата окупация. В публичните си изяви
Пашич и Венизелос поддържат сходно поведение. Те демонстрират желание за диалог с
българската страна, като се стремят да избягват откритата конфронтация. Същевременно
сръбското и гръцкото правителство провеждат масирана пропагандна кампания, целяща
да представи България като агресивния, неспособен на отстъпки съюзник, който се е
разширил прекомерно, нарушавайки балканското равновесие.
Възползвани от почти символичното българско военно присъствие в спорните области, гръцките войски продължават да провеждат „пълзяща” окупация на редица пунктове и
цели околии, заети преди това от българските
войници. В началото на май 1913 г. при такива обстоятелства става тежкото сражение при
р. Ангиста. Броят на убитите и ранените от
българска и гръцка страна в кръвопролитните
боеве, при които се употребяват картечници и
оръдия, възлиза на стотици. При изключително критичната ситуация, заплашваща да ескалира в по-мащабен конфликт, Иван Евстр.
Гешов отново е предпазлив и умерен в инструкциите си до ген. М. Савов: „Гледайте да се
тури край на сражения, които могат да ни
докарат неизчислими злини, чрез даване повод за една атака от страна и на сърби, при
обстоятелства, съдбоносни за нас. Предвид на

положението, в което се намираме, противниците ни могат нарочно да искат да предизвикат това. Бъдете крайно внимателни”.[41]

***
В хода Първата Балканската война до
пролетта на 1913 година сблъсъкът между
гърци и българи в Македония, в спора за
Солун, определя позициите на София и Атина
в конфликта. Двете страни представят различни интерпретации за случилото се, но без
значение от изложените факти и от предварителните договорености между Гърция и
България, действията на гръцките войски в
хода на войната, водят към сблъсък между
съюзниците.
До края на 1912 г. гръцката дипломация
отправя към българската страна две предложения за дележ, които включват възможности за отстъпки в Македония, но без да се
повдига въпроса за Солун. Те са отхвърлени
от София, след което Атина в хода на бойните действия повече не прави компромисни
предложения за дележ на отвоюваните от
Османската империя земи на Балканите.
Това неразбирателство между партньорите в Балканския съюз предизвиква опасенията на руската дипломация. България разчита
на руска подкрепа, но Петербург макар да
заема формално неутрална позиция, тя не
отговаря на българските национални интереси, като в хода на войната Русия изразява
недоволството си от българската неотстъпчивост в преговорите с Гърция. Българската
позиция не се променя и след неуспешната
атака при Чаталджа.
Все по-изострящите се териториални спорове в Македония между България и Гърция,
обективно обуславят сближението между
Атина и Белград на антибългарска основа, но
до постигане на споразумение се достига
трудно, след като постепенно се изчистват
спорните въпроси между двете страни. Съюзниците на България в Балканския съюз възприемат принципа на фактическата окупация,
като по този начин се стремят да си гарантират териториите, които са завзели в Македония в ущърб на София.
Австрийската дипломация също следи
внимателно нарастването на напрежението в
отношенията между балканските съюзници.
Виена използва тази възможност за активизиране на дипломацията си, като целта е разрушаването на Балканския съюз и привличането
на България към Централните сили.
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ПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ И ПОДПИСВАНЕТО НА
ДОГОВОРA ЗА ПРИЯТЕЛСТВО И СЪЮЗ МЕЖДУ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ И
КРАЛСТВО СЪРБИЯ ОТ 29 ФЕВРУАРИ 1912 ГОДИНА
Петър Парушев
THE NEGOTIATIONS BETWEEN BULGARIA AND SERBIA AND SIGNING OF THE
TREATY OF FRIENDSHIP AND UNION BETWEEN THE KINGDOM OF BULGARIA AND
THE KINGDOM OF SERBIA FROM FEBRUARY 29, 1912
Petar Parushev
ABSTRACT: This statement aims to examine the actions of the Bulgarian and Serbian governments and
their diplomatic moves in the period from the suppression of the Ilinden Uprising in 1903 to 1912 which lead to
the signing of the Treaty of friendship and union between the Kingdom of Bulgaria and the Kingdom of Serbia
from February 29, 1912 and the military convention of 29 April, 1912.
It follows the actions of the serbian diplomacy from the beginning of the XIX century, when despite the existing contradictions between Belgrade and Sofia and their continued opposition in Macedonia, the government in
Serbia seek options for rapprochement with Bulgaria. With the support of Russia, it becomes fact on the eve of
the war with the Ottoman empire, when the Balkan countries united in an alliance and faced the eternal enslaver.
For the purposes of the research were used basic scientific works on the subject, published documents and
archival sources from the Central state archives (CSA).
Keywords: Bulgaria, Serbia, Russia, the Treaty of inion, Macedonia, Great powers, Balkan union
Проблематиката, свързана със сръбскобългарските отношения в хода на подготовката на войната срещу Османската империя, е
широко застъпена в родната историография.
Множество научни статии, студии, монографии са посветени на един или друг аспект на този проблем. Той е разгледан в редица индивидуални и колективни научни
трудове, като трябва да се отбележат изследванията на Г. Марков, С. Дамянов, В.Танкова,
М. Лалков и др. [1] Издадени са и много документални и мемоарни сборници.
Задача на настоящото изследване е да осветли допълнително някои моменти в отношенията между младите балканските държави
в навечерието на военния сблъсък с вековния
им потисник – Османската империя.
При написването на статията са използвани основните научни трудове по темата, публикувани документи, дневници и спомени на
дипломати и политици, както и архивни материали от Централния държавен архив
(ЦДА).

***
Неуспешните опити на Великите сили да
въведат реформи в европейските вилаети на
Османската империя поставят с все по-голяма
острота въпроса за разпределянето на османското наследство. Дори основният традиционен защитник на Портата – Великобритания –
разгръща нова политика, изоставяйки постепенно стремежа си към стабилизиране на
Османската империя. В началото на ХХ век
Великобритания вече подкрепя почти напълно изтласкването на Турция от Европа.[2]
Потушеното Илинденско-Преображенско
въстание, схванато в Белград и Атина като
българска инициатива, целяща да повтори
източнорумелийския сценарий от 1885 г.,
рязко активизира политиката на Сърбия и
Гърция в Македония.[3] Освен културнопросветните си институции, двете балкански
държави започват да изграждат в областта и
конспиративни въоръжени структури, целящи
да копират и същевременно да противодействат на българската революционна организация – ВМОРО.
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Острото противопоставя на местно ниво в
Македония не е единственото, което характеризира отношенията между България, Сърбия
и Гърция. Налице е и обратната тенденция –
сондажи и преговори за политически съюз
между балканските държави, насочен основно срещу Турция. Най-значимата проява в
това отношение е българо-сръбският договор
от 1904 г.
През пролетта на 1904 г., за да нормализира поне частично отношенията си с Османската империя, българското правителство
сключва двустранно споразумение с нея. Паралелно с водените с Турция преговори кабинетът на ген. Рачо Петров започва предварителни разговори и с официален Белград.
Продължителните преговори, водени в
Белград, протичат нелеко поради разминаващите се позиции на двете страни по много от
спорните въпроси. Изпратеният още през
януари в сръбската столица полковник Христофор Хесапчиев получава инструкции от
правителството за сключване на военнополитически съюз на базата постигане на споразумение за автономия на Македония.[4] Първоначално българският представител е оптимист и дори изказва прогнозата, че притиснати от австрийската заплаха и неможещи да
разчитат на ангажираната на Изток Русия,[5]
управляващите в Кралството ще склонят на
преговори за автономия. При започналите
разговори, въпреки че декларативно приема
автономния принцип, сръбското правителство
продължава да се придържа към традиционната си политика за подялба на областта на
сфери на влияние и бъдещ дележ. Непроменено остава и становището на официален
Белград, че територията на Македония
включва само Солунски и Битолски вилает,
докато целият Скопски (Косовски) вилает
попада в т. нар. Стара Сърбия, населена основно с албанци и сърби.[6] Едва през пролетта на 1904 г., с идването на Димитър Ризов
от Цетина, преговорите навлизат в решителен
етап и са успешно финализирани. На 30 март
са подписани два официални документа –
Съюзен (таен) и Дружествен (оповестен) договор между Княжество България и Кралство
Сърбия. На следващия ден е подписан и заключителен протокол.[7] Според съюзния договор българската и сръбската страна се задължават да действат съвместно за запазване
на териториалното статукво в европейските
вилаети на Османската империя, като същевременно си оказват помощ в усилията за по-

добряване статута на своите сънародници
там. Подчертана е подкрепата за Мюрцщегската програма, както и желанието обхватът на
реформите да бъде разширен и с територията
на Одрински вилает.
Договорът между България и Сърбия има
преди всичко отбранителен характер. Чрез
него двете държави взаимно се стремят да се
презастраховат от евентуална изолирана акция на една от тях в Македония, както и от
потенциалната заплаха от австрийска (въпреки че името на Хабсбургската империя не е
изрично споменато) окупация на областта. В
този смисъл договорът освен антитурска, има
и антиавстрийска насоченост. Неслучайно,
въпреки че неговото съдържание остава тайно, след като фактът на подписването му получава публичност, се появява известно напрежение не само в отношенията на България с
Османската империя, но и с Австро-Унгария.
Реакцията на Виена дори принуждава премиерът и външен министър Рачо Петров да направи изявления пред австрийската преса, че
водените със Сърбия преговори имат само
икономически характер.[8]
Българо-сръбският съюзен договор от пролетта на 1904 г. няма дългосрочни политически последици. Въпреки че подписването на
договорите е последвано от поредица срещи
на най-високо равнище, включително и между двамата монарси Фердинанд и Петър, взаимното недоверие и подозрителност съвсем
не са преодолени. Изработването на предвидената военна конвенция под ръководството
на полк. Х. Хесапчиев и ген. Радомир Путник
(от сръбска страна) се забавя. Независимо че
все пак е одобрена, конвенцията така и остава
неподписана.[9]
Договорът от 1904 г. не разрешава основното противоречие между двете държави –
въпросът за бъдещата съдба на Македония.
България и Сърбия взаимно си декларират
подкрепата за Мюрцщегската реформена
програма, без да конкретизират бъдещия статут на областта. Крайно неудобният и предизвикващ основателните опасения на Белград термин „автономия”, въобще не присъства в документа. В окончателния текст на постигнатите договорености прозира и стремежът всяка от страните да прокара своето становище за решаването на македонския въпрос. Без да го изявява толкова демонстративно, сръбската страна продължава да се придържа към политиката на разделяне, докато
България отстоява традиционния принцип за
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политическа автономия и запазване териториалната цялост на областта.
В случая идеята за автономия е преди
всичко тактическа идея. Формулата е предложена от Уилям Гладстон, който още в периода след Освобождението на България съветва националните искания на македонските
българи да се поставят върху сериозна договорно-правна основа, защото само така могат
да имат тежест при дискусиите. А найнормалната база, при наличието вече на Берлински договор от 1878 г., може да бъде чл.
23 от този международен правен акт, в който
се предвиждат реформи и за Македония. Тяхното евентуално реализиране би могло да
подтикне процеса на постепенното обособяване на автономното управление в областта,
от което пък да се тръгне към пълното освобождение на Македония. Ето защо България
продължава да отстоява традиционния принцип за политическа автономия и запазване
териториалната цялост на областта.[10]
Още през лятото на 1903 г. се провеждат
интензивни сондажи за политическо споразумение и между България и Черна гора. Особена активност в това отношение проявява
българският дипломатически агент в Цетина
Димитър Ризов. Правителството на ген. Р.
Петров се интересува преди всичко от становището на черногорския крал Никола по въпроса за бъдещата съдба на Македония, както
и каква е руската позиция към създаването на
евентуален балкански съюз. Няколкомесечните разговори не дават конкретен резултат –
основно поради факта, че черногорското правителство се придържа към линията за подялба територията на Македония в случай на
война на балканските държави срещу Османската империя.[11] През следващата година,
не без съдействието на руската дипломация,
се полагат усилия българо-сръбските договорености да прераснат в троен балкански съюз
с включването в него и на Черна гора. Съдържанието на Дружествения договор е съобщено в Цетина, но въпреки започналите
предварителни сондажи черногорската страна
се отказва от сключването на договор с Белград. Желанието на княз Никола е договорното
разграничаване на балканските османски територии на сфери на влияние, докато българо-сръбските ангажименти имат единствено
отбранителен, превантивен характер и са насочени към запазване на териториалното статукво в Европейска Турция.[12]

Сръбското правителство на Милован Милованович от самото начало се отнася скептично към промените в Турция. Реакцията му
във външнополитически план обаче е умерена и крайно предпазлива. Сърбия е заинтересована както от запазването на нормалните
дипломатически, така и на интензивните стопански отношения с Турция. Традиционно
обтегнатите отношения с Австро-Унгария,
съпътствани и от драстични икономически
санкции, стимулират Белград да запази и
разширява османските пазари като изход от
тежкото положение. Същевременно постоянното напрежение с Хабсбургската империя е
предпоставка да се търси политическо споразумение с България, въпреки продължаващото остро противопоставяне в Македония.
Само няколко дни след промените в Турция М. Милованович прави предложение на
българското правителство чрез пълномощния
министър в Белград Андрей Тошев. Идеята на
сръбския премиер не е конкретизирана, на
очевидно е насочена към споразумение чрез
разграничаване сферите на влияние в Македония. Новото предложение е направено в
контекста на променената ситуация в Османската империя и е мотивирано с необходимостта двете държави да защитят сънародниците си и техните малцинствени права при
евентуално усложняване на обстановката там.
В стремежа си да склони българската страна
към преговори М. Милованович използва и
руското посолство в Белград – особеност,
която ще стане характерна за сръбско – българските отношения през следващите години.
Малко след срещата със сръбския премиер
А.Тошев е убеждаван от управляващия руската легация Еврейнов с идентични мотиви в
предимствата на един съюз между двете балкански държави.
Българската реакция на сръбското предложение е въздържана. Външният министър
ген. Стефан Паприков дава указания на А.
Тошев да не отхвърля принципно инициативата, но да заеме изчаквателна позиция. Ст.
Паприков изказва становище, че при изменената и все още неизяснена обстановка в Турция моментът за сериозни преговори не е
благоприятен. Същевременно сръбското правителство постепенно формулира позицията
си към младотурския режим и не подновява
сондажите за преговори. Започналите преговори между представителите на комитета
„Единство и прогрес” и легализиралите се
български и гръцки чети създават опасност от
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изолиране на все още действащите в нелегалност сръбски формирования. В началото на
август, след дадени инструкции от външното
министерство в Белград, кадрите на Сръбската четническа организация слизат в градовете,
за да демонстрират наличието на сръбско
присъствие в Македония. Същевременно,
далеч не случайно, М. Милованович прави
официално изявление в Скупщината, че конституционният режим в Турция открива нови
възможности и перспективи за изява на сръбското население там. Към изменената сръбска
позиция несъмнено влияние оказва и фактът,
че изявленията и първите действия на младотурците предполагат скорошното отпадане на
въпроса за автономия на македонските вилаети. Приоритетните интереси на Белград към
Македония за сметка на страдащото от албанските репресии население в Стара Сърбия
(Косово) проличават и в избора на център на
новата легална политическа формация. т. нар.
Сръбска демократическа лига е учредена в
Скопие и въпреки активността си в районите
с етнически сръбско население, има за основна цел да ръководи и организира пропагандата в Македония.
През следващите седмици въпросът за
обявяването на българската независимост
видимо охлажда перспективите пред сръбскобългарското сближение. Последвалата анексия на Босна и Херцеговина и поредното напрежение с Австро-Унгария почти изцяло ангажират външната политика на Сърбия и оставят на заден план въпроса за споразумение
с България.[13]
Българо-сръбските преговори от 1908 г. за
пореден път се провалят поради спорния
македонски въпрос. Правителството на Александър Малинов отказва да преговаря за подялба на територии с българско население
под какъвто и да е предлог. Независимо от
липсата на видим резултат държавите от Антантата продължават да залагат на евентуалния съюз между България и Сърбия, който е
разглеждан като най-ефективното средство
срещу австрийската политика на Балканите.
Най-активна и последователна в опитите да
ангажира двете балкански страни с договорно
споразумение е руската дипломация. Позицията на Съглашението определя и поведението,
към което се придържат Германия и АвстроУнгария. Централните сили се опитват да
противодействат на създаването на балкански
военнополитически съюз, като се стремят да

задълбочават противоречията между малките
държави в региона.[14]
Въпреки че македонският въпрос е основен за правителството на А. Малинов, едва
след признаването на Независимостта то
предприема известни стъпки за неговото решаване. Във външнополитически план се
разчита преди всичко на подкрепата на Русия,
която изиграва ключова роля в уреждането на
финансовите проблеми с Турция. През февруари 1910 г. българска делегация на найвисоко равнище, в която влизат цар Фердинанд, премиерът А. Малинов и външния министър ген. Ст. Паприков, заминава на официално посещение в Петербург. Въпреки
официалният характер на визитата, тя има и
неафиширана, прагматична задача – евентуално подписване на политическа и военна
конвенция между двете държави. Започналите преговори с Александър Изволски, Сергей
Сазонов и пълномощния министър в София
княз Дмитрий Сементовски-Курило само показват сериозните различия в позициите и
малката вероятност от постигане на компромис. Българските представители претендират
за цяла Македония заедно с главния център
на областта Солун, както и за Източна Тракия
с Одрин. Военната конвенция, която Русия
предлага, е с неравностоен характер и по същество се стреми да ангажира България към
Антантата в бъдещия световен конфликт. Тя е
част от серията от събития, които маркират
общото сближение между Франция, Британия
и Русия и сформирането на Тройната Антанта.[15] Според руското предложение царството се задължава да воюва на страната на империята в случай, че тя започне война с друга
държава, но самата Русия се ангажира да
окаже военна помощ на България само ако
последната бъде нападната. Руската дипломация настоява преди всичко за постигане на
българо-сръбско споразумение, разглеждано
от нея като предварително условие за каквито
и да е бъдещи договорености. На практика в
Петербург, макар и в името на обединението
на балканското славянство, подкрепят сръбската позиция за подялба на Македония и поконкретно – аспирациите на Белград за западните и северните части на областта.[16]
През пролетта на 1910 г. руската дипломация изработва проект за българо-сръбска политическа конвенция. Проектът е резултат от
активизирането и на сръбската страна. През
март 1910 г. крал Петър, Н. Пашич и М. Милованович посещават руската столица и успя-
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ват да си осигурят съдействието на имперските кръгове за сръбски излаз на Адриатика и
подялба на Македония. Руският проект предоставя на България по-голямата част от Македония без западните й части, както и Източна (Одринска) Тракия без Одрин, но въпреки това предизвиква възраженията на кабинета Малинов, който продължава да се придържа към принципа за запазване териториалната цялост на областта. Същевременно
руската страна изработва и проект за военна
конвенция с България, като се съгласява с
бъдещото присъединяване на Солун, но не
отстъпва по въпроса за Одрин. Освен това в
проекта не се уточнява и бъдещата българосръбска граница в Македония. Правителството на А. Малинов не проявява склонност към
компромисно решение на проблема. В отговор на руското предложение то изготвя контрапроект, според който в зоната на българските териториални претенции отново влиза
Одрин. Българската страна настоява и за клауза, която би я защитила от евентуална намеса на Румъния. Преговорите замират, без да
получат някакво по-сериозно развитие.[17]
От лятото на 1910 г., с усложняването на
обстановката в европейските вилаети на Османската империя, отношенията й със съседните балкански държави стават все понапрегнати. Официалните ноти, отправяни от
правителствата на България и Сърбия за нарушаването правата на техните сънародници,
срещат нерешителната и разнородна реакция
на Великите сили. Докато държавите от Съглашението предупреждават, макар и в умерен
тон Високата порта да преустанови насилията, Германия и Австро-Унгария заемат повече
или по-малко протурска позиция. За да неутрализират потенциалните опити за създаване
на балкански съюз с антиавстрийска и антиосманска насоченост, Централните сили се
опитват да сближат Османската империя с
Румъния. До формално обвързване между
двете държави не се достига, но българското
правителство осъзнава и отчита с необходимата сериозност румънската опасност, произтичаща от претенциите на северната съседка
за цяла Добруджа.[18] В този смисъл сравнително близките връзки между Цариград и
Букурещ оказват възпиращия ефект, на който
разчитат двете централноевропейски империи.
Първоначално правителството на Гешов
провежда предпазлива външна политика. То
се опитва да постигне политическо споразу-

мение или поне трайно нормализиране на
отношенията с младотурците, за да облекчи
съдбата на българското население в Европейска Турция. Втвърдяването на младотурския режим обаче не създава предпоставки за
подобно споразумение. Вследствие на репресивните действия на османските власти и
заселваните в Македония и Одринско мюсюлмански бежанци (мухаджири), българското население прогресивно намалява. По думите на самия Гешов, в отговор на българската инициатива от турска страна било получено само едно „мъртвородено” предложение,
направено еднократно и абсолютно неприемливо за България. Позицията на Високата
порта насочва българската външна политика
в друга посока и в значителна степен предопределя последвалото сближение със Сърбия.[19]
Сръбската страна също предлага постигането на споразумение за Македония на базата
на „взаимни отстъпки”. Същността на предложението, направено чрез българския пълномощен министър в Белград А. Тошев, отново се свежда до подялба на областта. В
донесение до Иван Евстр.Гешов от 1 април
1911 г. А. Тошев съобщава, че по негова покана е посетил външния министър М. Милованович. По време на срещата министърът
повдигнал въпроса за двустранно споразумение без да конкретизира сръбските претенции, но в хода на разговора станало ясно, че
те обхващат Скопско и Велешко.[20] Малко
по-късно сръбският премиер Н. Пашич директно предлага на А.Тошев споразумение за
подялба на Македония. По настояване на
Иван Евстр. Гешов българският дипломатически представител изготвя обширен доклад
относно сръбските претенции. Отчитайки
тяхната несъстоятелност, А. Тошев все пак
допуска отстъпването на неголеми части от
Северна Македония (северно от линията Скопие - Куманово) като условие за постигането
на трайно българо-сръбско споразумение.[21]
Така, в резултат на вътрешните политически
промени, но и на външнополитическите реалности, трайно отстояваната в продължение на
няколко десетилетия българска позиция за
неделимост на Македония постепенно започва да се променя.
Войната закономерно активизира българското и албанското освободително движение,
които в годините след Младотурския преврат
се явяват основен дестабилизиращ фактор в
Европейска Турция. През октомври 1911 г.
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ВМОРО излиза с мемоар до представителите
на Великите сили, в който официално декларира възстановяването на въоръжената борба
и връщане към старата цел – автономията на
Македония.[22] Искайки автономия на Македония, ВМОРО действително стои на договорно-правни позиции, обезсилващи нападките на Сърбия и Гърция. При евентуалното
реализиране на автономната идея се осигурява главното – да започне самоуправление на
цялото население, болшинството между което
съставляват българите.[23] През есента албанските ръководители планират мащабно
въстание за пролетта на следващата година.
Усилията на този етап обаче и на сръбското, и
на българското правителство са насочени към
въздържане на албанците от въстание, което
би усложнило преждевременно обстановката
на Балканите. От балканските държави само
Черна гора се намесва открито в подкрепа на
въстаниците, разчитайки на част от османски
територии при евентуална подялба. Правителството на Гешов полага усилия както да
сдържа дейността на ВМОРО, така и да предотврати по-тясното взаимодействие между
българското и албанското революционно
движение.
Потенциалната опасност от формиране на
голяма автономна Албания дава сериозен
първоначален тласък на българо-сръбските
преговори. Особено заинтересована е Сърбия,
която разглежда въпроса за решаването на
противоречията по македонския въпрос в
контекста на исканията си за излаз на Адриатическо море, възможен единствено през Северна Албания. Притесненията в София, макар и далеч по-умерени, също имат своето
значение. В широките си граници проектираното и протежирано от Австро-Унгария албанско държавно образувание обхваща
Шкодренски, Косовски, Битолски и Янински
вилает, което означава и части от географската област Македония със значително българско население.
Вследствие от динамично изменящата се
обстановка на Балканите, а и под непрекъснатия руски натиск, правителството на Иван
Евстр. Гешов възприема линията на компромисно споразумение със Сърбия. Дипломатическият представител в Петербург (и бивш
външен министър) ген. Ст. Паприков настоява за подновяване на българо-сръбските преговори. „Когато и да е – прогнозира
Ст.Паприков – ние, щем-нещем, ще сме принудени да направим концесии на Сърбия.

Колкото по-късно сторим това, толкова концесиите ще бъдат по-големи.” След продължителен период на колебание управляващите
за първи път официално отстъпват от принципа за неделимост на Македония и дават ход
на преговорите със Сърбия.[24] За тях знаят
само няколко души – цар Фердинанд, Иван
Евстр.Гешов,
временно
изпълняващият
длъжността външен министър Т. Теодоров и
пълномощните министри Д. Ризов и Д. Станчов.
Началото на същинските преговори е поставено през септември 1911 г. в Белград. Основна роля в тях играе специално пристигналият от Рим Д. Ризов. Като изходна база се
използа сръбско-българският договор от 1904
г. Изборът на импулсивния, склонен към
крайни, дори авантюристични действия (въпреки дългогодишния си политически опит) Д.
Ризов се обяснява с неговото участие при
изработването на предишния договор. Според
Иван Евстр. Гешов първоначално е съставена
Промемория с колективното участие на двамата министър-председатели, Д. Ризов и Д.
Станчов. Документът потвърждава автономията на Македония, но същевременно указва,
при невъзможност от нейното осъществяване,
разделянето на областта между България и
Сърбия. Формулата за арбитраж е добавена
по-късно от Д. Ризов. В първоначалния вариант по-голямата част от областта остава в
България, а Скопски санджак преминава в
границите на Сърбия.[25]
През следавщите месеци преговорите се
водят не особено интензивно поради съществените различия в позициите на двете държави. От сръбска страна с тази задача е натоварен пълномощният министър в София Мирослав Спалайкович. Българската страна е
представена от самия Иван Евстр. Гешов,
който периодично се консултира със Стоян
Данев и министрите Т. Теодоров и Никифор
Никифоров. В хода на преговорите сърбите
предявяват все повече териториални претенции. През октомври 1911 г. М. Спалайкович
представя в София проект за договор, според
който Македония се разделя на три зони – две
безспорни (сръбска и българска) и една, подлежаща на арбитраж. В документа въобще не
се споменава думата автономия. Това подтиква Иван Евстр. Гешов да делегира Д. Ризов и
Д. Станчов в Париж, където в лична среща с
Милован Милованович те излагат българската позиция по македонския въпрос.[26]
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След известна пауза, през ноември 1911 г.
по инициатива на М. Милованович разговорите между двете страни са подновени. На 15
декември М. Спалайкович представя новия
сръбски проект, който включва автономията
като вариант, но на практика отдава предимство на подялбата на областта, като очертава
необосновано голяма „спорна” зона. Последват дълги мъчителни преговори за обхвата на
„спорната” и „безспорната” зони. За постигането на окончателния компромисен вариант
немалка е заслугата на руската дипломация в
лицето на пълномощния министър в София
Анатолий Неклюдов и военния аташе Романовски.[27] Прибягвайки до разнородни средства за убеждаване, вариращи от увещания до
заплахи, руските представители постигат
своята основна цел. Сръбската страна е принудена да отстъпи по повечето от своите първоначални искания освен Струга и бреговете
на Охридското езеро. Съставен е протокол,
оформящ постигнатото споразумение, който
ляга в основата на по-късните договори и
военната конвенция.[28]
При окончателния текст на договора
принципът за автономия на Македония, за
който толкова настоява българската страна,
формално се приема, но в твърде условна
форма.[29] Реално постигнатото споразумение е за подялба на областта на „спорна”
(подлежаща на арбитраж) и „безспорна” (българска) зона. Поради твърде различните позиции на двете страни преговорите отново се
затягат, но българското правителство, възприело компромиса по отношение целостта на
Македония, е решено да финализира процеса.
С активното и на моменти решаващо съдействие на руската дипломация на 29 февруари/
13 март 1912 г. между България и Сърбия е
подписан съюзен договор, в тайния анекс на
който залягат решенията за бъдещата съдба
на областта.[30] Секретното приложение
предвижда при евентуална война срещу Турция всички освободени територии временно
да бъдат управлявани съвместно (под формата на кондоминиум) за срок най-много до три
месеца от подписването на мирния договор.
След това разделението ще стане върху принципа, че Сърбия признава правото на България да присъедини всички земи на изток от
Родопите и р. Струма, а българската страна –
сръбските права върху териториите на север и
запад от планината Шар. Останалата област
(т. е. цяла Македония), въпреки присъствието
в анекса на автономисткия вариант за нейно-

то управление, е прецизно и детайлно разделена на две зони. За арбитър по въпроса за
принадлежността на „спорната” област, за
която сръбската страна има дългогодишни
нескрити претенции, е определен лично руският император.[31] Българо-сръбските договори са допълнени и от споразумение между
генералните щабове на двете държави. [32]
Доуточняванията по договора продължават и през следващите месеци. На 7 май 1912
г. А. Тошев информира с писмо от Белград
Иван Евстр. Гешов, че е получил проекта на
М. Милованович. Според пълномощния министър документът не се различавал съществено от този на българския министърпредседател. Различието било единствено във
формулировката „между Шар планина и Родопите” вместо „южно от Шар планина” в
проекта на Ив. Евстр. Гешов. А. Тошев предлага излизане от ситуацията с компромисния
вариант „между Шар планина и Струма”, с
който, по собствения му израз, няма „да ни се
връзват ръцете в Одринско”. Той отбелязва,
че отново изпраща в София проекта на сръбския премиер за евентуални последни корекции и съобщава на Иван Евстр. Гешов, че ако
той е съгласен, могат да пристъпват към размяна на нотите. Пълномощният министър
обобщава, че „иначе няма друго какво да се
изменя от сръбския проект, който е тождествен с нашия”.[33]
Договорът за приятелство и съюз между
Царство България и Кралство Сърбия, подписан в София на 29 февруари 1912 г., предвижда сключването на военна конвенция в срок
най-много до 15 дни от датата на официалното подписване от двамата министърпредседатели. Руският арбитраж се разпростира само върху „спорната” зона в Македония. При всички останали спорни въпроси се
предвижда двустранно решаване на проблемите, съобразно клаузите от договора, анекса
и военната конвенция.
Конвенцията е подписана на 29 април във
Варна от двамата министър-преседатели и
военните министри ген. Н. Никифоров и ген.
Р. Путник. В съответствие с нея на 19 юни
1912 г. е подписано и споразумение между
щабовете, което визира практическото взаимодействие между двете армии в случай на
война срещу Турция. От българска страна то
е подписано от началника на Генералния щаб
ген. Иван Фичев, а от сръбска – от ген. Р.
Путник. Писмената забележка на Фичев, че
презумцията за първостепенното значение на
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Вардарския боен театър пред Тракийския
принадлежи на сръбския щаб, „за което не
поемам никаква отговорност”, показва разногласията още на този първоначален етап.
Различията се задълбочават при последвалата
размяна нa мнения между генералните щабове. Сръбската страна продължава да настоява,
че основният театър на бойните действия ще
бъде долината на Вардар, а българската –
долината на Марица (т. нар. Марицски боен
театър). Тези различия са видими и при следващото споразумение между генералните
щабове, подписано в Белград на 23 август.
Последното споразумение от 15 септември,
съставено в навечерието на общата мобилизация, определя България да предостави една
дивизия за Македония, която да базира в
Кюстендил, а една сръбска дивизия да бъде
превозена от Сърбия в Кюстендил за съвместни действия под общото оперативно сръбско
командване.[34]

Междувременно се активизира руската
дипломация, която подкрепя сръбската позиция за подялба на Македония и се стреми да
се постигне българо – сръбско споразумение,
но България продължава да се придържа към
принципа за неделимост на областта.
След правителствената смяна в България и
идването на власт на правителството на Иван
Евстр. Гешов, Белград отново предлага споразумение за подялба на Македония. Управляващите в София постепенно започват да
отстъпват от защитавания до този момент
принцип на неделимост на областта.
На започналите преговори в Белград през
есента на 1911 година се обсъждат различни
варианти на решаване на Македонския въпрос. С активното съдействие на Петербург и в
резултат на готовността на българската страна за компромис се достига до подписването
на Договор за приятелство и съюз между
Царство България и Кралство Сърбия, който е
придружен от таен анекс, в който залягат
решенията за бъдещата съдба на Македония.

***
След потушаването на ИлинденскоПреображенското въстание, разглеждано от
Белград като българска проява се засилва
сръбската пропаганда в Македония и това
изостря отношенията между България и Сърбия. Въпреки противоречията между двете
страни, традиционно обтегнатите отношения
с Хабсбургската империя, подтикват Белград
да търси политическо споразумение с България, въпреки продължаващото противопоставяне в Македония.
В началото на XX век освен съществуващите конфликтни моменти между двете съседни балкански държави се наблюдава и
обратния процес – на търсене на пътища за
сближение, като резултатът от тези действия
е подписаният Българо-сръбският съюзен
договор от пролетта на 1904 г., който обаче
не разрешава натрупаните проблеми, защото
и двете страни са на противоположни позиции за съдбата на Македония – от запазване
на териториалната цялост на областта и автономия до прилагане на принципа на разделение.
Желанието на Белград да продължи българо – сръбско сближение не се увенчават с
успех до средата на 1910 г., като за това могат
да се посочат две основни причини – поддържането от сръбска страна на идеята за
разделение на Македония и обявяването на
българската независимост, което променя
международната обстановка на Балканите.
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