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PLANNED PERIOD (1980-2000) 

 

A. Baran Dural 
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ABSTRACT: While in Europe the first radical example of urban planning was encountered in the 18

th
 cen-

tury, the available data suggests that the urban planning started to be visible in Turkey during the second half of 

the 19
th

 century. (SENCER, 1979: 14-20) The public housing and cooperative attempts which were seen first in 

the mid 1930’s in Turkey have not showed the required development for many years and the public housing were 

placed on a healthy track in 1984 with the help of the state. Important functions were given to the public housing 

cooperatives whose number reached tens of thousands by the 1990’s and to various municipal initiatives in 

meeting the housing needs of the middle and upper income groups. The works which were carried out under the 

leadership of MHA put into operation in 1984 have been effective in making the public housing estates more 

healthy and in better quality and in resolving the housing needs of the lower income groups partially even 

though they still remained far from meeting all the needs. Statistical data showed that only 45% of the residences 

were durable. After the 2000’s, the MHA projects were realized in a way that meets the expectations of the mar-

ket more rapidly, especially in the period when Development and Justice Party came into power, MHA was men-

tioned  together with the concept of annuity, and even though it is disappointing, the municipalities which care 

about the housing problems of low income groups direct the debate into different fields.  

Key words: Development plans, urbanization, social housing, liberal era, social state 

 

While in Europe the first radical example of 

urban planning was encountered in the 18
th
 cen-

tury, the available data suggests that the urban 

planning started to be visible in Turkey during 

the second half of the 19
th
 century. (SENCER, 

1979: 14-20) In Turkey the process of urban 

planning consists of three phases including re-

search, planning and implementing. However, it 

is very difficult to say that a system of serious 

rules is detected in relation to the researching 

phase which constitutes one of the most impor-

tant pillars of the process. It is very interesting 

that when it was requested to answer the integrity 

of questions including 125 items it was not speci-

fied in the regulation dated in 1936 related to the 

development plan of the municipalities that 

which researching method were used as a basis 

for these responses.  

 

Introduction: Legislative Changes 

The Reconstruction Law No. 3194 which is 

currently in force does not contain a provision 

for fixing the necessary researches. (RG, 

2.11.1985:18916) In Turkey the first serious 

studies on researching methods were carried out 

in 1996-1997, however the information obtained 

from the results of these researches was started to 

be used after 17 August 1999 Earthquake. (Habi-

tat-2 Istanbul +5, 2000: National Report and Ac-

tion Plan) It can be said that the following data is 

expected to be used during the researching proc-

ess: “The city’s population estimated to be in the 

next 20 years, data related to the city’s social 

and economic structure, the direction and speed 

of the city’s development, the population and the 

building densities predicted on the basis of these 

developments, state of transportation have to 

establish a connection with the national devel-

opment and the regional planning of the devel-

opment plan”. (KELEŞ, 1988:142-143) 

The Reconstruction Law No. 6785 which 

came into force in January 1957 obtained an ob-

ligation for all the municipalities with a popula-

tion over 5000 to make reconstruction plan. 

However, with another arrangement made in 

1987, extensive authority was given to the Minis-

try by removing the reconstruction plan out of 

the exclusive control of the municipality with the 
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condition of providing the fulfilment of the pub-

lic services. With the law No. 3394 issued on this 

date, the authority in accordance with the recon-

struction can be transferred to the Ministry of 

Public Works and Housing from both the metro-

politan as well as all the other municipalities 

with the approval of the Prime Minister if it is 

necessary. (RG, 30.601987: 19503) The works 

which can be done by the Ministry according to 

the same law are the followings:  

“Directly making, changing and confirming 

the revision of the master applications with the 

reconstruction plan of the neighbouring areas 

and the environmental plans within the munici-

pal boundaries including zones with environ-

mental plan completely or partially until it 

reaches the map section or the place. The mu-

nicipalities have to comply with the plans which 

are approved in this format. The review and as-

sessment which will be done on these plans de-

pend on the same method.” (RG: 19503) 

However, the legal provisions related to the 

authority limitations of the local governments 

were cancelled in 1991by the Constitutional 

Court through an appeal. (RG,28.11.1991: 

21065) 

 

Major Plan Concepts 

Although the plan concepts are divided into 

many sub-titles within the reconstruction law, the 

definitions of three of the major plan concepts 

are given. These concepts are zone, environ-

mental layout and reconstruction plan. The re-

gional plans are carried out by SPO according to 

the socio-economic development trends and pre-

dictions related to the potential growing power of 

the area in order to determine the distribution of 

the infrastructure made in line with these predic-

tions. The environmental layout plan is prepared 

in line with the planning decisions of the country 

–area in order to determine the settlement and 

land use such as industry, agriculture, tourism 

and transportation. (KELES: 149)  

“Reconstruction plan is a legal approved 

document showing the utilisation forms of the 

land parcels and the main land forms on the 

maps ( which may also indicate the cadastre 

status) in order to find the best solutions out of 

the available and obtainable possibilities to pro-

tect the health of the city and town residents, the 

social, economic and cultural needs for the pur-

pose of good living by establishing a balance 

between the urban functions such as living, 

working, recreations and transport based on the 

data of the country, region and  city. “ (KELEŞ, 

2000:150) 

The Reconstruction Law No. 3194 which en-

tered into force in 1985 states that the reconstruc-

tion plans enter into force after the approval of 

the municipal council. Again publicity is essen-

tial within the reconstruction plan according to 

the law. The mayor or the civil administrators 

provide the whole or a part of the reconstruction 

plan for the citizens against a certain fee. The 

metropolitan municipal council has the authority 

to do, to have done and to implement the master 

reconstruction plan in accordance with the gen-

eral rules and to supervise the reconstruction 

plans of the district municipalities by approving.
1
 

Today building large housing sites instead of 

building houses individually is becoming in-

creasingly important in resolving the housing 

problem. The attempt to make large housing site 

is called “public housing”. This type of housing 

thought to be more advantageous in terms of 

technique and planning and also in terms of cost 

due to the opportunity to buy more construction 

materials on lower prices. (KÜNTAY, 1937:34) 

The public housing projects are undertaken either 

by large public housing associations within the 

public sector or by large public housing associa-

tions or cooperatives within the private sectors. 

The housing cooperatives are divided into four 

groups according to the undertaken missions. 

The first type of cooperatives are the saving 

funds which collects the small savings of the 

partners on the purpose to build houses in order 

to redistribute it as credit. These cooperatives 

assign the ownership of the housing to their part-

ners. 

The second type of cooperatives takes over 

the constructing process of the housing. They 

make the housing estates themselves or through 

subcontractors. The ownership of the housing 

estates belongs to the cooperative. The partners 

are recognized as renters with granted privileges. 

They cannot be forced to leave the housing estate 

and their rights of residence can be transferred to 

the heirs. (KELEŞ:293) In this sense, the second-

type cooperatives produce results for the low-

income families. The third type of the coopera-

tives has responsibilities for the care and man-

agement of the housing estates. The fourth and 

final type of cooperative are granted to fulfil 

more than one of the aforementioned tasks and 

are allowed to be represented within the man-

                                                           
1
 See Article 6 of Law No.3030 
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agement of those who have the right to use the 

houses as renters. 

With the public housing project in some 

countries where the housing shortages are not 

supressed some other conveniences are also pro-

vided for the citizens. Especially in the disaster 

area where natural disasters are often experi-

enced it can be frequently observed that the state 

provides financial assistance for those who build 

their own houses. (KELEŞ, 1988:81-112) Renter 

problem is another phenomenon experienced 

both in public housing and also in individual 

buildings. Especially in industrial regions or in 

cities with intense immigration a significant por-

tion of the population solves the housing prob-

lems through renting. Starting from the princi-

ples of “social state” the state undertakes a me-

diation role between the owners and renters in 

order to prevent the renters from oppression and 

from remaining under the pressure of overpriced 

renting fees through “rent control”. (GERAY, 

1983: 115-145) 

The first housing cooperative in Turkey was 

founded in 1887 in Istanbul by the members of 

the British minority. In 1934 the first housing 

cooperate which was founded by Turkish entre-

preneurs started the construction of a housing 

estate. (KELEŞ: 311). In the 1990’s the number 

of the housing cooperatives exceeded 40 thou-

sand and the number of members participating in 

these cooperatives reached 1 million and 650. In 

the housing production the share of the housing 

cooperatives was 9% in the 1980’s, 25% in the 

1990’s and 30% in the beginning of the 2000’s. 

Although these cooperatives concentrate on 

towns with more than 200 thousand population, 

the citizens who benefit from the housing coop-

eratives seem to belong to the groups with mid-

dle or upper income. Still after 1993 the small 

businesses, workers and civil servants attempted 

to take part in the housing cooperatives. 
2
 

It was an interesting development when in 

May 1988 in a very short time the Central Union 

of the City Cooperatives which was founded by 

18 housing cooperatives managed to create a un-

ion including 400 cooperatives and 53 thousand 

members. Kent –Koop and Konutbirlik are the 

leading organizations of the Central Union. 

However it is a serious problem that the Ministry 

of Public Works and Housing does not have con-

trol over these cooperatives, the audit is shared 

among the Ministry of Commerce, local authori-

                                                           
2
 For more details apply for the work of the Tekel 

Sarıyer Houses Cooperative 

ties and the Public housing Management. Espe-

cially the research conducted after the Marmara 

Earthquake revealed that some of the coopera-

tives built the housing on the top of rotten basis. 

(Habitat-2 Istanbul+5: National Action Report- 

Emergency Measures) 

Meanwhile the government order of the Na-

tional Housing Policy using the slogan “All citi-

zens going to be homeowners” is very important. 

(RG, 6.5.1980: 16980) This government order 

touches upon briefly the points of meeting the 

housing needs of all citizens of the Republic of 

Turkey and building these houses appropriate to 

the Turkish- Islamic traditions.
3
 

 

Housing Types and Construction Materials 

The size of the housing estates supported by 

public funds has always been a serious problem. 

It was observed that in the practice before 1984 

government gave support for the making of 

housing estates whose size was an average of 80 

m
2
 in 2+1 shape, in 1985 the political power who 

was afraid from the responses increased the size 

of the supported housing up to 150m
2
. (RG, 

1.3.1984:18323). Contrary to this decision, the 

support application made for houses between 80-

100 m
2 

was around twice as more as for the lar-

ger houses and the government took care to pro-

tect the limit of 80-100 m
2. 

 

The discussions in 1984 resulted in the more 

common use of two concepts within the housing 

policy terminology in Turkey. These concepts 

are the “public housing” and “luxury housing”. 

The houses built for the housing of the people 

with low and middle income living in slums and 

inconvenient houses is called public housing.  

The state intended to provide support for the 

construction of such houses however the inves-

tors were not enthusiastic for the public housing 

due to the requirement to keep the profit rate at a 

low level.  

Another problem observed in the housing 

policies in Turkey was the poor quality in the 

production of bricks. In the period between 1980 

and 2000 75% of the bricks were produced in 

primitive brick warehouses and only 25 % were 

produced within healthy, quality factory condi-

tions. (KELEŞ: 342) Additionally, the construc-

tion tools used and produced in Turkey are the 

followings: binding agents (cement, plaster), ter-

racotta made (bricks, tiles) wood, construction 

                                                           
3
 The requirement of houses appropriate to the Turk-

ish-Islamic model was reported in 1979 for the first 

time through another decree. 
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glass, paint, construction iron, pipe and plumbing 

supplies. 

According to a calculation made in 1994, the 

construction sector constitutes the foundation of 

25 industries and in this way it employs about 1 

million 200 thousand people. Again according to 

the same study it was necessary to make an im-

portant part of the construction materials local to 

decrease the cost of the houses. In addition, em-

ploying unskilled workers in the construction 

sector may cause mistakes in the composition of 

building materials, loss of material or may pre-

vent the adaptation of modern construction tech-

niques. (GÖKDEMİR, 1994:26-31) 

 

Overview of the Housing 

Policy during the Planned Period 

In this section it will be satisfactory to refer 

only to the 4
th
 Plan and its after period because 

these are interesting for the world of the study. In 

the 4
th
  5-Year Plan it is reported that measures 

will be taken in order to prevent the speculation 

caused by the ground rent and that the infrastruc-

ture such as road, water, sewerage services 

brought to the squatter settlements will be lim-

ited. The proportion of the housing investments 

did not drop below 19% although it was pre-

dicted 14.6 % within the fixed capital invest-

ments in the perspective plan of the squatter im-

proving areas which recognised long-term usage 

rights for the citizens living on the public lands. 

(KELEŞ: 350) 

Meanwhile, the main feature of September 12 

occurred during the period of 1981-1983 was the 

legislation of the 1
st
 Public housing Law. How-

ever this law could not have the possibility to be 

implemented because during this period the citi-

zens were enthusiast to make investments to the 

bank due to the 50% interest rate they received. 

While it was predicted that the citizens would 

invest their savings into properties, often it was 

observed that they sold their properties and in-

vested the money to the bank.  

 

Public Housing Act 

The Public housing Law No. 2487 aims to 

move from small investors towards the large in-

vestors in order to solve the public housing prob-

lem. According to the law in order to consider an 

area as public housing at least 750-1000 apart-

ments need to be constructed in that area.  (RG, 

10.7.1981:17396) The “pre-saving” condition 

which was introduced in the law limited the 

benefiting possibilities of the group with lower 

income; the public housings become achievable 

for the middle and upper income groups. Accord-

ing to the law the public housing estate does not 

exceed the gross production size of 100m
2
. How-

ever this “balancing” contribution did not help 

enough to ensure service for the lower income 

group as well. (RG, 10.7.1981:17396) 

The Law No. 2487 took up seriously the re-

vival of the housing market, the prevention of the 

overloaded cities through the incentive precau-

tions, hosting the people in medium-sized cities 

and as a requirement increasing the employment 

opportunities of the medium-sized cities. Ac-

cording to this in places with a population over 

500 thousand the interest and the repayment con-

structions would be different, and it was stated 

that places where the population is less than 30 

thousand public housing was not needed.   

It was agreed to set up the Public housing 

Foundation Act. The fund which was established 

to finance the public spending in the public hous-

ings was opened at Turkey Real Estate and 

Credit Bank. According to the law, 5% resource 

would be transferred to the fund from the budget 

in order to meet the expenses of the fund every 

year through the Budget Act. The law which al-

located 5percent share from the fund for the new 

businesses which were established in order to 

produce building materials used for the public 

housing allocated another 3 percent share to meet 

the costs of housing measurement, .design and 

monitoring. (RG, 10.7.1981) 

The Public housing Law required the opening 

of a “building saving account”. According to this 

condition the citizens who wish to obtain an es-

tate from the public housing estate are obligated 

to open an account at a bank and collect the re-

quired amount on this account. 25% of the esti-

mated construction cost has to be collected in 

this account maximum in three years, they are 

obligated to reinvest a quarter of the sum which 

accumulated in a year to the account. The person 

who was willing could apply for a  public hous-

ing estate a year after the account was opened.  

The Public housing Law decided to establish 

the Supreme Council of Public housing and the 

Provincial Public housing Committee. The Su-

preme Council could gather under the chairman-

ship of the Prime Minister or the Deputy Prime 

Minister while the Provincial Council was led by 

the Governor. It seemed to have serious prob-

lems due to the difficulties faced because in prac-

tice the property size was not reduced below 

100m
2 

and due to the transfer of the 5 percent 

budget share. The freedom provided by the mili-

tary government to the middle and upper income 
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groups in benefiting from the public housing 

pushed the lower income groups to shelter in 

slums. Indeed, before the announcement of the 

next Development Plan this law was cancelled 

due to the deficiencies in the practise and instead 

of this the Public housing Law of 1984 which 

was in use for many years was reintroduced. 

 

V.- VI. Plans 

The most important feature of the 5
th
 5-Year 

Development Plan was the point to improve the 

living standards in the slum areas, to meet the 

costs of the urban planning and housing and to 

find resolution for the ownership and zoning is-

sue of the slums. In the same plan it was aimed 

to make the construction sector to become the 

dominant and enriching element of the economy 

by adopting the efficiency of the property in-

vestments. It was reported that the housing inves-

tors would be supported openly and the persons 

in need would be directed to saving. Although in 

this plan it was calculated to produce 1 million 

491 thousand estates in practice this ratio re-

mained around 1 million. 

The 5
th
 and 6

th
 Plan entered the literature as 

“liberal era”. The 5
th
 5-Years Plan allocated 33.5 

trillion for housing production and expected the 

production of public housing around 1 million 

800 thousand. However the main feature of this 

plan was to reduce the size of the housing estate 

less than 100 m
2
 to make the people with low 

income and real needs benefit from these public 

housings and to provide financial assistance for 

the low-income citizens who built their own 

houses. (KELEŞ: 360-361) The new Public 

housing Law No. 2985 which marked the liberal 

period can be examined below: 

In the 7
th
 5-Years Plan it was aimed to en-

courage the acquisition of housing together with 

the production and it was expected to build 2 

million 540 thousand housings within 5 years. 

The most serious aspect of this plan was to re-

solve the housing needs in the areas like East and 

Southeast Anatolia through public housing, and 

parallel with it to fight against unemployment by 

encouraging the reverse migration with the addi-

tional work.  

 

The Benefits of Law No. 2495 

The Public housing Law No.2495 which en-

tered into force on 17 March in 1984 found it 

impossible to allocate 5 percent share from the 

budget expenditure for public housing. (RG, 

17.3.1984: 18344) Another feature of this law 

which was prepared against the troubles in or-

ganization and the incompetence of the old law 

at the production stage was the pressure made by 

the private sector in order to get a share of the 

public housing pie. However, this law also could 

not reach exactly the desired results due to the 

effects of the often changes. The Public housing 

regulation which was changed 7 times within 5 

years could take its finale shape after 5 years. 

(RG, 30.5.1989: 20180) However this final state 

was also changed in 1993 and after it a regula-

tion was developed which aimed to promote the 

production of the public housing estates on the 

lands of the municipality (RG, 14.11.1992: 

21405) 

The management of the Public housing Fund 

was given to the newly established Public hous-

ing Administration by the law. (RG, 17.3.1984: 

19344) The task of the Public housing Admini-

stration was to manage the Housing Fund. This 

organization which did not have the duty to man-

age the public housing policy applied to the 

Prime Ministry and to the SPO for resolving this 

problem. According to the law in the metropoli-

tan area the public housing estates must include 

at least 1000 estates while in the district munici-

palities at least 400 homes. According to the 

regulation which was prepared in accordance 

with the law the main criteria for determining the 

location of the public housing estates are the fol-

lowings: 

“There must be a need for housing estate in 

that settlement location,  the factors that may 

prevent the urban development should be re-

searched , it should be also researched whether 

there will be a need for housing in the future with 

a major investment project. In addition it should 

be far away from the fertile agricultural lands, it 

must be researched whether it would open a way 

to pollution problems, the condition of the sur-

rounding infrastructure and the social facilities 

can meet the potential needs of the public hous-

ing estate.” (RG, 17.3.1984: 18344) 

The extra advantage of the new law was to 

provide loans not only to the organization mak-

ing public housing estates but also to the indi-

viduals. In the above mentioned law it was very 

important to combine the public housing estates 

carried out by the contribution of the public or-

ganizations with the public housing projects of 

the private sector and to include the partners car-

rying out housing constructions with large hold-

ings to the sector which can benefit from the 

public sources. As it was stated before, the Law 

No.2985 increased the size of the estate for 

which loan can be given up to 150 m
2
. However, 
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due to the problems encountered in practise on 

May 30 in 1989 the law turned back to the old 

provisions with the 100 m
2
 basis. (RG, 

30.5.1989:20180) 

In the loan applications the share of the Public 

housing Authority was detected as 87.8 percent, 

while this share was 5.6 % for the Real Estate 

Credit Bank and 5.1 % for the Social Security 

Services. The average of the number of individu-

als who wanted to benefits from the loan lending 

business remained at 10 %. Loans were usually 

obtained by the cooperatives. In the law it was 

emphasized that loan cannot be given for holiday 

and recreational estates and that 85% of the loans 

granted for estates sized between 80-100 m
2
. The 

term of the loan was 5 years. 

 

Habitat-2 Istanbul+5 National 

Report and Action Plan Studies 

Also with two regulations it was intended to 

make the workers and officer segments benefit 

more from the public housing. In the Law 

No.3320 enacted in 1986 both the public sector 

and also the private sector was obligated to seek 

a solution for the housing problems of the em-

ployees. According to the regulation (which was 

not sought) of making an application the housing 

assistance was obligatory both for the employers 

and also for the workers, this right which could 

be used once by each family was provided for 

estates under 75m
2
. (RG, 22.11.1986:19289) 

In 1987 loan was provided for workers and 

civil servants who were the members of the So-

cial Security Service and were paying premiums 

at least for 1800 days. The workers and officers 

who applied for the aid which was planned to be 

distributed as interest-free loan assistance were 

wanted to pay 5 % of the obtained loan to meet 

the contribution ratio of the administrative ex-

penses. (RG, 12.2.1987:19370) 

In the Habitat-2 Istanbul +5 National Report 

and Action Plan which was published on August 

21 in  2000, the studies carried out between 1996 

and 2000 in order to regulate the housing policy 

in Turkey were discussed in detail. In the first 

part of the report after the evaluation of the over-

all opinions information was given in relation to 

the legislative changes made after the Habitat-2. 

The mentioned changes which cover the last four 

years are the followings: 

 

Legislative Changes in 4 Years 

a-The housing and land production policies 

and the legal framework were re-evaluated and 

the Study for the Development of the Housing 

Policy improved according to the suggestions 

was carried out by TOKI by using the grant fi-

nancing of the Japan government provided 

through the World Bank. 

b-The recommendations of the Housing Pol-

icy Development Study joined the report which 

was prepared by the Special Commission for the 

8
th
 5-Year Development Plan. Some of these rec-

ommendations went to the draft of the 8
th
 5-year 

Development Plan. 

c- Changes were made in the reconstruction 

regulations (1999-2000) 

d- Regulation changes were carried out re-

lated to the constructions in the disaster area. 

(1998) 

e-A new Construction Control System was in-

troduced nationwide which was necessary for the 

safety of the buildings and constructions. (2000) 

f-The tax rate was reduced by making 

changes in the building, housing and land tax 

system and the detection of the value which was 

the basis of the tax was connected to new rules 

(1999) 

g- Legislative changes were took place in the 

housing insurance system. Insuring was made 

compulsory for each estate which is located in 

areas with high seismic risk. (1999) 

h-The growth rate percent of the rent fee was 

limited to 15 % in 2000 and 10% in 2001 by re-

moving the rent fee control from the law. (2000) 

I- The temporary housing problem of the 800 

thousand citizens whose houses were either de-

stroyed or damaged by the earthquakes occurred 

between 17 August and 12 November 1999 was 

tried to be solved by the establishment of tent-

cities, 42 thousand barrack houses or by rental 

assistance. 

j- Construction of residential housing was or-

ganized up to 40 thousand for the property own-

ers whose houses were destroyed by the earth-

quake, for each of those who wanted to by es-

tates 6 billion of financing was provided. 

k-For those whose houses were damaged 

moderately the state paid contribution to repair 

their households 

l-Housing estates were built for the low-

income groups by the metropolitan municipali-

ties and by some other urban municipalities” 

(Habitat-2 Istanbul+5, 2000: National Report and 

Action Plan 

 

Recommendations and Determinations 

A series of projects were accepted and im-

plemented in the public housing which will be 

built according to the policy developed between 
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1996 and 2000 in order to facilitate the use for 

the disables. From this date the following offers 

were taken into consideration; taking measures 

which provides the possibility to the disabled and 

handicapped persons to participate in all social 

activities and separating a certain amount of 

housing estates which is only available for the 

handicapped and disabled persons. In parallel 

with this it was decided to increase the quota of 

employing disabled people to 3 % by employing 

disabled persons up to 3 % in the KSKs which 

will be established near to the public housing 

estates. (Habitat-2 Istanbul+5, 2000: National 

Report and Action Plan) 

In these reports particular importance was 

given to the development of the physical envi-

ronment in the urban areas and the suggestions 

put forward to the administration about the ways 

how to provide cultural opportunities for the so-

ciety and how to ensure the active participation 

of the people were presented to the attention of 

the Prime Minister by correlating them with the 

concept of “Safety of the City”. The experts who 

prepared the report want the Ministry of Public 

Works and Housing to take again active task in 

the housing policy and suggested not to give 

permission for housing without fulfilling the 

minimum standards by standardising the infra-

structure and superstructure attachment for the 

settlement areas which will be established after. 

In the report it was showed that on the seis-

mic map which was prepared in 1972 the earth-

quake activities was calculated incorrectly and 

lower amounts were given for the sake of the 

political interests. The experts who reminded that 

adequate protective measures were not taken un-

til earthquake occurred in this area complained 

that although the mistakes were corrected in 

1996 in the last earthquake map precautions were 

still not taken. (Habitat-2 Istanbul+5, 2000: Na-

tional Report and Action Plan) 

 

Foreign Credit Facilities 

In the National Report and Action Plan it was 

aimed to develop the foreseen investment and to 

mobilise the sources which will be used for the 

private and public spending in order to sustain it 

in an effective way. According to the information 

given by the experts who prepared the report the 

distribution of the foreign loans which were 

taken in terms of the mobilization of the external 

and internal resources are the followings in mil-

lion dollar scale: 

IMF 500, World Bank 1.024,8, CEB 300, EC 

635, Islamic Development Bank 300, Gulf Co-

operation Council 280,  Japan 400, Spain 60, 

Korea 30, Italy 18, Belgium 4, Germany 12, 

Kuwait Joint Relief Committee 150, England 52, 

Israel 800. In the report in addition to the amount 

of the loans given by the World Bank the project 

of the Flood and Earthquake Emergency Assis-

tance Project entered the study and it was written 

that the amount of loan will be determined later 

in this year. (Habitat-2 Istanbul+5, 2000: Na-

tional Report and Action Plan) 

 

Conclusion: The problems of 

Public housing from past to today 

Turkey like the other developing coun-

tries faces serious shortage in housing produc-

tion. The public housing and cooperative at-

tempts which were seen first in the mid 1930’s in 

Turkey have not showed the required develop-

ment for many years and the public housing were 

placed on a healthy track in 1984 with the help of 

the state. Important functions were given to the 

public housing cooperatives whose number 

reached tens of thousands by the 1990’s and to 

various municipal initiatives in meeting the hous-

ing needs of the middle and upper income 

groups.  

The works which were carried out under the 

leadership of MHA put into operation in 1984 

have been effective in making the public housing 

estates more healthy and in better quality and in 

resolving the housing needs of the lower income 

groups partially even though they still remained 

far from meeting all the needs. The earthquakes 

occurred on 17 August and on 12 November re-

vealed how unplanned the housing problem was 

processed in Turkey; it was obvious that many 

cooperatives did not comply with the minimum 

standards. Statistical data showed that only 45% 

of the residences were durable. After the 2000’s,  

the MHA projects were realized in a way that 

meets the expectations of the market more rap-

idly, especially in the period when Development 

and Justice Party came into power, MHA was 

mentioned  together with the concept of annuity, 

and even though it is disappointing, the munici-

palities which care about the housing problems 

of low income groups direct the debate into dif-

ferent fields.  
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ABSTRACT: Having groups from different religions/ethnic backgrounds, there has never been a complete 

peace in Balkan geography neither in ethnic nor in religious aspects. Therefore, Balkan hinterland has always 

been a stage for serious conflicts, disputes, wars and migration waves. The native seeds of Turkish nationalism 

was sown in Selanik. Thus, the journal “Genç Kalemler” published in this period was one of the most famous 

nationalisy journals. One of this journal’s editor, Ziya Gökalp was one of the names that stimulated the Turkish 

nationalism and he addressed the Turkish society from a Rumelia origin journal (Karpat:11). In 1930s, volun-

tary population movements began from the region. This movement brought along migration of Turkish popula-

tion especially in Rumelia to Anatolia. As a result of reverse migration movements to Thracia and Anatolia, the 

Turkish and Muslim existence in Rumelia decreased significantly. It is aimed in this article to discuss the nation-

alist feelings of the Balkan Turks migrated to Turkey between 1950-1980, and to reveal the reasons developing 

these feelings. In parallel to the confirmation of the study findings with the historic records, the migrants coming 

to the country from the times of union and progress party until the end of the early Republic period had the ten-

dency to support the political identity known as “nationalist leftist” by being influenced by the İTP and CHP 

discourse. It was determined that the migrants settling in Turkey during the central rightists governments period 

following 1950 were distributed between “central right-national left”. Especially in 1950-80s, the Balkan mi-

grants coming to Turkey made their choice between central right/left. Whereas, after the end of the 1960s, MHP 

became the center of interest for the migrants. 

Key words: Technical requirements, „Management and Education”, Assen Zlatarov University, Burgas.  

 

Introduction: The “Sad” Story of Balkans 

Balkan Peninsula, is a mountaneous region 

located in the southeastern Europe. It is named 

after the Balkan mountains in that region. The 

strategic importance of Balkans is indisputable. 

One of the reasons for that is the fact that it 

marks the borders of Europe with Middle East, it 

is also divided in itself towards different polars 

in hierarchy and power struggle, and the factor of 

religion with ethnic accumulation. Şimşek, un-

derlines the religion factor and says, “Balkans is 

one of the places where Islam and Christian cul-

tures are merged. Christiantiy is spreaded to 

Balkans and to European Continent through the 

Straits, and the Islam is spreaded to Balkans 

through Anatolia and the Straits” (Şimşek, 

2002:181). In fact, in the past, there used to be a 

large population of Jews in Balkans. In that 

sense, it is possible to say that Balkans represents 

an important hinterland in terms of three Abra-

hamic religions. 

From another aspect, it holds groups from dif-

ferent religion/ethnicity and thus there has never 

been a true peace in neither ethnically nor 

regiliously. Therefore, the Balkan hinterland has 

always been a stage for serious conflicts, dis-

putes, wars and migration waves. During the his-

toric process, the first Turkish migrations oc-

curred after the conquest of Thracia and 

Mecedonia. It is striking that approximately ten 

thousand Turks from Aydın and Karesi region 

were migrated to Balkan lands in this period. 

(Uzunçarşılı, 1988:157). 

After expanding into the Rumelia, the Otto-

man State turned into Balkan Empire and aimed 

to reach the “Rome mission” which is the dream 

of all empires, through network of relations es-

tablished in Balkan hinterland (Dural, 2013: 63-

66). The empire paid maximum attention to the 

centralization processes. It transferred the nomad 

Turkish groups in Anatolia to Balkan geography, 

hence, solved the settlement issue of Turkish 

groups in Anatolia and managed to merge the 
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Balkan population with the state structure by us-

ing minimal military force. However, after the 

end of the conquest policy, the policy of “clean-

ing” the the Balkan geography from Turkish in-

fluence was implemented by the dominating 

states at that period (Akşin, 2007:23-54), the 

Turkish families settled in Rumelia began to go 

back to Turkish soils with every piece of land 

that is lost, namely they started to migrate (Du-

ral-Eseler, 2015:3). 

 

Overview of Balkan Nationalizm 

It is seen that the nationalism movements in 

Ottoman State first occurred in Christians in 

Balkans. In fact, the fundamental reason for lost 

lands in Balkans, is the nationalism of different 

nations. When the lands lost due to the national-

ism in Ottoman Empire is examined, it can be 

seen that the referred area encompasses 

Romenia, Montenegro, Greece, Bulgaria, Sisam, 

Crete Islands and finally the Rumelia. Ziya 

Gökalp (1976:89), states that the power of the 

nationalism could not be realized by the Ottoman 

intellectuals in time, it was tried to be curbed in 

vain, and it wasn’t considered to be used for the 

interest of Islam and Ottomans. 

After the loss of the Balkan lands, a Turkish 

nationalism began to spread among the Turks 

and Muslims living in that region. The main rea-

son for that was to protect their own conscious, 

culture and religion. 

When the origins of the nationalism in Bal-

kans were examined, it can be seen that it is as 

old as the history of nationalism itself. The man 

reason of that is the vigor in ethnic structure of 

Balkan people. Doubtless, the last type of na-

tionalism occurred in Balkans is the Turkish na-

tionalism. In that sense, the concept “homeland” 

that Namık Kemal mentioned, used to refer to 

Ottoman and Islam instead of what it refers to 

today (Ortaylı, 2015:15). When the breaking 

point of the nationalism in Balkans were exam-

ined it can be seen that it is not directly a nation-

alism. The existing nationalism was in fact a na-

tionalism that combines “panislamism”, namely, 

the components of Islam (Ortaylı:33) “The con-

cept of nation in Ottoman nation system also 

meant Ummah society, and it was not used for 

addressing the the ethnicity; but for addressing 

the religious groups. The traditional distinguish-

ing lines were not nationalist but religious” 

(Ulusoy, 2014:60). 

 

 

 

The Emergence of 

Turkish Nationalism in Rumelia 

Actually, the Ottoman State had no proud 

feeling for Turks in the lands it rules, for a long 

time. The reason for that was the Ottoman State 

had no need for foregrounding the Turkishness 

for a nation that already enjoys its own 

Turkishness. “The Istanbulites called themselves 

citymen and called the countrymen Albanian, 

Arab, Kurdish, Laz, depending on their 

geograpichal proximity. Rumelia people were 

largely Albanians” (Gökalp, 2013:37). Namely, 

there were no need for foregrounding the Turkish 

identity in Ottoman. 

Kuhnser’s statements are in favor of this 

judgement. “In 1908, when you asked a Muslim 

in Turkey ‘Are you Turkish?’, he would probably 

say ‘I’m Ottoman’ or something similar. If an 

Ottoman says for someone ‘That person is Turk-

ish’, it meant that person was a peasant or a 

rude man.” Nationalism in Balkans were first 

emerged among Orthodox Christians and Mus-

lim people of the Empire did not experience a 

real nationalism experience until 2908, namely, 

the Young Turk Revolution (Karpat, 2011:35). 

As the dominance of the Ottoman in Balkans 

ended, Turks began to suffer pressure in the 

countries they live due to their ethnic origins, 

they retired into their own shells and began to 

resist. This situation resulted as a strengthened 

source for nationalism among Rumelia Turks 

(Şen, 2004:44). This strong nationalism feeling 

made Turkishness as a source of pride and a val-

ue which must not be lost. What is remarkable in 

1912, which is the year of Balkan Wars, and af-

ter these periods is the policies resorted by the 

Greek and Bulgarian Nationalist aimed at clear 

the region from the Turks in order to establish 

their own nation-states. In this sense, we can 

consider the nationalism in Balkans as guerilla 

activities (Ulusoy:54). 

The Albanians’ riot had a large influence on 

the emergence of the Turkish nationalism in Bal-

kans. Because, Albaninans of which are mostly 

Muslim, were seen as the biggest supporters of 

Ottoman State and Turks. In that sense, the riot 

of the Albanians were a total disappointment. 

And it also respresents the dissolution of the na-

tionalism established on Islam.  

When the population distribution in Rumelia 

in 1912 was examined, Islam: 2.187.000, Bulgar-

ian: 965.000, Greek: 957.000 and Serb: 329.000. 

Within this distribution that part considered is 

Islam was composed of Turk, Albanian, Bosnian, 

Tatar and Pomak. The Turkish population in Is-
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lam was only 1/3 of the population. Therefore, a 

riot was as important as a support from Albani-

ans (Çelen, 201; 184). When the period after 

1912 is examined, it is possible to see the awak-

ening of conscience of Turkish in 1913-1914 

from the words of Mustafa Kemal. The letter he 

sent from Sofia to Cebesoy says, “It is possible 

to say a world war might break out because of 

British-German dispute and the claims of recent-

ly growing Serbia on Austria-Hungaria. If we 

happen to be drifted into this war without any 

preparation, our Anatolia, Straits and 500 year-

Turkish Istanbul will be threatened. This time, 

with one word, our Turkishness will be de-

stroyed. From now on, we must not labour under 

a delusion at least. Because, we will face an ir-

reversible disaster this time. In reality, we must 

not be fooled by any feelings, and out final deci-

sion should be the borders drawn by the Turkish 

majority, and this should be the basis of both our 

foreign policy and our defense” (Özdemir, 

2012:2). 

 

Ethnic Fragmentations-Journals- Intellectuals 

The local seeds of the Turkish nationalism 

began to be sown in Thessaloniki. Thus, the 

journal “Genç Kalemler” published in this period 

was one of the most popular nationalist journals. 

One of this journal’s editor, Ziya Gökalp was 

one of the names that stimulated the Turkish na-

tionalism and he addressed the Turkish society 

from a Rumelia origin journal (Karpat:11). In 

1930s, voluntary population movements began 

from the region. This movement brought along 

migration of Turkish population especially in 

Rumelia to Anatolia. As a result of reverse mi-

gration movements to Thracia and Anatolia, the 

Turkish and Muslim existence in Rumelia de-

creased significantly. The communist era began 

after 1945 shown that the hard times for Turks 

living in that region was not over yet. Because, 

the beginning of the Communist era aimed a 

150.000 decrease in the Turkish existence in 

Rumelia. Karpat says, “After 1945, the Com-

munist administrations in Balkans claimed that 

they foregrounded fraternity, humanity; however, 

their attitude towards the Muslim people was no 

different from the attitude of the fascist, national-

ist governments. The Tito government of Yugo-

slavia deported approximately 150.000 Muslim 

people” (Karpat, 2012:11). Karpat reminds that 

Communism was not enough to eradicate the 

“Turkish Issue”. 

Yetim states, "The natural introvercy caused 

by the geographical conditions created hostile 

nations despite the fact that they live next to one 

another" (Yetim, 2011:230). About the structure 

of ghetto Balkan nationalism, Tanrıöver says, 

"Balkan nationalism is not like nationalism of 

other nation. Balkan nationalism has a history 

full of pillaging, assasinating, bombing and band 

activities. Balkan nationalism is raptorial, wild. 

Balkan countries are like zoos. There's a blood-

thirsty nationalism in each cage, seperate from 

each other. They reach through the bars of their 

cages and claws each other. They are raptorial 

when they attack us, and as we have seen after 

the Balkan Wars, they are as raptorial when they 

attack each other" (Tanrıöver, 1987, 175-176). 

Like Tanrıöver says, there was a sharp national-

ism in Balkans. That's why many nations with 

very similar languages or cultures could not co-

exist. Balkan nationalism surpassed all the other 

feelings. 

Balkan nationalism not only caused dissolu-

tion in Balkans at that time, but also prevented an 

establishment of a union among Balkan nations. 

That is why when Balkan nations are examined it 

can be seen that they can not coexist despite hav-

ing similar language and culture. Doubtless, the 

ideas of French Revolution had its impact over 

Balkan nations and Greek and Bulgarian 

identitites which had been pressured by Turkish 

domination. In that sense, the grieving outcome 

for Turks in 1912 and the tragedy that Yugosla-

vian nations suffered after civil war are nothing 

but the reflection of the same issue. The dis-

course, Karpat uses when explaining this situa-

tion actually summarizes the situation. "This na-

tionalist-self-centeredness prevents the estab-

lishment of a real liberal democracy in Balkans. 

...Even today, what troubles those remained from 

the former Yugoslavia is the true reason of the 

evil, inhumane civil war." (Karpat:57) 

 

Immıgration Waves and "National Spirit" 

Post-1945 years represent the hardest times of 

the Turks living in these lands. Because, the year 

1945 represents additional 150.000 Turkish Mus-

lim people lost in Rumelia. "The Balkan Com-

munist administrations that declared foreground-

ing the fraternity and humanity after 1945, were 

no different the fascist, nationalist governments. 

Tito government of Yugoslavia deported approx-

imately 150.000 muslims." (Karpat, 2012:12) 

A huge crisis emerged in Ankara-Sofia line in 

1950 and 1951. Bulgarian government issued 

Turkey a note and declared that 250.000 Turks 

would be sent to Turkey within 3 months. There 

are various reasong for Bulgaria forcing the 
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Turkish minority to migrate. Firstly, Adnan 

Menderes' pro-western policies did not please 

USSR and Moscow wanted to force thousand of 

Turks in Bulgaria to migrate in order to corner 

Ankara. There are doubts that Moscow used 

Bulgaria to punish Ankara for joining to Korean 

War. Taşkın analyses the periodic tensions as 

follows: 

"With Stalin's death, the tension between West 

and East decreased. In the end of 1960s and in 

the first half of the 1970s, a so-called honeymoon 

started between Turkey and Bulgaria. After the 

Cuban Crisis in 1962, USA withdrew its missiles 

in Turkey. Washington's Cyprus Policy irritated 

Ankara. These two factors contributed to this 

honeymoon period. When Turkey commenced an 

operation to Cyprus in 1974, USA imposed arms 

embargo on Turkey and this significantly sof-

tened the tension in Turkish-Bulgarian rela-

tions." (Taşkın, 2007: 19-20). 

A treaty was signed in 1968 between the two 

states regarding the migration and family union 

and because of this treaty, 130.000 Turks migrat-

ed to Turkey between 1968-1978. In 1975, "good 

neighbourhood declaration" was signed between 

Turkey and Bulgaria, it was agreed on preserving 

the peace and de'tente in two countries. (Coşkun, 

2001: 15-49) 

The situation following that date actually cre-

ated a strong nationalism. The main reason for 

that is the pressure, fear and introvercy caused by 

the decrease of the population. In Balkan Wars, 

the rioting of the neighbours whom they had 

lived together for ages caused a trauma. And the 

migrations afterwards, made them feel that they 

can no longer live in these lands. "When we 

looked around, we saw that our neighbours de-

creased day by day. As they were decreased, our 

fears increased." this was a statement of a mi-

grant in 1956. They stated that despite living to-

gether and having good neighbourhood relations, 

they had never fully established a harmony, they 

feared that they might hurt them sometimes and 

this caused them to rely on each other and 

Turkishness, even further. 

 

From the Memories of Balkan Migrant Turks 

After a short evaluation of Balkan history, 

demographic-cultural-political factors, the results 

of the field study on the emergence of Turkish 

nationalism in Balkans can be examined. In the 

study, 16 participants with different sex, profes-

sion, income and age who migrated to 

Bayrampaşa district of Istanbul from Rumelia in 

1950-1980 were listened. The results were ac-

quired following the interviews conducted be-

tween 01.06.2015 and 15.08.2015. The reason 

for choosing Istanbul province, Bayrampaşa dis-

trict is the fact that the district has a high number 

of Rumelia migrants, having people from differ-

ent regions, sects of Rumelia together. According 

to the TUIK data, the population of Bayrampaşa 

district is 269.709. In the same source, it is stated 

that approximately 48% of Bayrampaşa popula-

tion is Balkan and Thracia origin (TUIK, 2014). 

It is hoped that researching the migrant behav-

iours in Bayrampaşa, which looks like a typical 

"migrant shelter", will contribute to similar re-

searches across Turkey. 

One of the anectodes that a mingrant from 

Kırcaali mentioned about Turks and Bulgarians 

in 1947 was proving this sharp nationalism: "Our 

closest neighbour was Bulgarian, for example. 

However, he used to tell us all the time 'Go to 

Turkey while you can. If a turmoil emerges here, 

the neighbourhood will be no more; I will shoot 

you first' " Yes, a compulsory coexistence might 

have been the case but it was so artificial that it 

was ready to dissove in the first incident. 

The statements from the participants show the 

nationalism perfomed although being neigh-

bours. All the nations living in Balkans have al-

ways had the tendency to favor itself and superi-

or to the others. "We were proud of our 

Turkishness back there but we did not talk much 

with the other be it Albanian or Macedonian. We 

had neighbourship, noone teased one another for 

no reason. But there was a discrimination to-

wards us. By saying 'they are Turks' "As a result 

of this discrimination, an introverted Turkish 

society was created and this situation empowered 

the nationalist feelings. 

All of the participants answered the "How do 

you define yourself in terms of enthicity?" ques-

tion as "Turkish". They stated that they were 

proud of being Turk in the regions they migrated. 

Moreover, the participants answered this ques-

tion with an emphasis such as "Turkish, of 

course" or "Turkish, naturally". One participant 

who migrated from Priştine city in 1959 said, 

"Turkishness for us, is a feeling to be proud of. 

Turkey was our greatest longing" This statement 

is important in terms of explaining how 

Turkishness is significant for him and his family. 

In fact, most of the participants stated that 

they considered being described by an ethnic 

identity other than Turkish, as a humiliation and 

discrimination. They stated that when they first 

migrated to Turkey, they had been called as "Al-

banian", or "Macedonian" or even "Serbian" and 
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they were seriously offended by that. A state-

ment from one participant migrated from Skopje 

in 1955, proves that. "They call us Albanians for 

example. We get really angry with that. They had 

called us Turks before we migrated. When we 

migrated, they called us Albanians in Turkey. We 

are Turks. Otherwise, why would I leave all my 

possession and come to a strange land?" 

 

Religious Identity/ Ethnical Identity 

The ethnic factor of Turkishness is not the on-

ly reason why Rumelia migrants are irritated 

when they are addressed with an ethnic identity 

other than Turkishness. Perhaps, it might be of-

fending to address a Turk by including him/her 

into an ethnic group other than Turkishness. 

What is significant here is that it offends a Turk 

to be addressed as "Albanian" and it hurts an Al-

banian Muslim to be addressed as "Albanian" 

just the same. The fundamental reason for that is 

the fact that Turkishness is not only considered 

as an ethnic origin but also the guarantor of Is-

lamism. One participant who migrated from 

Skopje city of Rumelia in 1956 said "For us, 

there were Turks and there were Infidels." Actu-

ally, this situation can be seen among other mus-

lims in Balkans as well. Even those non-Turkish 

muslim nations in Balkans describe themselves 

as Turks. The main reason for that is the influ-

ence of Ottoman State which melted the 

Turkishness and Islamism in one single pot 

(Bahadır, 2002:87). 

"Just like a language has the influence on 

converting into a religion, a religion has an in-

fluence joining into a nation. At one time, 

protestant Frenchmen expelled from France, 

went to Germany and became Germanic over 

time. Turkish elits in former Bulgaria accepted 

Christianity and became Slavic over time. Do we 

not see some non-Turkish people who migrated 

to our country are becoming Turkish over time, 

because of the influence of unity in religion? 

Then, there is an intimate relation between a 

language community and religios community." 

(Gökalp, 2013:68) 

A participant who migrated in 1970, said that 

they could not find a state institution in Bulgaria 

that can protect the Turkish minority and the 

Bulgarian administrators began to develop dis-

criminatory feelings towards Turks and there-

fore, they had to migrate under a serious feeling 

of "intensive fear". 

"How to say, we had lived many years togeth-

er with the infidels and had no problems. They 

had irrigated our fields and helped us. We al-

ways worked together, lived together but, one 

day they told us 'Go now while the gates are 

open, if a civil war breaks out in here, we will 

first shoot you". Then we said, "An infidel won't 

make a friend. Let us go to our relative, Turkey,'. 

Also, we had financial problems. My father used 

to have 50 decares of field. We were 6 siblings. 

When those fields were divided, we had so small 

part. Because these fields were too small for us 

to earn our livings and there were no employ-

ment opportunities in Bulgaria, we returned. 

However, the main reason for coming here is the 

fear. We were minorty and there were no one to 

back us. That's why". Here, it can be seen from 

the statement of this migrant participant that he is 

unable to distinguish ethnic problem from reli-

gious problem in his inner world. While arguing 

that Bulgarians oppress the Turks in terms of 

ethnicity, he expresses his discontent via a reli-

gious terminiology. Because this attitude is 

common in all the Bulgarian migrants coming to 

Turkey until Jivkov era and shows similarities 

with the Turks coming to Turkey in the previous 

migration waves, it is quite important. 

Most of the non-Turkish muslim people have 

only preserved their languages, however, when 

they receive the Islam from Turks, they also have 

received Turkish culture. "Slavic" population 

migrated to Turkey especially, have been assimi-

lated and today, they describe themselves as 

Turks (Todorova, 1995:72). The statements of 

the participants actually summarize this situation. 

A participant who migrated from Kumanova in 

1953, stated the situation as follows: "We knew 

that my mother was Albanian in origin, however, 

she never wanted to be called as Albanian and 

described herself as a grandchild of Ottoman 

and a Turk." 

 

The Decisiveness of the Language 

Another matter that migrants in Rumelia are 

sensitive to, is the language, as a requirement of 

national conscious and identity, namely, Turkish. 

It should not be forgotten that the connection 

between language and culture is highly strong. 

Doubtless, language is the most important value 

that provides a nation the nation conscious and 

mutual culture. Gökalp (2013:56) says, "In order 

to destroy a nation, it must be separated first. In 

order to separate a nation, its language must be 

separated first. Some people do this on purpose, 

some are not," and indicates that a nation that 

loses its language can never relate to one another 

again, and even be fragmented. It is understood 

at this point that adopting one's language and 
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spealing a common language is the most im-

portant way of protecting nationalist feelings and 

unity. 

The participants stated that they protected 

their nationalist feelings by being sensitive to 

language, especially. Statements from a partici-

pant who migrated from Iştip in 1957, support 

this. The participant says, "We were afraid to 

socialize with them. If we learn thier language, 

we will speak it. We though we would forget 

Turkish and Turkishness. Thus, we taught Alba-

nian, Macedonian and even Bosnian to speak 

Turkish. We talked with them in Turkish". This 

represents a resistance established against other 

languages. 

Almost all of the participants who migrated to 

Turkey between 1950-1960 don't know the lan-

guage of the lands in which they were born and 

raised. Turkish language was considered as the 

greatest heritage for themselves and their chil-

dren.  Another participant who migrated from 

Kumanova in 1952 stated, "Not many people 

who didn't know how to speak Turkish used to 

come to our house but if this happens, we would 

still talk with them in Turkish" and indicated how 

strongly they tried not to speak a language other 

than Turkish. 

This sensitive approach for language has been 

their biggest helper in post-migration period. Be-

cause the resistance they had shown prevented a 

change in culture. Most of the migrants had no 

difficulty in neither language nor culture in Tur-

key. The homeland did not regard them as 

strangers and they did not regard homeland as a 

strange land. Participants' own words summarize 

the situation. "We'd gone there as Turks, we lived 

as Turks and we have returned as Turks." 

The migrations from Balkans had brought 

along a small cultural conflict, similar to a inter-

nal migration. These, partial differences were 

disappeared with neighbourhood relations and 

marriages and in many cases, not even felt by the 

new generation born in Turkey (Çavuşoğlu, 

1999:188). 

 

Conclusion: The Reflection of "Nationalist 

Spirit" over Politics 

Balkans could be named as the "lands of 

tragedy" of Europe. It has always been the center 

for disputes, influence wars and multinational 

plans, always been a geostrategically important 

location since it connects two different worlds to 

each other and always been the "border region". 

The "Ottoman Peace" which had long endured in 

the region was condemned to be destroyed. Be-

cause, the Ottoman state simply ignored the 

French Revolution as if it never existed, simply 

not to compromise on its imperial vision. In this 

context, the political will in Turkey after the var-

ious migration waves, provided support in cash 

and kind to improve the working conditions for 

Balkan migrants between 1923-1960 (DPT, 

1990: 20). This effort by the political will to keep 

the balkan migrants together, caused these peo-

ple to hold together, live in certain areas 

(Thracia, Aegean, Marmara) and to prefer a soli-

tary, isolated way of life (Doğanay, 1997). 

It is seen that migrants coming after 1960s 

settled in the cities. However, when the settle-

ment characteristics are examined it is seen that 

there is not much deffierence from the rest of the 

migrants. It is seen that migrant population com-

ing from Balkans have preferred settlements 

known in Turkey as "Cities of Migrants". It is 

known that not only economic, employment, 

climate and cultural factors, but also psychologi-

cal factors, self-defense feelings play an im-

portant role. The migrants have developed a cer-

tain way of voting, grouping etc. made them an 

important variable for all the elections held in 

Turkey. The adoption of nationalist ideas which 

is the main topic of this article, has ocurred in 

three different waves. 

The migrants who came to the country from 

the Union and Progress Party to the end of th 

early Republic era have been influenced by the 

discourse of ITP and CHP, and have the tenden-

cy to support the political identity known today 

as "nationalist leftist". Whereas, after the 1950s 

when the central rightist governments ruled one 

after another, migrants settling in Turkey were 

distributed between "central right - nationalist 

left". Especially in 1950-80s, the Migrants com-

ing to Turkey made their choice between central 

right/left policies. After 1960s, Turkish national-

ist MHP has started to become a focus of interest 

with its nationalist policies. The migrants of 

1950-80s stated that they "liked" , "cared" but 

"abstained" from voting for MHP because their 

ideas were appealing to them but the party often 

joined the street fights at the end of the 1960s. In 

order for MHP to get more votes from the Bal-

kan migrants, it would have to wait for Jivkov 

era in Bulgaria and arrival of Bulgarian migrants 

to Turkey in 1989 who were depressed of Jivkov 

regime. 
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МОЗЪЧНА ИСХЕМИЯ ИЛИ ХЕМОРАГИЯ - ИМА ЛИ КОМПЮТЪРНАТА ТОМОГРА-

ФИЯ РОЛЯ ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ? 

 

Дора Златарева, Юлия Петрова, Петя Георева, Кирил Карамфилов, Васил Хаджидеков 

 

STROKE OR BRAIN HEMORRHAGE – IS THERE PLACE FOR COMPUTED TOMOGRAPHY 

IN CURRENT THERAPEUTIC APPROACHES? 

 

Dora Zlatareva, Julia Petrova, Petya Georeva, Kiril Karamfiloff, Vasil Hadjidekov 

 
ABSTRACT: Diagnostic imaging of stroke patients or those with transitory ischemic attack is mandatory be-

fore initiation of treatment. Implementing the new therapies including invasive therapy has led to invention of 

the new imaging modalities. Brain hemorrhage is another condition which requires urgent neuroimaging for 

diagnosis and monitoring of the treatment. In different centers computed tomography (CT) or magnetic reso-

nance imaging are two modalities for neuroimaging.  There are still discussions about whether magnetic reso-

nance imaging could replace computed tomograpny in these clinical settings and about the role of the later in 

the new therapeutic settings. Aim of this study is to clarify the importance of computed tomography for diagnosis 

and monitoring of therapeutic effect in stroke and brain hemorrhage. Material and methods We analyzed CT 

findings of 56 patients with acute neurologic deficit examined on 64 slices computed tomograph. Thirty-five 

were male and mean age was 68.5year. Eighty-seven CT were performed as 30 patients had follow up examina-

tions for monitoring of treatment and late sequelae. Results Brain hemorrhage was detected in 11 patients, and 

early signs of stroke were found in 6 patients. The former were monitored by CT and in one progression of hem-

orrhage was found. The majority of patients (n=39) did not have imaging findings suggestive of acute stroke 

since they were examined on the first 24 hour from clinical onset.  In accordance with clinical criteria intrave-

nous thrombolysis was performed in 12 patients. From all treated patients no one had lethal clinical outcome. 

Conclusion In our country computed tomography is reliable method of choice for diagnosis and monitoring of 

stroke and brain hemorrhage due to its availability, easy performance and cost-effectiveness. 

Key words: Stroke, brain hemorrhage, computed tomography 

 

Въведение 

 

Образната диагностика при пациенти с 

клинични суспекции за инсулт или транзи-

торна исхемична атака (ТИА) е необходима 

преди започване на лечението.  Структурните 

образни методи като нативната компютърна 

томография (КТ) се използват за установява-

не наличието или отсъствието на исхемична 

зона или паренхимна хеморагия и изключване 

на неоплазма и инфекция. Острият исхемичен 

инсулт съставлява 80% от всички инсулти и е 

важна причина за заболеваемост и смъртност. 

Въвеждането на нови ефикасни терапевтични 

подходи, включително и инвазивни, доведе  

до създаването  и приложението на нови тех-

ники на образна диагностика. Невроизобразя-

ването от своя страна промени диагностиката 

и поведението при пациенти с остър мозъчен 

инсулт [7,13]. Мозъчната хеморагия като ус-

ложнение при пациенти на антикоагулантна 

терапия, особено в напреднала възраст изиск-

ва спешна образна диагностика и проследява-

не на ефекта от лечението. Различните цент-

рове по света прилагат КТ или магнитен ре-

зонанс при диагностика на пациенти със сус-

пекция за мозъчен инсулт. Все още остава 

дискутабилен въпросът дали магнитният ре-

зонанс би могъл да измести изцяло КТ и как-

ва е ролята на КТ при съвременните подходи 

на лечение на пациенти с мозъчен инсулт. 

 

Цел 

Да се изследва значението на компютърна-

та томография за диагностика и мониторира-

не на терапевтичния ефект при мозъчна ис-

хемия или хеморагия. 

 

Материал и методи 

Анализирани са находките при изследвани 

в условията на спешност 56 пациента с остра 

неврологична огнищна симптоматика. От тях 

35 са мъже, 21 жени, средна възраст 68,5г. 

Изключващ критерий в настоящото проучва-
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не са анамнеза за онкологично заболяване и 

доказани метастатични промени в главния 

мозък, както и анамнеза за пресни травматич-

ни промени. Пациентите са хоспитализирани 

в Неврологично отделение на  Университетс-

ка многопрофилна болница за активно лече-

ние УМБАЛ „Александровска“, София. 

Общо са проведени 87 компютърни томог-

рафии на главен мозък, тъй като 30 пациента 

са изследвани за мониториране на ефекта от 

лечението или установяване на късни проме-

ни. От всички пациенти или техните роднини 

(при пациенти с нарушения в съзнанието) е 

получено информирано съгласие за прилагане 

на компютърна тмография. Изследването е 

проведено на 64 мултидетекторен компютъ-

рен томограф, нативно. Пациентите са пози-

ционирани стандартно и е използван стандар-

тен протокол за главен мозък. Последващата 

обработка на образите и анализирането им са 

извършени на работна станция. Анализирани 

са всички аксиални образи (дебелина на среза 

1мм). Последващи аксиални, коронарни и 

сагитални реконструкции са извършени с 

различна дебелина -2.5мм за задна черепна 

ямка и 5мм за супратенториалните структури. 

Изследванията са архивирани в Picture Ar-

chiving and Communicating System (PACS) на 

болницата и на електронен носител. 

Като критерий за поставяне на диагноза 

мозъчна хеморагия е използвано наличието 

на хиперденсна кръвна колекция интрапарен-

химно. Исхемичният инсулт е диагностици-

ран въз основа на наличие на ранни  или къс-

ни белези. Като нормална находка са класи-

фицирани пациентите без патологични про-

мени в дензитета на мозъчния паренхим и без 

данни, суспектни за тромбоза на мозъчни 

съдове. При контролните КТ изследвания са 

сравнени промените с предходните образи. 

 

Резултати 

Тъй като скенирането е през първите часо-

ве от началото на симптомите (до 24-ти час) 

при по-голямата част от пациентите (n=39, 

69,6%) не са установени КТ данни за пресен 

исхемичен инсулт. Ранни признаци като 

Dense artery sign, са визуализирани при 6 па-

циента (10,7%). (Фиг.1А-Г.) 

От изследваните 56 пациента при 11 

(19,6%) е установена интрапаренхимна мо-

зъчна хеморагия (Фиг.2А,Б.), а останалите са 

без данни за кръвни колекции. При един от 

пациентите с хеморагия  е установено прогре-

сиране като освен нарастване на площта на 

кръвната колекция се визуализираха и нови 

зони хеморагия. При трима от пациентите с 

хеморагия обяснението за причината е лече-

нието с антикоагулант по повод стентиране 

на коронарни артерии и напредналата възраст 

– над 75 години (Фиг.2Б). 

 

 

 
Фиг.1А-Г. Пациентка на 84г. с клинични 

данни за инсулт в басейна на лява средна мо-

зъчна артерия (СМА). 1А. Dense artery sign – 

в лява вътрешна сънна артерия и СМА. 1Б 

загуба на границата сиво-бяло вещество на 

инсулата, неясна граница на лентикуларното 

ядро, 1В,Г. Същата пациентка на третия ден. 

Обширна хиподенсна зона в вляво, компресия 

на ипсилатерален вентрикул и дислокация на 

срединна линия. 

 

 
Фиг.2А. Интрапаренхимна хеморагия в 

ляво дълбоко темпоропариетално, лентику-

ларно ядро, инсула и задно краче на вътрешна 

капсула, 2Б Хеморагия на фона на антикоагу-

лант 

 

При 12 пациента (4 от които с ранни приз-

наци), отговарящи на клиничните и времеви 

критерии е проведена тромболиза. Нито един 

от тези пациенти не е с летален изход. При 

1А 1Б 

1В 1Г 

2А 2Б 
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останалите пациенти летален изход се наблю-

даваше при двама пациенти с видим тромб в 

артерия каротис интерна и артерия церебри 

медия. Те развиха обширни исхемични про-

мени, ангажиращи почти цялата голямомо-

зъчна хемисфера със придружаващо субфалк-

сово херниране. 

 

Дискусия 

Нативната КТ е приета като стандарт за 

изключване на интракраниална хеморагия и е 

част от включващите критерии в рандомизи-

раните клинични проучвания за оценка на 

ефикасността от и.в. тромболиза [4]. Предим-

ствата на нативната КТ при спешни случаи, 

както и доказаната полза от и.в. тромболиза 

при пациенти, селектирани чрез нативна КТ, 

обясняват широкото приложение на този ме-

тод при образна диагностика на остър мозъ-

чен инсулт [4,17]. 

Нативното КТ  изследване е необходимо 

за установяване на хеморагия или ранни 

признаци на исхемичен инсулт [10]. Тради-

ционно изследването на пациент с инсулт 

започва с нативна КТ поради неинвазивност-

та и краткото време на изследване. Ранните 

признаци на исхемичният инсулт са четири 1. 

хиперденсна артерия (дължащ се на тромб в 

лумена), 2. загуба на границата сиво-бяло 

вещество на инсулата, изчезване на инсулар-

ната ивица 3. Неясна граница на лентикулар-

ното ядро, 4. Изглаждане нa сулкусите. В 

някои случаи тези признаци не са добре изя-

вени и са трудни за установяване. Те имат и 

ограничена сензитивност първите 3 часа от 

началото на симптомите (свръхостър стадий), 

когато е терапевтичният прозорец [11]. Уста-

новяването на ранни признаци на исхемия на 

нативната КТ варира сред отделните рентге-

нолози, в зависимост от размерите на инсул-

та, времето от начало на симптомите и КТ 

нива и прозорец, използвани за оценка на 

образите  [9].  

При изследваните от нас пациенти ранни 

признаци установихме при 6 пациента 

(10,7%), което съответства на данните на дру-

ги проучвания [2]. 

По-обективен подход за определяне на 

разпространението на исхемичните промени е 

въвеждането на Alberta Stroke Program Early 

CT Score (ASPECTS), която е 10-точкова сис-

тема за територията на средна мозъчна арте-

рия  [4]. Но тази точкова система не е наме-

рила широко приложение в България, поради 

което за оценка на площта на исхемичните 

промени ние приехме разделянето на терито-

рията на средна мозъчна артерия (СМА) на 

три. 

Хиподензитетът е високо специфичен за 

невъзвратима тъканна увреда и разпростра-

нението е предиктор за риска от хеморагична 

трансформация [17]. Според европейските и 

американските критерии ангажирането на 

повече от една трета от територията на средна 

мозъчна артерия на нативната КТ е изключ-

ващ критерий за реперфузионна терапия [12]. 

При селектиране на пациентите за тромболи-

за ние използвахме този критерий поради 

което включихме само пациенти без хиподен-

сни промени или с промени, ангажиращи до 

една трета от територията на СМА. 

Интрапаренхимната мозъчна хеморагия се 

установява при около 15% от инсултите, а в 

нашата серия процентът е малко над 19%. 

Обяснението би могло да се дължи на факта, 

че трима от пациентите  приемат антикоагу-

лант (Синтром) поради необходимост от 

профилактика на тромбоза след стентиране 

на коронарни артерии. 

При пациентите с остър исхемичен инсулт, 

които са кандидати за интравенозна тромбо-

литична терапия нативната компютърна то-

мография се провежда с цел да се прецени 

подходящи ли са за този вид лечение. Проце-

дурата и интерпретацията н образите трябва 

да завърши максимално бързо [15]. При липса 

на контраиндикации от КТ се преминава към 

интравенозно прилагане на тъканен плазми-

ноген активатор. Има строги доказателства за 

ползата от и.в. тромболиза като реканализа-

ционна терапия за подобряване на клиничния 

изход при пациенти до 3-тия час от началото 

на симптомите (ниво 1а доказателства) и 

между 3-4.5час (ниво1а доказателства) [8]. 

Тази полза е независимо от повишения риск 

от симптоматична хеморагия след инфузията. 

Сигурни са и доказателствата (ниво 1а) в под-

крепа на навременната образна диагностика 

при пациенти с остър инсулт преди започване 

на и.в. тромболитична терапия [3]. Метаана-

лизът от 9 рандомизирани клинични проучва-

ния установява, че и.в. тромболиза значител-

но подобрява клиничния изход, когато се 

прилага до 4,5ч. след началото на инсулта 

като ранното лечение е свързано с по-голяма 

пропорционално полза. Тези данни подчера-

ват необходимостта от ранна диагностика и 

ранно лечение на инсулта [5] Интракраниал-

ната хеморагия е абсолютна контраиндикация 
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за тромболитична терапия, докато микрокръ-

воизливите не са. 

Образната диагностика при пациенти, кои-

то са потенциални кандидати за тромболиза 

не бива да се забавя, т.к. „Времето е мозък“ 

(„Time is brain”) следователно решението за 

терапия трябва да се взема непосредствено 

след нативната КТ. [16, 18]. Някои автори 

считат, че времето за организиране на магни-

тен резонанс и обработката на образите от 

мозъчната перфузия, чрез КТ или МР изиск-

ват повече време, което забавя тромболизата 

[4-5]. Поради тези причини на всички паци-

енти, които изследвахме проведохме само 

нативна компютърна томография с цел мак-

симално опитимизиране на времето за взема-

не на решение за консервативна или тромбо-

литична терапия. 

Пациентите, обсъждани за интраваскулар-

на терапия е необходимо да бъдат добре се-

лектирани т.к. въпреки, че терапията е насо-

чена към причината (тромб) рисковете при 

манипулацията са големи [2]. Това обяснява 

необходимостта от съдово изобразяване пре-

ди вземане на решение за васкуларна терапия. 

Изследването на съдовете се извършва, за да 

се определи има ли тромб, подходящ за инт-

раартериална тромболиза или механична 

тромбектомия. КТ ангиография и МР ангиог-

рафия бързо и неинвазивно доставят инфор-

мация. Дигиталната субтракционна ангиогра-

фия (ДСА) е референтният стандарт за съдови 

стенози и оклузии. Но КТ ангиография има 

висока сензитивност (97-100%) и специфич-

ност (98-100%) в сравнение с ДСА. [14].  

Последните клинични проучвания от 2015 

година доказаха ползата от механичната 

тромбектомия за лечение на пациенти с ин-

султ [1,6].  

При тази група пациенти, кандидати за инт-

раваскуларна терапия, може да се извършат 

три различни групи образни изследвания 1. 

Нативна КТ последвана непосредствено от 

дигитална субтракционна ангиография с цел 

оценка на артериите, 2. Нативна КТ, КТ анги-

ография, с или без КТ перфузия или 3. Маг-

нитен резонанс с или без МР перфузия и МР 

ангиография (в институтите, където има 

спешно МР отделение).  

 

Заключение 

При настоящите условия в нашата страна 

поради достъпността, бързината на провеж-

дане на изследването и относително малката 

цена в сравнение с магнитния резонанс, ком-

пютърната томография остава метод на избор 

за диагностика  на острия исхемичен инсулт и 

мозъчната хеморагия. Мониторирането на 

ефекта от лечението също се провежда с КТ. 

Все още предстои изграждането на специали-

зирани центрове за лечение на мозъчен ин-

султ, където 24 часово ще бъде възможно 

диагностицирането, неинвазивно и инвазивно 

лечение на тези болни. Бъдещи изследвания 

проведени в тези центрове биха изяснили 

допълнително ролята на компютърната то-

мография, особено съпоставена с магнитния 

резонанс. 
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ABSTRACT: The author considers the role of advertising in different regions and its characteristics. New 

advertising has become widely accessible for everyone, because it allows easy and fast business communica-

tions. Some researches in business show that can be identified common features that enable the classification of 

the different types of advertisings.  

The aim of this research report is to demonstrate through an analysis of real examples of in the business 

world and of the advertising the different changes of acceptance of products and services. 

The following tasks are solved in order to achieve this goal:  

 Presentation of the role of the advertising; 

 Survey of the main strategies and techniques from global products; 

 Choice of local reports of global products; 

 Analysis of the advantages and disadvantages. 

The methods used for achieving this goal and resolving the tasks are: analysis of advertisings and their ad-

vantages and disadvantages, analysis of successful practices, comprehensive approach. 

Key words: Products, Advertising researches, History of advertising, Pattern advertising. 

 

Introduction 

 

Promotion has been defined as the coordina-

tion of all seller-initiated efforts to set up chan-

nels of information and persuasion to sell goods 

and services or promote an idea. While implicit 

communication occurs through the various ele-

ments of the marketing mix, most of an organiza-

tion’s communications with the marketplace take 

place in a carefully planned and controlled pro-

motional program. The basic tools used to ac-

complish an organization’s communication ob-

jectives are often referred to as the promotional 

mix. They are advertising, direct marketing, 

sales promotion, publicity / public relations, and 

personal selling (1). Look at the table № 1: 

 
Table 1: Elements of the promotional mix 

Advertising Direct marketing Sales promotion Public relations Personal selling  

 

 
The role of the advertising 

 

Advertising is the first element and it is in-

formation that was made public through the me-

dia of a specific and known source that paid for 

the time and place of the announcement. (3) It is 

controlled manner to accommodate the media 

reports. In which the advertiser is revealed by 

necessity. Often advertising associated with the 

sale of goods and services and makes it part of 

the marketing function, but in practice advertis-

ing is not limited to this. And other departments 

in the organization use advertising not related 

marketing. PR uses advertising to reach audienc-

es other than target groups, consumers in market-

ing. For example, when BTC and Vivatel merged 

into one organization, it is present through adver-

tising in national media. Therefore the advertis-

ing is everywhere and use from many major 

companies, some companies are assisted in de-

veloping, preparing and executing their promo-

tional programs. An advertising agency is a ser-

vice organization that specializes in planning and 

executing advertising programs for its clients. 
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But what has made a company so successful? It 

all started with an in-depth study of buyers: their 

attitudes toward some goods and services, how 

they made their motive decisions, and who influ-

enced these decisions. What the study found was 

not pretty. People felt that American-made  were 

inferior to those made by the Japanese, for ex-

ample and they did not like the whole buying 

process of having to visit a number of show-

rooms, negotiate with dealers, and so on. In gen-

eral, they expressed a great deal of animosity 

toward goods’ buying. The most important of all 

is satisfied customers will return to purchase 

company in the future. (7) 

 

Advertising and costumer’s behavior 

 

Consumer behavior can be defined as the pro-

cess and activities people engage in when search-

ing for, selecting, purchasing, using, evaluating, 

and disposing of products and services so as to 

satisfy their needs and desires. Thinking of how 

many time you have made impulse purchases 

when you look at an advertising products, but for 

many products and services, purchase decisions 

are the results of a long, detailed process that 

many include an extensive information searches, 

evaluations and other activities. (2) As shown in 

Table 1 we can understand decision process by 

consumers: 

Table 2: Stages in the consumer decision-making process 
Problem recogni-

tion 

Information 

search 

Alternative evalu-

ation 

Purchase decision Post purchase  

evaluation 

 

The consumer’s purchase decision process is 

generally viewed as consisting of steps though 

which the buyers passé in purchasing a product 

or service. This model shows that decision mak-

ing involves a number of internal psychological 

processes like motivation, perception, attitude 

formation, integration as well as learning. They 

are important to promotional planners because 

they can influence the general decision-making 

process of the consumers. (5). 

And now as shown in Table 3 the psycholog-

ical processes: 

 

Table 3: Relevant internal psychological processes 
Motivation Perception  Attitude for-

mation 

integration Learning 

 

 

Therefore marketers and advertisers need to 

know the specific needs customers are attempt-

ing to satisfy and how they translate into pur-

chase criteria. Also they need to understand how 

consumers gather information from the advertis-

ings and use this information to select among 

competing brands like different mobile operators. 

Marketers and advertisers know that advertising 

is the best-known and most widely discussed 

form of promotion, because of its pervasiveness. 

It is also a very important tool, particularly for 

companies whose products and services are tar-

geted at mass consumer markets. Table 4 shows 

10 leading national advertisers for 1995 in the 

USA. 

 

Table 4: Leading national advertising for 1995 
Rank Advertiser Advertising spending 

01 Procter & Gamble Co. $2,777.1 

02 Philip Morris Cos.  2,576.9 

03 General Motors Corp. 2,046.9 

04 Time Warner 1,307.1 

05 Walt Disney Co.  1,296.0 

06 Sear, Roebuck & Co. 1,225.7 

07 Chrysler Corp. 1,222.4 

08 PepsiCo 1,197.0 

09 Johnson & Johnson 1,173.3 

10 Ford Motor Co. 1,149.2 
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Reprinted with permission from the Septem-

ber 30, 1996, issue of Advertising age.  

According to the report Spend smarter agency 

advertising can used to create images and sym-

bolic appeals for a company like a very im-

portant capability for companies selling products 

and services that are difficult to differentiate on 

functional attributes. For example, Marlboro 

cigarettes have used the cowboy, and some com-

panies prefer to use some pop singers (Madonna, 

Claudia Schaffer, and Cybill Shepherd) in our 

advertising. Popular advertising campaigns at-

tract consumers’ attention and can help generate 

sales.  The campaign is one of the most success-

ful and recognizable in marketing history and has 

made Marlboro one of the strongest brand fran-

chises in the consumer market. (11) The cam-

paign’s ability to transcend geographic borders 

has helped make Marlboro the world’s most 

popular brand of cigarette as well as one of the 

world’s best-selling packaged goods. But the 

nature and purpose of advertising differ from one 

industry to another and in one country to another, 

because the targets of an organization’s advertis-

ing efforts often vary, as do its role and function 

in the marketing program. One advertiser may 

seek to generate immediate response or action 

from the customer; another may want to develop 

awareness or a positive image for its products 

over a longer period. And marketers advertise to 

the consumer market with national and local 

advertising, which may stimulate primary or 

selective demand.  They use the various promo-

tional mix elements -advertising, sales promo-

tion, direct marketing, public relations, and per-

sonal selling – to inform consumers about their 

products, prices, and places where they are avail-

able. But each promotional mix variable helps 

marketers achieve their promotional objectives in 

the years, and each must work together to 

achieve an integrated marketing communications 

program. We can see the differences in the def-

erent years and the companies using the advertis-

ing as a marketing promotion.  

The base advertising spenders for 2014 are 

shown in the next table: 

 

Table 5: Advertising spenders in America for 2014 

Rank Marketer 

2014 U.S. ad 

spending 2014 U.S. ad spending growth 

1 Procter & Gamble Co. $4.6 billion -4.2% 

2 AT&T $3.3 billion 0.1% 

3 General Motors Co. $3.1 billion -0.7% 

4 Comcast Corp. $3.0 billion -1.7% 

5 Verizon Communications $2.5 billion 3.6% 

6 Ford Motor Co. $2.5 billion -3.6% 

7 American Express Co. $2.4 billion 7.9% 

8 Fiat Chrysler Automobiles $2.2 billion 14.0% 

9 L'Oréal $2.2 billion -2.0% 

10 Walt Disney Co. $2.1 billion 7.4% 

 

Source: Advertising Age  

Datacenter estimates of total U.S. ad spending 

consisting of measured media and unmeasured 

spending of digital media; promotion; 

experiential marketing; and direct marketing. (6) 

If we carefully compare the two charts, we 

can understand that the first advertiser is Procter 

& Gamble Company. But the difference is this 

that in 1995 the company spends $2,777.1, but in 

2014 it spends $4.6 billion. (2) There are several 
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reasons why advertising spending is bigger for 

2014. Procter & Gamble Company understand 

that the advertising can be a very cost-effective 

method for communicating with large audiences. 

This company is a giant in household products, 

for many years the world’s biggest advertiser, 

and defined many of the marketing strategies.  

On the third place is General Motors Compa-

ny that spends $3.1 billion on advertising in U.S. 

media although problems remained in some in-

ternational markets in 2009. The company deliv-

ered over 9,8 million vehicles in 2015 and wants 

to influence of consumer decision making. When 

we examine the various psychological concepts, 

that help consumer makes a decision of buying. 

Advertisers recognize that while problem recog-

nition is often a basic process, the way a con-

sumer perceives a problem and becomes moti-

vated to solve it will influence the remainder of 

the decision process. But consumers around the 

world are becoming more sophisticated and more 

complex when it comes to making purchase de-

cisions. As a result, advertisers have had to 

change the way they think and do business as 

well. As consumers’ decision processes evolve, 

smart companies’ communications programs are 

evolving as well. 

The company that hopes to compete interna-

tionally must constantly monitor the consumer 

and understand the factors involved in the pur-

chase decision. Look at the following: 

 Americans are brand conscious and de-

mand comfort in athletic shoes. But they are 

much more forgiving when it comes to automo-

biles. 

 Germans are considered the toughest 

customers to sell on athletic footwear, avidly 

perusing the specifications and expecting proof 

that the materials deliver the promised shoe. But 

they are obsessed with the automobile.  

 Japanese are considered the toughest 

customers when it comes to selling automobiles, 

disposable diapers, irons, and refrigerators. In the 

purchase of a car, appearance is critical. They are 

similar to the Germans in making shoe decisions, 

buy only Japanese-made cosmetics. 

In addition to changing the choice criteria, 

consumers are becoming smarter and making 

more demands. They complain more and they are 

not as loyal as in the past. Nowadays the compa-

nies start producing some advertising that can 

appeal to consumers who may be engaging in 

extended problem solving when considering 

corporate security. The advertising communi-

cates with consumers who know little about how 

to purchase a product. It also makes more de-

tailed information available by offering a free 

booklet and a website. 

 

Global advertising – advantages and disad-

vantages 

 

Global advertising is one of the decisions of 

marketers and advertisers who understand that 

each market is different and requires a distinct 

marketing and advertising program.  Many coun-

tries also restrict the media advertisers can use. 

The governments have rules and regulations that 

affect the advertising message. Moreover, in the 

different countries have different types of con-

sumers with different needs and demands. Global 

advertising falls under the umbrella of global 

marketing as a way to implement this strategy by 

using the same basic advertising approach in all 

markets in the different countries.(8) 

The advantages to a company are the follow-

ing:  

 Abilities to exploit good ideas; 

 A consistent international brand and 

company image; 

 Economies of scale in production and 

distribution; 

 Lower advertising costs. 

A number of companies have been very suc-

cessful using a global advertising approach, in-

cluding Coca-Cola, Xerox, American Express 

and British Airways. 

There are a lot of disadvantages of global 

advertising because it may be difficult to stand-

ardize because of cultural differences in circum-

stances, language, traditions, values, beliefs, 

lifestyle, and so on. Secondly, some experts ar-

gue that cultures around the world are becoming 

more diverse, not less so. For example, when 

Nestle introduced its Nescafe instant coffee 

brand, the company faced at least five different 

situations in various parts of the world. Some 

countries in Europe the idea of instant coffee is 

in the early stages. In the tea-drinking countries 

tea drinkers have to be converted not just to cof-

fee but to instant coffee. In the USA, the idea of 

instant coffee has to great penetration but Nes-

cafe has the minor share. Therefore, Nestle have 

to use different advertising strategies for each 

market.  

 

Global products and local messages 

 

Although some marketers use global advertis-

ings with little or no modification, most compa-
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nies adapt their messages to respond to differ-

ences in language, market conditions, and other 

factors. Many global marketers and advertisers 

use a strategy called pattern advertising. They 

are taking an in-between approach by standardiz-

ing their products and basic marketing strategy 

but localizing their advertising messages. For 

example, Unilever’s Dove soap uses the same 

basic advertising theme globally, but models 

from Australia, France, Germany and Italy ap-

peal to woman in those countries. Amore recent 

study of international advertising decision mak-

ers sponsored by Advertising Age International 

finds that “think globally, act locally” still ap-

pears to be the dominant strategy of international 

advertisers. (6)   

Most managers believe it is important to 

adapt components of their advertising messages-

such as the language, models, scenic back-

grounds, message content, and symbols-to reflect 

the culture and frame of reference of consumers 

in various countries. The respondents in the sur-

vey: “Thinking global, act regionally”, say their 

companies’ worldwide headquarters play a dom-

inant role in determining their international ad-

vertising messages so they are consistent world-

wide. Some companies start making these tacti-

cal adjustments to their advertising messages 

while still pursuing global strategies that will 

help them project a consistent global image and 

turn their products and services into global 

brands.  

Conclusion 

 

International advertiser must carefully ana-

lyze the major environmental forces in each 

market and each country where they compete, 

including economic, demographic, cultural and 

legal factors. These factors are important not 

only in assessing the potential of each country as 

a market but also in designing and implementing 

advertising and promotional programs. 

In recent years, much attention has focused on 

global advertising systems, where a standard 

marketing program is used in all market. Part of 

global marketing is global advertising, where the 

same basic advertising approach is used in all 

markets. Many companies use a standardizing 

market strategy and localizing advertising mes-

sages to fit each market. There are a number of 

important decision areas in the development of 

advertising programs for international marketing. 

These include organization, agency selection, 

advertising researches, creative strategy and exe-

cution, and media strategy and selection. 
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БИБЛЕЙСКИТЕ ГЕРОИ В МЕДИЦНСКИТЕ ЕПОНИМИ 

 

Златина Желева 

 

BIBLICAL CHARACTERS IN MEDICAL EPONYMS 

 

Zlatina Zheleva 

 
ABSTRACT: The present article presents and aims at classifying the medical conditions bearing the names 

of biblical characters. Medicine and religion have always been in conflict, yet, as a part of one and the same 

society they are intertwined in the treatment of people. Eponyms are the link between the two fields- the entities 

of medicine are named after characters from the Bible. From the earliest development of medicine, most com-

monly, eponyms have been named after their founder- a physician or explorer who has come upon a disorder or 

disease e.g. Addison’s disease, Cushing syndrome etc. But there are eponyms which bear the names of literary 

or biblical characters due to the fact that the respective disease or disorder has symptoms or characteristics 

which are likened or compared to the behavior or misfortunes of a literary character e.g. Alice in Wonderland 

syndrome, Peter Pan syndrome, Lazarus syndrome etc.  

Key words: medical eponyms, biblical characters, syndrome, complex 

 

Introduction 

 

For thousands of years people have been 

trying to explore and understand not only the 

world around them but also their inner self. The 

Universe and our own planet seem to be less im-

portant than the bodies we inhabit, our feelings, 

moods etc. Physicians, healers, even astrologists 

have been investigating the living machine we 

call our body. Difficulties in treatment and 

diagnosis disclose themselves in every field of 

medicine and despite the years of research 

specialists are still unable to manage some of the 

most severe diseases of our time.  

From ancient Greek and Roman physicians to 

contemporary ones all scientists are dwelling 

upon the mysteries of the human body. Religion, 

medicine and even linguistics have been inter-

ested in the human body since it is comprised of 

a soul, tissues and fluids but also the manner in 

which we call and name our body parts, diseases 

and disorders. And, thus, all these sciences 

function together- intertwined in the knowledge 

of the human body. Take the diseases bearing the 

names of saints, for example, which were used 

mainly in the Middle Ages when the closest 

person people had to a physician was the priest 

who, apart from treatment, provided them with a 

prayer to a specific saint in order to be healed 

from a medical condition. Thence, plague was 

known as St.Sebastian disease, toothache as St 

Apollonia’s disease etc. 

The word eponym originates from the Greek 

eponymos (epi = upon, and onyma = name), and 

means one for whom or which something is or is 

believed to be named. To name a thing is to give 

it an identity. On the one hand, eponyms name 

are used when there is no name for the specific 

entity and on the other, when they pay tribute to 

their founder. Eponyms name from hairdos 

(poumpadour) to items of food (sandwich), even 

flowers (magnolia) but in medicine they present 

a challenge for the physician since their names 

cannot be deciphered by the meaning of the 

prefixes, root and suffixes of their names. And 

still there is a small group of eponyms which do 

not bear the names of their founders but the 

names of characters whom all we know and 

whose behaviour or characteristics are attributed 

to the condition they name. For example, 

Quasimodo syndrome is ‘A clinical complex 

characterised by severe kyphoscoliosis 

(abnormal curvature of the spine- hump), 

dyspnoea with associated hypoxia and altered 

sleep pattern (parasomnia)’ [1]  The  memorable 

appearance of the character from ‘The 

Hunchback of Notre-Dame’ by Victor Hugo is 

used to denote a clinical syndrome of several 

symptoms found in people with the respective 

medical condition. 
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In the present article attention is paid to such 

eponyms which use names of biblical characters 

since they are a small group of complexes or 

syndromes which present a peculiar interest to 

linguists and physicians. They are rarely used 

and quite unfamiliar to most of us. 

All of these conditions are medical complexes 

or syndromes, which means that they are a 

collection of various symptoms or signs related 

to a particular illness. Both are synonymous in 

meaning and are sometimes interchangeable but 

syndrome is defined as: ‘a combination of 

symptoms resulting from a single cause or so 

commonly occurring together as to constitute a 

distinct clinical picture’ [2] .  

According to the nature of the 

complexes/syndromes they can be divided 

according to: 

 

A. Behavioural patterns of biblical characters 

used most frequently in Psychiatry: 

 

Adam complex 

 

To start with we have the first man according 

to the bible and the eponym bearing his name is 

used in Psychiatry to denote ‘a guilt complex of 

a person who breaks a parental law that the sub-

ject did not know it was forbidden; eg. 

incestuous relationship’ [3]  . In this case we 

have a complex which is called after a character 

and specifically his behaviour related to a major 

event described in the Bible. Adam and Eve’s 

fall from grace in the Garden of Eden serves as 

an example of this behavioural pattern. This form 

of guilt is attributed often to children who were 

not aware of a specific prohibition. 

 

Delilah syndrome 

 

Also known as Diana complex and used in 

Psychiatry to denote a reversal of roles with a 

man’s figure such as to imitate his behaviour, 

appearance and clothing. Believed to occur in 

‘daughters of domineering aggressive men’ [4] 

and is likened to the biblical character Delilah 

since such women are believed to seduce and 

overcome powerful men just like Delilah over-

came Samson. The term is also used to describe 

‘Evil in Women’ and symptoms include 

pathological lying, moodiness, manipulating the 

environment, attempts for financial gain and 

recurrent depressive states. Once again the 

behaviour of a biblical character is used to 

denote a behavioural pattern. 

Moses syndrome 

 

It is a term referring to the delusion in the 

beliefs to the promises of others to bring 

someone to the Promised Land- to happiness, 

wealth, beauty and peace. However, there is 

another of this syndrome to denote the delusion 

that one has been chosen by God to lead others to 

the Promised Land. Both uses refer to the 

biblical story of Moses and his troubles. These 

conditions, however, should not be confused 

with the Baby Moses Syndrome which is also a 

delusion but is used to describe a situation in 

which an individual hopes and waits for 

salvation to come to him/her and solve all his 

problems, also called ‘hope in a basket 

fallacy’[5]. 

 

Cain complex 

 

Bearing the name of the biblical figure who 

killed his brother Abel due to jealousy related to 

God’s preference to his brother’s gifts, the term 

is used to denote ‘a destructive sibling rivalry’ 

[6]  in which one brother/sister resents the other 

for being his parents’ favourite child. Just like 

Cain desired God’s approval, the child strives for 

his/her parents’ approval. Rivalry may take 

violent forms and often leads to hatred to the 

sibling. 

 

Joseph complex 

 

Another term using a biblical name and 

denoting ‘sibling rivalry’ [7] is Joseph complex. 

Deriving from the narrative of Jacob and his 

twelve sons, the story of Joseph may be 

associated with that of Cain but here we have the 

rivalry of twelve brothers for their father’s 

attention. Being the youngest son in the family 

and due to his brothers’ envy, Joseph was sold to 

travelling merchants thus his brothers hoped they 

would get rid of him. 

 

Jonah complex 

 

Another complex used in psychiatry and 

describing the fear of success, refusal to exhibit 

and make use of one’s talents and mainly 

avoiding the responsibility for success in life. 

First coined by Abraham Maslow, the complex 

was used to describe the fear of losing oneself 

and ‘overwhelming responsibility that might 

come with success, of living an extraordinary life 

that lacks personal familiarity, self-esteem issues 
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preventing someone from viewing themselves as 

an important figure, etc.’ [8] . Some 

psychologists believe it is caused by parents’ 

upbringing in teaching the child to behave like 

the other children and not stand out. The 

complex is named after the biblical prophet 

Jonah and follows his submission to God and 

suffering. 

 

B. Conditions affecting biblical characters: 

 

Lot syndrome/ Lot’s wife syndrome 

 

Also called hypercalcinosis, is ‘exuberant 

‘metastatic’ calcification—mineralization of soft 

tissues—due to (1) Chronic hypodipsic 

hypernatremia—a condition with normal blood 

volume and renal function or (2) 

Hyperparathyroidism and/or hypervitaminosis D 

with major bone resorption’[9]  the syndrome is 

named after the biblical figure whom we know as 

Lot’s wife who looked back at the town of 

Sodom during its destruction despite God’s 

prohibition to do so, and as a consequence she 

turned into a pillar of salt. The syndrome is 

likened to Lot’s wife con-dition. 

 

Lazarus complex/syndrome/phenomenon 

 

Also called near death experience and 

‘described as delayed return of spontaneous 

circulation (ROSC) after cessation of 

cardiopulmonary resuscitation (CPR)’ [10], it is 

observed in people who have survived clinical 

death and come to life minutes sometimes hours 

after they have been declared dead. Symptoms 

include anxiety, depression, recurring night-

mares, mood disturbance. Patients report of 

subjective experiences of remembering people 

and events while they were pronounced dead and 

with no brain activity. The eponym is named 

after Lazarus who was also raised by Jesus from 

the dead.  

 

Job’s syndrome 

 

A rare immune deficiency syndrome caused 

by ‘a genetic mutation that both overstimulates 

and understimulates the immune system’. It is 

also referred to as hyperimmunoglobulin E 

syndrome, or HIES and ‘is characterized by the 

classic triad of recurrent skin boils, cyst-forming 

pneumonias, and extreme elevations of serum 

IgE’[11]. This syndrome makes the immune 

system extremely weak and susceptible to lesions 

and boils which cover the whole body of the 

diseased just like Job’s punishment by God. One 

of Job’s curses was to be covered from head to 

toe with such boils in order for God to test his 

faith. Hence the name of the syn-drome. But 

since the description of Job’s disease is quite 

vague some historians consider that it was 

caused by syphilis, leprosy, small pox etc. But 

the name Job syndrome is still used in relation to 

this disease in medicine nowadays. 

As we can see the first group of complexes 

express a similarity in behaviour which, in med-

icine, it becomes the metaphoric pattern of 

behaviour of individuals exhibiting similar 

attitude. The name itself is comprised of an 

adjective representing the name of the biblical 

figure the eponym takes after and a noun 

denoting the type of medical condition. 

The second group unites diseases or disorders 

affecting the body which also affected the 

corresponding biblical figures and the 

physicians, according to certain signs e.g. boils, 

lack of cerebral and cardiac function, 

calcification, attribute a similarity. Here again 

the name is comprised of an anthroponymic 

adjective and syndrome/complex. 

As we can see this is a relatively small group 

of eponyms as compared to the numerous 

examples of medical eponyms, they are rarely 

used but present a research interest in so far as 

they reveal another source of designation for 

medical entities. Furthermore, the link between 

biblical characters and behavioural patterns is of 

interest to the contemporary man. 
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PERIENCE OF CANCER DIAGNOSIS 

 

Bilyana Velikova-Tzonkova 

 
ABSTRACT: The report presents the results of a survey focusing on the coping mechanism used by people 

with oncological diseases. For the purpose of the study it was used the modified methodology Coping Orienta-

tion to Problems Experienced (brief COPE by Carver, 1997). Applied factor analysis identified the internal 

structure in which need of support and sharing were of main importance. Results are discussed in light of the 

relationship between social support and psychological adjustment to cancer.   

Key words: cancer, coping, social support  

 

Въведение 

 

Ракът е типична болест на модерното об-

щество и един от основните здравословни 

проблеми в световен мащаб. В индивидуален 

план справянето с травматичните последст-

вия от диагнозата и лечението представлява 

дългосрочен процес с висока физическа и 

психична „цена”, при разрешаването на който 

влияние оказват различни по своята същност 

фактори. 

Тежестта на травматичния опит се обус-

лавя от факта, че онкологичното заболяване 

само по себе си не представлява една-единст-

вена стресова ситуация, приключваща с края 

на лечението, а по-скоро проковира поредица 

от предизвикателства, произтичащи от психо-

социалните последствия от болестта, които 

поставят на изпитание индивидуалните спо-

собности за адаптация към новата жизнена 

реалност.   

Злокачествените заболявания представля-

ват сериозна заплаха за индивидуалното бла-

гополучие и качество на живот заради изпит-

ваните физически и психичен дискомфорт, 

следствие от болестната симптоматика, неси-

гурност на прогнозата за излекуване, както и 

заради драстичната негативна промяна в со-

циалната активност на онкоболния човек 

(Dunkel-Schetter et al. 1992 цит. по Lehto-

Jaernstedt, 2000:30). 

В контекста на тематиката, докладът пред-

ставя данни от проведено собствено изслед-

ване върху предпочитаните стратегии  

за справяне със стреса от болестта. Анализи-

рани са индивидуалните ориентации на  он-

кологично болните хора за преодоляване на 

травмиращия жизнен опит,  

Акцент е поставен върху идентифициране 

на значението, което се приписва на другите 

хора като механизъм за  социална подкрепа в 

контекста на предпочитаните копинг модели 

за справяне с психосоциалните последствия 

от болестта.   

 

Копинг модели и онкологично заболяване 

 

Две групи психосоциални фактори се 

свързват с процеса на справяне с травматич-

ния опит от онкодиагнозата и успешната 

адаптация към живот с болестта, а именно 

личностни детерминанти и фактори на сре-

дата.  

От личностните детерминанти интерес за 

настоящото изследване представляват инди-

видуалните модели за справяне със стреса, 

породен от онкодиагнозата. 

Основание за това дават проведените през 

последните тридесет години множество изс-

ледвания на връзката между копинга и пси-

хологическата адаптация към болестта (Nezu, 

Nezu & Geller, 2003:51). 

Моделът, върху които се базира настоя-

щото емпиричното проучване е когнитивният 
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подход на Лазарус и Фолкмън, съгласно кой-

то справянето със стреса се дефинира като 

когнитивни и поведенчески усилия за прео-

доляване на ситуация, поставяща на изпита-

ние или надхвърляща индивидуалните ре-

сурси и заплашваща психичното благополу-

чие на личността (Nezu, Nezu & Geller, 

2003:51).   

В този смисъл, копингът при онкологично 

заболяване ще представлява емоционален, 

когнитивен и поведенчески отговор на пре-

дизвикателствата на болестта (Folkman et al., 

1986; Lazarus,1993 цит.  по Lehto-Jaernstedt, 

2000:25-26; Sprach & Sostarich, 2004:35).   

Към втората група фактори, кореспонди-

ращи с адаптацията към онкодиагнозата се 

отнася социалната подкрепа. Съгласно мо-

дела за социалната подкрепа като буфер на 

стреса, тя защитава индивида от потенциално 

опасното въздействие на стреса като по този 

начин се явява важен предиктор на способ-

ността за справяне с него. Моделът посту-

лира, че копинг процесите имат дълготрайно 

въздействие върху проблемната ситуация и 

съответно качеството на живот на индивида, 

оперирайки чрез непрестанно взаимодействие 

с личностните фактори, като по този начин 

социалната подкрепа изпълнява ролята на 

буфер за стреса и съдейства за справянето с 

него (Cobb 1976, Cohen & Wills, 1985 цит. по 

Lehto-Jaernstedt, 2000:31; Thornton & Perez, 

2007 ). 

Социалната подкрепа се определя като во-

деща детерминанта на адаптирането към бо-

лестта и последствията от нея  (Dunkel-

Schetter et al., 1987; Billings & Moos, 1981 цит. 

по Dunkel-Schetter et al., 1992; Wimberly et al., 

2005). 

Целта на настоящото изследване е да 

анализира индивидуалните модели за спра-

вяне със стреса от онкологичното заболяване, 

както и да се идентифицира ролята на соци-

алната подкрепа като предпочитана копинг 

стратегия.  

Извадка на изследването 

Данните от емпиричното изследване са съ-

бирани в продължение на четири години чрез 

осъществяване на лични контакти (директни 

и виртуални) или чрез оказано съдействие от 

трети лица. Всяка една от проведените срещи, 

беседи или писмена комуникация  се реали-

зирани благодарение на добрата воля и ку-

ража на онкоболните хора да разкажат за сво-

ята  съдба като допуснат външен човек до 

съкровените си преживявания и емоции, 

свързани с болестта.  

Тези предпоставки дават известна яснота 

за неравномерното разпределение на участ-

ниците в изследването по пол, възраст, вид на 

заболяването. 

В изследването участваха 74 жени и 43 

мъже на възраст по време на провеждане на 

проучването между 25 години и 84 години.  

Относно другите демографски данни, 2,6 

% са с основно образование, 31,6 % - със 

средно и 65,8 % с висше образование.   

7 % от участниците в изследването посо-

чиха, че нямат или не са имали постоянен 

партньор по време на лечението на болестта. 

22 % от респондентите посочиха, че родители 

им са починали, а 21 % заявяват, че нямат 

деца.  

По отношение на медицинските данни, 

основната локализация на заболяването при 

жените е млечна жлеза и репродуктивни ор-

гани – рак на шийката на матката, рак на мат-

ката, рак на яйчниците. При мъжете – рак на 

дебелото черво, рак на белите дробове, рак на 

тестисите и рак на простатата.  

Приблизително половината от респонден-

тите 52, 5 % при провеждане на изследването 

бяха в етап на активно лечение (химиотера-

пия, лъчетерапия) или им предстоеше дългос-

рочна терапия (хормонотерапия), докато 47, 5 

% от участниците в изследването бяха прик-

лючили с класическите форми на лечение.  

 

Изследователска методика 

 

На участниците в изследването е  предло-

жен модифициран за целите му Кратък въп-

росник за Ориентация за справяне с прежи-

вяни проблеми ОСПП (Brief COPE), 

публикуван от Карвър през 1997 година 

(Carver, 1997). 

Изборът на изследователски метод беше 

продиктуван от следните съображения: 

Въпросникът Ориентация за справяне с 

преживяни проблеми ОСПП (Coping Orienta-

tion to Problems Experienced, COPE), създаден 

от Ч. Карвър, М. Шийър и Я. Уайнтрауб 

(Carver et al., 1989; Carver et al., 1993 цит. по 

Kapsou et al., 2010) е един от най-предпочита-

ните инструменти за изследване на копинг 

стратегиите за справяне със стреса от онкоди-

агноза. Той се състои от петнадесет скали, 

всяка основаваща се на съответно концепту-

ално съдържание. 
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Това, което разграничава ОСПП (СОРЕ) от 

другите методи, изследващи копинг страте-

гиите е, че се позовава както на модела за 

справяне със стреса на Фолкман и Лазарус, 

така и на теоретичната рамка за саморегула-

цията на човешкото поведение, структури-

рана от Карвър и Шийър (Carver, Scheier & 

Veintraub, 1989).  

Методът СОРЕ е адаптиран и стандарти-

зиран за български условия от А. Русинова-

Христова и Г. Карастоянов в два варианта под 

наименованието Въпросник за предпочитани 

стратегии за справяне със стреса (СОРЕ-1 и 

СОРЕ-2) (Русинова-Христова и Карастоянов, 

2000). 

Невъзможността да се попълни целия въп-

росник на оригиналната версия на СОРЕ, 

както и наблюдаваната фрустрация на участ-

ниците в изследването, включително и други 

административни проблеми (Carver, 1997), 

води до разработването от Карвър  на кратка 

версия на въпросника за Ориентации за спра-

вяне с преживяни проблеми  (Brief COPE) 

(Carver, 1997).  Състои се от 14 скали, с два 

айтема във всяка от тях. При избор на айтеми, 

които да се включат в кратката версия на 

въпросника, Карвър се ръководи от два фак-

тора: първо, високи факторни тегла на избра-

ните айтеми, и второ, яснота и разбираемост 

на твърденията. От оригиналната версия от-

падат две от скалите, отнасящи се до потис-

кане на конкурентни дейности и ограничено 

справяне и се добавя една допълнителна ска-

ла самообвинение. 

Кратката версия на ОСПП е приложена за 

първи път на хора, преживели и възстановя-

ващи се след опостушителния ураган Андрю, 

връхлетял Южна Флорида през 1992 година и 

нанесъл огромни материални щети и взел 

човешки жертви. Психометричните характе-

ристики на въпросника са добри, с адекватна 

надеждност и валидност (Carver, 1997).   

Трябва да се отбележи, че в България към 

периода на провеждане на настоящото проуч-

ване, единственото изследване върху онколо-

гично болни хора с въпросника СОРЕ, е осъ-

ществено от Зорница Ганева като част от нау-

чен проект за изследване на различни аспекти 

от живота на жени с рак на гърдата. Тя пред-

лага кратката версия на метода (Brief COPE), 

за да проучи позитивните и негативни страте-

гии, които участничките в изследването из-

ползват, за да се справят със стреса от поста-

вената диагноза (Ганева, 2011: 11).  

За целите на настоящото изследване на 

участниците в него беше предложен кратката 

версия на въпросника ОСПП (Carver, 1997).  

Авторът на метода посочва, че е възможно 

той да се използва съобразно целите на конк-

ретното емпирично изследване, като се при-

лагат части от него, т.е. избирателно и се от-

чита и спецификата на извадката (University 

of Miami official web site; Ганева, 2011:21). 

Твърденията са подложени на прав и обра-

тен превод от английски на български език от 

трима независими експерти – психолози-ем-

пирици с отлична езикова подготовка. Разли-

ките в превода се разрешиха чрез консенсус. 

Едно от твърденията отпадна поради го-

лямата смислова близост с друг айтем, и два-

та принадлежащи към една от скалите, вклю-

чени от автора във въпросника („Шегувах се 

със ситуацията, в която съм” и „Присмивах се 

на ситуацията, в която съм”). Съответната 

скала се редуцира до един-единствен ликер-

тов айтем. По този начин скала „Хумор” е 

представена чрез твърдението „Шегувах се 

със ситуацията, в която съм”. 

В същото време, за целите на настоящото 

изследване беше включен допълнителен ай-

тем, принадлежащ към пълната версия на 

въпросника. Той беше посочен като значим от 

участниците в пилотното изследване при съ-

беседването с тях върху основните твърдения 

от пълната и кратка версия на ОСПП. Айте-

мът е: „Опитах се да израсна като личност в 

резултат на преживяното”.  

В научната литература се открива инфор-

мация относно травматичния опит за спра-

вяне с диагнозата и болестта в по-широкия 

философски контекст за личностните ползи 

от подобен тип преживяване. Безспорно ракът 

се съпровожда със значими личностни, пси-

хични, социални и физически загуби и крах 

на илюзиите, но в същото време преминава-

нето през продължителния лечебен процес 

носи катарзисно осмисляне на живота, прео-

ценка на досегашния опит, нов вид целепола-

гане. Спечелените битки със смъртта и прео-

долените трудности водят до личностно из-

растване (Ганева, 2011). Вероятно това е и 

една от причините, поради които при изслед-

ване, проведено с българки с онкологична 

диагноза, З. Ганева установява, че те са по-

оптимистично настроени и гледат с вяра в 

бъдещето, в сравнение с жени, които са кли-

нично здрави (Ганева, 2012: 49). Този и по-

добни резултати ни дадоха основание да 

включим съответния айтем, отнасящ се до 
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личностното израстване като психологическо 

следствие от болестта, към модифицирания за 

целите на настоящото изследване въпросник 

ОСПП (СОРЕ). 

На респондентите бе предложена четири 

степенна ликерт- формат скала за отговори, 

колебаеща се от „никога не съм го правил” до 

„правил съм го много често”.  

Резултатът от всяка една от 13-те скали 

(изключвайки едноайтемното твърдение за 

хумор) се изчислява като се сумират средноа-

ритметично отговорите по двата айтема, ко-

ито ги  конструират и варират между 1 и 4. 

Получените по-високи стойности за скалите, 

съответстват на по-висока степен на пози-

тивна, респ. негативна стратегия, ангажирана 

в справянето с болестта.  

 

Факторен модел на предпочитаните стра-

тегии за справяне с травматичния опит от 

онкодиагнозата 

За изследване на конструктната валидност 

на въпросника по отношение на зададените в 

модела на Карвър скали се извърши експло-

раторен факторен анализ. Данните са анали-

зирани по метода на главните компоненти с 

Варимакс ротация на факторните оси и нор-

мализация по Кайзер (Kaiser). Факторният 

анализ е адекватен и приемлив – КМО = 0,72, 

което надвишава препоръчаната стойност от 

0.60 (Kaiser, 1974); Sign. Bartlett`s Test of 

Sphericity <0.0001. Идентифицират се 8 фак-

тора с факторно тегло по-голямо от 1.00, не-

обходимо условие за смислова значимост на 

фактора (Kaiser, 1974). Извлечените фактори 

обясняват съответно 14,63 %, 12,51 %, 8,79 %, 

8,63 %, 8,46 %, 7,96 %, 7,54 %, 6,97 % от ва-

риацията. Поради факта, че всеки от извлече-

ните фактори поотделно обяснява повече от 5 

% от вариацията, се приема, че е гарантирана 

достоверността на съществуването им и съот-

ветно се подлагат на анализ данните, обясня-

вани чрез тях.  

При преглед на съдържанието на всеки 

един от факторите се установи, че съдържат 

пълните двуайтемни скали, включени в ори-

гиналната таксономия, като по този начин 

нито една от скалите не е фрагментирана. В 

структурно отношение обаче броят на факто-

рите в получената факторна матрица е реду-

циран и тъй като един от факторите, вклю-

чени в модела на Карвър, не обяснява доста-

тъчно висок процент вариация, т.е. не може 

да бъде включен в обяснителния модел на 

стратегиите за справяне с болестта за даде-

ната извадка, за това ползваме собствения 

ротиран модел на факторна структура.  

В първия фактор попадат твърдения, които 

характеризират дименсията ак-

тивно/позитивно справяне. Факторът 

включва изказвания, отнасящи се до действия 

за подобряване на ситуацията и разрешаване 

на проблема, преформулиране на ситуацията 

в позитивен аспект и обмисляне на стратегия 

за справяне. Включените във фактора твърде-

ния формират трите скали активно справяне, 

позитивно преформулиране и планиране от 

модела на Карвър, а резултатите от настоя-

щото изследване кореспондират с данните от 

проведени психометрични анализи върху 

пълната  и кратката версия на ОСПП, при 

които трите скали се отнасят към един фак-

тор, характеризиращ дименсията на актив-

ното справяне (Carver, 1997). 

Вторият фактор се конструира от айте-

мите, принадлежащи към скали търсене на 

емоционална подкрепа, търсене на инстру-

ментална подкрепа и вентилиране и може да 

се обозначи в съдържателен аспект като тър-

сене на подкрепа и споделяне. В него попа-

дат изказвания, които отразяват потребността 

от емоционална подкрепа, от помощ и съвети 

и такива, представящи изразяването на емо-

циите, свързани с болестта. Интересно е да се 

отбележи, че Карвър, анализирайки психо-

метричните данни на краткия вариант на въп-

росника ОСПП отбелязва, че използването на 

емоционална и инструментална подкрепа 

формира самостоятелен фактор (Carver, 

1997), което се потвърди и в настоящото изс-

ледване. Разликите в двата идентифицирани 

фактора произтичат от добавянето на твърде-

ния от скала Вентилиране/Емоционално изра-

зяване към обединената скала за Използване 

на подкрепа. В съдържателен аспект извлече-

ният в настоящото изследване фактор в го-

ляма степен кореспондира с данните от изс-

ледване, основаващо се на въпросника за 

стратегии за справяне със стреса на Лазарус и 

Фолкман, проведено от Дункел-Шетер и ко-

леги върху извадка от онкологично болни 

пациенти, в което се идентифицира сходен в 

съдържателно отношение фактор (Dunkel-

Schetter et al., 1992).  

Следващият фактор, който се извлича е 

употреба на алкохол и лекарства и включва 

съответните айтеми, описващи подобни дейс-

твия.  

Твърденията, отнасящи се до отричане на 

случващото се извличат като четвърти фак-
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тор. В него попадат айтеми, описващи неже-

ланието да се приеме факта на диагностици-

ране със животозастрашаващо заболяване. В 

същото време се включва и твърдение, което 

във факторния модел на Карвър се отнася към 

копинг стратегията Хумор. В настоящия фак-

торен модел айтемът попада с обратен знак, 

рефлектиращо нежеланието или неумението 

да се извлече позитивния опит от преживя-

ното чрез представянето му в шеговита фор-

ма. В съдържателен аспект айтемът не проти-

воречи на семантиката на дименсията отри-

чане. 

Петият фактор, поведенческо дезангажи-

ране се определя от твърдения, постулиращи 

отказ от действие.  

Като шести се идентифицира факторът, 

включващ твърдения от дименсия упование 

във вярата и се конструира от айтеми, пос-

тулиращи търсене на утеха и упование в ня-

каква форма на вяра. 

Седмият фактор включва твърдения от 

скали разсейване и приемане и може да се 

обозначи като действия за приемане на бо-

лестта. Попадат изказвания, които отразяват 

активност, насочена към разсейване от ми-

сълта за преживяното и усилия да се приеме 

факта на диагностицирането с рак. В същото 

време попада и твърдение с обратен знак, 

което е заложено да отразява характеристи-

ките на стратегията планиране, но разликите 

във факторните тегла по двата фактора, изв-

лечени в настоящото изследване накланя към 

интерпретирането му към фактор ак-

тивно/позитивно справяне.   

По отношение на последния извлечен фак-

тор, самообвинение, се включват изказвания, 

представящи прехвърляне на вина за случи-

лото се върху себе си.   

Един от айтемите - „Опитах се да израсна 

като личност в резултат на преживяното”, се 

отнася към идентифицираните чрез статисти-

ческия анализ фактори (първи, четвърти и 

шести), но с коефициенти, по ниски от .5, 

което не оправдава неговото интерпретиране 

в техния смислов контекст. Айтемът е изклю-

чен от допълнителните анализи. 

Пълно припокриване между факторната 

матрица на данните от настоящото и пред-

ходни изследвания има по шест фактора. Раз-

ликите в съдържателен аспект с предложения 

факторен модел на Карвър е възможно да се 

дължат на спецификите на изследваната из-

вадка, обхващаща мъже и жени с онколо-

гични заболявания, диагностицирани в разли-

чен времеви период, който се простира в рам-

ките на над десет години. 

Като цяло, въпреки, че факторната струк-

тура на данните, получени от адаптираната за 

българска извадка от онкоболни мъже и жени 

кратка версия на СОРЕ не са перфектни, те в 

голяма степен кореспондират с данните, док-

ладвани както от създателя на методиката 

Карвър, така и с редица подобни изследвания 

с различни по своята същност извадки.  

При изследване, проведено с хора, прежи-

вели опустошителния ураган Андрю, целящо 

проверка психометричните характеристики 

на кратката версия на въпросника СОРЕ, 

Карвър извлича девет фактора, обясняващи 

приблизително 72,4 % от вариацията в отго-

ворите.  

Четири априорни скали формират отделни 

фактори – употреба на вещества, религия, 

хумор и поведенческо дезангажиране. 

Употребата на емоционална и инстру-

ментална подкрепа формират отделен фактор 

по подобие на факторния модел на пълната 

форма на метода. По подобен начин, активно 

справяне и планиране обясняват общ фактор, 

като в кратката форма към този фактор се 

включват и твърденията от скала позитивно 

преформулиране. Твърденията от скали вен-

тилиране и разсейване формират отделен 

фактор, заедно с някои айтеми от априорните 

скали. По подобен начин се извлича и факто-

рът, включващ твърдения от скали отричане 

и самообвинение. Последно, извлича се фак-

тор, включващ двете твърдения от скалата 

приемане.  

В заключение Карвър обобщава, въпреки, 

че получената факторна структура не е пер-

фектна, тя кореспондира в значителна степен 

с тази, извлечена от пълната форма на мето-

диката  (Carver, 1997). 

Подобни изследвания, проведени върху 

различни по своята същност извадки в САЩ, 

Канада, Франция и Гърция идентифицират 

между 3 и 12 фактора, представящи индиви-

дуалните стратегии за справяне със стресово 

събитие (Kapsou et al., 2010).  

Като цяло прави впечатление, че се извли-

чат две основни групи стратегии, гравити-

ращи около дименсията активно/позитивно 

справяне, което включва в основния модел 

скалите активно справяне, планиране и пози-

тивно преформулиране. Други изследвания 

добавят към тази дименсия и скали приемане, 

хумор и религия. 
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Втората, относително стабилна дименсия 

на справянето е потребността от подкрепа 

и помощ, и в повечето случаи включва скали 

потребност от емоционална и инструментална 

подкрепа, но също така и изразяване на емо-

циите.  

Като допълнителен, трети фактор, се иден-

тифицира дименсията избягване/поведенческо 

дезангажиране, включвайки твърдения, отна-

сящи се до поведенческо и мисловно дезан-

гажиране, отричане, понякога употреба на 

вещества и разсейване. В същото време някои 

изследвания успяват да извлекат 12 фактора, 

кореспондирайки с концептуализацията на 

субскалите, дефинирана от Карвър (Perczek et 

al., 2000 цит. по Kapsou et al., 2010).  

В крайна сметка, може да се обобщи, че 

горепосоченият тридименсионален модел 

относително консистентно описва конструкта 

копинг, но не винаги се идентифицира в пъ-

лен вид. 

Въпреки, че фокусираните върху проблема 

и емоциите стратегии не винаги се извличат 

като отделни фактори, предишни изследвания 

установяват стабилното наличие на фактори, 

разграничаващи справянето със и без соци-

ална подкрепа. Поради тази причина вероятно 

е по-съществено да се прави разграничение 

между „социално подкрепяни” и „самодоста-

тъчни” копинг стилове, отколкото между 

стратегии, насочени към управление на проб-

лема или емоциите. Още повече трябва да се 

отбележи, че социално-подкрепящите фак-

тори почти винаги включват скали, оценя-

ващи и двата проблема – стратегии фокуси-

рани върху проблема и фокусирани върху 

емоциите (Litman, 2006). 

По отношение на специфичността на из-

вадката, в изследване, проведено с френско–

канадски онкологично болни жени, се извли-

чат 8 фактора, отнасящи се до стратегии като: 

отричане, разсейване, активно справяне, емо-

ционална подкрепа от партньор и приятели, 

религия, хумор и употреба на вещества 

(Kapsou et al., 2010).  

За съжаление в България не се откриват 

подобни данни от изследване с метода, което 

да е насочено към хора с различни онколо-

гични заболявания. В изследването с метода, 

проведено с жени с рак на млечната жлеза, се 

коментират високи стойности на надеждност 

на оригиналните скали от модела на Карвър 

(Ганева, 2011). За съжаление не се съобщават 

данни за вида приложен факторен анализ 

(експлоративен или конфирматорен) за съот-

ветната извадка.  

Следователно, получените разлики в нас-

тоящото изследване не са изключение. 

Може да се обобщи, че предложеният ме-

тод покрива в голяма степен основните фак-

тори в модела на Карвър и вероятно поради 

специфичността на настоящата извадка и 

ограниченият брой участници в нея, както и 

заради наличието на съдържателни различия 

в идентифицираните фактори, за целите на 

емпиричното проучване научно обосновано е 

използването на извлечените в настоящото 

изследване фактори. 

Важен индикатор за вътрешната структура 

на модифицираната за целите на настоящото 

изследване Кратка версия на ОСПП е анали-

зът на надеждността на извлечените чрез фак-

торния модел скали.  

 

Табл. 1а. Коефициенти на надеждност на 

скалите от въпросника Brief COPE (Carver, 

1997) при прилагането му в настоящото изс-

ледване 

 Брой 

айтеми 

α на 

Кронбах 

Активно/позитивно 

справяне 
6 .87  

Търсене на подкрепа и 

споделяне 
6 .85 

Действия за приемане на 

болестта  
4 .68  

Отричане 
3 .67 

Употреба на алкохол и 

лекарства 
2 .89 

Поведенческо дезанга-

жиране 
2 .80 

Самообвинение  2 .83 

Упование във вярата 
2 .83 

Както може да се види в Табл. 1а, коефи-

циентите за надеждност на отделните фак-

тори, измерени чрез α на Кронбах представят 

относително добри показатели за повечето от 

скалите, което е достатъчен аргумент за по-

нататъшното практическо прилагане на въп-

росника.  

Скали отричане и действия за приемане 

на болестта, демонстрират най-ниските кое-

фициенти на надеждност като тези резултати 

кореспондират и са с по-високи стойности от 

докладваните от Карвър (Carver, 1997) данни 

за приложението на методиката на жени с рак 

на гърдата (виж Табл. 1б).  
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Данните за надеждността на скалите, 

описващи стратегиите за справяне със стреса 

от болестта, които Карвър съобщава се коле-

баят в голям диапазон.  

В същото време Ганева съобщава за ви-

соки стойности на скалите при изследване 

проведено с българска извадка, включваща 

жени с рак на гърдата (Ганева, 2011). 

 

Табл. 1б. Коефициенти на надеждност на ска-

лите от въпросника Brief COPE (Carver, 1997) при 

прилагането му при предишни изследвания 
 

Скала 

Изследване 

Карвър 

(1997) 

 

Бълг. извадка 

жени с рак на 

гърдата  

Ганева (2011) 

Активно справяне .68 .71 

Позитивно пре-

формулиране 
.64 .77 

Планиране  

 
.73 .70 

Използване емо-

ционална подкрепа 
.71 .72 

Използване инст-

рум. Подкрепа 
.64 .79 

Вентилиране 

 
.50 .73 

Приемане .57 .92 
Разсейване .71 .81 
Отричане .54 .86 
Поведенческо 

дезангажиране 
.54 .33 

Самообвиняване .69 .87 
Вяра 

 
.82 .64 

Хумор  .73 .71 
Употр. на алкохол 

и лекарства 
.90 .73 

 
Табл. 2. Интеркорелационна матрица между 

скали (1) Активно/Позитивно справяне, (2) Тър-

сене на социална подкрепа и споделяне, 

(3)Действия за приемане на болестта, (4) Употреба 

на алкохол и лекарства,  (5) Упование във вярата, 

(6) Отричане, (7) Поведенческо дезангажиране, (8) 

Самообвиняване, за цялата извадка 

       1            2             3           4            5          6        7      8                              

1     1 

2   0.28**     1 

3   0.25**     0.28**     1 

4  -0.48*** -0.28**   -0.09      1                         

5  -0.08        0.35**    0.07    0.09          1                    

6  -0.53**  -0.29**   -0.12    0.27**     0.02       1                     

7  -0.31**  -0.39**   -0.03    0.31**  - 0.05      0.31**  1               

8  -0.05       0.27**    0.03     0.14        0.34**   0.08   -0.07  1 

Забележки: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001. 

 

За да се провери линейната връзка между 

осемте фактора, извлечени от получените 

данни от настоящото изследване се прилага 

корелационен анализ с изчисляване коефици-

ента на Пирсън. За проучваната извадка него-

вите стойности са статистически значими и се 

колебаят в рамките на ниска до умерена сте-

пен (виж Табл. 2).  

Копингът действия за приемане на бо-

лестта корелира значимо, в слаба степен с 

копинга активно/позитивно приемане (r=.25; 

p=.007), докато факторът активно/позитивно 

справяне се свързва позитивно и в слаба сте-

пен с търсене на подкрепа и споделяне (r=.28; 

p=.002), и в умерена степен и отрицателно с 

фактори отричане (r=-.53; p=.000), употреба 

на алкохол и лекарства (r=-.48; p=.000), и 

поведенческо дезангажиране (r=-.31; p=.001).  

Факторът отричане корелира положи-

телно и в слаба към умерена степен с фактор 

употреба на алкохол и лекарства (r=.27; 

p=.004) и поведенческо дезангажиране (r=.31; 

p=.001). Факторът употреба на алкохол и ле-

карства корелира положително и в умерена 

степен с фактора поведенческо дезангажи-

ране (r=.31; p=.001), а факторът самообвиня-

ване демонстрира позитивни и слаби към 

умерени връзки с факторите търсене на под-

крепа и споделяне (r=.27; p=.004) и упование 

във вярата (r=.34; p=.000). Факторът упова-

ние във вярата корелира допълнително с 

фактор търсене на подкрепа и споделяне 

(r=.35; p=.000). В корелационната матрица 

няма коефициент по-голям от 0.7, следова-

телно факторите са независими помежду си.  

Въпреки съдържателните разлики в някои 

от скалите, като цяло резултатите кореспон-

дират с тези на Карвър и сътрудници, които 

получават слаби, но статистически значими 

връзки между скалите и се интерпретират 

като доказателство за ангажирането с раз-

лични копинг стратегии, които не са взаимо-

заменяеми (Carver et al., 1989 цит. по Kapsou 

et al., 2010).  

 

Ранжиране на „социално подкрепяния” 

(Litman, 2006) копинг модел 

За да се определи позицията на копинг 

стратегията, представяща индивидуалните 

ориентации към търсене на социална подк-

репа сред останалите копинг модели, се из-

върши дескриптивен анализ на дименсиите на 

осемфакторния модел.  

Усреднените стойности на извлечените 

чрез факторен анализ осем стратегии за спра-

вяне със стреса от болестта, илюстрират, че 

участниците в изследването получават най-

високи стойности по скала ак-
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тивно/позитивно справяне (по-висока стой-

ност от средната за максималния диапазон на 

изменение М=16) и скала търсене на подк-

репа и споделяне (при средна стойност за 

максималния диапазон на изменение M=16). 

Непосредствено след тях е стратегията, опис-

ваща действията за приемане на болестта, 

чиято средна стойност надвишава средната 

стойност за максималния диапазон на изме-

нение M=10) (виж Табл. 3). 
 

Табл. 3. Описателна статистика на дименсиите 

на осемфакторния модел 
 Брой 

ай-

теми 

Средни 

стойности 

Станд. 

откл 

Мин Mакс 

Активно/ 
позитивно 

справяне 
6 17, 71 4, 54 8 24 

Търсене на 
подкрепа и 

споделяне 
6 16, 12 4, 49 8 24 

Действия за 

приемане на 
болестта 

4 12, 18 2, 46 4 16 

Отричане 3 6, 79 2, 77 3 12 
Употреба на 

алкохол и 

лекарства 
2 3, 33 1, 53 2 8 

Поведенческо 
дезангажиране 

2 3, 37 1, 72 2 8 

Самообвинение 2 4, 27 1, 74 2 8 
Упование във 
вярата 

2 4, 62 1, 94 2 8 

Предпочитаните стратегии за справяне с 

болестта могат да се разглеждат в по-широ-

кия контекст на общите дименсии, като при-

надлежащи към фокусирания върху проблема 

модел за справяне и към модела, основаващ 

се на търсенето на социална подкрепа. Резул-

татът е обясним като имаме предвид, че голям 

процент от участниците в изследването (36 % 

> 5 години) повече от пет години се справят с 

диагнозата, преминавайки през множество 

физически и душевни изпитания, свързани с 

диагностицирането на болестта, дългосроч-

ното лечение с тежки странични ефекти и в 

крайна сметка, вероятно доказвайки сами на 

себе си, че са победители в тази често нерав-

ностойна борба.  

Другите хора, и преди всичко значимите 

други (партньор, семейство, приятели) се 

явяват важен източник на подкрепа в тази 

кризисна жизнена ситуация, която поставя на 

изпитание индивидуалните ресурси за спра-

вяне и адаптация.  

В същото време, най-ниски стойности се 

регистрират по фактор употреба на алкохол и 

лекарства, чиято средна стойност М=3,33 е 

под средната стойност за максималния диапа-

зон на изменение М=5) и стратегия поведен-

ческо дезангажиране със средна стойност 

М=3,37 при средна стойност за максималния 

диапазон на изменение М=5. Тези резултати 

свидетелстват за тенденцията при дадената 

извадка от изследвани лица предпочитаните 

стратегии за справяне с болестта да са по-

скоро от позитивния диапазон.  

В същото време не бива да се изключва и 

възможността, горният резултат да е следст-

вие от нежелание от страна на изследваните 

лица да споделят прибягването към употреба 

на алкохол или лекарства като средство за 

справяне със стреса от диагнозата, т.е. въз-

можно е отговорите да отразяват ефекта на 

социалната желателност.  

Може да се каже, че очерталият се модел 

за справяне със стреса от болестта разкрива 

тенденция за предпочитания към позитивни и 

активни стратегии за справяне и избягване на 

пасивните и маладаптивни стратегии. Сред 

предпочитаните копинг модели един от во-

дещите е търсенете на социална подкрепа и 

споделяне, резултат, потвърждаващ значи-

мата роля на другите в процеса на адаптиране 

към живот с онкодиагноза и справяне с пос-

ледствията от болестта. В настоящото изслед-

ване тази стратегия включва индивидуалните 

ориентации към споделяне, открито изразя-

ване на чувствата и преживяванията във 

връзка с болестта, търсене на утеха и разби-

ране, емоционална подкрепа, помощ и съвети 

от близки, както и допитване до хора с по-

добна съдба относно тяхния начин за спра-

вяне с травматичното събитие. Всички те 

описват насоченост, активност към социални 

интеракции с цел справяне с кризисната жиз-

нена ситуация.  

В заключение може да се каже, че на ос-

новата на проведеното изследване върху ин-

дивидуалните стратегии за справяне със стре-

са от болестта, социалната подкрепа се иден-

тифицира като един от водещите копинг мо-

дели за предоляване на травматичния опит от 

заболяването и приспособяването към новата 

жизнена реалност.  

Това дава основания да приемем, че дру-

гите са важен фактор в процеса на психосо-

циална адаптация  след онкологично заболя-

ване. Благодарение на тях оцеляващият човек 

не остава „заключен” в самотността на своите 

преживявания в сянката на смъртта, а придо-

бива споделен опит, чрез който става  въз-

можно конструрирането на една нова личнос-
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тна идентичност, интегрираща в себе си бо-

лезненото минало с надеждата за бъдеще.    

 

Литература: 

 

1. Ганева, З.  2011. Изследване на позитив-

ните и негативни начини за справяне с диаг-

нозата рак на млечната жлеза. Клинична и 

консултативна психология, № 3, 8-24 

2. Ганева, З. 2012. Самооценката на жени с 

рак на млечната жлеза от гледна точка на тео-

рията за управление на ужаса. Клинична и 

консултативна психология, № 3, 33-51 

3. Русинова-Христова, А., Карастоянов, Г. 

2000. Психологичните типове по Карл Юнг и 

стресът. Пропелер, С. 

4. Carver, C. 1997. You want to measure 

coping but your protocol’s too long:  Consider 

the Brief COPE. International Journal of 

Behavioral Medicine, 4, 92-100. 

http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/docu

ments/ 
5. Carver, C., Scheier, M. & J. Weintraub. 

1989. Assessing coping strategies: a theoretically 

based approach. Journal of Personality and So-

cial Psychology, 56 (2), 267-293  

6.  Dunkel-Schetter, Ch., Feinstein, L.,Taylor, 

S. & R. Falke. 1992. Patterns of Coping with 

Cancer. Health Psychology, 11(2), 79-87 

7. Kaiser, H. 1974. An index of factorial sim-

plicity. Psychometrika, 39 (1), 31-36 

8.  Kapsou, M., Panayiotou, G., Kokkinos, 

K., & A. Demetriou.  2010. Dimensionality of 

Coping: An Empirical Contribution to the con-

struct validation of the Brief-COPE with a 

Greek-speaking Sample. Journal of Health Psy-

chology, 15 (2), 215-229 

9.   Lehto-Jaernstedt, U. 2000. Social support 

and psychological stress processes in the early 

phase of cancer. Academic dissertation, 

University of Tampere.  http://uta32-

kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/67054/

951-44-4890-1.pdf?sequence=1 
10. Litman, J. 2006. The COPE Inventory: 

Dimensionality and relationships with approach- 

and avoidance-motives and positive and negative 

traits. Personality and Individual Diffreneces, 41, 

273-284  

11. Nezu A., Nezu, Ch. & P. Geller, (Volume 

editors). 2003. Handbook of psychology, Vol. 9, 

Health Psychology. John Wiley & Sons Inc., 

New Jersey, USA 

12. Sprach, L. & M. Sostaric. 2004. Psycho-

social coping strategies in cancer patients. Radio 

Oncology, 38 (1), 35-42 

13. Thornton, A. & M. Perez. 2007. Interper-

sonal relationships. Handbook of cancer survi-

vorship, Chapter 11, 191 - 210 

14. University of Miami official web site. 

http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/sclBr

COPE.html 

15. Wimberly, S., Carver, C., Laurenceau, J-

P., Harris, S. & M. Antoni. 2005. Perceived 

partner reactions to diagnosis and treatment of 

breast cancer: Impact on psychosocial and 

psychosexual adjustment. Journal of Consulting 

and Clinical Psychology, 73, 300-311 

 

 

Биляна Николаева Великова – Цонкова, 

Главен асистент, доктор по психология 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” 

Факултет по обществени науки 

гр. Бургас 

bvelikova@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/documents/
http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/documents/
http://uta32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/67054/951-44-4890-1.pdf?sequence=1
http://uta32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/67054/951-44-4890-1.pdf?sequence=1
http://uta32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/67054/951-44-4890-1.pdf?sequence=1
http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/sclBrCOPE.html
http://www.psy.miami.edu/faculty/ccarver/sclBrCOPE.html


46 

 УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  MANAGEMENT AND EDUCATION  

                TOM XII  (4)  2016                                                                                                       VOL. XII  (4)  2016 

                                                                                                       

   

 

 

ОТ СВ. АГАТА ДО СВ.ВИТ – КРАТКО ПЪТУВАНЕ В СВЕТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ 

ЕПОНИМИ 

 

 Жана Делипавлова-Младенова, Ирина Митърчева, Златина Желева  

 

FROM ST. AGATHA TO ST. VITUS – A SHORT JOURNEY IN THE WORLD OF MEDICAL 

EPONYMS  

 

Jana Delipavlova-Mladenova, Irina Mitarcheva, Zlatina Zheleva 

 
ABSTRACT: The article presents medical diseases named after saints. Eponyms are quite common not only 

in medicine but in numerous fields of study and they usually bear the name of the person who has invented, dis-

covered or described something of importance. Eponyms in medicine are most frequently named after the physi-

cian who has discovered a new disease, function or method. Back in the Middle Ages, when medical treatment 

was scarce and many pathological conditions were poorly understood, people turned to different saints for help 

and relief, hoping for a miraculous cure through arduous prayers.  From St. Agatha to St. Vitus, we make a 

short journey in the history of medicine in an attempt to reveal why the names of these saints were used as epo-

nyms for a disease or an affliction. 

Key words: medical eponyms, patron saints, disease, history of medicine 

 

Introduction 

 

By definition, the word eponym originates 

from the Greek eponymos (epi = upon, and 

onyma = name), and denotes a person or thing 

for whom or which something is named. Epo-

nyms are common in medicine and most fre-

quently they refer to a disease, syndrome or pro-

cedure named after the person who first de-

scribed it, to immortalize his or her professional 

achievement. More rarely, medical eponyms are 

derived from literary characters, mythical and 

biblical heroes, or visual art. Many of them are 

of historical value and not in use today, but still 

they have certain importance by provoking inter-

est in medical history, or making medical com-

munication more vivid and expressive. Medical 

eponyms named after saints are rather rare and 

obsolete nowadays – they used to be coined back 

in history, mostly in the Middle Ages, when the 

occurrence of a pathologic condition could not 

be explained, so it was believed to be inflicted by 

God as punishment. Many saints were prayed to 

in the belief that they could help people being 

cured of a disease, or protect them from becom-

ing ill with an affliction; thus, from being patron 

saints protecting against certain diseases, their 

names started being used to denote the disease or 

pathologic condition itself. Many of these epo-

nyms were traditionally used through the Renais-

sance, as well as in the 18
th
 and 19

th
 centuries, to 

be replaced in modern times by more precise 

medical terms. 

The medical eponyms named after saints in 

English can be divided into 3 main groups: 

 

А. Eponyms naming a given disease: 

 

St. Agatha’s disease (diseases of the female 

breast) 

 

She is the patron saint of those with breast 

disease, torture victims, nurses and jewelers. St. 

Agatha was a beautiful young woman born to a 

wealthy family in Sicily. She caught the attention 

of many suitors, and dismissed all with a pledge 

of perpetual virginity in a life dedicated to 

Christ. A Roman of high rank, named Quintian, 

set out to have her, despite her resistance. He 

brought her before Christian persecutors to have 

her tortured and killed. The torture turned to 

sadistic brutality when Quintian had her breasts 

cut off. One year after the death of St. Agatha, 

the city of Catania was threatened by a violent 

volvanic eruption of nearby Mount Etna. 

In art she is sometimes represented as bearing 

her breasts on a salver. These have been mistak-

en for loaves of bread and thus a tradition devel-

oped of carrying two loaves of bread on a platter 

in honor of St. Agatha’s feast.  
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St. Apollonia’s disease (toothache) 

 

St Apollonia is the patron saint of dental dis-

eases. Due to the tortures St. Apollonia went 

through while she defended her Christian faith 

and the pain she experienced, she gained the title 

patron of dental pain and dentistry. Since then 

people experiencing dental pain prayed to her for 

healing and relief saying a specific prayer. St 

Apollonia is typically portrayed either with a 

necklace of teeth around her neck, or holding a 

pair of pincers with a tooth in them. Her teeth 

and even part of her jaw can be found in church-

es across Europe.  

 

St. Dymphna’s disease (insanity) 

 

St. Dymphna is the patron saint of neurologi-

cal diseases and mental disorders, as well as of 

victims of incest. Her relics were believed to 

have healing power for epilepsy, and her grave 

was frequently visited in seek of relief and cure 

for it.  

Dymphna was born in Ireland in the seventh 

century to a pagan father and a devout Christian 

mother. The legend goes that when her mother 

died, her father, who had loved his wife deeply, 

began to suffer a rapid deterioration of his mental 

stability. So twisted were his thoughts that he 

decided to marry his daughter. When Dymphna 

refused, he became enraged, drew his sword and 

beheaded her. With the passage of years, her 

name became more and more widely associated 

with mental disorders, and the eponym St 

Dymphna’s disease was used as a synonym for 

insanity.  

 

St. Erasmus disease (colic) 

 

If your baby is affected by colic and you are 

upset by the persistent crying spells in the even-

ing, you can send a prayer to St. Erasmus, the 

patron saint of infants and children with colic 

and other stomach ailments. He is more popular-

ly known as St. Elmo and was martyred in 303 

during Diocletian’s persecution of the Christians. 
Later legends attest that he was martyred by be-

ing disemboweled; thus, as a Holy Helper, he 

was invoked by women in labor and those suffer-

ing from intestinal disorders, including appendi-

citis. As is the case with many martyrs, he is 

often depicted holding the instrument of his 

death, around which his intestines are wound.  

 

St. Giles’ disease (leprosy) 

 

A chronic, mildly contagious disease of tropi-

cal and subtropical regions caused by the bacillus 

Mycobacterium leprae, marked by lesions of the 

skin and mucous membranes and damage to 

peripheral nerves and other organs that, if un-

treated, can progress to disfigurement, lack of 

sensation, and blindness. Also called Hansen’s 

disease.  

 

St. Job’s disease (syphilis) 

 

Being a sexually transmitted disease charac-

terized by sores that cover the body, syphilis was 

considered a punishment from God for the im-

moral behavior of certain members of society. 

And since it affected   a small number of people, 

unlike plague which affected the whole popula-

tion, it was associated with God’s punishment.  

The similarity between Job’s sores and those 

caused by syphilis was yet another reason to call 

the disease St. Job’s disease. Many believed it 

was sent to Job to test his patience and faith in 

God and used to be associated with innocent 

suffering. 

 

St. Mathurin’s disease (psychosis in epilepsy 

patients) 

 

This eponym was used to denote epileptic 

psychosis and also severe mental retardation. 

The name of the disease is derived from St. 

Mathurin (also known as St. John of Matha), the 

patron saint of idiots and fools. 

 

St. Sebastian’s disease (plague) 

 

St Sebastian was a military martyr, like St. 

George. St Sebastian is commonly known as a 

healing saint because he helped manage the 

plague in Rome around 680 when the whole 

town was afflicted with the disease. He helped 

Christian prisoners cope with the disease and 

thus he was believed to be able to heal only with 

the help of prayers. The spread of the Black 

Death was likened to being shot with arrows, due 

to an ancient belief that any disease was caused 

by the arrows of Apollo, and since St. Sebas-

tian’s tortures include being shot with arrows he 

has been associated with the disease. He was also 

believed to have cured miraculously many peo-

ple and even whole cities from the plague, after 

he had been addressed in prayer. 
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B. Synonymous eponyms naming one and the 

same disease: 

 

St. Paul’s evil, St. John’s evil (or disease), St. 

Valentine’s disease (Epilepsy) 

 

Several eponyms were used for epilepsy – St. 

Paul’s evil, St. John’s evil (or disease) and St. 

Valentine’s disease. The cause of its symptoms 

being unknown, it was widely believed that the 

person with epilepsy was obsessed by a daemon 

or an evil spirit that tortured him or her. In the 

Middle Ages when medical knowledge of such 

afflictions and their treatment was scarce, it was 

only too natural to turn to the saints and pray to 

them in the belief that they would bring relief 

and hope, if not cure. The more severe the dis-

ease, the greater the number of patron saints that 

protected against it – with epilepsy this number 

was about 40, exceeded only by the plague (more 

than 60 patron saints). 

Of all the eponyms for epilepsy, the most 

common was St. Paul’s evil. There is direct ref-

erence in the Bible of St. Paul experiencing an 

epileptic seizure on his way to Damascus; he fell 

to the ground, heard God’s voice and lost his 

sight for three days (temporary blindness of 

varying duration has been observed as a symp-

tom or a sequela of an epileptic seizure). St. Paul 

talks about his disease in his letters to the Corin-

thians and the Galatians, and especially in old 

Ireland St. Paul’s evil was widely used to refer to 

epilepsy. St. John’s evil was another eponym – 

St. John supposedly had the disease as well.  

In the case of the eponym St. Valentine’s dis-

ease the circumstances were different. In the 5
th
 

century AD lived Valentine, the missionary 

Bishop of Passau, Bavaria, who was later canon-

ized as a saint and was known for bringing 

Christianity to the area between the river Danube 

and the Alps. Over the years, he was believed to 

have miraculously cured people with epilepsy, so 

more and more people suffering from the disease 

prayed to him. With time, his name became 

closely associated with the disease, and in south-

ern Germany, eastern Switzerland, Austria and 

northern Italy, St. Valentine was most frequently 

painted on icons and frescoes in the act of help-

ing a man or a boy recover from an epileptic 

seizure. For the first time such a representation 

appeared in The Nuremberg Chronicle, an illus-

trated book printed in 1493.  

For the above-mentioned reasons, in German-

speaking areas of Europe epilepsy was referred 

to as Saint Valentine's illness or St Valentine's 

affliction. In France, though, it was called mal de 

Saint Jean, whereas in Catholic Ireland it was 

most frequently referred to as St. Paul’s evil (or 

disease).  

 

C. Eponyms naming several unrelated dis-

eases: 

 

St. Anthony's fire (Ergotism; Erysipelas; 

Herpes Zoster) 

 

St. Anthony's fire was used to refer to three 

unrelated diseases, totally different in their mani-

festation but having one symptom in  common - 

a skin rash or skin irritation. The eponym was 

derived from the name of Anthony the Great (c. 

251-356 AD), also known as St. Anthony, or 

Anthony of Egypt who was prayed to against 

infectious diseases, especially of the skin. 

 

St. Anthony's fire (Ergotism; ergot poisoning) 

– the condition was relatively common in the 

Middle Ages and was caused by eating rye and 

wheat bread contaminated by the fungus 

Claviceps purpurea, resulting in the production 

of psychoactive alkaloids termed ergotamines. 

The latter may cause an intensely painful burning 

sensation in the limbs, as well as hallucinations, 

headache, vomiting, diarrhoea, gangrene of the 

fingers and toes (in extreme cases the latter can 

even fall off). In the case of ergotism, the epo-

nym St. Anthony's fire referred not only to the 

burning sensation experienced, but also to the 

monks of the order of St. Anthony who were 

known to have been successful in treating the 

condition.   

 

St. Anthony's fire (erysipelas) – an acute bac-

terial infection occurring on scratches and previ-

ously infected areas of the face and extremities, 

caused by group A β-hemolytic streptococci. 

Typical symptoms include pain, burning sensa-

tion, itching; the local skin inflammation may be 

associated with general intoxication, nausea, 

vomiting, etc.  

 

St. Anthony's fire (Herpes zoster) – an 

acute viral disease characterized by a pain-

ful skin rash with blisters in a limited area on one 

side of the body (left or right).  

 

It should be mentioned that the eponym St. 

Anthony’s fire was not used with its three differ-

ent meanings in one and the same country - it 

referred to erysipelas in England and the States, 
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ergot poisoning in France and Germany, and 

herpes zoster in Italy and Malta. 

 

St. Vitus’s dance (Sydenham’s chorea; Danc-

ing mania) 

 

St. Vitus’s dance is an eponym denoting a 

disorder of the nervous system resulting from a 

group A β-hemolytic streptococcal infection. It 

generally involves girls and boys aged 10 to15, 

the girls being more frequently involved, but it 

can also occur later in life. Those affected make 

jerky involuntary movements very much resem-

bling dancing, so the condition was named after 

the patron saint of dancers. However, St. Vitus 

was also the patron saint of nervous disorders – 

he was an early Sicilian Christian martyr (about 

300 A.D.) who was known for performing mira-

cles by healing unsteady step, trembling or para-

lyzed limbs, and other symptoms of neurologic 

origin. St. Vitus’s dance is also associated with 

various tic disorders, like Tourette’s syndrome, 

and some neuropsychiatric conditions, such as 

obsessive compulsive disorder, most likely shar-

ing the same or similar mechanism of pathogene-

sis – the latter has led to a renewed interest in the 

condition.  

 

Sydenham’s chorea (chorea minor) - St. Vi-

tus’s dance was most frequently used to refer to 

this disease characterized by neurologic manifes-

tations (chorea, uncoordinated movements of the 

hands and feet, gait disturbance, facial grimac-

ing), as well as non-neurologic ones (symptoms 

of acute rheumatic fever, e.g. arthritis – chorea 

minor has been found in  20-30% of rheumatic 

fever cases). About 50% of the patients with 

Sydenham’s chorea recover spontaneously with-

in 2-6 months. The English physician Thomas 

Sydenham, who lived in the 17-th century, first 

described the symptoms of the disease, so nowa-

days the eponym derived from his name is more 

frequently used than St. Vitus’s dance. 

 

Dancing mania, also called dancing plague, 

choreomania, St John's Dance. What it had in 

common with St. Vitus’s dance were the jerky 

movements of the hands and feet, as well as cer-

tain neuropsychogenic characteristics. Dancing 

mania was a social phenomenon, a form of mass 

hysteria widespread in the 14th through 17th c. 

in Central Europe. It affected men, women, and 

children, who danced in thousands until com-

plete exhaustion. One of its first more notable 

outbreaks was in 1374 in Aachen, Germany; it 

quickly spread all over Europe and although well 

documented at its time, its causes were not iden-

tified and no treatment was applied. There is a lot 

of disagreement among contemporary medical 

specialists regarding the actual causes of dancing 

mania. Many theories try to explain the condi-

tion, ranging from religious cults and using danc-

ing as a stress-reliever to a mass psychogenic 

illness characterized by similar physical symp-

toms of unknown origin.  

 

Conclusion 

 

Eponyms based on the names of saints are 

obsolete nowadays and mostly of a historical 

interest, because they are not precise and may 

lead to confusion, referring sometimes to more 

than one pathologic condition (e.g. St. Anthony’s 

fire, St. Vitus’s dance, etc.). But in the Middle 

Ages and the 18
th
 and 19

th
 c. many eponyms bore 

the names of saints because people sought help 

from the saints, hoping to be relieved of their 

suffering by praying, since no remedies were 

available for their affliction. Although not in use 

today, medical eponyms named after saints pro-

voke interest in medical history, make medical 

communication more vivid and bring together 

science and cultural and religious traditions. 
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Въведение 

 

Съединението на Северна и Южна Бълга-

рия през септември 1885 г. променя същест-

вено равновесието на силите в Европа. Пос-

ледвалата Сръбско-българска война поставя 

Австро-Унгария в извънредно деликатно по-

ложение: Виенската монархия има полити-

чески ангажимент към Сърбия, който проти-

воречи на политическата основа на съюза на 

тримата императори [1] и тяхната политика 

на Балканите. От друга страна, руският импе-

ратор Александър ІІІ категорично се проти-

вопоставя на начина, по който е извършено 

Съединението – без участието и с предвари-

телното одобрение на Русия. На практика из-

вършеното обединение на българите, макар и 

справедливо по своя характер, предизвиква 

криза в съюза на тримата императори и спо-

разуменията между тях изгубват своя смисъл. 

Подкрепата, която Англия оказва на Бълга-

рия, засилва още повече съперничеството й с 

Русия. [2]
 
Последната се обявява против Съе-

динението, изоставя България във войната й 

със Сърбия и подготвя детронацията на княз 

Александър І Батенберг
 
[3] без да предложи 

негов заместник. Възниква така нареченият 

„Български въпрос”, който създава истински 

преврат в балканската политика на Европа. 

Проведените на 28 септември 1886 г. из-

бори за Велико народно събрание (ВНС) ес-

калират руско-българския конфликт и при-

нуждават останалитте велики сили да опреде-

лят своето място в сложния политически 

спектър на Европа. 

Проблемът за Българската криза е разг-

леждан не веднъж в родната и чуждата исто-

риография,
 
[4] но отделни детайли от нейното 

конкретно проявление са все още недоста-

тъчно изяснени. Целта на настоящето изслед-

ване е да хвърли допълнителна светлина вър-

ху отношението на великите сили към т. нар. 

„Български въпрос”, непосредствено след из-

борите за ВНС, проведени на 28 септември 

1886 г., като изясни причините, определящи 

техните позиции. На базата на богат докумен-

тален материал се защитава тезата, че недал-

новидната императорска политика, недооце-

нява конкретните реалности на Балканите и в 

Европа и предизвиква първата сериозна криза 
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в руско-българските отношения, продължила 

почти цяло десетилетие. В статията са изпол-

звани публикувани и непубликувани доку-

менти от ЦДИА – София, БИА-НБКМ, както 

и редица изследвания от съвременната бъл-

гарска историография. 

 

Първи реакции след изборите за ВНС 

 

Веднага след изборите за Велико народно 

събрание, на 29 септември 1886 г. български-

ят външен министър Гр. Начович посещава 

английското дипломатическо агентство в Со-

фия. В срещата си с посланик Ласелс той иска 

помощ от Англия, за да се сложи край на така 

нареченото „безкняжие”. Според него, към 

настоящия момент едно помирение с Русия е 

практически невъзможно, което налага неза-

бавно свикване на Великото народно събра-

ние, за да избере бъдещия княз. В същото 

време Гр. Начович е на мнение, че подобно 

действие ще бъде напълно безполезно, докато 

не стане „известно името на кандидата, 

който би бил одобрен от великите сили.” [5]
 

Излагайки своята теза българският външен 

министър заявява, че е направил същите пос-

тъпки конфиденциално и пред останалите 

агентства в София, с изключение на руското. 

На следващия ден, британският министър 

на външните работи лорд Идеслей отправя 

окръжно до английските посланици в Берлин, 

Париж, Виена, Рим и Цариград, съдържащо 

два основни въпроса: Какво впечатление са 

произвели случките в руското агентство в 

София [6]
 
и как се гледа на молбата, отправе-

на от Регентството до великите сили за раз-

решаването на кризата. 

Отзивите са крайно необнадеждаващи. 

Турският външен министър не отговаря, под 

предлог, че е необходимо да се съвещава с 

колегите си. Австро-унгарският външен мин-

нистър Калноки [7]
 
посочва, че моментът не е 

подходящ да се правят нови предупреждения 

на Русия; В Париж отговарят на въпроса с 

въпрос: „Знаете ли какво мислят в Берлин?” 

Италианският външен министър Ди Робилант 

[8]
 
заявява, че „трябва да се пита Бисмарк”, 

а с Бисмарк, английският посланик не успява 

да се срещне. Така Европа постепенно се отд-

ръпва от Българския въпрос и на практика 

Англия остава сама срещу Русия.  

На 2 октомври 1886 г. лорд Идеслей вика в 

министерството руския посланик Стаал. Раз-

говорът е доста напрегнат.
 
Английският вън-

шен министър критикува остро действията и 

езика на генерал Каулбарс, [9]
 
заявявайки, че 

те предизвикват много повече раздразнение и 

омраза, отколкото успокояване на население-

то. Посочвайки сцените станали в двора на 

руското агентство, той директно обвинява 

руските власти в насърчаване на ексцесиите. 

[10]
 
Според Идеслей, поведението на Каул-

барс е осъдително по две причини: „първо, 

защото се опитва да застрашава българите 

при упражнението на техните конституци-

онни права, и, второ, защото иска да уста-

нови в Княжеството една отделна руска 

власт, която е една обида (affront) за други-

те сили, участващи в Берлинския договор.” 

[11]
 
Английският външен министър заявява, 

че не е наясно доколко езика на генерала е 

негов и доколко той изразява заповедите на 

своето правителство, но и в двата случая е 

крайно недопустим. 

Без каквото и да е колебание и ни най-

малка доза притеснение, руският посланик 

заявява, че за езика на Каулбарс не знае нищо 

повече от това, което пише в печата. Според 

него „генералът вършел всичко на своя отго-

ворност.” Жертвайки по този начин Каул-

барс, Стаал всъщност прави опит да защити 

неговата мисия, която в действителност е ми-

сия на императора. Той напомня на британс-

кия външен министър за специалния интерес 

на Русия в Княжеството, освободено с руски 

жертви, посочвайки че „Русия се старае да 

предпази България от анархията и терориз-

ма, както Англия се грижи да поддържа ред 

в Египет.” Разбира се лорд Идеслей протес-

тира срещу опита за подобна аналогия, както 

и срещу похватите, използвани от Каулбарс. 

В края на срещата Стаал безцеремонно заявя-

ва, че Русия няма да признае законността на 

изборите за Велико народно събрание. 

В същия дух преминават разговорите на 

руските посланици и с останалите велики си-

ли. Европейските кабинети посрещат зле ка-

тегоричната позиция на Русия защото виждат, 

че тя съзнателно усложнява положението и 

възпрепятства всяка възможност за решаване 

на Българския въпрос. Ди Робилант заявява 

пред управляващия руското посолство барон 

фон Мейендорф, че би било много по-добре 

за общоевропейския интерес ако Русия посо-

чи един кандидат на българите, отколкото да 

оспорва изборите, които са минали сравни-

телно спокойно. [12]
 
Едновременно с това той 

предупреждава Регентството да бъде по-

внимателно и да се държи с „достойно бла-

горазумие” (dignitosa prudenza). В противен 
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случай, при една руска окупация, „съмнител-

но е много дали ще се намери някоя от вели-

ките сили, която да даде ефикасна помощ на 

българите, понеже никоя от тях не желае да 

поеме отговорностите за усложнения, на 

които би било невъзможно да се предвиди 

развитието и краят”. [13]
 

На практика нито една от великите сили не 

се ангажира с конкретна кандидатура за бъл-

гарския престол, а действията на най-

големите поддръжници на Регентството Анг-

лия и Австро-Унгария не излизат извън рам-

ките на вербалните уверения за евентуална 

подкрепа. Неясното поведение на европейс-

ките партньори на България подтиква българ-

ските държавни мъже да наложат свой път за 

постигане на целта –  

 

Възприемане и налагане на политиката на 

„свършените факти” 

 

Твърдата позиция на Русия на непризнава-

не на изборите, поставя под въпрос всички 

бъдещи решения, на Великото народно съб-

рание. Въпреки това, за да активизира евро-

пейската дипломация и сюзерена Турция, 

българското правителство публикува указ за 

свикване на Великото народно събрание на 15 

октомври, отложено по-късно за 19 октомври 

1886 г. [14] На свой ред българският минис-

тър на външните работи Гр. Начович съобща-

ва на дипломатическото тяло в София, че Ве-

ликото народно събрание ще се свика на 15 

октомври 1886 г. Нотата е изпратена на 4 ок-

томври 1886 г. [15] Евентуалният отказ щял 

да се тълкува като изоставяне на България. За 

съжаление и този ход на българската дипло-

мация не постига желания ефект. Каулбарс се 

намира в Русе, очаквайки инструкции от Ру-

сия. Дори не е наясно дали ще се завърне в 

София. 

Междувременно, Високата Порта изпраща 

Гадбан ефенди [16] в София. [17] На 7 октом-

ври/19 октомври в 11 ч., турският комисар 

посещава първия регент. Без никакво притес-

нение той заявява, че руският посланик в Ца-

риград Нелидов и Високата Порта се били 

споразумели по Българския въпрос и че той 

желае да помири Каулбарс с Регентството. 

[18] В действителност, по настояване на рус-

кото посолство в Цариград, Гадбан ефенди е 

натоварен да направи една анкета по закон-

ността на изборите. [19] 

Турският комисар съветва българите да 

удовлетворят желанието на Русия и да не 

свикват Великото народно събрание. Ст. 

Стамболов категорично отхвърля искането, 

[20] но нестабилността в позицията на сюзе-

рена предизвиква известни колебания у него. 

Те са подхранвани и от факта, че в политика-

та си на противопоставяне на руските иска-

ния, той разчита главно на някои от великите 

сили и на Високата порта. [21] Въпросните 

колебания не означават отказ от следваната 

политика, а са  по-скоро опит за търсене на 

нови възможности за контакт с генерал Каул-

барс и за разрешаване на кризата без да се 

отричат изборите за ВНС. От друга страна 

слухът, че държавите от Съюза на тримата 

императори имат някакво споразумение по 

Българския въпрос, упорито тревожи София и 

поддържа колебанията на Ст. Стамболов. В 

разговор с първия регент, проведен на 9 ок-

томври 1886 г., австро-унгарският диплома-

тически агент Буриан [22] категорично опро-

вергава подобни твърдения. Той заявява, че 

„Австрия признава нашите избори за съвър-

шено вътрешна работа и правото на Вели-

кото народно събрание е да се произнесе то 

за тяхната законност и валидност.” Така 

съмненията на българската страна са оконча-

телно отхвърлени. Колебанията пред руските 

искания са сведени до минимум, защото ос-

вен Англия, зад политиката на Регентството 

застава и Австро-Унгария. Вечерта Минис-

терският съвет взема важното решение да из-

прати нота до всички дипломатически агентс-

твата, гласяща, че след проверката на избори-

те, Великото народно събрание ще пристъпи 

незабавно към избор на княз. [23]  

Още на 8 октомври 1886 г. Д. Греков е из-

пратен в Цариград като специален пратеник 

на българското правителство. Целта на миси-

ята е да информира лично Високата порта за 

събитията в България и да установи контакт с 

посланиците на великите сили по предстоя-

щата работа на Великото народно събрание. 

Чрез внушенията, които Д. Греков следвало 

да отправи към Високата порта, че точно тя 

трябва да поеме инициативата за избирането 

на български княз, управляващите в София се 

стремят към двойно признаване и на избори-

те, и на събранието. [24] 

 

Реакцията на Русия 

 

Указът за свикване на Великото народно 

събрание всъщност бележи краха на мисията 

на Каулбарс. Вместо да признае това, с телег-

рама от 4 октомври 1886 г. до външния ми-
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нистър на Русия Н. Гирс [25], той обяснява 

неуспеха си като обвинява официалната власт 

в насилие и в това, че не позволила свободен 

достъп до него, нито на обикновеното насе-

ление, нито на офицерите. Според Каулбарс, 

огромна пречка е и всеобщото впечатление в 

страната, че Европа поддържа силно Регентс-

твото. В следствие на това, той се обръща с 

молба към Н. Гирс да разпореди заминаване-

то на два военни клипера [26] за Варна. 

Вместо да оцени трезво новосъздадената 

обстановка
 

в България и да потърси най-

добрите средства за нормализиране на отно-

шенията със София, руското правителство се 

втурва да търси пътища за спасяване прести-

жа на царя. Три дни по-късно на 7 октомври 

1886 г. заповедта за заминаването на двата 

военни клипера е вече издадена, а Каулбарс е 

упълномощен да предупреди българското 

правителство, че Русия ще прибегне до край-

ни мерки, в случай на продължаване на наси-

лията. [27] Почувствал военната сила, генера-

лът предприема истинска атака с ноти срещу 

правителството. Те съдържат същите обвине-

ния за произволите на българската админист-

рация. Копие от нотата е изпратено и до дип-

ломатическите агенти на великите сили в Со-

фия. [28] Разбира се, Министерството на вът-

решните работи отрича обвиненията, контри-

райки, че навсякъде властите са давали на 

генерала всичкото законно съдействие. [29] 

Каулбарс се връща в София на 10 октомв-

ри сутринта, а малко по-късно посещава Гад-

бан ефенди и някои от дипломатическите 

агенти.  Генералът ги информира, че населе-

нието на страната е изцяло за Русия и много 

скоро под натиска на русофилите правителст-

вото щяло да подаде оставка. [30] 

Същият ден, 10 октомври 1886 г., Гр. На-

чович изпраща друга нота до представителите 

на великите сили в София, която гласи, че 

след приключване на проверката Великото 

народно събрание ще пристъпи към избор на 

княз. Отговорът на Каулбарс (12 октомври 

1886 г.) е кратък и ясен – руското правителст-

во определя събранието за незаконно и няма 

да приеме избора му. Българското правителс-

тво оставя нотата без последствие, защото 

целият управленски елит е вече на път за 

Търново. Нито един от дипломатическите 

агенти не заминава за старата българска сто-

лица, но представителите на Англия, Австро-

Унгария и Италия изпращат секретарите си. 

От своя страна австро-унгарският диплома-

тически представител и управляващият бел-

гийското посолство в София, заявяват от име-

то на правителствата си, че тяхното отсъствие 

в никакъв случай не трябва да се оценява като 

неодобрение. [31] 

Междувременно на 13 октомври 1886 г. в 

българското пристанище акостира руският 

военен клипер "Забяг" със 155 души и 12 

оръдия. Вестта застига българските регенти 

на път за Търново. [32] След четири дена, на 

17 октомври пристига и вторият клипер "Па-

мят Меркурия" с 418 души екипаж и 18 оръ-

дия. Целта на военния демарш, официално 

обяснен с необходимостта да се защити рус-

кото консулство във Варна, е да вдъхне кураж 

на русофилите и войската в България, да ока-

же натиск върху правителството и да разст-

рои работата на Великото народно събрание. 

[33] 

Въпреки първоначалния смут, работата на 

Великото народно събрание не е отложена. 

Трудно е да се твърди, че самият Стамболов е 

вярвал в евентуалната руска окупация на Бъл-

гария. В потвърждение на тази теза стои фак-

та, че в своя дневник той никъде не спомена-

ва за подобна опасност и изобщо не говори за 

отлагане на събранието, нито пък търси съве-

ти за предотвратяване на евентуалната запла-

ха. С цялостното си поведение и министрите 

и регентите не показват по никакъв начи, че 

страната е изправена пред чужда интервен-

ция. [34] 

Подобно е мисленето и на управителя на 

белгийското дипломатическо агентство в Со-

фия дю Шастел и на английския посланик в 

Цариград Уайт. Според последния Русия не 

би пристъпила към окупация, а по-скоро тър-

си удовлетворение на престижа си. Самият 

руски посланик в Цариград Нелидов уверява 

Високата порта, че изпращането на клиперите 

във Варна е по-скоро демонстрация срещу 

свикването на събранието, отколкото намере-

ние за окупация на България. Всичко това е 

съобщено на регентите и министрите от Д. 

Греков и разбира се, повлиява на поведението 

им. [35] 

Изпращането на двата клипера на терито-

рията на Княжеството не среща одобрението 

на Високата порта. Тази мярка е определена 

като неоснователна и взета без нейното съг-

ласие. Усилията на официалните руски пред-

ставители и на руските поданици в България 

са насочени изцяло към дискредитиране на 

правителството и Регентството и поставянето 

им в невъзможно положение. [36] 
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На 17 октомври 1886 г. се провежда засе-

дание на Министерския съвет. На него се че-

тат телеграмите на Д. Греков от Цариград, 

съобщаващи за разговорите му с австро-

унгарския и германския посланици. Първият 

съветва за умереност и отстъпчивост. Вторият 

ясно заявява, че Германия „никога няма да се 

бие за България с Русия, нито да очакваме 

помощ от другите велики сили.” Чрез итали-

анския дипломатически агент в София Сонац, 

външният министър на Италия Ди Робилант 

също съветва българите да бъдат „умни пред-

пазливи и умерени”. Става ясно, че всички 

симпатизират на България, но не желаят да се 

ангажират пряко във война заради нея. [37] 

 

Изборът 

 

Въпреки съветите на известни политичес-

ки и обществени дейци да не се дразни Русия, 

на 19 октомври 1886 г. в старопрестолния 

град Търново е открито Великото народно 

събрание. Неговата задача е да провери ре-

довността на изборите, а основният въпрос за 

бъдещия княз е отложен с цел да се печели 

време, докато се изясни позицията на велики-

те сили. [38] 

Пред ширещите се слухове за вероятна 

окупация от страна на Русия посланиците на 

Австро-Унгария, Германия и Франция в Ца-

риград (Каличе [39], фон Радовиц [40] и Мон-

тебело [41]) съветват Регентството да потърси 

начин за изглаждане на недоразуменията с 

Освободителката. Английският посланик 

Уайт пък е на мнение, че съдбата на България 

зависи до голяма степен от Виена, поради ко-

ето официална София следва да се бори за 

спечелването на Австро-Унгария на своя 

страна. Руският посланик Нелидов също отх-

върля слуховете за окупация, но по отноше-

ние на Регентството отстоява твърдата пози-

ция на Петербург за незабавната му смяна. 

[42] 

Изхождайки от тези разговори, Д. Греков 

съветва правителството в София да поеме по 

пътя на разумния компромис [43], въпреки че 

не одобрява плана на великия везир Кямил 

паша за създаване на смесено Регентство и 

правителство, т. е. в управляващите органи да 

влязат и представители на опозицията. [44] 

Отношенията между България и Русия се 

изострят още повече, когато Великото народ-

но събрание предприема конкретни стъпки 

към избора на княз. Това е ясен сигнал, че 

исканията на Петербург са окончателно отх-

върлени. Значително влияние върху поведе-

нието на регентите и министрите оказват бун-

товете на русофили в Южна България, а от 

международна гледна точка решаваща се явя-

ва речта на английския министър-председател 

лорд Солзбъри, произнесена на банкет, даден 

от кмета на Лондон на 28 октомври 1886 г. В 

нея премиерът на Англия открито критикува 

политиката на Русия по Българския въпрос. 

Малко преди това, председателите на авст-

рийската и унгарската делегации Смолка и 

Тиса категорично заявяват готовността на 

Австро-Унгария да защитава интересите си 

на Балканите дори и чрез война. [45] 

Този открит фронт срещу Русия и готов-

ността на Лондон и Виена със сила да неутра-

лизират всяко действие на Петербург срещу 

България окуражават извънредно много уп-

равляващите в София. Ето защо, те пренеб-

регват съветите на Д. Греков за разумния 

компромис и приемат идеята на Ст. Стамбо-

лов да се води така наречената „политика на 

свършените факти”, т.е. да се пристъпи не-

забавно към избора на княз и по този начин 

генерал Каулбарс и руското правителство да 

бъдат поставени пред свършен факт. 

Предпочитанието на българската страна е 

за принц Валдемар Датски. [46] С изключе-

ние на Русия, неговата кандидатура няма изя-

вени противници. [47] Така на 29 октомври 

1886 г. Великото народно събрание го избира 

„единодушно за княз на България”. [48] Два 

дни по-късно, бащата на принца отказва ко-

роната. В официална телеграма до българско-

то правителство крал Християн ІХ заявява: 

„не се намирам в положение да упълномощя 

сина си да приеме депутация и избора.” [49] 

Отказът не е изненада за никого, защото зад 

решението на датския крал прозира явната 

намеса на руския императорски двор. [50] В 

самия ден на избора става ясно, че „само княз 

Никола Мингрелский [51] ще получи одобре-

нието” на Русия [52] да бъде избран за бъл-

гарски княз. 

 

Разривът 
 

Въпреки известни тълкувания като отс-

тъпка от страна на Регентството, събитията 

около избора не довеждат до положителна  

промяна в отношенията между България и 

Русия. Напротив, случаят с гавазина на рус-

кото консулство в Пловдив Н. Ралович еска-

лира още повече напрежението между двете 

държави. На 29 срещу 30 октомври 1886 г. на 
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път за телеграфната станция руският служи-

тел е нападнат и бит от властите заради това, 

че нарушил военното положение и оказал 

съпротива при ареста. В отговор на случилото 

се на 2 ноември 1886 г. генерал Каулбарс из-

праща протестна нота до Гр. Начович с иска-

не: 1) да се уволнят бригадният командир и 

военният комендант на Пловдив; 2) да се на-

кажат виновниците за побоя; 3) да се отдадат 

официални почести на руското знаме пред 

консулството. Настояването всичко това да се 

изпълни в срок до 5 ноември придава на но-

тата характер на ултиматум.
 
В противен слу-

чай генералът заплашва, че ще напусне Бъл-

гария заедно с персонала на агентството. [53] 

Към момента на получаване на нотата ми-

нистрите и регентите не са в София. Ст. 

Стамболов е в Русе, Гр. Начович в Свищов, 

военният министър полк. Д. Николаев на път 

за София. Очевидно е, че докато всички уп-

равляващи не се завърнат в столицата, външ-

ният министър няма как да отговори на рус-

ките искания. Нещо повече, от особено зна-

чение е и факта, че преди да се вземе каквото 

и да е решение, той трябва да чуе и мнението 

на дипломатическите агенти в София върху 

разположението на Европа. [54] 

Важна роля за бъдещата позиция на Бъл-

гария изиграва речта на австро-унгарския 

външен министър граф Г. Калноки, произне-

сена на 1 ноември 1886 г. пред двете делега-

ции. От нея става ясно, че двуединната мо-

нархия застава твърдо зад политиката на Ре-

гентството. По отношение Съюза на тримата 

императори, граф Калноки посочва, че между 

Австро-Унгария и Германия няма различия в 

оценките им на положението в България и на 

Балканите - Той открито заявява, за твърдото 

намерение на Русия да спазва договорите, да 

не ограничава независимостта на България и 

да не променя международното й положение, 

т.е. че няма да предприема нищо без съгласи-

ето на силите. [55] 

Междувременно българският външен ми-

нистър не е изненадан от ултиматума на гене-

рал Каулбарс. Той научава за случилото се от 

писмото на префекта на Пловдив П. Димит-

ров. В телеграма до В. Радославов, Гр. Начо-

вич определя инцидента като грешка на воен-

ните и заявява, че при такива случаи всяко 

правителство би поискало удовлетворение. 

[56] Подобни мисли споделя и в телеграмата 

си до военния министър полк. Д. Николаев, за 

когото не знае къде точно се намира. Гр. На-

чович безуспешно се опитва да го върне в 

София, за да се споразумее лично с генерал 

Каулбарс. „Военните обаче, споделя той, не 

искаха да чуят за никакво удовлетворение,” 

като хвърлят изцяло вината върху гавазина. 

[57] 

На пръв поглед изглежда, като че ли има 

разногласия между членовете на правителст-

вото по повод инцидента в Пловдив. Всъщ-

ност добре известно е, че по убеждения Гр. 

Начович е русофоб. В конкретния случай 

обаче, на първо място излизат не неговата 

лична антипатия към Русия, а поведението му 

на отговорен министър и добър дипломат, 

стремящ се да избегне крайности, които биха 

навредили на вътрешния и международния 

образ на страната. 

След като не успява да се опре на полк. Д. 

Николаев и В. Радославов, Гр. Начович се 

обръща към Ст. Стамболов, който се движи 

между тези две линии на поведение, но по-

скоро клони към крайните русофоби. На 5 

ноември първият регент се намира в Русе. В 

телеграмата си до него външният министър 

пише: „Не е в наш интерес да провокираме 

скъсването на отношенията, особено ако 

наистина излезе, че вината е в нашите 

стражари”. Гр. Начович се опитва да оневи-

ни военните и полицейските служби в Плов-

див, а удовлетворението според него следвало 

да се направи, за да не се увеличава напреже-

нието между Русия и България. [58] 

Опасността от разрив действително е го-

ляма. Без успех завършват опитите на секре-

таря на външното министерство в София Па-

найотов да отложи удовлетворението до 10 

ноември 1886 г., както и опита да се спечели 

посредничеството на белгийското посолство 

до завръщането на военния министър в сто-

лицата. Регентът Стамболов също отказва да 

се дават каквито и да е удовлетворения. 

Основателно възниква въпроса: Кой е ос-

новният фактор, определящ твърдата полити-

ка на регентството и правителството и който 

убягва от вниманието на Гр. Начович? Това е 

войската. Изпълнението на удовлетворенията 

би нанесло втори сериозен удар върху нея, 

след отказа да бъде преизбран бившия княз 

Александър І Батенберг. Това, според Ст. 

Стамболов би имало непридвидими последи-

ци като се отчете факта, че точно тя е реша-

ващата сила за поддържане на установената 

след контрапреврата власт.  

На второ място, неотстъпчивостта на ре-

гентите и двамата министри е насърчавана от 

някои чужди дипломатическите агенти в Со-
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фия. Речта на външния министър Калноки 

показва ясно, че двуединната монархия стои 

зад каузата на българите. Австро-Унгария 

престава да говори за отстъпки на Русия и 

поощрява твърдата политика на България. 

[59] 

Когато срокът на ултиматума изтича ре-

гентите и министрите все още са извън сто-

лицата. Едва на 6 ноември 1886 г. К. Стоилов 

и полк. Д. Николаев се завръщат в София. 

Същият ден генерал Каулбарс телеграфира на 

руския посланик в Цариград Нелидов, че към 

момента българското правителство нито е 

дало някакви удовлетворения, нито дори от-

говор на ултиматума. В заключение, той ин-

формира, че при това положение смята да на-

пусне България заедно с персонала на агентс-

твото и на всички руски консулства в страна-

та. Каулбарс изпраща нота и до Гр. Начович, 

с която заявява, че „сегашните управляващи в 

България окончателно изгубили доверието на 

Русия” и императорският кабинет намира за 

невъзможно да поддържа връзки с българско-

то правителство в сегашния му състав. [60] 

Гр. Начович прави последен опит да из-

бегне разрива. В 15,40 часа той телеграфира 

от Оряхово, за да иска продължение на срока 

до 10-ти ноември 1886 г. Отговорът на Каул-

барс е кратък и категоричен: „Твърде късно!” 

[61] 

Така на 6 ноември 1886 г. дипломатичес-

ките отношения между България и Русия са 

окончателно прекъснати. На 7 ноември 1886 

г. генералът прави прощалните си визити, а 

на 8 ноември 1886 г. в 10 часа заедно с пър-

вият секретар на агентството Коротников на-

пускат българската столица. Каулбарс е изп-

ратен от всички дипломатически агенти с из-

ключение на английския Ласелс и румънския 

Белдиман. Малко преди заминаването му 

групата около Др. Цанков, посещава генера-

ла, за да се сбогува. [62] 

 

Заключение 

 

Руско-българските отношения започват да 

се изострят непосредствено след Освобожде-

нието на България през 1878 г., но навлизат в 

своята остра фаза едва след Съединението 

през 1885 г. и последвалото сваляне на бъл-

гарския княз Александър І Батенберг през 

1886 г. Станало без участието и одобрението 

на Русия, така желаното обединение на оста-

налите извън пределите на Княжеството бъл-

гарски територи се превръща в ябълка на раз-

дора между освободители и освободени и 

предизвиква сериозно напрежение между 

двете страни.  

Едновременно с борбата срещу проблем-

ните гарнизони вътре в страната, българските 

държавни мъже са принудени да водят и не-

лека  дипломатическа битка с Русия. В стре-

межа си да разрешат острата кризисна ситуа-

ция, управляващите в София търсят подкрепа 

от великите сили и сюзерена за една подхо-

дяща кандидатура за българския престол. От-

говорите са твърде необнадеждаващи. Турция 

запазва пълно мълчание, а коментарите на 

Англия, Австро-Унгария, Италия, Германия и 

Франция са доста разнопосочни и уклончиви. 

Съветите към българите са да бъдат внима-

телни, защото при една окупация от страна на 

Русия едва ли би се намерила сила, която да 

им окаже ефикасна помощ. На практика нито 

една от великите сили не се ангажира с конк-

ретна кандидатура за престола, защото не же-

лае да поеме отговорността за евентуални ус-

ложнения с непредвидим край. Дори най-

големите поддръжници на българската кауза 

Англия и Австро-Унгария не излизат извън 

рамките на словестните уверения. Поставяйки 

на първо място своите собствени интереси, 

европейските велики сили постепенно се отд-

ръпват от Българския въпрос и заемат изчак-

вателна позиция.  

Въпреки съпротивата на Русия, българска-

та страна решава да свика Великото народно 

събрание. Този акт бележи неуспеха на миси-

ята на генерал Каулбарс и предизвиква изп-

ращането на военни параходи във Варненско-

то пристанище с цел оказване на натиск вър-

ху правителството, за да осуети работата на 

събранието.  

Постепенната промяна на политическата 

обстановка в Европа и създаденият към края 

на октомври-началото на ноември 1886 г. от-

крит фронт срещу Русия, както и ясно заяве-

ната готовност на Лондон и Виена да неутра-

лизират със сила всяко действие на Петер-

бург, подтикват официална София да про-

дължи политиката на „свършените факти”. 

Изборът на Валдемар Датски за български 

княз е ясен сигнал, че исканията на Петербург 

са окончателно отхвърлени. Когато е повече 

от очевидно, че мисията на генерала е про-

паднала, той прибягва до най-малкия повод, 

за да скъса дипломатическите отношения 

между двете държави. Неуспехът на Каул-

барс, всъщност е неуспех на недалновидната 

императорска политика, която често ръково-
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дейки се от лични симпатии и антипатии, не-

дооценява конкретните реалности на Балка-

ните и в Европа и предизвиква първата сери-

озна криза в руско-българските отношения, 

продължила почти цяло десетилетие. 
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МНЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ РЕХАБИЛИТАТОРИ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ КЪМ 

МУ ПЛОВДИВ ОТНОСНО БЪДЕЩАТА ИМ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
Даниела Танева, Радослава Кацарска, Благовеста Василева, Йорданка Петкова, Донка Кузманова 

 

ОPINION OF REHABILITATION STUDENTS FROM MEDICAL COLLEGE AT MEDICAL 

UNIVERSITY PLOVDIV REGARDING THEIR FUTURE CAREER 

 
Daniela Taneva, Radoslava Katsarska, Blagovesta Vasileva, Yordanka Petkova, Donka Kuzmanova 

 
Abstract: The growing need for qualified personnel in the field of physical therapy and rehabilitation stems 

from the population aging in the Republic of Bulgaria and the whole European Union that is observed in recent 

decades, and from the increasing domestic, industrial and transport accidents. The training of students in reha-

bilitation is carried out in medical colleges at medical universities for a period of 3 years / 6 semesters / with 

"professional bachelor" degree, accredited by the National Evaluation Accreditation Agency. Knowledge, prac-

tical skills, motivation and ability for efficient professional realization are formed. Graduates have the oppor-

tunity to work in all types of health institutions in the public and private sector as well as in national and re-

gional offices for the integration of persons with disabilities, centers for mentally ill and addicts, special schools, 

kindergartens. The profession of the rehabilitator is considered to be one of the most highly paid and sought 

after in the near future because it takes care of the overall welfare and quality of life of the individual. 

Aim: Investigation of the disposition for professional realization of second year rehabilitation students from 

Medical College at Medical University Plovdiv. 

Materials and methods: In February 2016 a survey was conducted on 28 second year students, specialty 

"Rehabilitation" through a specially prepared for this purpose questionnaire. Statistical methods were used for 

processing of the anonymous data. 

Results:  

1. 57, 1% of respondents are confident that they will quickly realize on the labor market in Bulgaria because 

of the shortage of rehabilitators in our country; 

2. The desire for self-improvement is the leading criteria in the selection of job - 46.4% of the respondents 

wish to develop in the profession; 

3. More than half of respondents wish to practice their profession in Bulgaria. 

Key words: rehabilitator, professional realization, students 

 

През месец февруари 2016 г. проведохме 

анонимно анкетно проучване с участието на 

28 студенти рехабилитатори  от II курс.  За 

целите на проучването беше изработена ста-

тистическа карта, състояща се от 20 въпроса. 

Поставихме си за цел да установим каква е 

нагласата за   професионална реализация на 

студентите от специалност „Рехабилитатор“ 

от Медицински колеж към Медицински уни-

верситет - Пловдив.  

Повечето от анкетираните студенти  са на 

възраст между 21-25 години (около 75%), но 

не малък е процентът на хората между 26-35 

годишна възраст и над 35г., което показва, че 

имат интерес към професията рехабилитатор 

(Фигура 1).  

На въпросът „Къде бихте искали да рабо-

тите след завършване на образованието си 

85,77% от респондентите отговарят, че са 

добре ориентирани относно здравното звено в 

което искат да се реализират (Фигура 2). Ин-

тересен е фактът, че само 25,00% от тях  по-

сочват отделение по Физикална и рехабили-

тационна медицина, 21,43% са ориентирани 

към ортопедията и травматологията, а цели 

39,29% не са наясно с избора на отделение.  

От направения анализ на въпросът „ В ка-

къв сектор искате да работите и защо?“, по-

голям процент от студентите предпочитат 

частния сектор (70,37%,) за сметка на общес-

твения (29,63%). Според тях доходите, които 

ще получават в частния сектор, както и по-

добрите условия на труд са определящи при 

избора им (Фигура 3). 
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Фиг. 1. Възраст на респондентите 

 

 
Фиг. 2. Желание за работа в определено отделение 

 

 
Фиг. 3. Желание за работа в частен или обществен сектор 

 

Сходни изводи за връзката между формата 

на собственост и удоволетворението от раз-

мера на заплатата и умерена зависимост меж-

ду условията на труд са изведени от проучва-

не проведено 2011- 2012 г. сред 117 работещи 

здравни специалисти [1].  

Студентите посочили общественият сектор 

разчитат на сигурността, която им осигурява 

държавната работа. Те са на мнение, че в този 

сектор има недостиг на рехабилитатори и по-

лесно ще се реализират. 

Проучихме предпочитанията на респон-

дентите с каква възрастова група биха искали 

да работят – само 28,6% от анкетираните из-

разяват желанието си да работят с възрастни 

пациенти. Работата с деца е предпочитана от 

приблизително 39,3%  и едва 3,6% са в полза 

на старите хора. Не  малък е  процентът на 

11,11% 

77,78% 

11,11% 

Възраст 

18-20 год. 

21-25 год. 

26-35 год. 

25,00% 

21,43% 14,29% 

39,29% 

В какво отделение бихте искали да работите? 

Физикална и 

рехабилитационна 

медицина 
Ортопедично 

Неврологично 

Друго 

70,37% 

29,63% 

В какъв сектор искате да работите? 

Частен 

Обществен 
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тези, които нямат предпочитания към опреде-

лена  възрастова група - 42,9%.  

Една от основните задачи на проведеното 

проучване е да разберем по какви критерии 

студентите избират бъдещото си работно 

място. На участниците беше предоставена 

възможност да степенуват посочени от нас 

условия. Желанието за самоусъвършенстване 

е водещият критерии в подбора на работа – 

цели 46,4%  от анкетираните желаят да се 

развиват в професията. На  второ място е по-

сочен  интензитета на работа, а трудовото 

възнаграждение за наша изненада заема неза-

видното трето място. 

Над 35%, от респондентите поставят бли-

зостта на лечебното заведение в района на 

местоживеене на четвърто  място, което 

предполага, че  вероятно искат да спестят 

време и средства от пътуването до работното 

място. Броят на анкетираните лица, въздър-

жали се да класифицират този критерий е 

3,6% .  

Студентите рехабилитатори  са категорич-

ни, че  престижът на лечебното заведение е 

важен критерий при избора на месторабота. 

Положително отговарят  75,00%. Това показ-

ва заинтересоваността на бъдещите рехаби-

литатори и към условията на работното мяс-

то. Отрицателно отговарят 21,43% от студен-

тите (Фигура 4). 

 

 
Фиг. 4. Значение на престижа на лечебното заведение при избора на работа 

 

Интерес за нас представляваше мотиваци-

ята на студентите при избора на отделение. 

Най-честите отговори, които получихме са 

сигурност по отношение на практиката, по-

лесна комуникация с пациенти и екип, което 

според тях води до по-ефективен оздравите-

лен процес. 39,3% не са ориентирани относно 

избора на отделение. За тях решаващ може би 

ще се окаже преддипломният стаж в трети  

курс.  

Над 90% от участниците  в социологичес-

кото проучване са на мнение, че трябва и би-

ха могли да продължат да надграждат своето 

образование и да усъвършенстват вече усвое-

ните знания. Това показва, че те са целеуст-

ремени. Много малка част (6,12%) са катего-

рични, че след завършване на бакалавърската 

си степен не биха искали да продължат да 

учат. 

Въпреки нерешените проблеми относно 

образованието, касаещи степента на обучение 

и наличието на много дублиращи професии 

като кинезитерапевт, ерготерапевт и др.  нис-

кото заплащане на пазара на труда у нас, на 

въпроса „Ще останете ли да работите в Бъл-

гария?“ - 85,71% от всички анкетирани сту-

денти отговарят с "Да"  (Фигура 5) с насоче-

ност към големите градове – 78,6%. 

За съжаление не  малък е  процентът на те-

зи (10,71%), които не желаят да останат и да 

практикуват медицинската професия в роди-

ната си. Има студенти, които все още се коле-

баят и не са решили къде ще се реализират - в 

страната или в чужбина (3,657%). 

 

 

 

 

 

75,00% 

21,43% 
3,57% 

Има ли значение престижът на лечебното заведение 

при избора на работа? 

Да 

Не 

Без отговор 
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Фиг. 5. Избор за професионална реализация в страната или в чужбина 

 

Изводи 

 

1. Необходимо е да се подобрят както 

условията на работа, така и трудовото възнаг-

раждение с цел задържане на медицинските 

кадри в България; 

2. Желанието за самоусъвършенстване е 

водещият критерий в подбора на работа – 

цели 46,4 %  от анкетираните желаят да се 

развиват в професията; 

3. Повече от половината  анкетирани 

желаят да останат да практикуват професията 

си в България; 

4. 57,1 % от респондентите са убедени, 

че бързо ще се реализират на пазара на труда 

в България поради недостига на рехабилита-

тори в страната ни. 

 

Литература 

 

1. Stoyanova R., Atanasov N., Satisfaction 

survey of nurses by payment and work 

environment in public and private sector in 

Bulgaria, Trakia Journal of Sciences, vol. 10, 

suppl. 3, 2012, ISSN 1313-7069, 166-169. 

2. Паскалева Р., Основни насоки при 

провеждане на преддипломния стаж на сту-

денти от специалност „рехабилитатор“ в Ме-

дицински колеж - Стара Загора, Научно –

технологична сесия на ИНГА , София ,юни 

2011 г. 

 

 

доц. Даниела Танева, дм
1
  

ас. д-р Радослава Кацарска
2
 

Благовеста Василева, студент 

Ѝорданка Петкова, студент 

Донка Кузманова, студент 

 

Медицински университет – Пловдив 
1
К-ра „Сестрински грижи“, ФОЗ 

2
К-ра „Физикална и рехабилитационна меди-

цина“, МФ 

 

 

 

85,71% 

10,71% 3,57% 

Ще останете ли да работите в България? 

Да 

Не 

Без отговор 



65 

 УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  MANAGEMENT AND EDUCATION  

                TOM XII  (4)  2016                                                                                                       VOL. XII  (4)  2016 

                                                                                       

 

 

 

LA GAYA SCIENZA ЗА ЛИТЕРАТУРАТА И ЕЗИКА НА ВАЗОВИТЕ „ЧИЧОВЦИ“ 

 

Мая Горчева 

Езиков консултант: Ремзие Йозгур 

 

LA GAYA SCIENZA OF THE LITERATURE AND LANGUAGE ACCORDING TO VAZOV’S 

STORY “CHICHOVCI” 

 

Maya Gorcheva 

Language consultant: Remziye Özgür 

 
ABSTRACT: The paper discusses the problem of the actual understanding of the classical work and its 

obsolete language. We draw attention on some items: the occurrence of indecent and offensive appellations, the 

picturesque surnames derived from the qualities, professions or the professional itineraries of the persons. Some 

of these items need further “translation” and explication to disclose their historical content. Thereafter, the 

literary criticism and literary education need a new restart on the grounds of a textcritical study in order to 

grasp the underlying mind and to restore the “joyful science” of the past and the optimistic cosmopolitan spirit 

of the old-time Bulgarians.  

Key words: textcritics, linguistic analysis of literature, reading, Ivan Vazov 

 

В работата разглеждаме провокациите на 

езика на Вазовата повест за днешното четене 

и даваме тълкувания на отделни изрази. В 

тесен смисъл статията поставя въпроса за 

езика като подстъп за разбирането на 

литературната класика и пледира за 

тексткритическо ѝ проучване като начален 

етап за литературно-критическата 

интерпретация. Залогът на езиковото 

разчитане е отвъд задачата за „превеждането“ 

ѝ на езика на днешното време, а опира до 

самата възможност нашето време да разбира 

литературното наследство и да се доближи до 

миналото. Езикът на тази повест е станал 

непрозрачен за днешния ни начин на 

говорене и литературно-критическите 

интерпретации на „стария майстор“ са 

призвани да го завърнат към днешните 

читатели. А тъкмо през езика проговаря 

светът на миналото, разкрива се 

световъзприемането или житейската история 

на неговите хора. Разчитането на езика, 

изпъстрен със съвсем не благоприлични 

изрази, разкрива писателя класик в нова 

светлина и възсъздава един образ на родното, 

който писателят е съхранил за днешните 

читатели, и който води към веселия слънчев 

свят на миналото, зарежда ни с жизнената 

сила на българите от старо време. 

Залогът на тази тексткритическа и 

филологическа педантичност е в 

пренамирането на екзистенциалните 

стойности в това произведение от 

българската класика. За наслов на работата си 

избрахме това двуезично заглавие, макар то 

да звучи провокативно, а и претенциозно, 

като събира заглавие на книга на Фридрих 

Ницше с българската повест, за да заявим 

синтезирано тезата, че тази неразбираемост 

на Вазовия език е станала качество, което 

най-неочаквано го прави сроден с езиковата 

неуловимост на онези „свободни духове“, за 

които пише Ницше, и които се откопчват от 

преходното, за да постигат размах на 

жизнената си енергия.  

Вазовата повест е максимално удобна, за 

да поддържа образа на писателя класик – и 

напълно противоречи на класическата 

сериозност. Такъв препъни-камък са още най-

първите абзаци, в които става дума за 

неделната литургия. Натъкваме се на редица 

думи, чието значение е забравено, тъй като 

самото значение и знание за богослужението 

и църковната общност са станали днес 

непонятна като практика.
1
 От друга страна, 

                                                           
1 Сцената е предадена с реалии и конкретни 

имена, чужди на днешния бит и станали 

нечуваеми и дори неразбираеми (освен за 
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високото значение е отречено – а това е 

понятно, - защото докато подхващат да 

приглашат, „троновете“ си обменят 

забележки за пинтии и вариклечковци, за 

„магарета“ и „маскари“ (тези думи са 

останали понятни и се употребяват и днес, 

дори да е „забравено“ значението на 

изходната дума maskara в турски език, а то е: 

„смешник, шут; смешен; безчестен“, лъжец). 

Очевидно злословенето е абсолютно 

неподходящо за класическо авторитетно 

произведение, но пък точно то остава 

разбираемо за днешния прочит като 

поредното потвърждение в полза на 

съмненията във всякакви идеални представи 

и в подкрепа на самомнението на 

всезнаещите модерни хора, доволни, че и 

„тогава е било същото“: нищо ново не става, 

няма защо да се противим на тази 

посредственост и безхаберие; в крайна сметка 

всичко опира до пошли човешки амбицийки... 

Хората от старото време също обиждат и 

ругаят, използват мръсни думички, няма 

нищо необикновено в манталитета – нито 

тогава, нито сега.  

Логиката на днешното всеразбиране обаче 

попада в капан, защото не всички думи и 

реалии от старото време са му понятни, а така 

е изгубен ключът за разбирането на 

тогавашното мислене и жизнен опит. За тях 

се съди с приближение, по сходство. 

Логиката на всеразбирането по същество е 

логика на повърхността – на разбиране „по 

подразбиране“, което не си е дало труда да 

преведе езика, а разпознава предаденото 

значение по жестовете и мимиката: един от 

поредните случаи на лъжепревод и 

лъжеразбиране от модерните времена. 

Достатъчно е да се „ориентираш“ – от 

медиите или интернет-roaming-а, прескачайки 

от ключово понятие на ключово понятие.
2
 

                                                                                        
общността от практикуващи хрлистияни и 

научните изследователи): „новото „Достойно 

есть“, глас пети“, „държаха обикновено исо“, 

„предисловието на киноникото, глас осми“, места 

като „аналой“, „пангар“, „решетка“, „тронове“, 

„входа“ и „нартиката“. 
2
 Клео Протохристова разглежда това 

видоизменение на четенето в статията 

„Аксиологии на четено в пост-Гутенберговата 

ситуация“ (Axiologies of Reading in the 

PostGutenberg Situation). Електр. публ.: 

˂http://liternet.bg/publish4/kprotohristova/reading.ht

m ˃ m,eh.eodk 25 март 2016. 

Всъщност това ще е разбиране на своята 

логика и изграждане на връзките със света 

според своите мерки.  

Езикът, на който разказва писателят, е 

станал неразбираем. Вазов се е превърнал в 

езотеричен автор на елита (ако филолозите са 

елит!), който владее непонятен за 

„непосветените“ език. Затова тъкмо езикът 

остава единственият посредник за разбиране 

на миналото и на другите – хора от това старо 

време, за разбиране на самото литературно 

произведение. Именно към това минало ще 

тръгнем с превода на думите на старото 

време. 

В чисто дидактичен план все повече 

творби от класиката е нужно да се 

съпровождат от речник на изразите и на 

реалиите, за да станат понятни на днешните 

поколения.
3
 Това усилие е емблематично за 

времето ни на всеразбиране, когато е 

загубено ясното значение на самите думи – 

знаци, по които познаваме света. Това усилие 

на превода е „обратен далекоглед“ към 

нашето време – защото преди разбирането и 

смислите, които ще тълкуваме, коментираме 

или оценяваме, стои уточняването на 

значението и събирането на знаците и 

имената в единното знание за нашето 

собствено време. По знаците и имената 

бъдещето на свой ред ще разчита и нашето 

време. Впрочем, яснотата на знаците крие и 

зародиша за раждането на символите и за 

прерастването на едно име в символ, който 

подхранва въображението или възбужда 

волята за действие. Затова не е чудно, че в 

модерното ни време символите излиняват и 

не се произвеждат нови. Една след една са 

извадени опорите, по които би ни разчитало 

бъдещето; ние се отказваме да му изпращаме 

вдъхновяващи примери, достойни за 

разбиране. 

Сякаш нашето време изцяло изгаря в 

настоящето и не се грижи за своя език, докато 

чрез Вазовия език е дадено едно време, което 

предстои да бъде разчитано и с това предстои 

                                                                                        
Замяната на четенето с „прелистяне“ се разглежда 

като по-слаба компетентност на читателя поради 

лични качества и интереси. Но това е и промяна, 

която налагат новите носители на четивото. 
3
 С такъв справочен материал разполагат томовете 

събрани съчинения, издавани от издателство 

“Български писател“, както и цитираните тук 

многотомни събрани съчинения на Вазов, но от 

25-30 години тази практика, с редки изключения 

секна. 
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да влияе на духовете. Повестта „Чичовци“ е 

написана през 1885 г., една година след като 

излиза „Българска христоматия, или сборник 

от избрани образци  по всичките родове 

съчинения“, дело отново на Вазов и 

Величков. Подзаглавието на тази 

христоматия говори за далечния прицел в 

учебното преподаване. В „Чичовци“ същите 

тези деца, за чиито уроци по литература е 

предназначена Христоматията, обаче са 

наречени, ни повече, ни по-малко, 

„копелтии“. Езикът на повестта е всекидневен 

и извънучилищен, какъвто говорят станалите 

„чичовци“ деца. Нецензурната дума, която си 

позволихме да цитираме, не е от непознатите, 

напротив, тя е част от днешния език, но не 

можем да я свържем с представата за 

класическа творба. Парадоксално, но най-

интимно свързан се оказва езикът преди и 

сега точно в областта на нецензурната 

лексика. 

Поне три пъти изразът за bastard е 

употребен за посочване на дете.
4
 Познат е в 

неформалното общуване при всички 

поколения до ден-днешен. Смяташе се за 

отличителен за говора на младите софиянци, 

но днес като че ли се е изтеглил от тази 

възрастова група (напоследък младите се 

обръщат на „бате“). Тази употреба е указана 

още от края на ХIХ в. в Речника на Найден 

Геров, където думата се появява в 

многобройни словообразователни вариации, 

неизползвани днес. Думи със сроден корен 

могат да се открият в други езици – славянски 

(руски, малоруски, сръбски и хърватски) или 

                                                           
4
 И то думата се появява в три епизода от Вазовата 

повест. Коно Крилатия говори за луната: „А ти 

вярваш ли, че тя е звезда? Нашият копелак това 

го учат в школото, протестантин цял“. Във 

втория случай го употребява дори църковно лице 

– поп Ставри, съгледал Мироновски, че крие 

книжата на даскал Гатю на гробищата: „Какво си 

дирил там на гробето, даскале! Да не си пил 

оцета из бардетата, като Пищиковият копелак? 

Да го пали пàлата из дете! Санким, оцетът за 

гласът помага...“. Ето значението на другите 

турцизми в тази реплика: барде – от bardak: чаша; 

санким – от sanki сякаш, като че, да речем. 

Следващата поява е в спора на бай Мичо с 

турколюбеца чорбаджи Николаки: „[...] но той се 

страшно разгневи, когато немилостивият 

Николаки презрително забележи, че хъшовете са 

копелтии, които два ахиевски читака ще 

разпилеят, само да им се покажат. Тогава бай 

Мичо му извика страшно, че на тия „копелтии“ 

командата им са руски генерали и че...“. 

балкански (албански, влашки, новогръцки). 

Посочени са в „Етимологически и правописен 

речник на българския език“ на проф. Стефан 

Младенов (изд. „Христо Г. Данов“, 1941), 

където е дадена следната информация за 

произхода на думата: „смята се за балканска 

уж дума от някакъв латински корен [...]; 

навярно първична слав[янска] дума [...], 

ирон[ична], затова и с хулна отсянка във 

всички слав[янски] езици!“. По-широкото 

значение като фамилиарно име за момче 

откриваме при употребите в новогръцки, 

където има значението „млад мъж, слуга“. 

Каква е тази изкривена представа за 

фамилиарничене, като се говори обидно? 

Сякаш само близкият може да понесе обиди. 

Нужно ли е обаче? Впрочем, това е тик на 

устното общуване не само на говорещите 

български, така е поне и в други европейски 

езици. Освен това едва ли тази дума сама по 

себе си прекрачва границите на 

приемливостта. Прекомерна обаче е 

ругателната лексика. Една от култовите 

Вазови сцени в повестта е размяната на 

проклетии и обиди от „Двете батареи“. 

Злобата сякаш е стигнала до точката на 

чистата речникова педантичност в 

изброяването и до един неподражаем 

сюрреализъм на езиковите употреби.
5
 

Ситуацията на това езиково наслаждение от 

грозното изглежда едно от повтарящите се 

микроядра в повествованието на Вазов, 

например в монолог на Дакито от повестта 

„Митрофан и Дормидолски“; между митинга 

на правителството и митинга на опозицията 

или сред дамската публика на пренията в 

Народното събрание в „Кардашев на лов“; 

друга такава престрелка избухва в епизода 

със срещата на Квасников с пишман поета 

Хоров от пиесата „Службогонци. (Станчо 

Квасников на гости у министра)“. 

Несдържаното ругателно слово обаче винаги 

трябва да подсети за духовната нищета на 

изговарящите го. 

Тази духовна нищета личи и в злословието 

към близки приятели или познайници. С 

                                                           
5
 Тази ситуация на кавга с  размяна на ругателства 

е литературен топос, който се разиграва в 

„Гаргантюа и Пантагрюел“ (разправията между 

лерненските пекари и поданиците на Гаргантюа в 

т. 1; спречкването на Панюрж с търговеца на овни 

от т. 2). В новата българска литература го 

използва като монолог или в диалог Борис 

Априлов: като детска кавга („Чими“) или като 

изреждане на обидни имена („Овъркил“). 
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някакво наслаждение Вазовите герои заменят 

обръщението или името на един герой с 

епитет. От повестта „Чичовци“ можем да 

направим цял списък на обидните 

характеристики. Сякаш за по-голяма тежест 

повечето са изречени на турски – езика на 

господстващия тогава етнос, като неоспорими 

квалификации, дадени изотвън общността, от 

авторитетна надпоставена гледна точка. Но 

всъщност те не се употребяват, за да назоват, 

а да квалифицират и да изразят отношение, 

т.е. те не са референциални знаци, а имат 

емоционална и дори фатическа функция като 

израз на емоционалната приповдигнатост на 

общуването. 

За днешния читател много от тези думи, 

заемки от други езици, много от които 

присъстват и в Речника на Найден Геров, са 

загубили изходното си значение. Обикновено 

остават неразбираеми и ако все пак им се 

обръща внимание, те съвсем не се възприемат 

чрез речниковото значение, а като емотикони 

– просто като знак за обидно отношение и 

като „стари думи“, срещани по произведения 

на класиците. Прави впечатления изборът на 

думи, в чиято семантика влиза сексуален 

компонент. Друго семантично гнездо за обида 

е безделието, липсата на трудово занимание.
6
  

Доста отровни са и прякорите: 

„Сюлюменовий“ род води прякора си от 

думата sülümen: мишемор, арсениев двуокис. 

                                                           
6
 Ето някои характерни изрази: 

Капасъзин – от тур. kapasız: безделник, 

нехранимайко, разбойник. НГ: който не е на 

капия, на служба; хайта, нехранимайко, скитник. 

Керата – от гр. κερατας: негодник, проклетник; 

НГ: „казва се за укор“. 

Пезевенк – от перс.-тур. разг. pezevenc: (рядко) 

сводник; (хулно, разг.) долен, нечестен човек. НГ: 

който се занимава с курварство, кодошка, 

кодошница, подводница, сводник, сводница, 

сводня. 

Унгурин – диал. проклетник. Думата е от 

старобългарското етническо име ѫгринъ унгарец, 

дошла с посредничеството на рум. Ungur, 

Ungurean, Ungureancǎ, Unguroicǎ, Unguresc, 

Ungurie (Цонев, 1985).
6
  

Харсъзин – от тур. hırsız: разбойник, крадец; НГ: 

долен, нисък човек, смахнат, безобразник. 

Чапкънин – от тур. çapkın: 1. разг. женкар, 

развратник, коцкар; 2. диал. немирник, безделник; 

НГ: развратник, мръсник, блудник, безобразник, 

нехранимайко. 

Като че ли от чуждите думи е откраднат целия 

пласт на грубостите; от турско-персийския пласт 

идват съвсем не персийските рози. 

За заклеймяване и ругателство влизат в 

употреба и етнически определения, както и 

името за несвоето вероизповедание: „лъжеш 

като брадат циганин“, „протестантин“. Ето 

как ги събира Селямсъзът: „[...] та той, това 

куче, Тарильомът, не е и христиенин, ами 

същий цинцарин, дядо му е бил дошъл от 

Воскополи, из арнаутлука, с една торба на 

гърба и е продавал пуканици и халва!“ (т.е. 

пуканки и халва). Нищо, че малко преди това 

го е нарекъл „хърватинът проклети“. Тъкмо 

това преобръщане на етническото име в 

ругателство най-горчиво издава латентната 

ксенофобия у езиковия колектив, както други 

употреби издават сервилност и лесно заемане 

на думите от езици на народи, които пък имат 

някакво надмощие, било като управляващи, 

било по силата на по-висока битова култура и 

образование. 

За колоритността на чичовския свят 

особено съдействат прякорите на героите от 

повестта. Сякаш те имат самостоятелно 

значение и въобще не се отнасят към 

конкретни лица, макар писателят да признава, 

че ги е взел от прякорите на свои съграждани 

(Шишманов 1976: 262-267). Разказвачът се 

забавлява с абсолютната им измисленост и 

липса на каквато и да е връзка между името и 

обозначавания от него човек, както когато 

споменава името и прякора на Коно 

Крилатия, вметва в скоби: „боже господи, 

какъв крилат?“. Сякаш увлечен от 

разказването сам се е сепнал от абсурдността 

на собственото си измисляне на имена, 

прякори и случки. В този случай съвсем е 

заострен ироничният потенциал на прякора, 

защото много често прякор се лепва тъкмо 

защото е обратното и напук на чертите на 

героя. Другият стандартен модел за 

прекоросване е да се засилят максимално 

черти на героя до nec plus ultra.  

Прякорите могат да се групират, първо, 

като пейоративни и, второ, много по-

многобройни са свързаните с различни 

географски ареали. Отново прави 

впечатление, че се използва името на ареала, 

познато от престижния турски език на 

господстващия тогава етнос. 

Ще започнем представянето на 

пейоративни прякори с Емексиз – от тур. 

emek:  труд, работа, грижа и siz: без, което ще 

преведем с прилагателното определение 

„придобито без труд“. Вазов също посочва 

това име сред сопотските си познайници. В 

повестта едноименният герой се появява в 
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главата „Господарят на Мексиканеца“: „А 

веднъж [беят-б.м.МГ] би до смърт богатия 

турчин Емексиз-аа, задето минуваше 

въоръжен през българско място“ (с. 270). 

Същото име носи един от най-противните 

герои в романа „Под игото“: насилникът, 

убит от Бойчо Огнянов. Представен е така: 

„Емексиз Пехливан, най-лютият пладнешки и 

нощен злодеец, беше разпространил ужас по 

околността“. 

Личните имена често се представят в 

умалителни форми (срв. Гьочката, Иванчо, 

Ненчо, Фачко). Някои изглеждат неутрални, 

тъй като логиката на назоваването изглежда 

неясна, но могат да се тълкуват и като 

подигравателни: срв. Мичо Бейзадето (от 

тур. beyzade син на бей); Карагьозоолу (от 

тур. karagöz черноок; същото име карагьоз 

носи персонаж от традиционния театър на 

сенките); Нiкiта Пiщiкат (може да се види 

като производно от турски думи като pişt: 

междуметие, което съответства на 

българското „тц“; pişti: име на игра на карти; 

казва се при ненадейна среща и съвпадение; 

възклицание), Чоньо Пощянката (от „пощява 

ми се“, но и от „пощя“). Определено обидно е 

Дiмiтрiа Пiнтията (по бакалския тефтер на 

Иванчо Йотата – от тур. pinti: скъперник). 

Имената на жените пък са съпроводени с 

неженски „финансови“ прякори, срв. Гина 

Махмудката (от махмудия – жълтица от 

времето на султан Махмуд), баба Мюхлюзка 

(от перс.-тур. müflüs: мюхлюзюк – фалит; 

мюхлюзин – изпаднал търговец; в 

разговорния турски се употребява за 

„изпаднал, неòправен човек“; среща се при 

Влайков, Йовков, Войников). Тези прякори 

изглеждат като някаква галантност да се каже 

по заобиколен начин какви беднячки са. 

Многобройни са героите с име Иван, които 

обаче прикаченият прякор прави уникални. 

Името Дядо Иван „миразчият“ очевидно 

заиграва с антропоморфизирането на Руската 

империя като „Дядо Иван“. Когато след 18 в. 

и войните на империатрица Екатерина 

Руската империя поема „шефство“ над 

християнските народи в империята, този акт 

се представя като дирене на „мираз“ 

(наследство от родителите) – това е 

„наследството“ на християнската 

Византийска (Ромейска) империя. Ще 

изброим още ивановците: Иван Селямсъзът 

(който не дава селям, т.е. не поздравява), 

Иван Чушков, Иван Бухалът, Иван 

Головратът, Иван Разопа, Иван 

Карабурунът (от тур. kara: черен и burun: 

малка земна издигнатина, нос на обувка; 

изразът се дава като прозвище за сенчеста, 

тъмна открояваща се местност, на животни с 

тъмно петно на козината) и т.н.; също Иванчо 

Йотата. С прозвище е сподобен дори светецът 

св. Иван Коприварят. Други прякори са: 

Ганчо Заякът, Димо Лисицата, Димитър 

Текерлекът (от тур. tekerlek: колело, търкало; 

глаг. tekerlemek: търкалям; tekerleme: 

римувани фантастични изрази в началото на 

приказка), Цачо Куртето (от curte: рум. 

стаичка, която служи за дневна), Лилко 

Алтъпармака (от тур. altı шест и parmak 

пръчка на ограда, прозорец), Фачко 

Зобидренката, Ненчо Дивляка, хаджи Цолю 

Пискунът, чорбаджията дядо Матей или 

„лукавий рабе“.  

Като прякори звучат фамилиите: Нечо 

Райчиничин (от повторенията на африката „ч“ 

името заприличва на словоигра, на 

скороговорка), Нечо Гулебалюв, Куньо 

Шашов, Бойчо Знайников, Ненчо Орешков... 

Друга част от прякорите са професионални 

– указват на занятие: Никола Джамджията, 

Аврамчо Разпопчето; пълното име на хаджи 

Смион гласи Хаджи Смион Хаджи Кунин 

Кондрачиоглу (срв. кондрат – неправ. от ит.-

гр. κοντρατο контракт), т.е. сключващ 

договори, търговец; Котю Джамбазът (от 

тур. cambaz: акробат, въжеиграч; търговец на 

коне, хитър, дяволит), Иван Полякът, Иван 

Капзамалинът (от тур. kabzımal: бирник), 

Фачко Попчето, Миал Пандуринът (от гр. 

πανδοΰρος: стража, на която по турско време е 

назначаван християнин). По обратната логика 

на назоваването името на Иванчо Йотата 

(йота – название на буквата „Ι“ или „i“) пък 

указва на пристрастието на бакалина, 

неуместно и нескопосано, към 

филологическите спорове и занимания. 

Други прякори ще наречем „ареални“, 

защото те указват на географски названия: 

хаджи Христо Молдавът, хаджи Аргир 

Измирлият (от името на град Измир, или гр. 

Смирна, на западния бряг на Мала Азия), 

Стамболият, Дядо Постол Измирлият 

(прякорът Димо Казакът идва от етноним, 

който може да се свърже с отдалечената степ 

в Руската империя, но и с клас от армията ѝ, 

очевидно познато име по разказите за 

подвизите на казаците). Отново „ареални“ са 

прякорите не на хора: Ингилизът, домашният 

любимец на Хаджи Смион (от тур. ingiliz: 
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английски); Мексиканеца – тръстиковият 

бастун на бея, донесен от Мека. 

По съдържанието на имената, от които се 

изваждат прякори, можем да съставим една 

географска карта, която е много по-широка от 

родното пространство. На нея фигурират 

местата, за които се разказват случки, правят 

се сравнения. Културен знак за близкия 

балкански ареал е и прякорът Тарильомът 

(вид гръцки танц), когото наричат още 

Копринарката по името на вид северна 

сибирска пойна птица, която зимува в 

подбалканските котловини. Името може да се 

свърже и със занаята копринарство.  

До родното пространство далечните места 

идват не чрез миграциите на птиците, а чрез 

новините, които съобщават вестниците. Така 

в по-късните Вазови произведения в 

комедията „Вестникар ли?“ български 

журналист се преправя на офицер, който взел 

участие в битките на бурите в Южна Африка. 

„Далекоизточната“ тема влиза в пародията 

„Японски силуети“.
7
 Да не говорим за 

бомбастичните набези на господин Мортагон 

от едноименния фарс до далечни земи – от 

Египет („с научна цел“) до Панама (за да 

прави „геологически наблюдения при 

прокопаване на канала“), като освен това се 

занимава с превод на Конфуций от китайски. 

„Чичовците“ обсъждат убийството на 

Максимилиана в далечно Мексико или 

сибирския студ; Хаджи Смион призовава 

съиграча си Йотата „играй американски“. 

Още по-смело из европейската география 

крачи Мичо Бейзадето с пророчествата на 

Мартин Задека. 

По ареала на тези прякори може да се 

очертае имперското пространство, както и 

търговските връзки, които са излизали от 

родното българско пространство към далечни 

земи. Такъв имперски ареал сякаш в 

миниатюр се събира в биографията на бея – 

назначаван в Мосул (от тур.  Musul: Египет), 

Кърк Клисия (или тур. Kırk Killisse: 

Лозенград в Източна Тракия), Требиня (град в 

Южна Босна и Херцеговина); носи 

Мексиканеца – от Мека. 

                                                           
7
 Пред Иван Шишманов писателят издава, че 

потеклото на тази имитация са тъкмо 

вестникарските хроники: „Наскоро беше 

избухнала японско-китайската война и във 

вестниците четя разни японски имена“ 

(Шишманов 1976: 269). 

Далечни места се оказват въведени в 

родното – било чрез разговорите или чрез 

личните биографии на самите герои, както 

например : в беседата със студента Гьочката 

Хаджи Смион набързо преразказва 

търговските си пътувания „в Молдовата...“, 

пресича от Ботушан до Нямцу, разпитва за 

пътя „от Сибирия до Мòсква“. Към 

необятните географски пространства 

отпращат и Вазовите определения и 

сравнения, а ефектът от такава всеобширност 

и „разкраченост“ между сравнявания обект и 

приписаното подобие буди смях с абсурда си. 

Да речем, оплешивяването по темето на 

Варлам – след едно боледуване по Петровден 

– е оприличено на Сахара; подплашен от 

заптието след речта си за свободата даскал 

Фратю „летеше върло през бостаните“ – но 

като един атласки ураган (в атласките 

планини в Северна Африка няма урагани, 

може би се има предвид атласки размери на 

урагана, какъвто може да се разрази по 

тропическото крайбрежие на други 

континенти). 

По географските имена се възстановява 

жизненото пространство на тези чичовци – 

жители на една империя, необятна извън 

очертанията на родното място. Прокарват се 

икономическите маршрути, но и посоките, по 

които се носи въображието им. А те водят 

толкова надалеч, че надхвърлят онова, което 

от днешна гледна точка им налагаме. 

Надхвърлят съвременните мерки и по волята 

и лекотата, с която назовават далечното и 

непонятното и събират света в представите 

си. Живописните детайли от този 

космополитен свят претъпкват 

въображението на чичовците, но те успяват 

да намерят свои мерки и свои думи и за най-

далечното. С невежото добродушие именно 

на имперски люде те съумяват да наредят и 

усвоят всякакви новини и картини от 

външния свят сред своите представи. Тяхното 

невежество е неразличимо от имперското 

самомнение и безразличие към самите факти 

това странно съчетание буди колкото 

присмех, толкова и почуда с размаха си. Дори 

луната става част от този свят, а редом с 

луната – и в един ред на разговора, са и 

политиката, кокошките и преждата (това са 

темите, по които беседват вечер по съседски 

Варлам и Коню Крилатия). 

Така след вглеждането в имената изплува 

старото време – много по-ведро и жизнено; 

много по-емоционално наситено, оплетено в 
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дребни ежби и борби за самодоказване и 

много по-космополитно и жадно да говори за 

света. Речта на чичовците следва един импулс 

за познаване, който не е излязъл от 

първичното удивление за света, но който 

няма думите да го нарече. За лингвиста Иван 

Добрев този стремеж „да се обхване и 

осъвмести всичко“ чрез речта разкрива едно 

по-дълбоко друго езиково съзнание, чиито 

записани следи той открива още в най-

ранните документи на старобългарски (в Цар-

Симеоновия сборник), също във 

възрожденската енциклопедичност на 

Бероновия буквар или безсмислената жажда 

за събирачество на герои от възрожденско 

време (Хаджи Генчо от повестта „Българи от 

старо време“, Хаджи Ахил от едноименния 

разказ).
8
 С вещите героите трупат своите 

свидетелства за света. Според лингвиста 

изброяването е „повод за шеги и пародии“, но 

не може да се даде отговор на въпроса „какъв 

е смисълът на това наглед безразборно 

трупане и номериране...?“. Такова 

недоумение съпътства и днешния прочит и 

като че пречи да се разбере по-дълбоката цел. 

А тази цел, разтоварена от каквито и да е 

високи замисли, стои зад оня непредубеден 

смях, който напира от всеки един епизод. 

Смях будят и настървените проклетии, 

избълвани от „двете батареи“, за които стана 

дума по-горе. Самата игрова механика на 

говоренето сякаш прави ненужен въпроса 

какво съдържание и етика се крие под 

грозните думи. Трябва ли да се дири смисъл в 

изблика на словесна стихия? Или това е 

изблик на противната едва прикривана 

агресия към другия? Стихия на първичната 

жизненост – или стихия на злата човешка 

природа? 

Този свят се изразява чрез език, чрез който 

проговаря един по-ранен първичен опит на 

                                                           
8
 Тук и по-долу се опираме на наблюденията на 

Добрев, 2005, 126-133. Първото словесно средство 

за всеобхващане Иван Добрев вижда в 

„енумерацията“ – безкрайните безмислени 

периоди, в които се изреждат различни имена и 

вариации на един и същ предмет. Знаменит 

образец са varietas (безкрайното изреждане с 

присъединителни съюзи – „идеалът на 

просветеното съзнание, което иска да обхване и 

потребното, и привидно непотребното и да му 

даде име, защото и едното, и другото е Божие 

творение“, Ив. Добрев) или редовете от синоними 

и списъците в „Гаргантюа и Пантагрюел“ и 

ренесансовия разгул и радостта от словото. 

най-инфантилни безсмислици и безразумни 

изблици, като пакостливо издевателство с 

„разумните“  намерения на улегналите 

читатели да намерят „смисъл“. В този опит не 

действат разделенията между добро и зло. 

Едновременно с инфантилността на речта си 

чичовците са свръхмодерни, надхвърлили 

разумното рационално и дискурсивизирано 

познание за света и уменията да се говори за 

този свят с точни термини. На хората или на 

вещите в този свят се дават епитети, чието 

лексикално значение вече не се познава, но 

които разбираме чудесно по експресивния им 

заряд: „изтъртуфеният ѝ образ“, „поразена 

тахтабо“ (НГ: поразеный от поразѫ  зло, 

лошевина; който прави пораза; развален; 

поразıа; тахтаба (перс.-тур.): дървеница); 

„забрутеният“ (който има юнашки вид; НГ: 

засуканый, юнак наглед, левент), 

„сълудничави“ (НГ: сълудничı-авъ: въз-луд, 

при-луд, сулуд, смахнат); 

Колкото и дребнави да са, освен това 

чичовците владеят и едно древно 

свръхзнание, отпечатано в църковните книги. 

Техният устойчив център е този на 

изначалните и абсолютните стойности. Света 

на променливото и настоящето те ще 

подредят по мъдростта на Соломонията, а 

това е абсолютна мъдрост, която не подлежи 

на дискусии и промени. Събирането на това 

знание с детски-първозданното удивление от 

света сякаш кулминира във Варламовото 

възклицание: „Чудесата Господни са 

чудесни!“. Този израз откроява и коментира 

също Иван Добрев, който оттук възстановява 

една идея за неизчерпаемостта на Вселената, 

която човекът от старото време е изразил с 

тавтологията и своите непохватни думи. 

Разказът във Вазовата повест е като игра на 

рулетка, при която спира на tout va; дори по-

скоро той е самото завъртане на колелото на 

рулетката и бързите обороти на стрелката – 

самият разказ сочи към всички възможни 

посоки. Думите на този свят се поддават на 

най-разнообразни употреби. „Сълудничавите“  

Батор и Баторка гонят даскал Фратя с шестак 

– вила с шест рога. На такъв шестак прилича 

лирата, закачена на кулисите на 

представлението на „Геновевата“ в романа 

„Под игото“. С неизчерпаемата енергия да 

изреждат нови и нови имена дори чрез своята 

непохватна реч чичовците щедро споделят 

своето твърде невярно познание и усет за 

света. Но споделят и радостта си от 

пребиваването в този свят.  
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Чичовците сякаш са прекрачили от 

архаиката и детинството в сюрреализма и 

сериозната ирония на модерното изкуство. 

Чрез неточният им език асоциативно се 

свързват несъвместими неща, непредсказумо 

и изненадващо весело. Те владеят едно 

изкуство на всеназовимостта, на обсебването 

на света чрез въображението. Говорят без 

ясни понятия, без да могат да отделят факта 

от приказките за този факт, нито да го 

обяснят с някаква верига от причини и 

следствия. Техният свят е свят без концепти и 

свят на всесилната интуиция, а езикът им – 

език на неточното назоваване, катахрезата и 

досадното изреждане. Не могат да се 

приложат и ясни изчерпващи обяснения към 

Вазовата повест и да се даде окончателна 

интерпретация. Но чрез езика си тази 

литературна творба прекрачва 

хронологическите граници и нейният сюжет 

или език изглежда напълно адекватен на един 

много по-модерен художествен тип като 

абсурда. 

Това е един интерпретативен ключ от 

многото, които вече са предложени за тази 

творба. Предложени са и различни опорни 

точки за разбирането на хумора ѝ. Но както 

става при всички класически произведения, 

всяка интерпретация ще е само временна. А 

колкото и да е лесна иронията за неясните 

представи на чичовския свят, толкова и по-

болезнено ще е нашето безсилие да говорим 

по нашия концептуално изряден маниер за 

толкова много неща и с такова удивление и 

съучастие.  
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Въведение 
 

Промените през последните години в сфе-

рата на държавната политика на закрила и 

грижи  за децата и семействата в риск дове-

доха до значително намаляване на броя на 

децата в институции. На база на приетата На-

ционална Стратегия за деинституционализа-

ция („Стратегия 2010”), построена и реали-

зирана преди всичко като процес на замяна на 

институционалната грижа за деца с грижа в 

семейна или близка до семейната среда в об-

щността, създаване на нови възможности за 

подкрепа, фактически процесите на деинсти-

туционализация вече са в ход и протичат на 

различни нива. Най-общо визията на Страте-

гията се основава на  политика в полза и най-

добрия интерес на детето, насочена е към 

подкрепа на семействата и създаване на най-

добри условия за развитие на децата и реали-

зиране на техния пълен потенциал. В резултат 

на изпъл- нението на този стратегически до-

кумент се очаква в дългосрочен план, преми-

навайки през намаляване на броя на децата в 

институциите, да се достигне до пълното зак-

риване на класическия тип институции, като 

се прекрати въобще настаняването в институ-

ции на децата от 0 до 3 годишна възраст след 

приключване на реформата. Планираните 

мерки са насочени преди всичко към регули-

ране на вхо да на институциите,чрез подкрепа 

на семейст- вото и развитие на услуги за пре-

дотвратяване на изоставянето, услуги за пре-

венция на рис-ковете в семейството, ранна 

интервенция и подкрепа на детето, услуги по 

семейното пла-ниране и семейна медиация. 

При това, в  създадения Проект за приемна 

грижа за основната цел се посочва: за устой-

чивото реализиране на деинституционализа-

ция на децата от специализираните институ-

ции и осигуряването на алтернативна семейна 

среда са необходими целенасочени действия 

за разширяване обхвата на приемната грижа, 

специализация на професионалните приемни 

семейства и раз витието на услуги, подкре-

пящи приемните ро дители за деца от ДДУИ, 

ДМСГД и ДДРЛГ. Усилията предвиждат въ-

веждане на приемната грижа в национален 

мащаб, като основна алтернатива на настаня-

ването в специализирана институция и насър-

чаване развитието на осиновяването.Друга 

съществена част от дей- ностите ще бъдат 

насочени към регулиране на изхода на инсти-

туциите и намаляване на броя на децата, пре-

минаващи от една институция в друга. 

Към момента, на територията на гр.Бургас 

ве- че има 178 деца  и младежи, излезли от 

инсти- туции и ползващи специализирани 

грижи в изградените институции - Центрове 

за настаняване от семеен тип, Защитени жи-
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лища, Дневни и Кризисни центрове. Освен 

това  до  началото на 2016 г. са утвърдени 15 

семейства за приемна грижа. 

 Но практиката, основана на подобни фор-

мулировка и приоритети, подходи, принципи 

и методи на работа заложени в Стратегията  

из-искват въвеждане на съвременни, интер-

дисциплинарни методи на работа със семейс-

твата и децата, наличието на потенциал и ре-

сурси, многообразие от социални услуги и 

свободен достъп на децата и семействата до 

тях. 

А децата, нуждаещи се в такава грижа са 

много. Както и числото възрастни, които не 

са съзрели за решението да станат приемни 

родители, независимо възможностите си, или 

не са подготвени и нямат информация как да 

по-лучат такива умения. Именно този факт 

налага необходимостта от особено внимание 

към приемната грижа, нейното реализиране и 

подготовката на бъдещите приемни родители 

като  капацитет, осигуряващ пълноценно отг-

леждане, възпитание и социализация на при-

емното дете. Като подкрепа на социалната 

политика на страната ни за осигуряване на 

пълноценна грижа за децата в семейна среда е 

идеята ни да конкретизираме съдържанието 

на работа с възрастните- кандидати за прием-

ни родители и увеличаване на възможностите 

им и уменията  за отглеждане на приемно де-

те. По принцип, доброволният  или професи-

онален характер  на приемното родителство,  

изисква еднакво  развиване на умения у при-

емния родител да се справя с проблемите, 

свързани с адаптацията на детето в новото 

семейство - небиологичното. Заради това,  

обучението на приемните родители изисква 

особена квалификация на кадрите, подготвя-

щи възрастните за приемна грижа и най-вече 

търсене  и намиране на най-подходящи фор-

ми и методи за работа с тях, поради наличие-

то все още на неопитност у възрастните да из-

пълняват професионалната роля приемен ро-

дител. В по-голяма част от семействата се по- 

явяват трудности от различен характер, ка-

то например: сблъскване на детето с пробле-

ми по отношение на приемането в новото се-

мейство, нежеланието за контакт от страна на 

биологичните деца, ревност и съревнование 

за внимание , необходимост от разделяне на 

жилищна територия, съвместяване на различ-

ни по характер потребности и удовлетворява-

нето им в едно и също време за всички члено-

ве на семейството. Най-чести са въпросите 

свързани с неразбиране на поведенческите 

прояви на детето.Новото семейство се сблъск 

ва с необходимостта от взаимодействие с ми-

налото на приемното дете, с неговата лична 

история, с травмите, които е преживяло в био 

логичното си семейство. Личната история на 

всяко приемно дете става обект на обсъждане 

със специалистите, работещи с приемни роди 

тели и деца, търсещи подкрепа и помощ в ре-

шението на поредица от ситуационни труд-

ности, свързани с адаптацията, възпитанието 

и социализацията на детето, което до постъп-

ване в новото семейство е било обект или на 

институционална грижа, или отглеждано в 

неблагоприятна среда за развитие и социали-

зация. Подготвяйки родителите за опека и 

подпомагане на приемно дете широко се из-

ползват  различни психотерапевтични тех-

ники, различни подходи  техники от мета-

форическата терапия като:  приказкотера-

пия, кинотерапия, библиотерапия. [2]  

Метафоричните техники имат редица пре-

дим- ства: На първо място в личната история 

на де-тето присъстват много тежки ситуации, 

трудни за обсъждане - като сексуално наси-

лие, жестокост, отказ от детето. Премълчава-

нето на истинската същност на проблемите 

може да говори за това,че новото семейство 

не желае да коментира проблемите, поради 

факта, че няма умения как да разговаря с де-

тето на тези теми, как да го  подкрепи  в 

трудните за него преживявания. Игнориране-

то на детското запитване за историята на жи-

вота му може да провокира демонстративен 

или разрушаваш тип поведение.[3]  Използ-

ването на образите и метафорите в работата с 

детето създава нови възможно сти за поддър-

жане на диалог между специалиста и прием-

ните родители, както и подпомага общуване-

то между приемните родители с приемното 

дете. Обсъждането на измислените персона-

жи, тяхната история и живот не е страшно, 

така както обсъждането на истинската  исто-

рия на детето. Това разбират и родителите и 

самите деца. Образите на литературните и 

кино-героите са достъп ни, разбираеми. Ко-

ментирането им  е по-безо- пасно и за детето 

и за родителите, защото не засяга лични пре-

живявания и спомени от миналото. Освен то-

ва анализа на поведението и живота  на  кино- 

или литературния герой има социално значе-

ние, защото семейството и детето се запозна-

ват с житейска практика, подобна на тяхната, 

изпълнена с проблеми . Така получават уве-

реността,че проблемите са разрешими [1].В 

дадения случай света на героите представя 
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съвременния социум, който не винаги е готов 

да приеме детето с неговите особености и 

често го игнорира [3]. Обществото трудно 

приема факта,че децата лишени от родителс-

ка грижа, за които става въпрос тук , са доня-

къде естествено явление, защото винаги е 

имало семейства, които поради ред причини 

не са могли да изпълняват функциите си. Ли-

тературните герои дават възможност за  по-

лучаване на представа за „социалната реал-

ност”, а така приемните родители придобиват 

и увереността, че имат потенциал за приемна 

грижа и помощ, така необходими за детето. 

Разглеждайки възможностите за организира-

не и подпомагане  на ефективното приемно 

родителство ще покажем различни техники, в 

които се използват приказкотерапевтични 

методи. Приказните герои не са само  герои 

от приказки, а и герои от художествената ли-

тература и кино-герои.  

Представата за дете лишено от родител-

ска грижа е първата стъпка към подготов-

ката за приемно родителство: Често канди-

дат-приемните родители имат неправилни 

очаква- ния спрямо приемното дете за него-

вия вътре- шен свят и особености на разви-

тие. Много от фактите, касаещи живота на 

детето се изопача ват от бъдещите родители 

или преекспонират. - Или детето е прекалено 

проблемно: задължи телно крадец, наркоман 

или престъпник или обратно - твърде изтор-

мозено, малък нещастник и съвсем безпроб-

лемно. Приписването на отрицателни черти 

се свързва обезателно с не говото неблагопо-

лучно детство и възпитание в семейството му, 

защото  родителите са го изоставили, незави-

симо причините за това. Затова и детето за-

дължително ще създава проблеми в новото 

семейство, което създава страх от приемането 

му. На този етап специалиста, работещ с 

приемните родители  трябва: на първо място, 

да обърне внимание на факта, че детето до 

идването в даденото семейство е било част от 

социална общност и тези проблеми, с които 

могат да се сблъскат приемните родители ве-

че са били анализирани и показани в редица 

произведения или фил ми. След това специ-

алиста запознава родителите със силните и 

слабите страни на детето, неговите прежи-

вявания, очаквания, меч-ти, т.е. необходимо е 

да се създаде „ действителен” образ за детето, 

такова каквото е то. Подходящи за целта са 

следните методи: Брейнсторминг -  бързо 

назоваване на герои от литературни произве-

дения, останали без родители. Записват се 

имената. Време - 10-15 мин. Предложенията 

могат да бъдат: Маугли, Том Сойер и Хъкъл-

бери Фин, Пепеляшка, Па-лечка, Грозното 

патенце, Пипи Дългото чорап че, Гаврош и 

т.н.. Тук се формира представа у родителите, 

че децата без родители са вечна тема за раз-

мисъл и обобщение. Впоследствие може да се 

предложи на родителите беседа на тема „Кой 

от тези герои мога да приема в семейството 

си,кой няма да искам и защо?” Благодаре-

ние на нея се анализират при- чините за отказ 

от дадения герой или приемането му. Воде-

щият на дискусията коментира избора на ро-

дителите. Може да се използва и метода „Из-

бор в действие” - обсъждане на  герои, които 

са  предпочитани, пренебрегнати или отхвър-

лени. Могат да се оформят три гру пи герои: 

първите, предпочитат положителни герои 

като Пепеляшка, Палечка, Грозното па-тенце, 

защото са добри и будят съжание. Втората 

група родители  посочват непредпочитани  

герои като: Маугли, който е твърде голям и 

израснал сред зверове, див по характер, Жи-

тената питка, която е непослушна, по- дозри-

телно кръгла,все се търкаля и бяга наня- къде. 

Третата група родители се съгласяват и с 

положителните и с отрицателните стра- ни 

на героите - т.е. проявяват  компромис. При-

емат Пипи Дългото чорапче, Том Сойер или 

Мауг ли въпреки недостатъците им. Все пак 

притежават и добри страни в характера си. 

Пипи - проблемно поведение в повечето слу-

чаи, но самостоятелна; Том Сойер - груб и 

непослушен,но фантазьор с чувство за хумор! 

На то зи етап не е важен само избора на даде-

ния герой, но и коментара на родителите за 

мотивите и причините за поведението,което 

гаранти ра бъдещо разбиране и приемане на 

детето с неговите особености. Специалистът 

обръща внимание на факта,че често в без- 

проблемното поведение на детето може да 

се крие вътрешно преживяване на травма или 

страх от адаптация в новото семейство и от-

ношения. Освен това на този етап родителите 

получават възможност да осмислят необходи- 

мостта от взаимодействие и с третата страна в 

процеса на приемната грижа - специалистите 

от звената на Националната  агенция за закри- 

ла на децата - ЦОП, КСУДС,МКБППМН, 

НПО или други институции или възрастни, 

съпричастни към живота на детето до момен-

та на пренасочването му към услугата прием-

на грижа 

Миналото на приемното дете: Най-

сложен е въпроса за това  дали да се говори с 
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детето за неговото минало, историята на жи-

вота му, за биологичните му родите-

ли.Започването на та- къв тип разговор крие 

много проблеми. Мно- го от приемните роди-

тели не водят такива раз говори, защото пре-

ценят, че детето няма нуж-да да споделя за 

впечатленията си и преживяванията идващи 

от биологичната семейна сре-да. Оправдават 

поведението си с аргумента,че детето не пом-

ни от предния си живот подроб- ности и не е 

необходимо да го връщат към ми налото му. 

Детето също не иска често да споделя впечат-

ления и истории от миналия си жи вот, защо-

то изпитва страх, че ще бъде неправилно раз-

брано или ще го отхвърлят. Остава насаме със 

страховете си и развива безпкойст во, стрес, 

агресия или автоагресия.[3] Прочетена исто-

рия в книга или показана в филм може да 

провокира желанието на детето да разговаря с 

приемните си родители за себе си и биоло-

гичното си семейство, за начина си на живот 

до идването си при тях, да опише преживява-

нията, житейския опит за действие в опреде-

лени ситуации. Родителите могат съвместно с 

детето да гледат филм или клип, да го анали-

зират и беседват по проблемите, показани 

там. Освен това между възрастните и детето 

се формират взаимоотношения изградени 

върху доверие, откритост и съчувствие, а това 

гарантира сигурност у детето, че е прието и 

разбрано.[1] В историята на всяко приемно 

дете има няколко травмиращи момента: раз-

дялата с биологичното семейство, очакването 

за ново семейство, което е дълго във вре- ме-

то и поражда страх от новата обстановка, и 

процеса на приемане в семейството – от въз-

растните или ако има и деца в него. В съвре-

менната и класическа литература има много 

истории, показващи живота на деца, загубили 

биологичното си семейство, търсещи нови 

родители, анализиращи преживяванията на 

героите след попадането им в новото семейст 

во. Много произведения показват това. Нап-

ример: смъртта на родителите - в Хари По-

тър и философския камък; Търсенето на био-

логичното семейство - в Грозното патенце, 

Без дом; Раздяла с биологичното семейство -

в Грозното патенце; Неприемане от страна 

на връстниците - в Грозното патенце, Пипи 

Дългото чорапче, Хари Потър; Проблемно 

поведение - в  Пипи Дългото чорапче,  Жите-

ната питка, Приключенията на Том Сойер и 

Хъкълбери Фин; Джебчийство и кражби - в 

Том Сойер и Хъкълбери Фин, Оливър Туист; 

Скитничество - в Житената питка, Приключе 

нията на Том Сойер и Хъкълбери Фин , Оли-

вър Туист; Лъжа - в: Приключенията на Том 

Сойер и Хъкълбери Фин, Пипи Дългото чо-

рапче. Има много други произведения и дъ-

лъг списък от проблеми, с които се сблъскват 

героите и които преодоляват. Те трябва да бъ-

дат разказани или показани на филм или клип 

на детето и да го провокират за споделяне.На- 

пример, как трябва да се провежда беседа 

между детето и приемния родител, с цел да се  

насочи детето към осмисляне на факта,че по-

добни истории, като неговата  има много в 

живота  и за тях трябва да се говори. Напри-

мер може да се анализира историята на Гроз- 

ното патенце. Примерни въпроси за обсъжда-

не с детето: Как мислиш, какво е чувствало 

патенцето, когато го изгониха? ; Какво праве- 

ше патенцето за да се хареса на другите?; Ус-

пя ли да се хареса? Ако не, защо?; Кой помог- 

на на патенцето да намери семейството си? 

Как успя да се превърне в прекрасен лебед? 

Какво се случи с него? Тези въпроси зададени 

към детето помагат и на родителите да разбе-

рат, че приемането на детето е въпрос на вза-

имност, желание и умение да решават пробле- 

мите заедно.Може да се предложи по приказ 

ката и  дискусия с родителите по предвари- 

телно зададени теми. Например: Защо жи-

вотните не приемат Грозното  патенце ?  Как-

во ги дразни в него? Защо освен лебедите ни-

кой друг не прие патенцето? Защо патенцето 

се чувстваше нещастно в семейството на дру-

гите животни?  Защо не помогна  на Грозното 

патенце подражанието му  на другите живот-

ни? Защо опита на възрастните животни да 

направят патенцето същество приличащо  на 

тях  не се увенча с успех? Какво щяхте да 

направите, ако сте на мястото на тези живот-

ни? Какво щяхте да посъветвате тези семейс-

тва? Как можеше още да се помогне на патен 

цето? Можеше ли патенцето да бъде щастли-

во и без срещата със лебедите, към които  и 

то принадлежи? Каква щеше да бъде съдбата 

му, ако не бяха се срещнали? Обсъждайки те-

зи въпроси, приемните родители анализи-

рат актуални проблеми по отношение на: 

необходимостта от контакти и впечатления за 

детето попадайки в приемното семейство; за 

грешките на възрастните , които допускат 

защото искат да променят децата и да ги 

приспособяват към своите изисквания; за 

стреса и болката на детето, когато не е прие-

то, поради разли чие и индивидуални особе-

ности; за възможно стта да обичаш и се гри-

жиш за детето, незвисимо неговия произход, 
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качества и личностно развитие. Всяка една 

дискусия за събитията около литературен или 

кино-герой може да завърши с въпроси за 

сравнение между измислената история на 

героя и истинската история на живот на 

детето или истории от съвремието. Примерни 

въпроси: Как мислите, по какво историята на 

героя прилича на съвременните истории? 

Случвало ли се е нещо подобно и в твоя жи-

вот?[1] Освен съвместното гледане на филми, 

четене на приказки или художествена литера-

тура, може да се съчиняват и самостоятелни 

истории за живота на де- тето до идването му 

в приемното семейство. Децата от малки  

проявяват интерес към исти- ната за своя 

произход. Това е добър повод  приемните ро-

дители  да използват приказките като средст-

во за разкриване на информация за себе си, за 

желанията да имат дете, за очакванията си 

спрямо него. Използването на метафоричния 

език  дава възможност да се споделя инфор-

мация засягаща проблемни въпроси, неудоб-

ни или трудни за възприемане от детето, кои-

то засягат живота му с приемните родители. 

Такава възможност дава съчиняването на 

реална приказка от приемния родител с 

названието: „ Денят на Щъркела”. Това е 

приказка за идването на детето в семейство-

то.Тук са задължителни няколко герои, които 

ще участват в пресъздаване на картината на 

живота на детето в семейството: дете, биоло-

гичното семейство, приемното се-мейство. В 

приказката има и герой, олицетворяваш сила, 

помагаща на детето и родителите да се сбли-

жат, опознаят и обикнат. Героят-Щъркелът  е 

свързващото звено, посредникът между дете-

то и новото семейство. Денят на идването на 

детето в приемното семейство е всъщност и 

Денят на Щъркела.  В приказката могат да 

присъстват и други герои, които ще помагат 

на детето да се приспособи към ново то се-

мейство. Те могат да   усложняват или об 

лекчават с действията си  приемането от дете-

то на  новата житейска среда. В сюжета на 

приказката има елементи, които показват ета-

пите от историята на детето. Това са: ражда-

нето, напускането на биологичното семейст-

во, очакването на новото семейство, очаква-

нията на новите родители, пътя на сближава-

не на родителите и детето, срещата, празника 

в семейството. В приказката всеки от героите 

трябва да описва своите чувства: страхове, 

болки, радост, огорчение, разочарование, не-

удовлетворение и много други. Необходим е 

анализ и на преживяванията на двете семейс-

тва на детето - биологичното и приемното. 

Особено място се отделя на детето и неговото 

отношение, преживяване на промяната в на-

чина му на живот и развитие. Една от най-

важните задачи на тази приказка е детето да 

се почувства защитено, прието, значимо за 

възрастните, с което се създава възможност за 

бъдещото му пълноценно възпитание и соци-

ализация. Приемането на миналото помага на 

детето да се откъсне от биологичното семейс-

тво и да привикне към новото приемно се-

мейство. Правилното разказване на приказка-

та  „Денят на щъркела” от приемните родите-

ли  има голямо значение , защото в противен 

случай детето може да се почувства неприето, 

ненужно и изоставено, без подкрепа. 

Варианти на разказване на приказката. 

Грешки допускани  в разказването на приказ-

ката „Денят на Щъркела” от приемните роди-

тели.  

Първи вариант грешки :  Приписване на 

негативни характеристики на биологично-

то семейство на детето. В приказката има 

майка, която се отказва от детето си и казва : 

„Това не е моето дете”, Разбрала е, че ”детето 

не й е нужно”, че ”не иска да се грижи за не-

го” и  „раждането му е грешка”. На приемни-

те родители се обръща внимание на факта,че 

те не знаят истинската причина за отказа от 

детето. Не може да се твърди, че детето не е 

било нужно за майката, след като го е  носила 

9 месеца и го е родила, а не се е отказала от 

него. Вярно е, че биологичните родители са 

загубили правата си да възпитават и отглеж-

дат детето, но с това са дали   възможност на 

приемните родители да направят това. Под-

чертава се, че решението на биологичните ро-

дители е било взето трудно. Оставя се мнение 

у детето, че родителите му искат да е щастли-

во и да получи това, което те не могат да му 

дадат, поради ред обстоятелства и  затова го 

дават в приемно семейство. 

 Втори вариант греш-

ки:Противопоставяне на новото и биоло-

гичното семейство; подчертаване на добрите 

качества у приемните родители и лошите ка-

чества - у биологичните. Родителите от пър-

вото семейство на детето не са го обичали, 

защото не са го искали. А новото семейство е 

чакало с нетърпение идването на детето, 

грижливи са към него и  го обичат. Разказ-

вайки,че биологичните родители на детето са 

лоши, разказвачът, т.е. приемния родител 

внушава на детето чувство за не-значимост, 

неуважение и ненужност. Детето също прие-
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ма, че е лощо, защото се е родило от лоши 

родители. Ако специалистът, работещ с при-

емното семейство и детето не може да подоб-

ри отношението към биологичните родители, 

по-добре е да поддържа неутрално отношение 

с репликата: „ Не знаем какво е би ло семейс-

твото в действителност и не можем да съдим 

решенията им. Но сигурно след като се е ро-

дило детето са се радвали, независимо, че 

пречките в отглеждането му ги е заставило да 

се откажат от него.”   

Трети вариант грешки в разказването на 

при-казката: в приказката много се говори за 

преживяванията на родителите, а малко се 

споме нава  за чувствата на детето. Не трябва 

да се забравя,че главният герой е приемното 

дете и наред с него са чувствата и поведение-

то  и на приемните родители, които като него 

се срещат с трудности и се адаптират към 

съвместен начин на живот.Такива чувства 

като страх от приемане, надежда за разбира-

телство в об-щуването, очакване на радост и 

привързаност –  са общи и за детето и за при-

емните родители. Главен герой в тази приказ-

ка  може да е не само детето, а и животно или 

друг приказен герой. Приказката за „Денят на 

Щъркела” може да се разказва и за детето от 

трето лице, което има сходна история с при-

емното дете. Във всички случаи обаче  на из-

ползване на метафората в разказа на главните 

герои - приемното дете или приемните роди-

тели трябва да звучи необходимостта от при-

емане на ситуацията, свързана с живота на 

детето в новото семейство, поощряване на 

поведението му, с което да се подпомогне 

процеса на адаптация в приемното семейство. 

 

Заключение 
 

Използването на библио- и кинотерапията 

в работата с личната история на приемното 

дете  има своя логика. Тя трябва да бъде при-

ложена в  обучението на специалистите – кон-

султанти на различни типологии семейства – 

биологични,  приемни, осиновители. Тяхната 

професионална  компетентност гарантира не 

само нормалното функциониране на проблем 

ните семейства, но и осигурява пълноценни 

възможности за развитие и възпитание  на 

децата, по различни причини лишени от ро-

дителска грижа. Пренасочването към приемна 

грижа осигурява за тези деца по-добър живот 

и възможности за образование и социализа-

ция. Ефективността на осигурената приемна 

грижа гарантира подготовката на подраства-

щите в крак с европейските изисквания за са-

моактуализираща и пълноценна личност днес.  

А подготовката на децата без родителска опе-

ка и прехвърлянето им от  институциите за 

социална защита като Центрове за настаня-

ване от семеен тип, Защитени жилища, 

Дневни и Кризисни центрове  към наста-

няване в приемни семейства  остава вина-

ги желано и приоритетно, защото в никоя 

друга среда не може  да се  компенсира 

развитието и здравето на детето , когато 

то е отделено от естествената семейна 

среда.  
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ПРЕДДИПЛОМНИЯТ СТАЖ – ЗАВЪРШВАЩ ЕТАП НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ФОРМИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 

ПЛОВДИВ 

 

Йорданка Цокова, Даниела Танева, Ангелина Киркова-Богданова, Недялка Бойчева
 

 

PROBATION PERIOD - FINAL STAGE OF PROFESSIONAL FORMATION OF NURSES IN 

THE MEDICAL UNIVERSITY - PLOVDIV 

 

Yordanka Tsokova, Daniela Taneva, Angelina Kirkova-Bogdanova, Nedyalka Boycheva 

 
ABSTRACT: Clinical training is a mandatory part of the training of nurses with bachelor degree.  

During clinical training students have direct contact with healthy and sick people and build skills for team-

work, planning, organization, implementation and evaluation of health care. Competences for implementing 

quality nursing care and adherence to moral and ethical standards of behavior are formed. The pre-diploma 

probation experience for a degree “Bachelor”, speciality “Nurse” is organized according to the Regulation on 

unified state requirements for acquiring higher education, promulgated in State Gazette, issue 88, November 

2010, conducted in the seventh and eighth semester, and comprises 1600 astronomical hours. The organization, 

conduct and performance of the probation practice is essential for the thorough  professional training of the 

future nurses. It is held in hospitals, that have received a positive accreditation under the Medical Establish-

ments Act. During the probation, students have the opportunity to enrich their professional knowledge, to work 

in real settings and to self-assess their level of preparedness in terms of organizational, preventive, diagnostic, 

therapeutic and other professional tasks.  

The aim of the present paper is to study and analyse the opinion of the future nurses about the organization, 

conduct and performance of the probation period. 

Results: The analysis of the results shows that during the probation the students are confident in the perfor-

mance of professional nursing activities. They feel professionally uncertain in working with people with special 

needs, patients with infectious diseases and patients with neurological and psychiatric diseases. 

Key words: clinical training, students, probation, nurse 
 

Въведение 
 

За оценката на цялостната подготовка на 

бъдещата медицинска сестра съществено зна-

чение оказва организацията, провеждането и 

изпълнението на преддипломния стаж. Спо-

ред Наредбата за ЕДИ и Учебния план за 

обучение по специалност „Медицинска сест-

ра” по време на стажа, студентите трябва да 

изработят 1600 астрономически часа, разпре-

делени в 40 учебни седмици (в седми и осми 

семестъра).  

Целта е да се осигури висока професио-

нална подготовка, да усъвършенстват придо-

битите по време на следването теоретични 

знания и професионални умения.  

Съвременните медицински сестри са с но-

ва визия и самочувствие, базирани на качест-

вената професионална подготовка. (Милчева, 

2012).  Преддипломният стаж дава възмож-

ност на стажант – медицинската сестра  да 

обогати професионалните си познания, да 

работи в реална работна среда и да прецени 

своето ниво на подготвеност по отношение на 

организационни, профилактични, диагнос-

тични, лечебни и други професионални зада-

чи. Заключителното клинично обучение се 

провежда в лечебни заведения, които са по-

лучили положителна акредитационна  оценка 

от МЗ  съгласно чл.90, ал.1 на ЗЛЗ; в звената 

за доболнична помощ; Хосписи;  Дом за меди-

ко-социални грижи и др. Студентите работят 

самостоятелно и под ръководството  на мен-

тори от лечебното заведение.  Наставниците 

помагат на студентите - медицински сестри 

да развият умения, оказват психологическа 

подкрепа в емоционално трудни ситуации, и в 

крайна сметка насърчават студентите да се 

развиват като медицински сестри. (Георгиева, 

Иванова, 2012). 
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Преподавателите от катедра „Сестрински 

грижи” от МУ - Пловдив  организират  прак-

тическо обучение на стажантите, изготвят  

работните графици, упражняват системен 

контрол за качеството на провеждания стаж и 

са в  тясна колаборация с наставниците от 

съответното звено. Извършените сестрински 

дейности, студентите регистрират в „Дневник 

на стажанта”. Заключителната оценка и за-

верка на преддипломния стаж за всяко звено 

се извършва от преподавател от катедрата.  

 

Цел 

Целта на настоящото проучване е да се из-

следва и анализира мнението на бъдещите 

медицински сестри относно организацията, 

провеждането и протичането на преддиплом-

ния им стаж. 

 

Mатериали и методи 

Проведено е моментно, анонимно групово 

проучване през юли 2014 г. на 60 стажант - 

медицински сестри от Медицински универси-

тет-Пловдив, ФОЗ.  

При статистическата обработка са използ-

вани вариационен, алтернативен анализ и 

графичен анализ. 

 

Резултати 

 

Получените резултати показват, че въз-

растта на студентите не оказва значимо влия-

ние при цялостната оценка на организацията 

и провеждането на преддипломния стаж. При 

провеждане на анкетното проучване е потър-

сена е връзката между факториалния признак 

възраст и редица от резултативните признаци 

свързани с преддипломният стаж на стажан-

тите медицински сестри. Възрастовата струк-

тура на участниците показва,че основният 

контингент - 61,66 ± 6,26 %  е във възрастова 

група 23- 25 години (Фигура № 1). 

 
Фиг. № 1. Разпределение на респондентите по възраст 

 
Проведения анализ доказва, отсъствието 

на статистически значимо влияние на въз-

растта върху зададените въпроси свързани с 

провеждането на клиничния стаж. 

От изключително важно значение за ка-

чественото провеждане на преддипломния 

стаж е добрата теоретична и практическа под-

готовка на студентите през изминалите три 

години от обучението им. Мнението на 86,6 ± 

4,35 %  от респондентите е, че професионал-

ната им подготовка е на необходимото ниво и 

те се чувстват уверени при изпълнение на 

поставените им задачи от преподавател или 

наставник, а само 6,7 ± 3,22 % не могат да 

преценят нивото на подготовката си (Фигура 

№ 2).  

Стажант – медицинските сестри се чувст-

ват уверени при изпълнение на поставените 

им задачи от преподавател или наставник 

(81,67%). 

По време на преддипломния стаж студен-

тите преминават през различни звена на заве-

денията за болнична и доболнична помощ, 

така както е заложено в ЕДИ и учебния план. 

На въпроса, в кои звена се чувстват най - под-

готвени и сигурни да работят като стажанти - 

75 % от студентите са посочили хирургично 

отделение, а половината (53 %) от тях смятат, 

че могат безпроблемно да работят във вът-

решно отделение, отделение за онкологично 

болни (25%) и звена за работа с възрастни 

(20%) (Фигура № 3). 

Разпределение на респондентите по възраст

32%

61%

2% 5%

20-22г. 23-25г. 26-28г. 29г.
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Фиг. № 2. Мнение на студентите за теоретична им подготовка  

 

 
Фиг. № 3. В кои звена се чувствате най-подготвени за работа 

 
Получените резултати са над 100%, поради 

това, че студентите имаха възможност да по-

сочат повече от един отговор.  

Анализът на данните показва, че не е ма-

лък процентът на анкетираните, които биха се 

затруднили да работят във заведения за хора с 

увреждания – 11, 67 % ; в отделения за ин-

фекциозно  и неврологично  болни - 15 %; в 

центрове за психично болни - 13, 33 %. 

Проучихме мнението на студентите дали е 

необходимо в преддипломния стаж да бъдат 

включени и други по-тясно специализирани 

звена, освен в заложените в учебният план. 

Респондентите посочват, че би било полезно 

да се включат отделения като кардиохирур-

гия, инвазивна кардиология, хосписи и др. 

На въпроса:  Има ли според Вас здравни 

звена, които трябва да отпаднат от преддип-

ломния стаж – общо 33,33 % от студентите са 

отговорили положително, като посочват пси-

хиатричните центрове и центровете за работа 

с лица с физически увреждания. Вероятно 

това се свързва с тяхната тревога и несигур-

ност в професионалната им подготвеност. 

Интерес за нас представляваше самооцен-

ката на студентите за комуникативната им 

компетентност при общуване с пациентите и 

техните близки. Категоричен е отговорът на 

93,33% от анкетираните, че нямат затрудне-

ния при комуникацията с пациентите, а мне-

нието на 98,33% от респондентите е, че са 

успели да спечелят доверието им в ежеднев-

ната си дейност. 

Проучихме мнението на студентите, от-

носно продължителността на преддипломния 

стаж, като време достатъчно за усъвършенст-

Мнение на студентите за теоретичната им 

подготовка

8%

5%

87%

Да Не Не мога да преценя

В кои звена се чувствате най-подготвени за работа?

75%

53,33%

25%

20%

0 20 40 60 80

Хирургично

отделение

Вътрешно

отделение

Онкологично

отделение25

Работа с

възрастни
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ване на придобитите практически умения. 

Над 80% от обучаваните посочват, че про-

дължителността на стажа е достатъчна, а само 

10% от тях не могат да преценят (Фигура № 

4). 

 

 
Фиг. № 4. Достатъчно ли е времето на преддипломния стаж за усъвършенст-

ване на практическите ви умения 

 

Прави впечатление, че повече от полови-

ната 58,33 % смятат, че работата във всяко 

едно от звената ще допринесе за формиране 

на професионалните им компетенции. 

 

Изводи 
 

1. Мнението на анкетираните студенти е, 

че са много добре теоретично и практически 

подготвени за провеждане на преддипломен 

стаж. 

2. Студентите се чувстват най- подгот-

вени и сигурни да работят като стажант ме-

дицински сестри в хирургично, вътрешно 

отделение, отделение за онкологично болни и 

звена за работа с възрастни. Посочват неси-

гурност в инфекциозно и неврологично отде-

ление, центрове за психични заболявания и за 

възрастни с физически увреждания. 

3. Студентите са категорични, че нямат 

затруднения в професионалната комуникация 

с пациентите и близките им и успяват да изг-

радят отношения на доверие с тях. 

4. Анкетираните смятат, че преддиплом-

ният стаж е с достатъчна продължителност за 

усъвършенстване на теоретичните им знания 

и практически умения.  

 

 

 

 

Литература 

 

1. Георгиева, Д., Р. Иванова, Русе, 2012, 

Научни трудове на Русенския университет, т. 

51, серия 8.3 

2. Милчева, Х., 2012, Управление и 

образование, т. VІІІ (3), с. 109. 

3. Димитрова, Е., Клиничната 

подготовка на студентите медицински сестри, 

София, 2009. 

 

 

ст. преп. Йорданка Цокова
1
  

доц. Даниела Танева, дм
1
  

инж. Ангелина Киркова-Богданова
2
 

ас. Недялка Бойчева
1
  

Медицински университет-Пловдив, България 
1
Катедра «Сестрински грижи», Факултет по 

Обществено здраве 
2
Катедра «Медицинска информатика, биоста-

тистика и електронно обучение», Факултет по 

Обществено здраве 

83,33%

6,67% 10%

0

20

40

60

80

100

Да Не Не мога да

преценя

Достатъчно ли е времето на 

преддипломния стаж за усъвършенстване 

на практическите ви умения



83 

 УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  MANAGEMENT AND EDUCATION  

                TOM XII  (4)  2016                                                                                                             VOL. XII  (4)  2016 

                                                                                                                                     

   
 

 

ХУДОЖНИКЪТ – ПОЕТИЧЕСКИ ПРИСЪСТВИЯ И ОНТОЛОГИЧНИ ОТСЪСТВИЯ 

 

Марина Владева 

 

THE ARTIST – POETICAL PRESENCE AND ONTOLOGICAL ABSENCE 

 

Marina Vladeva 

 

ABSTRACT: Object of research in the following text are a few lyrical works, which appeared in Bulgarian 

literature in the period between 1940s and the beginning of the 21st century. They represent various points of 

view towards the poetical entity of the artist: texts in which the figure of the artist is often a figure of the 

misunderstood and the marginal existence, but yet the existential and imaginative chaos is the reason for the 

appearance of the artifact – the only certain means for opposition against the entropic elements of the 

nothingness and the threatening perspectives of the transience. The lyrical texts, turned into object of analysis, 

appear in different decades and are the fruits of the lyrical artistry of poets endowed with personal style and 

creative disposition, but in all of them stands the motive of art - as a bridge across time and its creator like a 

demiurge of new and different worlds. The act of creation itself as an act of transcendence as “going out of your 

own self” is a tangential point between the texts, in which the artists dwell different spaces, but are led by their 

great, common goal – to create art. 

Key words: artifact, image, author, creator, aesthetics 

 

„И Бог каза: Да бъде светлина. И стана свет-

лина” 

(Битие 1:3) 

 

Изследвайки българската литература на 

миналото и на настоящото столетие можем да 

изведем един типологичен образ, наличен в 

разножанрови текстове, създадени от писате-

ли, които имат малко сходства помежду си 

както в областта на поетиката, така и в мно-

гообразието на интерпретираните от тях ху-

дожествени проблеми – това е образът на 

твореца-художник във всичките му превъп-

лъщения – живописец, скулптор, иконограф, 

портретист. Този образ ще разпознаем в про-

изведения като драмата „Майстори” на Рачо 

Стоянов, разказите „Малвина” и „Иконите са 

творба на дявола” на Светослав Минков, 

романът „Боянският майстор” на Фани По-

пова-Мутафова, повестта „Жетварят” на 

Йордан Йовков, „Роман без заглавие” на Ди-

митър Димов, романът „Железният светил-

ник” на Димитър Талев, романът „Празник в 

Бояна” и драмата „Ръка Илиева” на Стоян 

Загорчинов, повестта „Тихик и Назарий” и 

разказът „Язовецът” на Емилиян Станев, 

романът „Времето на героя” на Васил По-

пов”, романът „Великата суета” на Борис 

Априлов,  романът „Хайка за вълци” на Ивай-

ло Петров, романите „Лавина” и „Лице” на 

Блага Димитрова, романът „Избраният” на 

Мария Дубарова, романът „Адриана” на Тео-

дора Димова и др. Възникнали в различни 

години и при различни социокултурни усло-

вия, всички изброени драматургични и белет-

ристични текстове създават една сходна 

представа за твореца – той е маргинализиран, 

отсъстващ от ежедневноделничните пробле-

ми на битието, разположен извън табуирани-

те условности на социума, вгледан в смъртта, 

често алиениран, обездомен и подвластен на 

творческата стихия, която го поглъща, за да 

възкръсне отново чрез и през създадения от 

него артефакт. Освен в прозата, образът на 

художника можем да открием и в лирически-

те текстове „Художникът и вятърът” на 

Атанас Далчев, „Художник” на Петя Дубаро-

ва, „Талант и четка” на Валери Петров, „Ху-

дожникът” и „Изкуство” на Веселин Ханчев, 

„Как се обича художник” от едноименната 

стихосбирка на Камелия Кондова и „Смърт-

та на художника” Александър Геров. Посо-

чените лирически текстове изграждат предс-

тавата за художника посредством мрежа от 

опозиции – тленност-вечност, дисхармония-

хармония, тълпа-индивид, форма-аморфност, 

разум-вдъхновение и др. Поетическият образ 

на художника е закрепен към определени 
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пространства: пред статива (Дубарова), в 

празната стая (Ханчев), в пространствата на 

смъртта (Кондова, Геров), в стаята на твореца 

(Ат. Далчев, В. Петров), които са свързани с 

креативната същност на твореца, а често и с 

бохемството му като стил на живот. В лири-

ческият текст „Художник”, създаден от Петя 

Дубарова през лятото на 1974 в гр. Коприв-

щица и публикуван в стихосбирката „Лясто-

вица” (София, 1987 г.), младата бургаска пое-

теса отново показва, че владее до съвършенс-

тво очарователната магия на младостта, на 

чистата и непресторена опияненост от чудото 

на живота, което се ражда и въз-ражда ежесе-

кундно. Стихотворението „Художник” изра-

зява типичната за поезията на Петя непресто-

рена радост от действителността, но към нея 

се добавя и възхитата от таланта на твореца, 

който обладава силата на пресъздава на плат-

ното както стихиите, така и приказната пъл-

нота на света. Този път обаче топосите на 

споделеността и щастието са различни – 

вместо Бургас, лунапарка, училището, дома и 

най-вече морето, лирическата героиня поста-

вя акцента върху художника, чиято дейност 

сякаш наблюдава отстрани. Датировката на 

текста и конкретното посочване на градът 

Копривщица – навярно място на летния от-

дих, на краткотрайно пребиваване,  посочват 

мястото и времето, където душата на поетеса-

та се изпълва с емоциите на новото и непоз-

натото. Усещането за мигновенно завладяла я 

лирическа емоция идва от цялостта и изля-

тостта на текста, написан сякаш на един дъх, 

в мига на съприкосновение с изкуството. 

Сред упойващия аромат на лятото и сред ма-

гията на възрожденския град като че се очер-

тава, в зримост и плътност, фигурата на ху-

дожника, зает с това да създаде нов или да 

пресъздаде постоянно обновяващ се свят.  

„Ти седнал си пред бялата картина 

с очи дълбоки, сини и искрящи, 

под твоите ръце цъфти градина 

и пори въздух птицата летяща.” 
 

Платното е бяло и чисто. То тепърва тряб-

ва да бъде изпълнено с цветовете на новата 

реалност, която художникът ще съзре със 

светивата на душата си. То е празната дъска, 

върху която творецът, въоръжен със средст-

вата на въображението си, ще създаде коор-

динатната система на новия свят. Платното е 

вместилище на творческата реалност, съсъд 

на душата на художника, която ще се излее в 

образи. И не случайно акцентът е поставен 

върху очите му – „дълбоки, сини и искрящи”. 

Очите на твореца са друга вселена. Те са ог-

ледало на дълбоките пространства на душата 

му, в която живее цяла картинна галерия от 

хора, предмети, спомени, мечти и музи. В 

съзнанието на детето Петя творецът е деми-

ургът, който може да нарисува земния Едем с 

цялата красота на райските градини и с хар-

моничния полет на птиците. Постепенно обх-

ватът на изобразяваното достига космически, 

планетарни мащаби. Художникът надниква в 

пространства невидими и недоловими за се-

тивата на обикновенния човек, който е забра-

вил да гледа на света през очите на детето в 

себе си: 

„Рисуваш на платното ти планети, 

рисуваш ти луната и звездите /.../”. 

 

Художникът е надарен със способността 

както да вижда невидимото, както и да се 

потапя в света на делничния героизъм. Да 

изобразява положителния пример и така да 

мултиплицира доброто: 

„/.../ и смели хора в огнени ракети, 

герои със медали на гърдите.”  

 

Детското съзнание е подобно на това на 

твореца – то си представя онова, което не 

може да разбере или да види. Синкретично 

свързва стихиите на полета с тези на огъня и 

винаги, винаги търси доброто. Финалните 

стихове утвърждават представата за тлен-

ността на човека и за безсмъртието на сътво-

реното от него. Дори след хиляди години 

поетесата и живописецът вече да не същест-

вуват в очертанията на земното, картините, а 

защо не и стиховете, ще бъдат „вечно млади и 

красиви”. В това е силата и очарованието на 

творческата магия – в способността да зат-

рогва, да вдъхновява, да побеждава смъртта и 

да изпълва пространствата на делника с праз-

ничната еуфория на красотата. В един такъв 

ден „Художник”-ът на Веселин Ханчев тръгва 

към своя нов дом, заключен в една празна 

стая, която, подобно на демиург, ще новокос-

труира, ще преподреди и изпълни със светли-

на и със смисъл, с нови енергии и с пейзажи, 

които естетически противодействат на всичко 

грозно, пусто и деструктивно. Лирическият 

герой на Ханчев търси своето ново оцялостя-

ващо пространство, което по презумпция се 

свързва с утехите и с уюта на дома:„Той от-

вори и се спря на прага./ Гледаха го празните 

стени.” В случая, обаче, тези празни, голи 

стени „с очи от влага”, „с мъртвешки очи” 
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алюзират небитието, пустотата, смъртта. Ня-

кога в тази стая е имало живот. Неговите от-

колешни следи са разпознаваеми в дупките от 

пирони, които означават човешка намеса. 

Днес са видими само следите на разрухата. 

Сегашният вид на празната стая напомня на 

света преди сътворението – мрачна и тъмна 

бездна, където царуват хаос и пустота. От 

тази първична и неорганизирана материя, ex 

nihilo, Творецът създава свят и го изпълва с 

живот. Това прави и Художникът на Ханчев: 

„Към стените мълком той погледна / и по 

тях картини закачи. /.../ Закачи усмивки и 

простори, / облаци, деца и светлини, / закачи 

света и го затвори / в тези грозни четири 

стени.”  В този лирически текст творецът е 

представен двояко - като потребител и като 

създател на изкуство. Сетивата му, навикнали 

да търсят и откриват красотата, не могат да 

допуснат пълната лишеност от естетика и 

затова художникът реорганизира затвореното 

пространство, оширявайки го с измеренията 

на свободата,  на небето, на детския смях и 

чистота, на „извори и пътища, и бряг”. Из-

пълването на празната и гола стая с картини 

означава противопоставяне на ентропията на 

времето, както и на хаоса, чрез отливането му 

в красиви форми. И нищо че единствените 

притежания на художника са неговите карти-

ни –  те са достатъчни, за да създадат нов и 

(по)желан свят: „И стените скривайки с 

платната / — негови единствени неща, — / 

той превърна стаята в богата, / в най-

богата стая на света.” Посредством конт-

растното изображение на стаята, представена 

преди и след досега с живителната мощ на 

изкуството, е обяснена неговата магия. Тя е 

скрита в тази изначална креативност – да из-

пълни света с красота не чрез притежаваното, 

а чрез изобразеното. Художникът има само и 

единствено своите картини – белег на соци-

ални неблагополучия, на мрагинализирано 

съществуване в социума, но тези живописни 

платна пресъздават един възможен свят, кой-

то – веднъж нарисуван – придобива плътност 

и реалност. Празната и бедна стая се изпълва 

със слънце, светлина и живот, а именно това е 

демиургичното тайнство на създаваното. Да 

дариш живот чрез ръцете си означава  богов-

дъхновение, съ-и-пресътворяване. За това 

настоява и Н. Бердяев в „Смисълът на твор-

чеството”, че творчеството означава осво-

бождаване, но и преодоляване – на ужаса, 

болката, отпуснатостта, гибелта, защото 

творчеството е изход, излаз, победа.  Веселин 

Ханчев е автор с поетични нагласи, насочени 

именно към идеята за ежедневното, постоян-

но съдаване. Доказва го, освен този текст, и 

популярната му творба „Посвещение”, част 

от стихосбирката „Лирика”, публикувана през 

1960 г. („За да останеш, за да си потребен, / 

за да те има и след теб дори, / ти всяка вещ 

и образ покрай тебе / открий отново и пре-

сътвори.”). Ханчев принадлежи към талант-

ливото поколение на поетите от 40-те години 

на ХХ век, а текстовете му завещават стре-

меж към непрестанното усъвършенстване на 

света, към вечната онтология, която е въз-

можна тогава, когато всяка вещ и образ се 

огледат в огледалото на душата ти. Тази ав-

торова концепция ще открием и в стихотво-

рението „Изкуство” – текст за анонимния 

творец, който е победил човешката преход-

ност чрез артефакта: „Върху древния камък 

зелен / малко каменно гущерче има”. Камъкът 

– див, студен, суров, от една страна, и камен-

ното гушерче – нежно, ефирно, съвършено – 

от друга, представляват необработената и 

обработената природност. „Зеленият камък” 

е метафора за плесента на времето, която 

покрива всичко с пелената на забравата, но 

малката пластика е по-силна от смъртта и 

небитието, по-голяма от камъка, защото сът-

вореното остава. Дори бездушният камък 

може да се превърне в храм на изкуството – 

за него няма нито граници, нито предели. 

Ръката на ваятеля е сторила чудо – с демиур-

гичния жест на създаването е провокирала 

една трансформация: „Бих целунал онази ръ-

ка, /  що е ваяла малкото тяло. / Тя така е 

поставила там / своя мъничък гущер изваян, / 

че и грозният камък голям / покрай него ос-

танал е траен.” Ръката на художника създа-

ва, възкресява, променя. Макар и неизвестен, 

може би беден, непознат, самотен, творецът в 

стиховете на Ханчев съучаства в една магия – 

раждането на живота. Лириката на поета е 

едно голямо пътуване: от мрак към светлина, 

от хаос към хармония, от небитие към живот. 

Интересът към изкуството и към неговия съз-

дател е траен у този поет и го доказват както 

посочените текстове, така и цикълът „Над 

албума на Бешков” – част от стихосбирката 

„Смешен пантеон” (1957 г.), в който стихове-

те са вдъхновени от картините на прочутия 

художник, доказал с платната си своето безс-

мъртие. Топлата сила на красивото изпълва 

пустотата на стаята, вдъхва живот на мъртвия 

камък и участва в ежеминутното пре-

сътворяване и пре-откриване на действител-
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ността. След толкова текстове за войни и 

окопи, за милитаристични конфликти, съпро-

тиви и безлюбовия („Испания на кръст”, 

„Стихове в паласките”), Поетът среща Ху-

дожника и разпознава в него стихията на жи-

вота, а чрез и през неговия образ открива 

онова, което е по-силно от смъртта, съсъд на 

памет и на красота – изкуството.  Подредил 

изначалния хаос и обуздал агресивните му 

стихии, творецът започва отново да рисува. 

Далчевият лирически герой, например, иска 

да улови и пресъздаде на платното не друго, а 

вятъра.  „Художникът и вятърът” е стихотво-

рение на късния Далчев, който продължава да 

следва философската си умонагласа, позната 

от предходни стихове, не се отказва да търси 

начини и средства да се преодолее  разрухата 

на света, подчинен на непрестанното движе-

ние на отброяващото човешкия край махало 

на часовника. Онзи Далчев, познат от тексто-

ве като „Стаята”, „Болница”, „Повест” и през 

70-те търси изход от лабиринтите на човеш-

ката безпомощност, без да престава да пред-

лага нови измерения, съществуващи успоред-

но с това, в което живеем, с това, което до 

болка познаваме. Но ако в първите му поети-

чески книги – „Мост” (1923), „Прозорец” 

(1925), „Стихотворения” (1928) критиката 

разпознава наличие на „лирическа структура 

без субект”, то в текстовете на късния Далчев 

личността е реабилитирана, съществува чрез 

себе си, а не чрез своите субститути - отраже-

ния, сенки, портрети. Коментираното стихот-

ворение възобновява част от предишните 

опозиции, налични в поетичния свят на Дал-

чев, а именно вечно/преходно, дух/материя, 

защото стремежът на художника да нарисува 

вятъра („Художникът искаше да нарисува 

вятъра, / и виждаше винаги, че рисува нещо 

друго”) е всъщност израз на желанието да се 

улови неуловимото. Вятърът е стихия без 

форма, без цвят, без телесни маркери, които 

да го опишат или обяснят. Затова всеки опит 

на художника да изобрази тази стихия завър-

шва с пейзаж – рисува „листа, които излизат 

лудо от пожълтялото дърво като искри от 

разпалван огън”, или „как се струи и пробляс-

ва тревата в ливадата”, или „облаци, пръс-

нати в паническо бягство по небето”. Тук 

или означава вместо. Живописецът рисува 

акцидентното, следите на вятъра, но не и него 

самия. Вятърът може да се мисли като символ 

на човешкия дух, който не може да бъде 

изобразен, а само разпознат чрез действията и 

делата човешки. И в този текст зад видимото 

се крие невидимото, зад онова, което може да 

се хване и зафиксира – неуловимото. Предме-

тът – листа, облаци, трева – е не просто але-

гория, но и вход към невидими измерения, 

към обиталищата на вятъра, към нови реал-

ности. У Далчев през видимото се върви към 

невидимата същност; в поезията му, зад обек-

тивността на предмета, зад нагледа, винаги е 

наличен  „втори план”, открехващ вратата 

към метафизичните измерения, към Абсолюта 

на изкуството. Художникът, както и Поета, 

искат да нарисуват (с четка или с думи) и 

хванат мига, да озаптят стихията. Вятърът е 

символ не само на духа, но и на надеждата, на 

промяната, на силата. Творецът се опитва да 

пренесе тази сила върху платното, да сграбчи 

и мултиплицира надеждата, но това се оказва 

невъзможно. Израз на постоянното и поривно 

движение се явяват рефлексиите на вятъра, 

оразличими в падащите листа, смълчаната 

трева, бягащите облаци. Така е и с краткия 

отрязък от време, наречен живот – докато 

търсиш смисъла му, докато го разчленяваш на 

мигове, на дни и седмици, докато се взираш в 

перспективите на бъдещето, той ти се изплъз-

ва и тогава попадаш в пространствата на 

Смъртта. Художникът добре ги познава – той 

е способен да влезе в и да излезе от смъртта, 

защото само така пълноценно се осмисля 

живота. В текстовете „Смъртта на художни-

ка” на Александър Геров и „Как се обича 

художник” на Камелия Кондова творецът 

рисува в очакване на смъртта, но без страх, 

без боязън от нея – тя просто е новото лице на 

неумиращия живот, който струи от всяка нова 

картина. Текстът на Геров е част от лиричес-

кият цикъл „Десет стихотворения за смърт-

та”, написани специално за тематичния брой 

на списание „Ах, Мария” и публикувани в 

залеза на земния му път през 1992 г. За да се 

интерпретира правилно текстът, трябва да се 

проследи мястото му в цялостната компози-

ция на цикъла. „Смъртта на художника” е 

поставена след „Смъртта на бога”, „Смъртта 

на цивилизацията”, „Смъртта на идеала”, 

„Смъртта на поета” и преди „Смъртта на 

компанията”, „Смъртта на цигарата”, „Смърт-

та на Маруся”, „Смъртта на Тамара”, „Смърт-

та на смъртта”. Текстът, посветен на худож-

ника, е медиално разположен. Преди неговия 

край си отиват богът и цивилизцията, идеалът 

и носителят на словото и някак неизбежно, 

ако няма кой да създава и кой да изприказва 

света, ако загинат естетическите и цивилиза-

ционните аксиологеми,  художникът не може 
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и не иска да съществува. След смъртта му 

загива бохемското общество, умират вредни-

те навици и любимите жени, дори смъртта си 

отива. Завръща се първичното небитие, изна-

чалният хаос. Макар и написани с нескрита 

ирония към реалностите на съвременноста, 

стиховете от цикъла отказват да приемат це-

леустроението на света, чиято телеология 

неминуемо завършва с предизвестен, смъртен 

край. Животът е „хомот”, а травмите, които 

нанася, могат да бъдат заличени само с по-

мощта на алкохола. Смъртта е края, но той е 

неизвестен, непознат („за смъртта нищо не 

знам”) и предизвиква смесени чувства – пре-

небрежение, докато си жив, и тръпката от 

скока в неизвестното след като приключиш 

видимия земен път. В „Художникът и смърт-

та” творецът не е противопоставен на небити-

ето, а е свързан с него посредством съедини-

телния съюз „и”, който съполага и изравнява 

стихиите на творчеството с неизвървените 

пътища отвъд бариерите на смъртта. В този 

текст художникът е „гол и бездомен”, а него-

вите единствени притежания са „три стиха” 

и „две-три платна”, които се оказват доста-

тъчни, за да преодолеят забравата – стиховете 

са спомен за един прекършен живот, а плат-

ната са „ангели крилати” – вестоносци на 

бога, който ще прибере художника в небесни-

те гради, за да продължи да рисува и след 

смъртта на смъртта. И в този стихотворен 

цикъл Геров не изневерява на натюрела си на 

поет на скръбта и на усещането за преход-

ност; на поет, изтерзан  от неизлечимите не-

съвършенства на света – поет, който винаги 

предчувства смъртта и затова възвестява края 

на илюзиите. Художникът, поставен в хроно-

топа на смъртта и в този на делника, разпоз-

наваме в стихотворението „Как се обича ху-

дожник” (1994) на Камелия Кондова, която 

задава един реторичен въпрос в заглавието на 

творбата и бърза да му отговори в първите 

стихове: „И който се представя, че е лесно - / 

простете ми, обаче е глупак!”. В този текст, 

изстрадано и мъчително, лирическата героиня 

на Кондова стига до генерализираната идея за 

това, че трудно се обича човек, който не ти 

принадлежи изцяло, който всеки ден ще се 

самоизолира в собствена творческа вселена, 

когото ще трябва да (по)делиш с всички ре-

ални и сюрреалистични светове, които обита-

ва, който познава живота, но често извиква 

смъртта:  

„Когато всяка вечер се сбогува 

с последната картина - след това 

безпаметно-пияно ме целува. 

(Така се люби само след Смъртта). 

И аз разбирам, вече я е срещал. 

В една подобна нощ е била тук. 

След нея аз съм спомена за нещо. 

което се е случило със друг.” 

 

Мъжът-творец и мъжът-съпруг са двете 

неравностойни половини на една и съща лич-

ност, която не умее и не желае да намери ба-

ланса, защото одомашняването е краят на 

творчеството, защото дистанцирането от из-

куството по посока на битовите проблеми 

означава заличаване на творческата идентич-

ност и бележи убийството на креацията от 

асимилиращата сивота на делничността. Все-

ки посветен художник е по малко съпруг и по 

много създател. Той не може да функционира 

еднакво добре в две диаметрално протвопо-

ложни, биещи се емблеми на човешката ек-

зистенция – крепостта на дома и вселената на 

изкуството. Фигура на нощта, художникът 

може да обича пълноценно само тогава, кога-

то демиургичният му жест е завършен – пос-

ледната картина е готова, победена е смъртта, 

приседнала в стаята на твореца в една нощ на 

сенки и на спомени. Безпаметното пиянство в 

текста е по-скоро знак и жест на опиянението 

от финалния щрих, от последната намазка, 

която придава завършен вид на цялото, която 

довършва граденото в часовете на епифания. 

Платното е побрало съзнанието и въображе-

нието на твореца, върху него е нанесена па-

метта му за миналото и за бъдещето. А це-

лувката ще финализира творческия акт, ще се 

превърне в подарък за търпеливото съучастие 

на жената-Ева в художническите грехове на 

първомъжа-Адам. Художникът в поезията на 

Кондова не може да бъде едноизмерен, едно-

домов. Той пребивава в тукашност и в отвъд-

ност, разговаря с бога и с дявола, вдава се в 

смъртта и я побеждава. На жената не остава 

нищо друго, освен да бъде необходимата 

жертва, вградена в основата на неговия твор-

чески проект; да запечата сянката си в поред-

ното му платно, за да гарантира вечността му; 

да бъде неразбраната и негласна муза, която 

ще стопли с дъха на своите карминови устни 

тревожно-разлюляната душа скитница на 

мъжа-художник. Психографията на твореца е 

отпечатана на всяка негова картина. Тя е ви-

дим израз на невидимата му същност, тя е 

еманация на неговия дух, на страховете и 

надеждите му, тя е реминисценция на мина-

лия, настоящия и бъдещия му опит – априо-
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рен или емпиричен. Всяка картина е плод на 

трансцендентиране, на излизане вън от себе 

си, на акумулиране на спомени, преживява-

ния и пожелания. И в този творчески акт же-

ната може да бъде само наблюдател, никога – 

равностоен партньор. Доказва го, но го и от-

рича, самата Камелия Кондова в текта „Така 

се обича художник”, публикуван през 2011 г. 

– почти две десетилетия след текста „Как се 

обича художник”. Изградена на принципа на 

контраста посредством противопоставяне на 

сакрално и профанно и чрез употребата на 

поетизми редом до уличния жаргон,  лири-

ческата творба продължава една започната 

преди години мисъл: „Но нека рисува. / Така 

се разказва живот. / (Аз съм наясно, че в то-

зи живот съм пейзажа). / Нека да гази през 

кал, през тела, през сърца. / Нека, когато 

заплача, така да се смее, / че да пресъхна. 

Така се разказва смъртта. / (Аз съм наясно 

колко съм малка пред нея.)”  „Нека рисува!” 

това е посланието на всеки стих, на всяка 

строфа. Лирическата героиня във втория 

текст вече е приела своята съдба да бъде же-

ната-опора. Осъзнала е, почувствала е ома-

гьосващата и примамваща топлина на изкуст-

вото и е готова безапелационно да постави 

изкуството над дребните човешки чувства и 

желания. Ако обича, тя ще разбере. Ще се 

срещне с любимия не въпреки, а през негови-

те картини, защото те са най-прекия път към 

лабиринтите на душата му. Той не може да не 

рисува. Тя не може да не обича. Изходът от 

тази колизия е „рамото на непознатия”, на 

утешителя, който няма да замени Художника, 

но ще й помогне временно да намери подслон 

от хаоса в ателиетата на сърцето му. И когато 

се завърне при твореца (от магията му никой 

на може да избяга) лирическата героиня на 

Кондова ще прикани: „Но като свърши кар-

минът по целия свят, / нека рисува с кръвта 

ми. Но нека рисува!”. Текстът е апотеоз на 

творческата стихия, която е по-силна от 

смъртта, по-безкомпромисна от ревността и 

по-облагородяваща от емпатията. Мъжът-

творец е магьосник, без който и със който 

жената-съпруга и/или жената-майка не може 

да живее. Но прикрила сълзите си, „един из-

лишен плод”, тя ще бъде вечната жена,  чиято 

саможертвена любов, без сам да знае как, 

мъжът-художник е запечатал на своите изст-

радани, невъобразими, по-силни от смъртта 

платна. Така от „смъртна жена” в първата 

строфа, (не)очаквано жената на/до твореца 

преживява една трансформация: става съпри-

частна на неговото безсмъртие в последния 

стих на творбата, защото кръвта-кармин, с 

която той ще продължи да измисля и рисува 

светове, ще я превърнат от зрител в съучаст-

ник в евхаристията на изкуството. А то, видя-

но като вечно и неизбежно противопоставяне 

на различни конфронтиращи се сили, про-

дължава да съществува като емблема на чо-

вешкия дух и в текста на Валери Петров „Та-

лант и четка”. Текстът е част от книгата „От 

иглу до кюнец” (2010 г.), която включва бас-

ни, пародиращи класическите представители 

на жанра. Тук героите са предмети от бита, 

олицетворени идиалогизиращи помежду си 

(чаршафи и щипки, бастун и чадър, заек и 

велосипед). Няма как да не се съгласим с ду-

мите на А. Алипиева, според която всички 

предмети в книгата и изобщо „Окръжаващата 

действителност се очовечава, субектът прех-

върля на вещните тела своите собствени ка-

чества, приписва им живот, човешки чувства. 

/.../ Случайното, чрез скритите си тайни, става 

много важно, става самият смисъл на екзис-

тенцията, която не предполага промяна, ево-

люция, сривове или подеми. Един делничен 

жест концентрира в себе си сгъстена, насите-

на емоционалност, претендираща за битийна 

важност.” (Алипиева, 2004).  Тези ежеднев-

ноделнични случки, анимизмът, остроумните 

диалози, обяснителните бележки на автора, 

заедно с илюстрациите на Георги Чаушов 

превръщат книгата в уникално произведение. 

Именно за уникалността на изкуството и за 

участието си в неговото случване разговарят 

таланта и четката в посочения по-горе текст 

на Валери Петров. Тук художникът напрак-

тика липсва – той е заменен от двете неща, 

който изразяват творческата му същност – 

талантът – импликация на силата на вдъхно-

вението, на умението, на дарбата, и четката – 

на материалното, видимото средство, чрез 

което талантът може да изрази себе си. Така 

дух и материя, първооснова и оръдие за пос-

тигане на целта влизат в битка за надмощие, 

изразявайки един отколешен спор, а именно 

дали е възможно само със средствата на ма-

териалното (четки, платна, палитри) да се 

нарисува платно, ако липсва одарението и 

дали е възможен обратния вариант – да мо-

жеш, без да имаш. Застанали пред „празния 

триножник / на някакъв художник” (неизвес-

тен, неназован, тъй като спорът е универсален 

и касае всеки творец), талантът и четката вли-

зат в яростен спор са взжността на всеки от 

тях:  
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„Талантът, горд, присвил уста: 

- Аз по съм важен, то се знай, защото 

какво ще се получи на платното, 

ако например "Натюрморт със чанта"  

рисува X., а липсва му Таланта? 

Ще се получи чанта, туй е вярно, 

но евтин кич, подобие бездарно, 

ни чувство, ни изкуство!...” 

 

Опияненият от магията на своята творчес-

ка сила талант използва аргумента за невъз-

можността изкуството да въздейства естети-

чески и да променя света без неговото при-

съствие в живота на твореца. Кому е нужен 

евтин кич или епигонство, кому е нужен ху-

дожник-подражател без собствен стил и усет 

за детайла? Четката, обаче, е категорична: 

„А според мене кич  

е по-добре от хич!” 

 

Спорът за това кой е по-важен в същността 

си е спор за нарушената мяра, затова, че в 

изкуството е важно да имаш с какво, но да 

знаеш как. Нито бездарието на фона на мате-

риална презадоволеност, нито техничността, 

лишена от интрументариум, ще помогнат на 

неназования художник да постави готовото 

платно на празния триножник. Талантът и 

четката трябва да съществуват само и единст-

вено като кохерентно цяло. Вътрешните не-

разбории в душата на твореца, както и скова-

ващите липси в плана на материалното, възп-

репятстват случването на артефакта. За да се 

роди истинското изкуство са нужни не опози-

ции и противопоставяния, не напрежение и 

раздори, а вгледаност във вътрешния свят, 

обиталище на духа, и няколко предмета, 

овъзможностяващи чисто физически акта на 

творчеството. Без да предлага финален отго-

вор, творецът В. Петров дава ценен урок по 

хармония: нито само моженето, нито само 

имането са достатъчни да превърнат работил-

ницата на твореца в храм на творчеството. 

Всичко е в баланса, в хармонията, от която се 

нуждае, и която обещава изкуството... 

В лирическите текстове на Атанас Далчев, 

Веселин Ханчев, Камелия Кондова, Петя Ду-

барова, Александър Геров и Валери Петров, 

коментирани в настоящата статия, образът на 

художника е носител и изразител на различни 

послания, които, въпреки разнопосочността 

си, свидетелстват за трудния, неравноделен 

път на постветилия се на изкуството творец. 

От способността да изгражда и създава („Из-

куство” на В. Ханчев, „Художник” на П. Ду-

барова), да дисциплинира хаоса и да реорга-

низира материята (”Художник” на В. Ханчев), 

да прониква през видимото към невидимата 

същност на света („Художникът и вятърът”), 

до това да очаква смъртта („Смъртта на ху-

дожника”) и да общува с нея („Как се обича 

художник”), до това да търси хармонията 

между форма и съдържание, между дух и 

материя („Талант и четка”), художникът е 

образ не-проектирането в света на делника. В 

посочените лиричски текстове, където поети-

ческото му присъствие, извън всяко съмне-

ние, е значимо, той е битйно отсъстващ – 

невъзможен образ на съпруг, на ежедневен 

човек, на личност, обречена на обикновеност. 

И когато създава, и когато руши, той е „раз-

нолика, нестройна душа”, подобно на героя 

от вечния текст на Дебелянов „Черна песен”. 

Художникът е неспокойствие и промяна, а 

световете, които изобразява, са в непрестанен 

процес на ставане, подети от „жизнения ви-

хър” (Бергсон) на творческата стихия. Ху-

дожникът е интуитивен и съзерцателен; чо-

век, който вижда и мисли света в образи, не в 

понятия. Обзет, в една особена симултант-

ност на чувствата, от креативи, съзидателни, 

но и саморазрушителни стихии, художникът е 

способен да извърши чудото – да създаде 

вечния артефакт – въплъщение на неговите 

талант и сила, монограм на божеството, вло-

жен в душата на твореца, и обещание за тран-

сцендентални успокоения извън плашещо-

привличащите бездни на смъртта. 
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Възпитанието на децата в семейството се 

осъществява както чрез напълно осъзнавани 

възпитателни въздействия, подчинени на ос-

новните морални норми, възприети в дадено-

то общество и социална група, към която 

принадлежат членовете на семейството, така 

също и чрез поведенчески пример и чрез та-

кива изказвания на членовете на семейството, 

които на практика изразяват пречупения през 

особеностите на тяхната личност социален 

опит, морални норми и способи за успешно 

постигане на целите на живота и установява-

не на необходимите и приемливи за личност-

та отношения. Така че възпитанието се явява 

освен система от осъзнати въздействия, също 

така и съдържащо множество въздействия, 

които не се осъзнават и възприемат от роди-

телите като възпитаващи, но по същността си 

се явяват такива, макар често смисълът, посо-

ката и целта им да не съвпадат или дори да 

противоречат на съзнателно възприетите 

норми и правила. Всъщност, би било по-

добре за такива въздействия да използваме 

понятието „формиращи”, вместо „възпитава-

щи”, защото терминът „възпитание” като 

термин на педагогическата психология и пе-

дагогиката има значение, което предполага 

наличието на непременно позитивни, органи-

зирани и осъзнати въздействия. В разкрива-

нето на тези въздействия, които оказват силно 

влияние върху формирането на психиката, 

характера, нагласите, ценностите на детето 

често се налага да се обръщаме към несъзна-

ваната или полусъзнавана сфера на човешката 

психика. А. Милер в своята известна книга „В 

началото беше възпитанието” по един изклю-

чително силен и емоционално въздействащ 

начин възстава срещу това, което често пъти 

родителите правят с децата си, докато имат на 

съзнателно ниво добри намерения и смятат, 

че всъщност „възпитават” децата си, а в дейс-

твителност формират тяхната психика по 

един начин, който меко казано може да бъде 

наречен неподходящ, а в крайните си вариан-

ти е просто вреден. Тя, например, посочва 

такива несъзнавани от родителите нагласи, 

като да накараш други да страдат заради тво-

ите унижения, да отмъстиш за понесената 

душевна болка, да намериш възможност да 

излееш върху някого отрицателните емоции, 

изтласкани през детството в несъзнаваното, 

да имаш подръка живо същество като обект 

за манипулиране, да избягаш от страха от 

неизвестността, който е свързан със свобода-

та и най-накрая, дори да убиеш живото нача-

ло в душата на детето си, при положение, че в 

собствената ти душа то вече е отровено. (Mil-

ler, 1983) 

В литературата по Транзакционен анализ 

са диференцирани някои, смятани за основни, 

несъзнавани нагласи на родителите, наречени 

„директиви”,  които оказват едно негативно 

влияние върху формирането на личността на 

детето и се проявяват като несъзнаван нега-

тивен стил на формиране. Някои от тях са 

следните: не бъди успешен, не пораствай, не 

бъди дете, не мисли, не чувствай, не бъди 

здрав и др. под. (Goulding & Goulding, 1985) 

На практика чрез такива неосъзнато предава-

ни на детето директиви за това, което в дейс-
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твителност очаква родителят от него, се 

реализират много от посочените от Милер 

неосъзнати цели на възпитанието. В противо-

вес на несъзнаваните нагласи и директиви, К. 

Стайнер предлага осъзнато постигане на це-

ли, които следват няколко идеала, наречени 

от него равенство, автономност, истинност, 

коопериране и любов. Те се реализират чрез 

спазване от страна на родителите на правила 

като гарантиране задоволяването на основни-

те нужди на детето до 18 г. възраст, осигуря-

ване на детето свободата напълно да реализи-

ра способността си за близост, съзнателност и 

спонтанност, да не бъдат санкционирани 

спонтанните детски движения и прояви, до-

верие в човешката природа и вяра в собстве-

ните деца, да не се възпитават преднамерено; 

възпитанието да се осъществява в процеса на 

самия живот – от стила на взаимоотношения 

в семейството, от наблюдението и участието в 

живота на обществото и др. (Steiner, 1974) 

Това се осъществява чрез правилните от 

гледна точка на развитието и възпитанието на 

детето, така наречени „възпитателни потвър-

ждения”, съобразени със закономерностите и 

нуждите на развитието в различните възрас-

тови стадии, като например: щастлив съм, че 

си жив; това, от което се нуждаеш, е важно за 

мен; радвам се, че ти си ти; можеш да изслед-

ваш и експериментираш и аз ще ти помагам и 

ще те пазя; можеш да правиш нещата толкова 

пъти, колкото ти трябва; обичам да наблюда-

вам как откриваш, растеш и се учиш; обичам 

те както когато си активен, така и когато си 

спокоен и др. (Osnes & Clarke, 1998) 

Състоянието на Егото, което автоматично 

се включва когато имаме деца и носи в себе 

си традициите на възпитание, достигнали до 

нас от предишните поколения, това е Родите-

лят. Т. Харис нарича записите в него „препо-

давана концепция за живота”. (Харис, 1991, с. 

39) За реализиране на това „преподаване” 

Его-състоянието Родител си служи с така 

наречените Родителски послания (РП), които 

представляват изказвания, отправяни в раз-

лични ситуации лично към детето като „поу-

чения” или „житейски мъдрости”, като нещо, 

разбиращо се от само себе си (житейски ак-

сиоми) и като изказвания, разменяни между 

възрастните в присъствието на детето и др. 

под. Родителите не винаги си дават сметка, че 

осъзнаваните от тях като възпитателни въз-

действия, често пъти се отхвърлят от децата 

им поради усещането за „натрапване” на въз-

действие или гледна точка и в каква, много 

по-голяма степен, формиращо влияние оказ-

ват именно такива, пълни с „житейска мъд-

рост” Родителски послания. Нещо повече, 

обикновено в една родово-семейна общност 

(родители и деца, баби и дядовци и други 

близки роднини) се споделят както сходни 

ценности, така също и се „разменят” и, рес-

пективно, предават от поколение на поколе-

ние едни и същи Родителски послания . 

В повечето случаи изследователите в рам-

ките на транзакционния анализ си служат 

основно с методи като наблюдение, самонаб-

людение и анализ на случаи. Изключение 

представляват някои изследвания, които имат 

за цел създаване на изследователски методи-

ки и разкриване на отношения и фактори. 

Особено голяма е необходимостта от запъл-

ване на „празнината” чрез създаване и изпол-

зване на съвременни изследователски мето-

дики и подходящи статистически процедури. 

За изясняване на предаването на РП чрез съв-

ременни изследователски методики беше 

създаден въпросник, съдържащ 64 от най-

често срещащите се в български условия Ро-

дителски послания, предавани от поколение 

на поколение в семейно-родовото психологи-

ческо пространство. РП, които представляват 

айтеми във въпросника първоначално бяха 

диференцирани емпирично чрез наблюдения 

от експертна група.  

С въпросника беше проведено изследване 

на 520 изследвани лица (ИЛ), като част от тях 

бяха свързани чрез семейно-родови отноше-

ния и образуваха 55 групи, наречени семейни 

гнезда. В тези групи влизат както малък брой 

членове на семейното гнездо – напр. майка и 

дъщеря, или син, баща и майка, така също и 

по-голям брой членове – например, брат, сес-

тра, двамата родители и две баби и един дядо. 

Не се оказа възможно изследването винаги на 

всички членове на семейно-родовата общност 

поради причини от различно обективно (нап-

ример смърт, развод, териториална недостъп-

ност) или субективно (нежелание за участие, 

старост и болести, недостатъчна степен на 

рефлексивност) естество. Групите лица от 

една и съща семейно-родова общност, отзо-

вали се на поканата да участват в изследване-

то, бяха наречени „семейна гнездова извад-

ка”. 

Тук ще бъдат представени резултати от из-

следването на една семейна гнездова извадка, 

състояща се от ИЛ, което ще наречем „ядро” 

на извадката и останалите й членове, които се 

групират около него поради свързаността му 
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с тях в различни семейно-родови отношения. 

Това е ИЛ № 160 на 29 г. В изследването са 

включени, освен него, следните членове на 

семейната гнездова извадка: ИЛ № 161, брат 

на № 160, на 26 г.; ИЛ № 162 – майка на №№ 

160, 161, на 50 г.; ИЛ № 163 – баща, на 60 г.; 

ИЛ № 164 – баща на № 162 (баща на майката 

на „ядрото” на извадката) и дядо на №№ 160 

и 161, на 85 г. и ИЛ № 165 – майка на № 163 

(майка на майката на „ядрото” на извадката) и 

баба на ИЛ №№ 160 и 161, на 82 г. За по-

голяма прегледност роднинската свързаност е 

представена по-долу във вид на таблица 

(Табл. №1) 

 

Таблица №1 Роднинска свързаност на ИЛ в 

семейното гнездо 

 
№ 

на 

ИЛ 

пол възраст Роднинска 

свърза-

ност 

Населено 

място на 

настоящо 

пребивава-

не 

160 М 29 „ядро” на 

семейната 

гнездова 

извадка 

Пловдив 

161 М 26 брат на 

№160 

Гърция 

162 Ж 50 майка на 

№160 и 

№161 

Гърция 

163 М 60 баща на 

№160 и 

№161 

Гърция 

164 М 85 баща на 

майката 

на №160 и 

№161 

Стара Заго-

ра 

165 Ж 82 майка на 

майката 

на №160 и 

№161 

Стара Заго-

ра 

Родителските послания, предложени на 

изследваните лица, се оценяваха от тях в две 

области: 1. Дали изследваното лица е чувало 

дадено РП (или подобно по смисъл на него), 

отправяно към него самото от собствените му 

родители; 2. Дали го е чувало отправено към 

себе си от баба си или дядо си. Разбира се, не 

можем да очакваме, че всяко от ИЛ е чувало, 

отправено към себе си в семейната гнездова 

извадка, всяко едно от тези РП, защото ако 

беше така, хората не биха се различавали 

помежду си. Следователно, в обработката на 

резултатите участват само тези РП, които 

поне един член на семейната гнездова извад-

ка е посочил като отправяни към него от ня-

кого от роднините му (родители или прароди-

тели). Към тях беше приложен клъстърен 

анализ, резултатите от който се виждат на 

Диаграма №1. Изследваното лице, което 

представлява „ядро” на извадката, на Диагра-

ма №1 е наречено „мъж”. Останалите ИЛ са 

наречени „брат”, „майка”, „баща”, „майка на 

майката” и „баща на майката” в зависимост 

от тяхната семейно-родова свързаност с изс-

ледването лице – ядро. Обозначението им по 

посочения по-горе начин (без цифра след тях) 

означава, че това са послания, получени от 

тях собствените им родители (отговор на 

въпроса „Чували ли сте това или подобно по 

смисъл послание, отправяно към Вас от някой 

от родителите Ви?”). Обозначението с цифра 

„2” след родовата категоризация на изследва-

ното лице, например „майка2”, показва, че 

това са послания, получени от него от праро-

дителите (отговор на въпроса „Чували ли сте 

това или подобно по смисъл послание, отпра-

вяно към Вас от Ваша баба или дядо?”). 

 

 
Диаграма №1 Клъстъри на близост между 

РП, получавани в семейната гнездова извадка 

 

От диаграмата виждаме, оформени на ниво 

на най-голяма близост, РП, които братът, 

майката, бащата и бащата на майката са по-

лучавали както от родители, така също и от 

прародители, т.е. тези послания са идентични 

и, следователно, формиращото отношение, 

изразено чрез тях, е било еднакво както кога-

то е произхождало от родителите, така и от 

прародителите на ИЛ. Тук можем да кажем, 

че се е следвала една и съща линия на възпи-

тателни и формиращи въздействия (без да 

можем да твърдим на този етап дали тя е по-

зитивна, негативна или смесена). 
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На следващото ниво на близост (все още 

достатъчно голяма – Linkage Distance около 

0,1) се оформят следните групи: РП, получени 

от нашето „ядро” от родителите му се оказват 

близки с РП, които неговият дядо по майчина 

линия е получавал както от родителите, така 

и от прародителите си; РП, получавани от 

бабата, която е майка на майката на ИЛ 

№160, както от родители, така и от прароди-

тели, се обединяват с РП, получавани от май-

ката, т.е. формира се една група на близост 

между РП на двете жени в извадката. Инте-

ресно е, че на следващото ниво на близост 

(Linkage Distance 0,2 – също много голяма) 

тези две групи се обединяват, от което става 

ясно, че ИЛ № 160 получава от родителите си 

РП, които са много близки, почти идентични, 

с посланията, получавани от майката и от 

нейните родители. Тук можем да формулира-

ме въпрос, който да бъде изясняван в следва-

щи етапи на изследването, а именно: означава 

ли това, че ИЛ № 160, когато съобщава за РП, 

получавани от родителите си, „има на ум” по-

скоро майка си, т.е. че тя е оказала по някаква 

причина по-голямо влияние върху неговото 

формиране, отколкото бащата? В тази връзка 

ще отбележим, че към тази голяма група по-

късно (на Linkage Distance около 0,370) се 

присъединяват РП, за които същото ИЛ №160 

съобщава като получавани от прародителите 

(може би от родителите на майката). Към 

подобен въпрос ни насочва и фактът, че друга 

група (на Linkage Distance около 0,275), съ-

държа близки послания, отправяни към по-

малкия брат и към бащата, както от родители, 

така и от прародители. Означава ли това, че 

пък при другия син влиянието на бащата и, 

евентуално, на неговите родители, е по-

голямо? 

В крайна сметка, всички РП, които откри-

ваме в изследваната семейна гнездова извад-

ка, се оказват много близки помежду си, и се 

обединяват в обща група на Linkage Distance 

около 0,470. За да стане по-ясен този факт, ще 

посочим, че от всичките 64 РП, в тази семей-

на гнездова извадка откриваме като изобщо 

срещащи се (поне веднъж при едно ИЛ) едва 

32, т.е. половината. Това показва, че действи-

телно в една семейно-родова общност същес-

твува една „прилика” на основни ценности, 

нагласи и съждения, отличаваща я от остана-

лите, един специфичен стил на формиране и 

възпитание. Обаче, както видяхме, се открива 

и друго: че този стил, колкото и да е „все-

общ”, все пак се характеризира с една прием-

ственост, която е различна при двамата сина. 

При единия вероятно се възпроизвежда в по-

голяма степен стилът, представляван от май-

ката и нейните родители, а при другия – от 

бащата (и вероятно, от неговите родители). 

Друга информация, която получаваме от дан-

ните при изследването, е видна от Таблица 

№1 (по-горе). От таблицата се вижда, че бра-

тът, майката и бащата понастоящем пребива-

ват в Гърция, където работят. ИЛ № 160 се 

намира в Пловдив и е студент, т.е. има раз-

лична съдба от своя брат. Това са много инте-

ресни резултати. Те може да са свързани с 

това, което в Адлеровата школа се обяснява с 

поредността на детето в семейството – че 

детето се възпитава различно в зависимост от 

това дали е първо или второ. Но в същото 

време обяснението може да се крие и в това, 

че понякога двата рода (двете баби и двамата 

дядовци) са склонни да си „харесат”, да „при-

познаят” като свой един от внуците, напри-

мер този, който носи името на бабата или 

дядото от рода, или който по някакви физи-

чески белези прилича повече на „гена на ро-

да” и др. под. 

Надяваме се, че след обработката и на ос-

таналите резултати в изследването – както 

общите за цялата извадка от 520 души, така и 

на другите семейни гнезда, а също и при реа-

лизиране на идеята за следващ етап на изс-

ледването, на тези въпроси ще може да се 

дадат по-задоволителни отговори. 
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Въведение 

 

В условията на кризисни икономики, фи-

нансова и икономическа несигурност, въпро-

сите и проблемите за социалната сигурност 

повишават своето значение и смисъл на ин-

дикатор и основа на социалния и икономи-

ческия живот, философията и качеството на 

знанието и живота, политиките и културата в 

това направление, и др. 

Обхватът на социалната сигурност, надеж-

дността на функциониране и ефективността 

на управлението на икономическите и соци-

алните системи притежават  многостранна 

основа, но всички те са потребители на ин-

формация, знание и ценности на човека и хо-

рата, и обратно. Вторият смисъл – как, докол-

ко и защо човекът и хората могат да бъдат 

потребители на информация от системи е 

въпрос с важно значение не само за икономи-

ческия и социалния растеж на пазарите и об-

ществото, тяхната хармонизация и модерни-

зация, устойчивост и надеждност. В този кон-

текст са проблемите, например свързани с 

надеждността на информацията, регламенти-

те и регулациите, обучението и образование-

то, сигурността и перспективите на развитие 

на технико-икономическите системи (ТИС) и 

социално-икономическите системи (СИС), 

особено в ситуации като съвременната, в коя-

то съществуват освен икономическа и соци-

ална несигурност, задълбочаващи се демог-

рафски национални и междуконтинентални 

кризи в движението на мигранти, стоки и ка-

питали. 

Като философски акцент въпросите за со-

циалната сигурност са интересни и сложни, 

защото събират и фокусират не само разнооб-

разни и интелигентни размишления, инфор-

мация, знания и ценности, но те са предпос-

тавка за анализ на нови степени и нива на ин-

телект в модели и системи на организация и 

управление, произход на многостранни ефек-

ти и явления от инвестиции и нововъведения, 

които детерминират следващи стъпки и бъ-

деще на системите и технологиите, науката, 

образованието и културата на основата на 

социалното битие, мобилността и развитието 

на същността на човека, организациите и об-

ществата.  

 

Обхват на социалната сигурност 

 

През м. юли 2015 г. е публикувано 

съобщение на Европейския парламент за 

обхвата и модернизиране на евросистемата на 

социалната сигурност в ЕС (Schmid-Drüner, 

M. 2015). В него накратко е представена ев-

ропейската история на регламентите на соци-

алната сигурност и се поставят нови граници 

и обхват на социалната сигурност, свързани с 

модернизацията на системите и законните 
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права на свободно движение на гражданите в 

Европейския съюз (ЕС). Това предизвикател-

ство за развитие на правните системи в ЕС 

поставя на вниманието въпроси, които са 

свързани с философията на движението и на-

деждността на информацията и нейното уп-

равление едновременно в различни мрежи, 

разнообразни модели и национални стандар-

ти. 

През 1958 г. Съветът на ЕС публикува два 

регламента относно социалната сигурност на 

работниците мигранти, които впоследствие са 

заменени от Регламент (ЕИО) № 1408/71, до-

пълнен от регламента за прилагане Регламент 

(ЕИО) №574/72 на Съвета. Гражданите на 

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия също са 

обхванати чрез Споразумението за Европейс-

кото икономическо пространство (ЕИП), а 

Швейцария – чрез Споразумение между ЕС и 

Швейцария. 

През 2004 г. е приет координиращият рег-

ламент Регламент (ЕО) № 883/2004, който 

заменя и разширява Регламент (ЕИО) № 

1408/71. Той е допълнен от регламента за 

прилагане – Регламент (ЕО) № 987/2009. 

(Schmid-Drüner, M. 2015) 

Координацията на системите за социална 

сигурност е необходима, за да се подкрепя 

свободното движение на хора на територията 

на ЕС. Режимът, приложим за служители и 

други категории лица, пребиваващи законно 

на територията на държава членка, се опреде-

лял от двата регламента от 1971 г. и 1972 г., 

но от м. май 2010 г. влиза в сила реформа, 

която модернизира законодателната система, 

като допълнителни правни актове подобряват 

защитата на правата на работниците за сво-

бодно движение в ЕС (Schmid-Drüner, M. 

2015). 

Правното основание на социалната сигур-

ност е отразено в Членове 48, 153, 156 и 352 

от Договора за функционирането на Евро-

пейския съюз. 

Целта на социалната сигурност – основни-

ят принцип, залегнал в Римския договор, е 

премахването на пречките пред свободното 

движение на хора между държавите членки 

(2.1.3, 3.1.3). За да се постигне това е необхо-

димо да се приемат мерки в областта на соци-

алната сигурност, които предотвратяват загу-

бата на някои или на всички права на социал-

на сигурност, които имат гражданите на ЕС, 

когато работят и пребивават в държава член-

ка, различна от тяхната. 

 

Четири основни принципа  

на регламент (ЕИО) № 1408/71 

 

Като се има предвид, че всяка държава 

членка е свободна да определя независимо 

системата си на социална сигурност, коорди-

ниращият регламент определя по системата 

на коя държава гражданин на ЕС следва да 

бъде осигурен, ако има две или повече дър-

жави. Като цяло обхватът на социалната си-

гурност следва да се осигурява от държавата 

на заетост и при липса на заетост, от държа-

вата на пребиваване. По този начин коорди-

ниращият регламент замества всички същест-

вували преди това конвенции в областта на 

социалната сигурност между държавите 

членки, които имат същия обхват. Координи-

ращият регламент се опира на следните чети-

ри основни принципа: равно третиране, су-

миране, предотвратяване на припокриването 

на обезщетения и прехвърляемост. (Schmid-

Drüner, M. 2015) 

Чрез първия принцип „Равно третиране” 

работниците и самостоятелно заетите лица от 

други държави членки трябва да имат същите 

права като гражданите на приемащата държа-

ва. За да се прилага принципът на еднакво 

третиране, трябва да са изпълнени три усло-

вия: еквивалентност на факти, сумиране на 

периоди и запазване на права. Правото на ед-

накво третиране се прилага безусловно за 

всеки работник или самостоятелно заето лице 

от друга държава членка, пребивавали в при-

емащата държава за определен период от 

време. 

Вторият принцип „Сумиране” се прилага, 

когато например националното законодателс-

тво изисква даден работник да е бил осигурен 

или нает за определен период от време, преди 

да има право на определени обезщетения. 

Принципът на сумиране означава, че компе-

тентната държава членка трябва да вземе 

предвид периоди на осигуряване и заетост, 

приключили съгласно законодателството на 

друга държава членка, когато взема решение 

дали един работник отговаря на изискванията 

относно продължителността на периода на 

осигуряване или заетост. 

Третият принцип „Предотвратяване на 

припокриването на обезщетения” има за цел 

да предотврати неправомерното облагодетел-

стване от правото на свободно движение. 

Плащането на задължителни вноски в систе-

мите за социална сигурност в две или повече 

държави членки по време на един и същ оси-
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гурителен период не дава право на няколко 

обезщетения от един и същи вид. 

Четвъртият принцип „Прехвърляемост” 

означава, че социалноосигурителни обезще-

тения могат да се изплащат навсякъде в Съю-

за, като се забранява на държавите членки да 

запазват плащането на обезщетения за хората, 

които живеят в държавата. Но този принцип 

не се прилага за всички социалноосигурител-

ни обезщетения. Например за безработните се 

прилагат специални правила. 

 

Включени в приложното поле лица 

 

Първоначално Регламент (ЕИО) № 1408/71 

включва само работниците, но считано от 01 

юли 1982 г. неговият обхват се разширява и 

той обхваща и самостоятелно заетите лица. 

Този регламент включва също членовете на 

семействата на работниците и самостоятелно 

заетите лица, лицата на тяхна издръжка, както 

и лицата без гражданство и бежанците. Чрез 

Регламент (ЕО) № 1606/98 на Съвета от 29 

юни 1998 г. Съветът разширява обхвата на 

Регламент (ЕИО) № 1408/71, за да постави 

държавните служители наравно с останалата 

част от населението по отношение на общите 

пенсионни права, които по закон се предоста-

вят в държавите членки. Регламент (ЕО) № 

307/1999 на Съвета от 8 февруари 1999 г. до-

пълнително разширява обхвата му с цел 

включване на всички осигурени лица, най-

вече студентите и лицата без доходи от тру-

дова заетост (Schmid-Drüner, M. 2015). 

Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета от 

14 май 2003 г. отново разшири обхвата на 

Регламент (ЕИО) № 1408/71 с цел включване 

на граждани на трети страни при условие, че 

пребивават законно на територията на ЕС. 

Последният Регламент (ЕО) № 1231/2010, 

който е в сила от януари 2011 г., разширява 

тези модернизирани правила на ЕС за коор-

диниране на социалната сигурност, като 

включва граждани на трети страни, законно 

пребиваващи в ЕС и в трансгранична ситуа-

ция (които досега не са били обхванати от 

тези правила единствено на основание на 

тяхното гражданство). Покритието се отнася 

вече и за членовете на техните семейства и 

преживелите лица, ако те се намират в ЕС. 

Включените в приложното поле на соци-

алната сигурност обезщетения се определят 

чрез Член 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004, в 

който се изброяват социално осигурителните 

обезщетения, обхванати от регламента, а 

именно: 

- обезщетения за болест, майчинство и 

приравнените обезщетения за гледане на 

малко дете от бащата; 

- обезщетения за старост, за преживели 

лица и обезщетения за инвалидност; 

- обезщетения при трудова злополука и 

професионални заболявания; 

- помощи при смърт; 

- предпенсионни обезщетения; 

- обезщетения при безработица; 

- семейни обезщетения; 

- специални парични обезщетения, незави-

сещи от вноски, които не могат да бъдат 

прехвърляни в чужбина, съгласно член 70 от 

координиращия регламент (Schmid-Drüner, 

M. 2015) 

 

Модернизация на системата  

за социална сигурност 

 

Трансформациите и подобряването на сис-

темите за социална сигурност на основата на 

научните и техническите постижения носят 

не само икономически растеж и прогрес на 

пазари и общества. Надеждността на инфор-

мацията, философията на правото и развитие-

то на правните системи имат свое специфич-

но място за интелигентен растеж на социал-

ния и икономическия живот и обществата, 

гарантирайки гражданските права и послед-

ващи промени на защита и съвършенство за 

запазване на постиженията и осигуряване на 

ускорение или нов растеж на основата на 

иновации и технологии. В смисъла и значени-

ето на координацията на системите за соци-

ална сигурност стоят интелигентна надежд-

ност и редица промени на основата на знани-

ето и усъвършенстване ефективността на уп-

равлението. 

От 1971 г. Регламент (ЕИО) №1408/71 е 

изменян многократно, за да се вземат предвид 

промените на евроравнище, трансформациите 

в законодателството на национално ниво и 

съдебната практика на Съда на ЕС. 

 

По-добра координация  

на системите за социална сигурност 

 

През април 2004 г. Европейският парла-

мент (ЕП) и Съветът одобриха Регламент 

(ЕО) № 883/2004, който замени Регламент 

(ЕИО) № 1408/71. Новият координиращ рег-

ламент се основава на същите четири прин-
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ципа на Регламент (ЕИО) №1408/71, но него-

вата цел е да се опростят съществуващите 

правила на ЕС за координация на системите 

за социална сигурност на държавите членки 

чрез засилване на сътрудничеството между 

институциите за социална сигурност и подоб-

ряване на методите за обмен на данни между 

тях. Задължение на администрациите е да си 

сътрудничат по въпроси от сферата на соци-

алната сигурност, което следва да се подобри, 

а движението от една държава членка в друга, 

независимо дали поради професионални или 

лични причини, без загуба на права на соци-

ална сигурност, ще се улеснява. 

„Пакетът за координация на модернизаци-

ята“, обхващащ Регламент (ЕО) № 883/2004, 

изменен с Регламент (ЕО) №988/2009 и рег-

ламента за прилагане (Регламент (ЕО) № 

987/2009), е новият законодателен пакет в 

сила от м. май 2010 г. Завършвайки работата 

по осъвременяването, извършена чрез Регла-

мент (ЕО) № 883/2004, регламентът за прила-

гане цели разясняване на правата и задълже-

нията на различните заинтересовани страни, 

тъй като в него се дефинират необходимите 

мерки за пътуване, временно пребиваване или 

пребиваване на попадащите в обхвата му ли-

ца в друга държава членка, без да губят пра-

вата си на социална сигурност. Регламент 

(ЕО) №883/2004 и регламентът за неговото 

прилагане включват следните елементи: 

- подобряване на правата на осигурените 

лица чрез разширение на приложното поле по 

отношение на лицата и обхвата на включени-

те области на социалната сигурност; 

- разширяване на приложното поле на со-

циалната сигурност, обхванато от регламента, 

с цел включване в него на предвидени със 

закон предпенсионни схеми; 

- изменение на някои разпоредби, свързани 

с безработицата; 

- укрепване на общия принцип за равно 

третиране и на принципа за прехвърляемост 

на обезщетенията; 

- въвеждане на принципа на добрата адми-

нистрация: институциите на държавите член-

ки са длъжни да си сътрудничат и да си пре-

доставят взаимна помощ в полза на гражда-

ните; 

- създаване на специална система (Елект-

ронен обмен на данни за социална сигурност 

– EESSI), която да позволи сигурен обмен на 

данни между националните институции 

(Schmid-Drüner, M. 2015). 

 

 Европейска здравноосигурителна карта 

 

Европейските граждани, които пътуват в 

рамките на Европейското икономическо 

пространство (ЕИП), могат да използват ев-

ропейската здравноосигурителна карта. С та-

зи карта се улеснява достъпът до медицинско 

обслужване при посещение в друга държава 

от ЕИП по лични или професионални причи-

ни. 

 

Допълнителни пенсионни права 

 

На 16 април 2014 г. след преговори беше 

подписана Директива 2014/50/ЕС относно 

минималните изисквания за повишаване на 

мобилността на работниците между държави-

те членки чрез подобряване на придобиването 

и запазването на допълнителни пенсионни 

права. Тя се прилага само за пенсионните 

схеми на пазара на труда и по този начин ко-

ординиращият регламент не обхваща нито 

доброволните вноски за индивидуални пен-

сионни схеми, нито държавните пенсии. Га-

ранционни схеми срещу несъстоятелност и 

други схеми, които не са свързани с пенсион-

ните права, също не са обхванати. 

Директивата 2014/50/ЕС постановява, че 

сроковете за придобиване на правата и пери-

одите на изчакване не следва да надхвърлят 

три години и придобитите пенсионни права 

от страна на напускащия работник могат да 

останат в схемата, в която са придобити („па-

сивни пенсионни права“) или да бъдат изпла-

тени на работника като обща сума. Пасивните 

пенсионни права се третират в съответствие 

със стойността на правата на активните чле-

нове на схемата или обезщетенията, които 

понастоящем се изплащат. Когато напускащ 

работник все още не е придобил пенсионни 

права при прекратяването на трудовото пра-

воотношение, допълнителната пенсионна 

схема възстановява вноските, изплатени от 

напускащия работник (Schmid-Drüner, M. 

2015). 

 

Перспективи за реформа 

 

Европейската комисия финансира мрежа 

от независими експерти в областта на Евро-

пейската социална сигурност. От 2004 г. до  

2013 г. тя се нарича trESS, а от 2014 г. – 

FreSsco, която предоставя полезен експертен 

опит и знания по подобни въпроси и пробле-
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ми за социалната сигурност (Schmid-Drüner, 

M. 2015). 

След консултации по въпросите на коор-

динацията на обезщетенията за дългосрочни 

грижи и обезщетения за безработица, които 

все още не са публично достояние, се очаква 

Комисията да направи оценка на координи-

ращия регламент и на части от регламента за 

прилагане. Всяко предложение следва да е 

концентрирано върху две области, които до-

сега не са обхванати в задоволителна степен, 

а именно обезщетенията за безработица, как-

то и за дългосрочни грижи. 

Друга област, по отношение на която са 

необходими мерки, е свързана с начина, по 

който правилата за координация на социална-

та сигурност, базирани на идеята за стандарт-

ни трудовоправни взаимоотношения, дейст-

ват така, че да изключат или ограничат права-

та на социална сигурност на работници с не-

типична заетост. 

 

Ролята на Европейския парламент 

 

Европейският парламентът винаги е по-

казвал силен интерес към проблемите, пред 

които са изправени работниците мигранти, 

пограничните работници, самостоятелно зае-

тите лица и граждани на трети страни, които 

работят в други държави членки, и е приел 

различни резолюции с оглед подобряване на 

тяхната съдба. 

Европарламентът неколкократно е изразя-

вал съжалението си във връзка със запазване-

то на пречките пред напълно свободното 

движение и прикани Съвета да приеме предс-

тавените предложения като тези, чиято цел е 

да включат пенсиите за ранно пенсиониране в 

обхвата на Регламент (ЕИО) №1408/71, за да 

се разшири правото на безработни лица да 

получават обезщетения за безработица в дру-

га държава членка и да се разшири обхватът 

на законодателството така, че да включва 

всички осигурени лица. Някои от тези иска-

ния са изпълнени с окончателното приемане 

на модернизирания Регламент (ЕИО) № 

883/2004. (Schmid-Drüner, M. 2015) 

От влизането в сила на Договора от Лиса-

бон се прилага обикновената законодателна 

процедура, а правата на социална сигурност 

на работниците се гласуват с квалифицирано 

мнозинство в Съвета (чл. 48). Но дадена дър-

жава членка може да поиска отнасянето на 

проект на законодателен акт до Европейския 

съвет, ако заяви, че този проект на законода-

телен акт би засегнал важни аспекти на ней-

ната система за социална сигурност, по-

специално по отношение на приложно поле, 

разходи или финансова структура, или би за-

сегнал финансовото равновесие, тоест надеж-

дността и сигурността. 

В резолюцията си от 14 януари 2014 г. от-

носно социалната закрила за всички, включи-

телно самостоятелно заетите лица, Парламен-

тът призова Комисията да преразгледа зако-

нодателството и да наблюдава прилагането и 

координацията на системите за социална си-

гурност по такъв начин, че да защитава пра-

вото на обезщетения на работниците мигран-

ти от ЕС (Schmid-Drüner, M. 2015). 

 

Надеждност и социална сигурност 

 

Надеждността и социалната сигурност за-

висят от финансовите и икономическите ре-

зултати и успехи, които предопределят мате-

риалната основа за трансформациите и реа-

листичността в планирането и управлението. 

Но тяхната стойност и ценност са детермини-

рани от ефектността и ефективността на уп-

равлението на системите (например ТИС и 

СИС), от философията на интелигентния сис-

темен архитектурен дизайн и адаптивна фун-

кционалност при промени и перспективност 

(Петров, Н., 2014). 

Мярата на социалната сигурност пряко за-

виси от надеждността на мярата на социална-

та и икономическата идентичност на гражда-

нина, с която самият субект представя и реа-

лизира свои възможности, права, способнос-

ти, умения, знания и опит. Самопределението 

(идентичността) има свое значение на сигнал 

и смисъл на съобщение на субекта, личност-

та. Тяхното самоопознаване (идентификация) 

е сложно, защото съществуват открити и 

скрити свойства по произход и промяна, нап-

ример такива, каквито са качествата на същ-

ността на субекта като свободен гражданин, 

специалист, изследовател, творец и др. Уни-

калната корелация на различни източници-

начала на информация в субективната и обек-

тивната сфера носят разнообразни по вид и 

дълбочина измерения на информация и зна-

ние, дизайн, сила, обхват и мащаб на разпрос-

транение, които намират приложение в раз-

личните по вид и роля системи. 

Философията на либерализация предпола-

га опростяване и редукция на администра-

тивни задължения, такси и ангажиране на 

гражданите, организациите и бизнеса. Затова 
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експертите в сферата на социалната сигур-

ност е необходимо да показват висок личнос-

тен капацитет и независимост в работата си за 

социален интерес и растеж както на нацио-

нално ниво, така на европейско и световно. 

Свободата на движение в ЕС е привлека-

телна ценност и мощ, която е в основата на 

Еврофилософията на политиките и стратегии-

те, демокрацията и пазарните икономики, 

както и на социалния активизъм, който е по-

ложително явление за индустриите и инова-

циите, сътрудничеството и интеграцията, па-

зарите и обществата. Социалните комуника-

ции на основата на социалната сигурност 

улесняват и засилват потреблението и оборо-

та на стоки и услуги, създават нова, по-

широка социална стойност и цена на иконо-

мическия, социалния и културния живот. 

Общата относителност на генериращо со-

циално единство на основата на информация-

та и медиите променя своите измерения по 

мяра на новостите в техническите системи и 

технологиите, качеството на културата и об-

разованието, опита и разнообразието от про-

дукти, услуги, технически устройства и бла-

гоприятни възможности за включване в раз-

лични системи и мрежи. 

Емпиричните социологически изследвания 

и надеждността на информацията имат своя 

специфика на динамика и растеж, които пре-

допределят потребности от данни и новости в 

търсенето и приложението на информацията 

и знанието, както и на нови подходи в обра-

зованието, научните изследвания и практики-

те за търсене и предлагане на услуги в об-

ластта на компютърните, информационните, 

комуникационните и навигационните системи 

и технологии, медиите, малкия и средния 

бизнес, и др. 

Планирането при кризи и социалните ино-

вации, както и действията при социални кри-

зисни предпоставки и явления изискват по-

точни социално-икономически индикатори за 

оценка на риска и неговото управление от-

носно дизайна на проекти, планове и програ-

ми за социалните и техническите системи на 

поддръжка (осигуряване), подкрепа и подоб-

ряване на управлението особено при кризи и 

кризисни икономики. Защото чувството, фак-

торите и моделите на социална идентичност 

са пряко застрашени в реалността на тяхната 

поддръжка, управление и трансформации, 

например на икономическия и социалния жи-

вот. 

Целите, направленията и задачите за ус-

тойчив и интелигентен растеж (Евростратеги-

ята на десетилетието „ЕВРОПА 2020”) изиск-

ват хармонизация и приобщаване на основата 

на правата, системите и кумуникациите, кое-

то определено повишава качеството на живот, 

надеждност и сигурност. В управлението на 

системите и организациите се появява необ-

ходимост от разнообразни по вид архитек-

турни подходи на основата на надеждността и 

сигурността на информацията и комуникаци-

ите, които свързват и разпространяват знание, 

опит, дейности и програми, насочени както за 

поправяне на грешки от миналото и осигуря-

ване на конкурентоспособност за настоящето, 

така и за работа, изграждане и участие в бъ-

дещето на пазари и облагородяване на соци-

алния и икономическия живот. Но едновре-

менно с иновациите възникват и нови въпро-

си за надеждност и сигурност на системите, 

нови подходи в управлението, които еднов-

ременно осигуряват условия за растеж и ново 

подобряване. 

Трансформациите и модернизацията на 

правните системи в ЕС са необходими не са-

мо за цифровизация, електронни правителст-

ва и изграждане на Евроцифрово информаци-

онно общество (Digital Agenda 2013-2020). Те 

са основа за по-нататъшни правни действия за 

усъвършенстване на защитата и надеждността 

на гражданските права и системите за по-

свободно движение. Това е невъзможно без 

взаимодействие, хармонизация и сигурност 

на системите и надеждност на информацията, 

която отразява, свръзва и осигурява потреб-

ностите на хората, организациите и общест-

вата. 

Модернизацията на системата на социална 

сигурност е невъзможна без новаторски инст-

рументи и модернизация на ТИС и СИС, на-

учни изследвания и иновации, интердисцип-

линарни приложения, обучение и култура на 

основата на новостите и перспективите на 

системите и технологиите. В този контекст 

например се появява потребността от нацио-

нален, европейски и световен клас академич-

на парадигма-образец, който да улеснява кул-

тивирането на чувство и изграждането на со-

циална и икономическа идентичност, както и 

ориентирането при планиране и оценка на 

ефективността на управлението в обучението 

и образованието, тяхната стратегическа на-

деждност в условията на икономическа, фи-

нансова и социална кризисност. Особено по-

лезно това е при изготвяне на прогресивни 
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академични програми за обучение, изследва-

ния, иновации и творчество като фактор, кой-

то неутрализира заплахите и рисковете на со-

циалната сигурност. 

Конкурентните, графичните и технологич-

ните предизвикателства на системите за възп-

риемане, съхранение, обработка, представяне 

и разпространие на информация изискват на-

учни и бизнес изследвания за техническа и 

социална съвместимост, надеждна интелиген-

тност, защита и безопасност при нововъведе-

ния и интегриране в нови видове хетерогенни 

системи и мрежи, високотехнологични про-

дукти и услуги, предизвикателства и перспек-

тиви за реализация на пазари, просперитет на 

цялото общество и съюза от общества. 

Културното наследство е широка надежд-

на база за справяне с проблемите и предизви-

кателствата за трансформациите и модерни-

зациите на системите. Но неговата ценност 

има реален смисъл, ако е свързана пряко със 

стойността и качеството на живот, образова-

ние, реализация и култура на субекта, с инте-

лигентната надеждност и цената на професи-

оналната и свободна социално-икономическа 

идентичност и личност. Това е невъзможно 

без надеждността на техническо-

икономическите и социално-икономическите 

системи, компетенции и изграждане на спо-

собности за тяхната оценка и управление на 

риска, финансова, икономическа и социална 

сигурност. 

Множество въпроси вълнуват, но ще въз-

никват и нови неизвестни относно философи-

ята и произхода на моделите и профилите на 

мениджъри и лидери, организации и институ-

ции на социалната сигурност и надеждност. 

Всъщност това само въпроси, проблеми и ре-

шения ли са?! 
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FOOD SUPPLEMENTS. EUROPEAN AND NATIONAL LEGISLATION 

 

Ivo Kumanov, Stole Zafiroski, Svetlana Georgieva 

 
ABSTRACT: Analysis of health claims on marketed dietary supplements is very important and relevant topic 

and aims risk assessment, rational use and improving public health. Due to the observed increase in consump-

tion of dietary supplements have identifying possible risks and adverse events associated with their use. For this 

reason, WHO recommends modifying the existing system to track food supplements in order to meet the specific 

characteristics of the user. In this literature review we will present European and National legislation, as well as 

opportunities to align the criteria for the safety of food supplements. 

 

През последното десетилетие в нашата 

страна нарастна изключително много вноса, 

производството и търговията с т. нар. “храни-

телни добавки”, като тази тенденция се наб-

людава и в световен мащаб. Хранителните 

добавки представляват специални продукти, 

които съдържат хранителни компоненти 

(белтъчини, въглехидрати и мазнини), вита-

мини, минерали, растения или части от тях и 

различни биологично  активни вещества, кои-

то са нормални съставки на храните, а в някои 

случаи не са такива. По принцип хранителни-

те добавки са предназначени, както личи и от 

самото им име, да допълват хранителния ра-

цион на населението с вещества, които липс-

ват или са в намалено количество в употребя-

ваните храни. На практика обаче хранителни-

те добавки масово се препоръчват и реклами-

рат като средства за профилактика и лечение 

на различни заболявания, с което грубо се 

нарушават разпоредбите на чл. 9, ал.2, т. 1 и 2 

от Закона за храните [1] и по смисъла на този 

закон са “заблуждаващи потребителя  храни”. 

Друг негативен момент е масовото обявяване 

на фитогаленови препарати за хранителни 

добавки, с което се избягват разпоредбите на 

Закона за лекарствата и аптеките в хуманната 

медицина и не се заплащат необходимите 

такси за тяхната регистрация като лекарстве-

ни продукти. В това отношение се стига до 

такива парадокси, че да се предлагат от ня-

колко фирми като хранителни добавки табле-

тирани лекарствени растения, което е в разрез 

с всички принципи на фармакотерапията и  

технологията на лекарствените средства. 

Много спорни моменти има и в системата на 

разпространение на хранителните добавки. 

Известна част от тях се продават в аптеките и 

дрогериите, а друга по- голяма част се разп-

ространяват предимно от чуждестранни фир-

ми- вносителки по системата “мулти левъл 

маркетинг” с участието на т. нар.  “свободни 

дистрибутори”. Тези дистрибутори в преоб-

ладаващото си мнозинство не са медицински 

лица и в дейността си се ръководят от груби 

комерсиални подбуди. Хранителните добавки 

обикновено се предлагат на болни с тежки 

заболявания като се обявяват за панацея, с 

което тези болни се отклоняват от методите и 

средствата на научната медицина и на прак-

тика се влошава тяхното състояние или се 

ускорява фаталния изход от болестта. Този 

вид търговия е с неясен правно- финансов 

статут, тъй като участващите в нея лица не са 

регистрирани като търговски субекти и съот-

ветно не плащат никакви данъци върху реа-

лизираните печалби.  

Една от основните причини за негативните 

явления при производството, вноса и разп-

ространението на хранителни добавки е  лип-

сата на адекватна нормативна база. На прак-

тика в страната в момента няма нито един 

документ, който по някакъв начин да третира 

проблема с хранителните добавки. Нещо по-

вече- за тях дори не се издават санитарни 

разрешителни според изискванията на доско-

ро действащата Наредба №27 от 17. VIII 

1995г.  на Министерството на здравеопазва-

нето [2], тъй като в Наредба №7 от 8. 04. 

2002г.  на същото министерство и Министер-
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ството на земеделието и горите това изисква-

не не съществува по отношение на всички 

храни (по подразбиране и за хранителните 

добавки) и на практика остава само текущия 

контрол на техния състав и качество от орга-

ните на ХЕИ когато те вече се намират в тър-

говските обекти [3].  

Хранителните добавки са важни специали-

зирани продукти, имащи значение за здравето 

на населението и това налага да се създаде 

съответната нормативна база за регулиране на 

всички въпроси, свързани с тяхното произ-

водство, внос и разпространение.  

 

EВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Директива 2002/46/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 10 юни 2002 го-

дина за сближаване на законодателствата 

на държавите-членки по отношение на 

добавките към храни [4]. 

Настоящата директива се отнася до добав-

ки към храните, които се търгуват на пазара 

като храни и се представят като такива. Тези 

продукти достигат до крайния потребител 

само предварително опаковани и  не се при-

лага за лекарствените продукти, както са оп-

ределени в Директива 2001/83/ЕО на Евро-

пейския парламент и Съвета от 6 ноември 

2001 г. за създаване на кодекс на Общността 

относно лекарствени продукти за употреба от 

човека. Държавите-членки гарантират, че 

добавките към храните могат да се търгуват 

на пазара на Общността само ако отговарят 

на правилата, установени в настоящата ди-

ректива. 

Директива 2006/37/ЕО на Комисията от 

30 март 2006 година за изменение на при-

ложение II към Директива 2002/46/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета с цел 

включване на някои вещества [5]: 

1. В раздел А. Витамини: 

а) заглавието "10. ФОЛИЕВА КИСЕЛИ-

НА" се заменя с "10. ФОЛАТИ" 

б) под заглавието 10. ФОЛАТИ се добавя 

следният ред: 

"б) калциев L-метилфолат." 

2. В раздел Б. Минерални вещества се до-

бавя следният ред преди думите "меден кар-

бонат": 

"железен бисглицинат". 

Член 17 от Регламент (ЕО) № 178/2002 

на Европейския парламент и на Съвета от 

28 януари 2002 г. за установяване на общи-

те принципи и изисквания на законодател-

ството в областта на храните, за създаване 

на Европейски орган за безопасност на 

храните и за определяне на процедури от-

носно безопасността на храните (Общо за-

конодателство в областта на храните) [6] 
гласи, че държавите членки са отговорни да 

прилагат законодателството в областта на 

храните, да следят и проверяват дали стопан-

ските субекти в хранителната и фуражната 

промишленост спазват съответните изисква-

ния на законодателството в областта на хра-

ните на всички етапи на производство, прера-

ботка и разпространение. 

За целта държавите членки поддържат 

система за официални проверки и други под-

ходящи за обстоятелствата дейности. 

Регламент (ЕО) № 882/2004 на Евро-

пейския парламент и на Съвета от 29 ап-

рил 2004 година относно официалния конт-

рол, провеждан с цел осигуряване на провер-

ка на съответствието със законодателството в 

областта на фуражите и храните и правилата 

за опазване здравето на животните и хуман-

ното отношение към животните [7]. Регла-

ментът определя общите правила за извърш-

ване на официален контрол с цел проверка на 

съответствието с правилата, които са насоче-

ни по-специално към: 

а) предотвратяване, елиминиране или 

редуциране на риска до приемливи нива за 

хората и животните пряко или чрез заобика-

лящата ги среда;  

б) гарантиране на лоялните практики в 

търговията с фуражи и храни и защита на 

интересите на потребителите, включващи 

етикетиране на фуражите и храните и други 

форми на информация за потребителите.  

► Член 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004 

гласи, че държавите членки гарантират, че 

официалният контрол се извършва редовно, 

въз основа на риска и с необходимата често-

та, за да постигне целите на посочения регла-

мент, като се вземат под внимание: 

а/ идентифицираните рискове, свързани с 

животните, фуражите или храните, предприя-

тията за фуражи или храни; използването на 

фуражи или храни или процес, материал, ве-

щество, дейност или операция, които могат да 

въздействат на безопасността на фуражите 

или храните, опазване здравето на животните 

и хуманното отношение към животните; 

б/ събраните данни за спазване от страна 

на стопанските субекти в областта на фура-

жите и храните на изискванията на законода-

телството в областта на фуражите и храните и 
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правилата за опазване здравето на животните 

и хуманното отношение към животните; 

в/ достоверността на всички вече извър-

шени собствени проверки; 

г/ всяка информация, която може да показ-

ва неспазване. 

► Продукти, които отговарят по състав 

и характеристики на изискванията за храни-

телни добавки се представят от производите-

лите като диетични храни за специални меди-

цински цели. В етикетите на такива продукти 

понякога се включват и неразрешени претен-

ции. 

► Някои продукти се представят за хра-

нителни добавки, но някои от съставките им 

надвишават максимално разрешените коли-

чества. 

► В случаите с установени несъответст-

вия, компетентният орган уведомява фирмата 

производител/търговец за несъответствието, а 

контролният орган предприема необходимите 

мерки, с оглед защита интересите на потреби-

телите. 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Евро-

пейския парламент и на Съвета от 20 де-

кември 2006 година относно хранителни и 

здравни претенции за храните [8]. Регла-

ментът се прилага от 1 юли 2007 година. 

Според него „Здравна претенция“ означава 

претенция, която заявява, създава впечатле-

ние или внушава, че съществува връзка меж-

ду дадена категория храна, отделна храна или 

една от нейните съставки и здравето; 

„Претенция за намаляване риска от разви-

тие на определено заболяване“ означава 

здравна претенция, която заявява, създава 

впечатление или внушава, че консумацията 

на дадена категория храни, отделна храна или 

някои от съставките й значително намалява 

определен рисков фактор за развитие на забо-

ляване при хората. 

Изисквания към здравните претенции: 

► Гарантиране на сигурност, че субс-

танциите включени в състава на продуктите, 

на които се базира здравната претенция са с 

благоприятен хранителен и физиологичен 

ефект; 

► Присъствие в крайния продукт на 

сигнификантно количество от субстанциите, 

на които се базира здравната претенция; 

► Формулиране на верни, ясни, надежд-

ни и разбираеми за потребителите здравни 

претенции; 

► Научно доказани здравни претенции, 

които не са в противоречие с общоприетите 

принципи за хранене и здраве; 

Здравните претенции могат да се из-

ползват при етикетиране, представяне и 

реклама на храни и хранителни добавки и 

не трябва да: 

• са фалшиви, двусмислени, заблужда-

ващи; 

• пораждат съмнение относно безопас-

ността и/или хранителната стойност на хра-

ната; 

• поощряват екцесивен прием на храна; 

• заявяват, внушават или означават 

(предполагат), че балансираният и разнообра-

зен хранителен прием не може да осигури 

достатъчно количество хранителни вещества; 

• се отнасят до промени на функциите 

на организма, които създават страх в потре-

бителите при картинно, графично представя-

не или представяне чрез символи. 

Основни елементи при Регулиране на 

здравните претенции при етикетиране на 

храни в Европейския съюз. Изискване за 

научна оценка на здравните претенции от 

European Food Safety Authority (EFSA). 

Допускат се здравни претенции, които 

описват ролята на нутриент или друга субс-

танция за растежа, развитието и нормалната 

физиологична функция на тялото и са базира-

ни на дългогодишни и непротиворечиви на-

учни изследвания и доказателства. 

Разрешаване на здравни претенции. 

► За редица здравни претенции Евро-

пейският орган за безопасност на храните 

(EFSA) заключава, че на базата на предоста-

вените данни е установена причинно-

следствена връзка между съответна храна и 

ефекта, предмет на претенцията. 

► Здравните претенции, по отношение 

на които са направени тези заключения и 

които отговарят на изискванията на Регла-

мент (ЕО) № 1924/2006, се разрешават по 

смисъла на член 13, параграф 3 от Регламент 

(ЕО) № 1924/2006 и се включват в списък на 

разрешените претенции. 

Европейската комисия изготвя "позитивен 

списък" на много утвърдени "общофункцио-

нални" здравни претенции в ЕС, като напри-

мер "Калцият е необходим за поддържане на 

нормалното състояние на костите", въз осно-

ва на претенции, представени от държавите-

членки на ЕС. 

Този тип здравни претенции, разгледани в 

член 13.1 от Регламент 1924/2006, се отнасят 
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например за растежа, развитието и функциите 

на тялото и за психологически и поведенчес-

ки функции. 

Регламент (ЕО) №1925/2006 на Евро-

пейския парламент и Съвета по отношение 

на списъците с витамини и минерали и 

формите, под които те могат да се влагат в 

храни, включително и добавките към хра-

ните [9]. Настоящият регламент има за цел да 

регулира влагането на витамини и минерали в 

храните, както и употребата на някои други 

вещества или съставки, съдържащи вещества, 

различни от витамини или минерали, които се 

влагат в храните или се използват при произ-

водството на храни при условия, които водят 

до приемането на количества, значително 

надвишаващи количествата, които се очаква 

да бъдат приети при нормални условия на 

консумация при един балансиран и разнооб-

разен хранителен режим, и/или които по ня-

какъв друг начин биха представлявали потен-

циален риск за потребителите. Предмет и 

обхват: Настоящият регламент хармонизира 

разпоредбите, установени със законови, под-

законови или административни разпоредби в 

държавите-членки, които се отнасят до влага-

нето на витамини и минерали, както и на ня-

кои други вещества в храните, с цел осигуря-

ване на ефективното функциониране на вът-

решния пазар, като в същото време се предос-

тавя високо равнище на защита на потребите-

лите. Разпоредбите на настоящия регламент 

относно витамините и минералите не се при-

лагат за хранителните добавки, които са 

предмет на Директива 2002/46/ЕО. 

Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията 

от 20.01.2009 година относно състава и 

етикетирането на храни, подходящи за 

употреба от хора, които имат непоносимост 

към глутен [10]. При производството на хра-

нителни добавки трябва да се има предвид, че 

пшеницата (т.е. всички видове, принадлежа-

щи към род Triticum, например твърда пше-

ница, пшеница спелта и камут), ръжта и ече-

микът са зърнени култури, за които същест-

вуват научни доклади, че съдържат глутен. 

Съдържащият се в тези зърнени култури глу-

тен може да се отрази неблагоприятно върху 

здравето на лицата, които имат непоносимост 

към глутен, и поради тази причина те следва 

да ги избягват.  

Важно е обаче различните продукти да бъ-

дат съответно етикетирани, за да се осигури 

правилната употреба на тези продукти от 

хората, които имат непоносимост към глутен, 

като към това се добавят засилени информа-

ционни кампании в държавите-членки. 

Регламент (ЕО) № 1170/2009 на Комиси-

ята от 30 ноември 2009 г. за изменение на 

Директива 2002/46/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета [11] и Регламент 

(ЕО) № 1925/2006 на Европейския парла-

мент и на Съвета по отношение на списъ-

ците с витамини и минерали и формите, 

под които те могат да се влагат в храни, 

включително и добавките към храните [9]. 
В приложения I и II към Директива 

2002/46/ЕО се установяват списъци с витами-

ни и минерали, както и формите за всеки от 

тях, които могат да се използват при произ-

водството на добавки към храните. Измене-

нията на посочените списъци могат да се при-

емат в съответствие с изискванията, изложени 

в член 4 от посочената директива, и в съот-

ветствие с процедурата, упомената в член 13, 

параграф 3 от нея. В приложения I и II към 

Регламент (ЕО) № 1925/2006 се установяват 

списъци с витамини и минерали, както и 

формите за всеки от тях, които могат да бъдат 

влагани в храни. Измененията на посочените 

списъци могат да се приемат в съответствие с 

изискванията, изложени в член 3 от посоче-

ния регламент, и в съответствие с процедура-

та, упомената в член 14, параграф 3 от него. 

От Европейския орган за безопасност на хра-

ните са оценени нови форми на витамини и 

минерали. 

Веществата, за които е дадено положител-

но научно становище и за които са спазени 

изискванията, упоменати в Директива 

2002/46/ЕО и в Регламент (ЕО) № 1925/2006, 

следва да бъдат добавени в съответните спи-

съци към посочените актове. 

Регламент (ЕС) № 382/2010 на Комисия-

та от 5 май 2010 година  за отхвърляне на 

някои здравни претенции за храните, раз-

лични от претенциите, които се отнасят до 

намаляване на риска от заболяване и раз-

витието и здравето на децата [12]. 

Здравните претенции, посочени в прило-

жението към настоящия регламент, не подле-

жат на включване в списъка на Общността с 

разрешените претенции, предвиден в член 13, 

параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.  

Те обаче могат да продължат да бъдат из-

ползвани в продължение на шест месеца след 

влизането в сила на настоящия регламент. 

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Евро-

пейския Парламент и на  Съвета от 25 ок-

томври 2011 година за предоставянето на 
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информация за храните на потребителите, 

за изменение на регламенти (ЕО) № 

1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейс-

кия парламент и на Съвета и за отмяна на 

Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Дирек-

тива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 

1999/10/ЕО на Комисията, Директива 

2000/13/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 

Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 

на Комисията [13]. 

Изменения на Регламент (ЕО) № 

1924/2006  в член 7 от Регламент (ЕО) № 

1924/2006 първа и втора алинея се заменят 

със следното:  

„Етикетирането на хранителната инфор-

мация на продукти, за които е представена 

хранителна и/или здравна претенция, е за-

дължително, с изключение на общата рекла-

ма. Информацията, която трябва да се пре-

достави, включва данните, посочени в член 

30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 

1169/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставя-

нето на потребителите на информация за хра-

ните. Когато е представена хранителна и/или 

здравна претенция за хранително вещество, 

посочено в член 30, параграф 2 от Регламент 

(ЕС) № 1169/2011, количеството на това хра-

нително вещество се обявява в съответствие с 

членове 31-34 от същия регламент.  

Количеството(ата) от веществото(ата), за 

което(които) се отнася дадена хранителна или 

здравна претенция и което(които) не присъс-

тва(т) при етикетирането на хранителната 

информация, се обявява(т) в същото зрително 

поле, в което се обявява за хранителната ин-

формация, и се изразява(т) в съответствие с 

членове 31, 32 и 33 от Регламент (ЕС) № 

1169/2011. Мерните единици, които се изпол-

зват, за да се изрази количеството вещество, 

са подходящи за съответните отделни вещес-

тва. Съдържанието на задължително обявена-

та хранителна стойност, може да бъде допъл-

нено с посочване на количествата на едно или 

повече от следните вещества: витамини или 

минерали, изброени в приложение XIII, част 

А, точка 1, и налични в значителни количест-

ва, както е определено в приложение ХIII, 

част А, точка 2. 

Регламент (ЕС) № 432/2012 на Комисия-

та от 16 май 2012 година  за създаване на 

списък на разрешените здравни претенции 

за храни, различни от претенциите, които 

се отнасят до намаляване на риска от забо-

ляване и до развитието и здравето на деца-

та [14].  

Прилага се от 14 декември 2012 г. 

Все повече храни в рамките на Европейс-

ката общност претендират за специфични 

свойства, обявени на етикетите и в рекламни-

те съобщения чрез хранителни и/или здравни 

претенции от типа „Без добавени захари“, 

„Без съдържание на мазнини“, „Намалява 

холестерола“ и т.н. С оглед на тази тенденция 

и с цел улесняване и на бизнеса, и на потре-

бителите в голямото разнообразие на същест-

вуващи претенции, обосновани на вещества, 

чиято полезност невинаги е доказана, както 

вече бе описано е Регламент (ЕО) № 

1924/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета относно хранителни и здравни пре-

тенции за храните е приет настоящия регла-

мент.  

В него се  предвижда прилагането на мер-

ки, които да осигурят, че всяка претенция, 

посочена при етикетирането, представянето и 

рекламирането на храни в рамките на ЕС, е 

ясна, точна и се основава на общоприети на-

учни доказателства. Позволените могат да 

бъдат свободно използвани от бизнес опера-

торите на храни в рамките на целия вътрешен 

пазар, а потребителите са застраховани от 

неясни, подвеждащи и недоказани претенции 

тъй като притежават необходимата информа-

ция, за да направят своя избор.  

Нещо повече - за да носят претенции, хра-

ните трябва да имат подходящ хранителен 

профил. Хранителните профили са характе-

ристики, които се установяват от Европейска-

та комисия на базата на научната преценка на 

Европейския орган за безопасност на храните 

(ЕФСА) и след консултация със заинтересу-

вани страни, по-специално ръководители на 

хранителни предприятия и групи на потреби-

телите, на които храните/категории храни 

трябва да отговарят. Тези хранителни профи-

ли следва да ограничат използването на пре-

тенции в зависимост от хранителния състав 

на храната.  

Освен това претенциите, независимо дали 

на етикета, при представянето или рекламата 

на храни следва да отговарят на общите и 

специалните изисквания, предвидени в рег-

ламента. Той се прилага спрямо претенции за 

храни, доставяни на крайния потребител, 

както и по отношение на храни, предназначе-

ни за ресторанти, болници, училища, столове 

и други заведения за обществено хранене, 

както и за напитки с изключение на натурал-
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ните минерални води, други води за пиене и 

хранителните добавки, за които се прилагат 

отделни общностни правила относно етике-

тирането.  

Хранителни претенции се разрешават само 

ако са посочени в приложението на Регламен-

та (изм. с Регламент (EC) No 116/2010 на ко-

мисията от 9.02.10 г.) и отговарят на условия-

та, предвидени в него. Надписите ”Без съ-

държание на мазнини”, “Без добавени заха-

ри”, “Високо съдържание на белтък” са някои 

от разрешените посочени в списъка-

приложение към регламента. Хранителни 

претенции, непосочени в приложението, не 

могат да бъдат използвани (напр. „Не съдър-

жа трансмазнини“).  

Здравната претенция заявява, създава впе-

чатление или внушава, че съществува връзка 

между дадена категория храна, отделна храна 

или една от нейните съставки и здравето.  

Прави се разграничение между няколко 

вида здравни претенции и процедурите по 

тяхното одобрение. 

От една страна, това са т.нар. функцио-

нални здравни претенции, описващи или по-

зоваващи се на: 

(а) ролята на дадено хранително или друго 

вещество за растежа, развитието и функцията 

на организма; 

(б) психологични и поведенчески функ-

ции;  

(в) отслабването или контрола на теглото, 

или намаляването на теглото в смисъл на 

усещане за глад, или на увеличение на тегло-

то в смисъл на усещане за преситост, или на 

намаление на енергията, получавана от хра-

ненето.  

Те се основават на общоприети научни до-

казателства и следва да са лесно разбираеми 

за средностатистическия потребител. През 

май Европейската комисия след консултации 

с ЕФСА прие списък на разрешените „функ-

ционални“ претенции (напр. „Калцият допри-

нася за нормалната функция на мускулите“), 

валиден за общността, както и всички необ-

ходими условия за използване на тези пре-

тенции. Одобрените и условията за тях се 

прилагат от 14 декември 2012 г. и така се 

предвижда преходен период, през време на 

който операторите на храни ще имат възмож-

ност да се адаптират към новите изисквания и 

да премахнат претенциите, непосочени в спи-

съка, тъй като след този период всички, които 

не са разрешени, не са „висящи“ и не изчак-

ват разглеждане, ще бъдат забранени. Съот-

ветно с новия списък ще се спомогне за пре-

махване на подвеждащи съобщения на пазара, 

като същевременно се предоставя възмож-

ност на търговците да използват свободно 

одобрените претенции при спазване на усло-

вията им за употреба, без да са необходими 

индивидуални разрешения.  

Регламентът урежда и използването на 

здравни претенции „за намаляване на риска 

от заболяване“. Това са случаите, когато се 

заявява, създава се впечатление или се вну-

шава, че консумацията на дадена категория 

храни, отделна храна или някои от съставките 

значително намалява определен рисков фак-

тор за развитие на заболяване при хората. 

Например: „Дъвката без захар спомага за на-

маляване на деминерализацията на зъбите. 

Деминерализацията на зъбите е рисков фак-

тор за развитието на зъбен кариес.“ Условие-

то е потребителите да бъдат информирани, че 

благотворният ефект се получава при дъвчене 

на 2-3 g дъвка без захар в продължение на 20 

минути поне три пъти на ден след хранене. 

Здравни претенции, отнасящи се до разви-

тието и здравето на децата, също са уредени 

от регламента. Такъв вид е: „Незаменимите 

мастни киселини са необходими за нормал-

ния растеж и развитие на децата.“ Условието 

за използването й е да има указана информа-

ция за потребителя, че полезният ефект се 

получава при дневен прием на линолова ки-

селина в количество, което представлява 1% 

от общата енергия за деня и на линоленова 

киселина в количество, което представлява 

0,2% от общата енергия за деня.  

Подобно на „функционалните“ претенции, 

тези за намаляване на риска от заболяване и 

отнасящите се до развитието и здравето на 

децата могат да се използват, ако са одобрени 

от комисията и са включени в списъка на 

общността. Комисията създава и поддържа 

публичен регистър на разрешените и отхвър-

лените хранителни и здравни претенции. За 

да бъдат включени в този списък, здравните 

претенции следва да преминат през специал-

на процедура на одобрение, различна за раз-

личните видове. Най-общо процедурата пред-

вижда заявителят да подаде заявление (с изк-

лючение на твърденията, основани на общоп-

риети научни доказателства) заедно с подкре-

пящите го научни доказателства до нацио-

налния компетентен орган на държавата 

членка, който го проверява за допустимост и 

го препраща на ЕФСА за преценка.  
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Основната цел на общностното законода-

телство е да въведе правила, които да защита-

ват потребителите от нерегламентирани 

твърдения на пазара, като същевременно се 

предостави правна яснота на производителите 

на храни за претенциите, които те могат/не 

могат да използват. Дали регламентът е пос-

тигнал своята цел ще стане ясно през 2013 г., 

когато комисията трябва да предостави док-

лад за прилагането му и за разбирането на 

указанията от потребителите заедно с пред-

ложение за изменение, ако такова се налага. 

 

НОРМАТИВНА БАЗА В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

У нас е в сила от  01.08.2005 г. Наредба № 

47 от 28 декември 2004 г. [15] за изисквания-

та към хранителните добавки, издадена от 

Министерството на здравеопазването (обн. 

ДВ. бр.5 от 14 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.90 

от 11 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.44 от 5 

Юни 2007г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 

2010г.). С наредбата се въвеждат изисквания-

та на Директива 2002/46/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета от 10 юни 2002г.[4] за 

сближаване на законодателството на държа-

вите членки по отношение на хранителните 

добавки (ДВ, бр. 44 от 2007 г.); изискванията 

на Директива 2006/37/ЕО на Комисията от 30 

март [5] за изменение на Приложение II към 

Директива 2002/46/ЕО на Европейския пар-

ламент и Съвета с цел включване на някои 

вещества (обн. - ДВ, бр. 44 от 2007 г.); осигу-

рява се прилагането на изискванията на Рег-

ламент  (ЕО)  №  1170/2009  на  Комисията  от  

30  ноември  2009  г. [11]   за  изменение  на 

Директива  2002/46/ЕО  на  Европейския  

парламент  и  на  Съвета [4] и  Регламент  

(ЕО)  № 1925/2006 на Европейския парламент 

и на Съвета [9] по отношение на списъците с 

витамини и минерали и формите, под които 

те могат да се влагат в храни, включително и 

добавките към храните  (обн. - ДВ, бр. 90 от 

2010 г., в сила от 16.11.2010 г.). 

В Закона за храните [1], в чл.6а са посоче-

ни основните положения, отнасящи се до 

хранителните  добавки:  хранителните  до-

бавки  се  доставят  до  потребителя  само 

предварително опаковани. Министърът на 

здравеопазването, съгласувано с Министъра 

на земеделието и храните, определя с наред-

ба: изискванията към хранителните добавки; 

хранителните вещества (витамините и мине-

ралите), които могат да се влагат при произ-

водството на хранителни добавки; критериите 

за чистота на хранителните вещества, пред-

назначени  за  влагане  в  хранителни  добав-

ки;  информацията,  която  трябва  да  се от-

белязва при етикетиране на хранителните 

добавки. 

В Наредба №47 на МЗ от 28.04.2004 г. за 

изискванията към хранителните добавки [15],  

която  нататък  накратко  ще  наричаме  „На-

редба  №47”,  е  посочено,  че  хранителните 

добавки се предлагат на пазара като храни, 

представят се като такива и достигат до край-

ния потребител само предварително опакова-

ни. 

За хранителните добавки у нас режимът е 

уведомителен. Производителите и търговци-

те, които предстои да пуснат на пазара   в 

Република България за първи път хранителна 

добавка изготвят ”Уведомление за пускане на 

пазара на хранителна добавка”, в което по-

сочват: производител в Република България 

(упълномощен представител) или търговец  

(за продукт,  който не се произвежда  в Ре-

публика  България),  като  се посочват наиме-

нование, седалище, адрес на управление, те-

лефон, факс, e-mail; обект за производство 

(когато продуктът се произвежда в страната, в 

обект, собственост на производителя), като се 

посочват наименование, седалище, адрес, 

телефон, факс, e-mail; обект (в страната), с 

който е сключен  договор  за  извършване  на  

производство,  като  се  посочват  -  наимено-

вание, седалище, адрес на производство, те-

лефон, факс, e-mail; за търговците (когато 

продуктът не се  произвежда  в  Република  

България)  се  посочва  адрес  на  складиране  

на  продуктите. Посочват  се (ден,  месец,  

година),  когато  предстои    да  се пусне  на 

пазара  в Република България за първи път  

хранителната добавка. Посочва се наимено-

ванието на хранителната добавка,   описва   се   

нейното   предназначение   и   се   прилага   

образец   на   етикета   на хранителната до-

бавка (опаковка, листовка, брошура - при 

наличие на такива). При промяна в състава, 

наименованието  или предназначението  на 

хранителна добавка се подава ново уведомле-

ние. Когато съдържанието,  производството,  

спецификациите,  представянето  или етике-

тирането на хранителните добавки отговарят 

на изискванията на Наредба №47 и на другите 

нормативни актове, свързани с хранителните 

добавки, търговията с тях не се забранява  

или  ограничава.  При  производството  на  

хранителни  добавки  се  използват витамини  

и  минерали,  за  които  има  установени  спе-
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цифични  правила  относно    видове, форми, 

допустими количества витамини и минерали 

в хранителни добавки, предназначени за дне-

вен прием за лица над 18 г [15]. 

В  състава   на  хранителни   добавки  се  

„допуска   влагането   на  стандартизирани 

растения,  части от растения  и екстракти  от 

тях с благоприятен  ефект върху здравето  и 

безопасни в препоръчаната от производителя 

доза за дневен прием” (чл.10 на Наредба №47 

[15]). В състава на хранителни добавки се 

забранява влагането на растения и части от 

тях, посочени в  Приложение № 4 към чл.11, 

ал.1 на Наредба №47 на МЗ „Растения и части 

от тях, които не се допускат за  влагане в хра-

нителни добавки” [15]. В състава на  храни-

телни добавки се забранява влагането и на 

други растения и части от тях, извън посоче-

ните  в негативния списък на Наредба №47, 

които съдържат отровни и силно действащи 

вещества [15]. 

При етикетирането на хранителните до-

бавки се спазват изискванията на Наредбата 

за изискванията за етикетирането и предста-

вянето на храните [16], приета с Постановле-

ние №136 на Министерския съвет от 2000 г. 

(ДВ, бр. 62 от 2000 г.), като се обявяват за-

дължително и следните данни: 

1.наименование на категориите хранител-

ни вещества или субстанции, 

характеризиращи продукта или указание 

за естеството им; 

2. препоръчвана доза от продукта за дне-

вен прием; 

3. предупреждение да не се превишава 

препоръчваната дневна доза; 

4. предупреждение продуктът да не се из-

ползва като заместител на разнообразното 

хранене; 

5. предупреждение продуктът да се съхра-

нява на място, недостъпно за малки деца. 

Наименованието, под което се продават 

продуктите хранителни добавки е "хранител-

на добавка". Етикетът, представянето и рек-

ламата не трябва да приписват на хранител-

ните добавки свойства да предпазват, лекуват 

или излекуват болести при човека, нито да се 

позовават на такива свойства [15]. Количест-

вата хранителни вещества или субстанции  с  

хранителен  или  физиологичен  ефект, които 

се съдържат в продукта,  се обявяват върху 

етикета в цифрова форма и трябва да са тези, 

които се съдържат в препоръчваната доза 

продукт за дневен прием [15]. 

Както вече се посочи липсват специфични 

правила относно хранителните добавки, при-

ети от общността.  

 

УЕДНАКВЯВАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕЛНИ-

ТЕ ДОБАВКИ 

Новите (правила) критерии на европейско-

то законодателство се отнасят за безопасност 

на хранителните добавки и естествено за тех-

ния ефект върху здравето и на хората. 

 На първо място важен аргумент за то-

ва действие е хранителната добавка да бъде 

представена в подходяща за приемане струк-

тура (капсули, дражета, таблетки, сашета и 

капки), осигуряваща желаното високо ниво на 

защита на потребителите и стабилност при 

съхранение в срока на годност. Хранителната 

добавка съдържа необходимите основни със-

тавки и може да включва или да не включва 

помощни вещества [17]. 

 На второ място продуктът задължи-

телно да е получен чрез прилагане на опреде-

лени технологични операции, които осигуря-

ват гаранция за качеството и неговия ефект 

върху здравето на човека [17]. 

 На трето място, конкретно за храни-

телни добавки, съдържащи растителни със-

тавки, Европейската асоциация за употреба 

на билкови препарати EHIA (European Herbal 

Infusions Association) публикува (2000 г.) пъ-

лен списък на растения, които могат да се 

използват като съставки на хранителни до-

бавки. Ограничителните мерки се налагат и 

от факта, че повечето растителни съставки не 

са тествани, за да се разбере, имат ли нежела-

ни взаимодействия с лекарства, храни, други 

растителни вещества или хранителни добав-

ки. Поради тази причина даже и публикува-

ната до сега информация за неблагоприятни 

ефекти и взаимодействия следва да се счита 

за непълна [17]. 

 На четвърто място съгласно евро-

пейското и българско законодателство по 

отношение на хранителните добавки при тях-

ното представяне не е желателно да се обявя-

ва, че те предпазват от определено заболяване 

и лекуват. По- важно и задължително условие 

според последната директива на Европейска-

та общност (Директива 2002/46/ЕО, 

2006/37/ЕО) и Наредба №47 на МЗ е в състава 

на хранителните добавки да се влагат „стан-

дартизирани растения, цели, на части или под 

формата на екстракти с доказан благоприятен 

ефект върху здравето”. Проблемът е, че всяка 
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фирма, производител на хранителни добавки, 

даже и да включи в състава на продукта рас-

тителна съставка, фигурираща в списъка на 

разрешените  за влагане суровини, на този 

етап от въпросната регулация остава под 

съмнение възможността за доказване на бла-

гоприятния ефект върху здравето. Още по-

сложно става, когато трябва да се докаже и 

безвредността на продукта и свързаните с 

неговата употреба нежелани реакции. В тази 

връзка основно решение на този възлов проб-

лем е производителят на хранителни добавки 

да насочи вниманието си към използване на 

Списъка на растителни монографии, издаден 

от Европейската агенция за лекарствата [17].  

 На пето място съществува сериозен 

риск за прием на вредни за здравето количес-

тва хранителни добавки чрез неправилен и 

неконтролиран прием. Съгласно  Директива 

2002/46 /ЕО от 10 юни 2002 год Член 2 (а) 

„хранителните добавки са храни, чиято цел е 

да допълват нормалния хранителен режим и 

представляват концентрирани източници на 

активното вещество, дозирано под формата 

на капсули, дражета, таблетки, сашета и кап-

ки”. И тук основно решение на този възлов 

проблем за дозиране е производителят на 

хранителни добавки да насочи вниманието си 

към използване Списъка на растителни мо-

нографии, издаден от Европейската агенция 

за лекарствата. Монографията е документ, 

който съдържа научно заключение от Коми-

тета по растителни лекарствени продукти 

(Committee on Herbal Medicinal Products- 

HMPC). По този начин, данните, които про-

изводителят на растителни хранителни до-

бавки използва са достатъчни за доказване 

безвредността на продукта при указаните 

условия за употреба. Доказана е и ефикас-

ността на хранителната добавка поради про-

дължителността на употребата  и натрупания 

опит [17]. 

 На шесто място във връзка с изпълне-

ние на горенаписаното заключение, основна 

отговорност на производителя на хранителна 

добавка е всяка партида от произведения пре-

парат да бъде придружена от документи, съ-

държащи данни от изпитване на продукта, 

свързани с резултатите от физико-химични и 

микробиологични тестове, които доказват 

неговото качество и безопасност [17]. 

 На седмо място остават хранителните 

и здравни претенции на предлагания от фир-

мата продукт. За да се гарантира високо ниво 

на защита на потребителите и да се улесни 

техния избор, продуктите, пуснати на пазара, 

включително и вносни продукти, следва да 

бъдат безопасни и подходящо етикетирани. 

„Разликите в националните разпоредби на 

отделните държави във връзка с тези претен-

ции пречат на свободната търговия и създават 

неравни условия за конкуренция”- Регламент 

(ЕО) №1924/2006 на Европейския  парламент 

и на съвета относно хранителни и здравни 

претенции. Съгласно регламента предмет на 

претенции се явяват и съставки от различни 

растителни вещества и билкови екстракти с 

хранителен или физиологичен ефект. „Пре-

тенциите трябва да бъдат базирани въз основа 

на общоприети научни доказателства по от-

ношение на връзката между техния прием и 

здравето” [17].  

 На осмо място [17], когато произво-

дителят на хранителна добавка посочи в текс-

та на опаковката или листовката, че неговият 

продукт е „традиционен”, или, че съставките 

които използва са традиционни, това означа-

ва, че той използва и изпълнява нормите на 

растителна монография, издадена от HMPC. 

Може би по-правилно е да използват опреде-

лението „натурален”, което обаче не ги осво-

бождава от задължението да изпълняват пра-

вилата по отношение списъка на хранителни 

и здравни претенции на храните съгласно 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския 

парламент и на съвета и Директива 2002/46 

/ЕО. 

 На девето място Директива 

2002/46/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета за сближаване на законодателствата 

на държавите-членки относно хранителните 

добавки поставя ясни правила за изпълнение, 

които гарантират тяхната безопасност и висо-

ко ниво на защита на потребителите (изменен 

с Directive 2006/46/EC; Regulation (EC) No 

1137/2008 of the European Parlament; 

Regulation (EC) No 1170/2009). Тези правила 

включват точните предписания за текста в 

рекламата и опаковката на продукта. Включ-

ват и забрана на търговия с продукти, които 

не отговарят на изискванията на директивата. 

Необходимо е държавите членки да изпълня-

ват законовите и административни разпоред-

би на настоящата директива [17]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение на този обзор може да се 

каже, че производството и употребата на хра-

нителни добавки  действително е много отго-

ворен момент за всяка фирма. Време е и са-
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мите фирми в България, производители на 

хранителни добавки, задължително да  напра-

вят необходимата еволюция, да доразвият 

своите идеи и предложат на потребителя ино-

вации в разработването на хранителните до-

бавки съгласно строгите регулативни изиск-

вания на Европейския съюз и съгласно чл.3, 

ал.1; ал.2 от Закона за Българска агенция по 

безопасност на храните (ЗБАБХ ДВ, бр, 8 от 

25.01.2011 г.). Необходимо е да се гарантира 

безопасността на потребителите по отноше-

ние на продуктите като се използват модерни 

технологии и системи за проследяемост и 

високи стандарти за качество [17]. 
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FOOD SUPPLEMENTS. HEALTH RISKS IN THE USE OF HERBAL SUPPLEMENTS 

 

Ivo Kumanov, Stole Zafiroski, Svetlana Georgieva
 

 
ABSTRACT: Under normal conditions, the appropriate and varied diet can provide all the necessary nutri-

ents for normal development and maintenance of a healthy lifestyle. The amount of these nutrients have been 

identified and recommended by the nutrition science. Studies show that this ideal situation is not achieved by 

consuming all food groups from all population groups. 

Depending on your lifestyle or other reasons most often from healthy character patients/consumers choose to 

supplement their intake of some nutrients through food supplements. But are you sure that food supplements are 

safe and desirable  it is to announce that they prevent or treat a particular disease? In this literature review we 

will present a brief characterization of food supplements in general and possible health risks that may arise from 

the use of herbal supplements. 

 

Здравето е най-голямото богатство на чо-

века. Вероятно поради тази причина в пос-

ледно време говоренето за здравословно хра-

нене и хранителни режими се е превърнало в 

неизменна част от всекидневието ни. Храни-

телните добавки също имат своето място в 

него. 

Целта на хранителната добавка е да осигу-

ри на организма такива хранителни елементи 

(витамини, минерали, мастни киселини или 

аминокиселини), които отсъстват или присъс-

тват като незначителна част от определен 

хранителния режим. 

 

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ХРА-

НИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ 

Човекът познава свойствата на растенията 

от най-дълбока древност. За лечебното изкус-

тво на древните народи съдим по писмените 

паметници и археологичните материали, ос-

танали от тях. Така върху някои глинени 

плочки от Асирия се описват симптомите на 

различни болести и растенията, които могат 

да се използват за лекуването им. 

Древните египтяни са използвали пости-

женията на асирийците и вавилонците и са 

разширили познанията върху лечебните сред-

ства, като и тук главно са използвали расте-

нията. Така в открития през 1872 г. папирус 

на Еберс, който е писан от египтяните около 

1550 г. пр. Хр., се изброяват към 450 болести 

и около 700 лекарства от животински и глав-

но от растителен произход. За снабдяване с 

растения египтяните организирали и специ-

ални експедиции. Известно е например, че за 

тази цел през 1500 г. пр. Хр. те изпратили 5 

кораба в днешна Сомалия. Някои растения, 

които били познати на египтяните, като мен-

тата (Mentha sp.), черния синап (Sinapis nigra 

L.), касията (Cassia acutifolia Del..), сънотвор-

ния мак (Papaver somniferum L.), кърлежа 

(Ricinus communis L), морския лук (Scilla 

maritima L.), татула (Datura stramonium L.) и 

др., и до днес се използват и култивират в 

Европа [1]. 

В древна Гърция растителните продукти 

също са  били познати като лечебно средст-

во. Бащата на гръцката медицина Хипократ 

(460-377 г. пр. н. е.) описва 236 растения, ко-

ито се прилагали по онова време. Аристотел 

(384-322 г. пр. н. е.) написва книгата „Трактат 

на естествената история", където подробно 

описва познатите през негово време растения 

и начините на употребата им. Всички ботани-

чески познания в древна Гърция обаче били 

обобщени от ученика на Аристотел - Теоф-

раст, бащата на ботаниката (372-287 г. пр. н. 

е.), в книгите му „Изследвания на растенията" 

и „Причини на растенията" [1]. 

През I век от Христа и римският учен, но 

грък по произход, Диоскорид написва книгата 
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„За лечебните средства", в която описва над 

600 растения. 

Забележителен лекар и фармацевт от онова 

време е Клавдий Гален (131-201 г.). Той въ-

вежда нови форми при приготвянето на пре-

парати от растителен произход, употребявани 

и до днес. 

След римляните сериозни проучвания в 

областта на древната медицина имат арабите. 

Прочут арабски учен по онова време е Ави-

цена (980-1037г.), който е написал над 100 

научни труда. Най-голям интерес представля-

ва книгата му в 5 тома под название „Канон 

на лекарското изкуство". В нея са описани 

над 900 растения, а също така и продукти  от 

животински и неорганичен произход. Араби-

те познавали над 1600 растения [1]. 

Още 3000 г. пр. Хр. и китайците употребя-

вали редица продукти от растителен, а също и 

от минерален и животински произход. Първа-

та книга под името Бен цао, в която са описа-

ни 900 вида растения, е издадена 2600 г. пр. 

Хр. По-късно китайският лекар Ли Шич Жен 

от XVI век описва около 1900 вида растения. 

В древна Индия и Тибет също са били позна-

ти свойствата на растенията . Древните инду-

си познавали над 700 растения, описани око-

ло 2000 г. пр. Хр. в съчинението под надслов 

“Susruta”.  

С откриването на Америка се пренасят в 

Европа растения, като коката (Erytroxylon 

coca Lam ), хининовото дърво (Cinchona 

succirubra Pav.), какаовото дърво (Theobroma 

cacao L.), квасията (Quassia amara L.), ипека-

та (Uragoga ipecacuanha L.), хидрастиса 

(Hydrastis canadensis L.), сенегата (Polygala 

senega L.) и др., някои от които са били поз-

нати още на древните индианци. 

Има сведения  за използването на   маята 

като хранителна добавка за подкваса на хляб. 

Маята съдържа дрожди. Друг пример за 

хранителни добавки това е суроватката, която 

се е използвала от нашите прадеди като 

допълнителен източник на протеини [1]. 

 

СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ НА 

ХРАНИТЕЛНИТЕ ДОБАВКИ 

Хранителните добавки се разделят на раз-

лични групи в зависимост от обхвата на 

употребата им и според веществата, които 

съдържат.     

Витамини: Витамините са нискомоле-

кулни органични вещества, необходими в 

минимални количества за нормалната жизне-

на дейност на човека и животните. Необхо-

димостта от тях е обоснована през 1880 г. от 

руския учен Николай Лунин. Днес са извест-

ни около 30 витамина. Влияят (пряко или 

като активни съставки на ензими, нуклеоти-

ди) на растежа, обмяната на веществата, фун-

кциите на имунната, нервната, ендокринната 

система, кръвообразуването, кръвосъсирване-

то и др. Съдържат се предимно в растенията. 

Някои витамини се синтезират от чревните 

бактерии. Могат да се образуват в организма 

от провитамини (каротини, стерини). Биват 

мастноразтворими (А, D, Е, К) и водноразт-

ворими (С и група В). Потребностите от ви-

тамини са по-големи при бременност, кърме-

не, интензивна физическа и умствена работа, 

инфекциозни болести и др. Недостигът или 

липсата им води до болестни състояния — 

хиповитаминоза и авитаминоза, прекомерни-

ят прием (главно на А и D) — до хипервита-

миноза.   

Минерални соли: Те са незаменими за ор-

ганизма, тъй като участват в състава на кос-

тите, зъбите (калций), кръвните клетки (желя-

зо), участват в нервната регулация (магне-

зий), хидратацията (натрий и калий), и енер-

гията (фосфат). 

Олигоелементи: Олигоелементите са ак-

тивиращи агенти, голяма част от които са 

жизненоважни за доброто функциониране на 

организма. Те имат нищожно присъствие в 

организма. В тази категория са йод, флуор, 

цинк, мед, манган. 

Антиоксиданти: Антиоксидантите (или 

противо-окислител) са група биохимични 

вещества, действащи благоприятно и отпус-

кащо върху човешкия организъм. Те са нис-

комолекулни съединения, попадащи в орга-

низма чрез различни хранителни продукти. 

Основното свойство на тези вещества е уни-

щожаването на свободните радикали в орга-

низма, като токсини, тежки метали, токсични 

съединения, които отделят отровни оксиди и 

застрашават организма от пагубни болести. 

Те се свързват със свободните радикали и 

спират вредното им влияние върху организма. 

Като антиоксиданти можем да определим 

различни видове органични и неорганични 

съединения, като: Аскорбинова киселина 

(Витамин C), Витамин Е, Флавоноидни в-ва, 

Ферулова киселина и други. Антиоксиданти-

те не само унищожават свободните радикали, 

но и подобряват физиологията на организма, 

като го предпазват от вируси, бактерии, ток-

сични вещества и подобряват имунната сис-

тема. Селенът и цинкът често се споменават 
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като антиоксиданти, въпреки че тези хими-

чески елементи сами по себе си нямат анти-

оксидантно действие, а подпомагат косвено 

активността на някои антиоксидантни ензи-

ми.  

Мастни киселини: това са основните със-

тавки на хранителните мазнини (мазнина, 

масло, месо, риба). Някои от тях са наситени 

(консумират се по-често, смятат се вредни), 

ненаситени (които се борят срещи вредния 

холестерол) и полиненаситени или още ос-

новни, тъй като тялото не е способно да си ги 

произведе. Тези вещества помагат за овладя-

ване на възпалителните процеси и така стават 

преграда пред сериозните заболявания и ув-

реждания – артрит, диабет, сърдечно-съдови 

болести, Алцхаймер и много други. Мастни 

киселини са жизненоважни структурни еле-

менти на клетките и са необходими за: 

- поддържане на хормоналния баланс 

- развитие и функциониране на мозъка и 

нервната система 

- имунитет 

- здрава кожа, коса и нокти 

- предпазване от мигрена и бъбречни забо-

лявания 

- енергия 

- забавят атеросклерозата 

- контролиране на възпалителните процеси 

- контролиране нивата на холестерола в 

кръвта и мазнините в тялото.  

Флавоноиди: Флавоноид е термин, обоз-

начаващ един клас от растителни вторични 

метаболити, базирани около структурата на 

фенилбензопирона. Флавоноидите са най-

широко познати заради действието си като 

антиоксиданти. В средствата за масова ин-

формация флавоноидите често се наричат 

„биофлавоноиди“ — двата термина са екви-

валентни и взаимозаменяеми, тъй като всички 

флавоноиди са с биологически произход. 

Флавоноидите са широко разпространени в 

растенията, изпълнявайки много функции 

като производството на жълта или черве-

на/синя пигментация при цветята и предпаз-

ване от атаки на микроби и насекоми. Широ-

кото разпространение на флавоноидите, тях-

ното разнообразие и сравнително ниската им 

токсичност в сравнение с други активни рас-

тителни съединения (например алкалоидите) 

означават, че много животни, включително и 

хората, поглъщат значителни количества от 

тях с храната си. 

Антоциани: Антоцианините са гликози-

ди, съдържащи се в качеството на агликон-

антицианидин хидрокси- и метоксизаместени 

соли на флавил (2-фенилхроменил). Въгле-

хидратната част е свързана с агликон в пози-

ция 3, при някои антоцианини — в позиции 3 

и 5, при това в ролята на въглехидратен оста-

тък могат да действат както монозахариди 

глюкоза, рамноза, галактоза, така и ди- и три-

захариди. Антоцианините са лесно разтвори-

ми във вода и полярни разтворители, слабо 

разтворими в алкохоли и неразтворими в не-

полярни разтворители. Подсилват вътрешни-

те стени на кръвоносните съдове. 

Гликозиди: Гликозидите имат няколко 

важни роли в живите организми. Много рас-

тения складират важни вещества под формата 

на неактивни гликозиди. Когато веществата 

са нужни, гликозидите се свързват с вода и 

ензим и захарната част се отделя, като прави 

химикала годен за използване. Много такива 

растителни гликозиди се използват като ле-

карства. При животните (вкл. и човека) отро-

вите често се свързват със захарни молекули, 

за да се изхвърлят от тялото. 

Гликозидите, които се съдържат в лечеб-

ните растения, в зависимост от химичната 

природа на агликона се разделят на няколко 

основни групи: 

Фенолни гликозиди - Агликоните на тези 

гликозиди са феноли или фенолни киселини. 

От групата на фенолите най - често се срещат 

гликозиди на хидрохинона и флоротлуцина. 

От групата на фенолните киселини с най - 

голямо значение са производните на бензое-

ната и хидроксиканелената киселина, напри-

мер р-кумарова, кафеена, ферулова, салици-

лова, галова и др. Освен гликозидно свързани 

фенолните киселини се срещат и свободни 

или под формата на депсиди. Елаговата кисе-

лина, която влиза в състава на някои хидро-

лизиращи се танини, е депсид на галовата 

киселина. Тя има силно кръвоспиращо дейст-

вие. Широко разпространена в растенията е и 

хлорогеновата киселина, която е депсид меж-

ду кафеената и хиновата киселини. 

Флавоноидни гликозиди - Агликоните им 

са флавони, халкони, аурони, изофлавони и 

др. Оцветени са от бледо жълто до жълто - 

оранжево. Тези пигменти са широко разпрос-

транени и се срещат почти във всички расте-

ния и растителни части. Придават жълтата 

багра на много цветове, но се съдържат и в 

листата, корените и плодовете. Биологичната 

активност на флавоноидите се проявява в 

различни насоки. 
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Антрагликозиди - Агликоните им са про-

изводни на антрацена и в зависимост от сте-

пента на окисленост биват атрахинони, ант-

рони и антраноли. Антрахиноните отдавна са 

познати като лаксативни и дори силно пурга-

тивни средства. По - често срещаните антра-

хинонови гликозиди са производни на агли-

коните: хризофанол, алосемодин, франгулае-

модин, реин, фисцион и др. Те се съдържат в 

корените на ревена, в корите на зърнастеца, в 

листата и плодовете на сената и др. 

Кумаринови гликозиди - Те са производни 

на  γ-пирона, но могат да се разглеждат и като 

лактони на о-хидроксиканелената киселина 

или по - общо като фенилпропанови произ-

водни. 

Основен представител е кумаринът, ядро-

то на който взема участие в структурата на 

всички кумаринови съединения от този тип. 

Различават се няколко основни групи: кума-

рини, изокумарини, фурокумарини и пирано-

кумарини. Като биологично - активни съеди-

нения имат разнопосочно действие. 

Сърдечнодействващи гликозиди - Назва-

нието на тези гликозиди идва от тяхното спе-

цифично действие върху сърдечния мускул. 

Както по действие и терапевтично приложе-

ние, така и по строеж на агликоните те са 

много добре обособена група. Агликоните 

имат стероидна структура и са подобни на 

половите хормони, жлъчните киселини и ви-

тамин D. По строеж се отнасят към две ос-

новни групи: 

1. Карденолиди в листата на червения и 

вълнест напръстник, в надземната част на 

горицвета, боянката, момината сълза и др. 

2. Буфадиенолиди в кукуряка, морския 

лук и дяволската уста 

Сапонинови гликозиди - Те са безцветни 

вещества, най - често с добра разтворимост 

във вода и с хемолитична активност. Аглико-

ните на сапониновите гликозиди носят спе-

цифичното название сапогенини. В зависи-

мост от химичната структура на сапонините 

се различават: 

1. Стероидни сапонини- По химична 

структура са близки с половите хормони, 

сърдечните гликозиди, стеролите и имат ед-

накъв основен скелет с тях. Те имат голямо 

значение като изходна суровина за синтез на 

стероидни хормони и производни на кортизо-

на. Най - подходящи за тази цел е диосгени-

нът. 

2. Тритерпенови сапонини - Според броя 

на бензолните ядра, които изграждат молеку-

лата им, те се делят на две групи - пентацик-

лични и тетрациклични. 

По - широко са разпространени пентацик-

личните, а повечето от сапонините, които се 

съдържат в лечебните растения, са от β-

амиринов тип. Най - важните тритерпенови 

сапонини са: есцин (в конския кестен), сапо-

рубин (в сапунчето), глициризин (в сладни-

ка), примуласапонин (в игликата) и др. Три-

терпеновите сапонини намират приложение в 

терапията предимно като отхрачващи средст-

ва. 

Иридоидни гликозиди - Агликоните им най 

- често имат основен скелет, изграден от цик-

лопентанов пръстен, кондензиран с γ-пирон. 

Тези съединения обикновено са със силно 

горчив вкус. Разпространени са изключител-

но в двусемеделните растения. 

Цианогенни гликозиди - При разпадането 

си под действието на специфични ензими 

тези гликозиди отделят циановодород. Те се 

намират в семената, но също и в листата и 

корените. 

Тиогликозиди - Тези гликозиди съдържат 

сяра и под действието на ензими се разпадат, 

като отделят етерично масло, което силно 

дразни кожата и лигавиците. Най - богати с 

тиогликозиди са черният синап, съдържащ 

синигрин, и други растения от семейство 

Кръстоцветни. Освен това те се съдържат и 

във видовете лук. 

Каротеноиди: цветни пигменти, които 

днес се смятат за мощни антиоксиданти. 

Фитостероли: Фитостеролите са расти-

телни мазнини. Те са естествено срещащи се 

съединения в растения, които действат като 

катализатор за определени функции на расти-

телни клетки . Еквивалентът на намерени в 

растенията Фитостеролите е холестерол в 

човешкото тяло. Поглъщането на фитостеро-

ли, в храните и в добавка форма, може да ви 

помогне да контролирате нивата на холесте-

рола. Фитостеролите може също да помогне в 

здравето на ставите и за подсилване на имун-

ната система. 

МОГАТ ЛИ ХРАНИТЕЛНИТЕ ДО-

БАВКИ ДА БЪДАТ ВРЕДНИ? 

Може да се тълкува, че приемането на 

хранителните добавки не може да навреди на 

хората. Въпреки, че дозите на витамините и 

минералите в повечето добавки се смятат за 

безопасни, много високите дози и приемането 

им продължително време могат  да бъдат  и 

вредни за хората. Например за бета-каротена, 

който се превръща във витамин А в тялото, е 
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открито, че увеличава риска от рак на бял 

дроб при  пристрастени пушачи и при хора, 

които са изложени на влиянието на азбест. 

Високите нива на ниацид (витамин В3 ) могат 

да предизвикат кожни обриви в някои хора. 

Прекалено високата доза на витамин В6 може 

да доведе до загуба на чувствителност при 

крайниците. Нива на витамин С над 1,000 мг 

на ден могат да предизвикат стомашни болки 

и диария. Струва си също да имаме предвид, 

че витамините са или водно или мастно разт-

ворими. Тези, които са водно разтворими – 

осемте B и витамин С  – се усвояват бързо от 

тялото, и излишъка по-скоро се отделя откол-

кото да се пази. Високо дозираните добавки, 

съдържащи водно разтворими витамини може 

да е “пилеене на пари”. От друга страна, мас-

тно разтворимите витамини – A, D, E и К – се 

съхраняват в черния дроб и мастните тъкани. 

Количествата в излишък от това, което е 

нужно за тялото по-лесно могат да се натру-

пат в тялото и могат да доведат до хиперви-

таминоза. 

 

РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО,  СВЪРЗАНИ 

С УПОТРЕБАТА НА ХРАНИТЕЛНИ ДО-

БАВКИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД 

По смисъла на Закона за храните [2],  

"рискът" е функция от вероятността за въз-

никване на увреждащ здравето ефект и сери-

озността на този ефект вследствие на опас-

ност (наличие или условие за наличие на био-

логичен, химичен или физичен агент в храни-

те, който има потенциална възможност да 

причини увреждащ здравето ефект) [3].  

Рисковете за здравето, свързани с употре-

бата на хранителни растителни добавки въз-

никват главно поради липса на специфични 

критерии, отнасящи се до хранителните рас-

тителни добавки.  Някои от забелязаните 

причини, които могат да доведат до възник-

ване на вероятност за увреждане на здравето, 

свързани с употребата на хранителни расти-

телни добавки, са следните:  

А. Рискове за здравето, свързани с упот-

реба на растителни хранителни добавки 

могат да възникнат още в етапите на съ-

бирането на растения. За тази цел е необ-

ходимо да се събират растенията по на-

чин, гарантиращ качеството им [3]. 

Така например при събирането на расте-

ния от техните местообитания е необходимо 

да се спазват определени правила, някои от 

които са:  

1. Събирането се извършва от находища, в 

които лечебните растения не са подложени на 

отрицателно въздействие на естествени или 

предизвикани от човешка дейност фактори;  

2. Обект на събиране са само растителните 

части, които се използват като билки;  

3. Събирането се извършва при подходящи 

атмосферни условия и годишно време с оглед 

получаване на качествени билки; 

4. Не се събират билки в замърсени, с теж-

ки метали, пестициди, други химически или 

минерални вещества, животински или битови 

отпадъци, райони;  

5. При събиране на растения се спазват 

следните хигиенни изисквания:  

Не се допуска попадане на чужди примеси, 

в т. ч. камъни, пръст, органични замърсители;  

Не се допуска контакт на събраните свежи 

растения с почвата;  

Съдовете,  използвани при събиране на 

растения, се поддържат чисти и се съхраняват 

на места,  недостъпни за домашни животни, 

гризачи, птици;  

Транспортните средства, с които се пре-

возват свежите растения, се поддържат чисти, 

сухи и при нужда се застилат или покриват.  

Лицата, които събират растения, са длъж-

ни да поддържат добра лична хигиена и пр. 

[4]. 

Б. Рискове за здравето, свързани с упот-

ребата на растителни хранителни добав-

ки могат да възникнат поради невярно по-

сочена информация на опаковката или на 

етикета на хранителната добавка, относ-

но съдържащите се в нея растителни ви-

дове [3].  

Така например на етикета на хранителната 

добавка може да е посочен като инградиент 

един растителен вид, а в същност хранител-

ната добавка да съдържа съвсем друг расти-

телен вид. За тази цел е необходимо е да се 

разработят и да се използват достатъчно на-

деждни методи за доказване на идентичност-

та на растителни видове, за да е сигурен пот-

ребителят, че в растителната хранителна до-

бавка се съдържа точно растителният вид, 

посочен на етикета на хранителната добавка.  

В. В нашата нормативна база липсва 

изискване за посочване на ботаническото 

име на растението, водещо до затруднено 

определяне на съдържащите се в хранителна-

та добавка растителни вещества и растителни 

препарати, което е свързано с възникване на 

рискове за здравето при употребата на тези 

продукти, тъй като не се знае какъв точно 
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растителен вид се съдържа в хранителната 

добавка [3]. 

Например: 

При наличието   на   еднакви   фитоними   

у   различни   растителни   видове, непосоч-

ването на ботаническото име на растението 

на опаковката и на етикета на хлранителната 

добавка довежда до заблуда потребителя, тъй 

като в тези случаи не може да се знае точно 

кой растителен  вид е включен в състава на 

дадена хранителна  добавка, а отделни рас-

тилни видове имат  определени противопока-

зания за употреба. 

Г. Некоректно посочена  информация на 

етикета и на опаковката на растителна 

хранителната добавка, от която не може да 

се получи информация за точно съдържащия 

се в хранителната  добавка  растителен  вид,  

също  може  да  доведе  до  рискове  за  здра-

вето, свързани с употребата на съответната 

хранителна добавка. В тези случаи потреби-

телят не може да е сигурен за състава на при-

емания от него продукт [3]. 

Д.  Рискове   за  здравето,   свързани  с  

употребата  на   растителни  хранителни до-

бавки   могат   да  възникнат  при   употреба   

на   хранителни  добавки,   в  които   са вклю-

чени растения, които  съдържат силно дейст-

ващи вещества и които не фигурират в  нега-

тивния  списък   на  Наредба   №47  „Растения  

и  части  от  тях,  които  не  се допускат за 

влагане в хранителни добавки”. 

У нас нормативната база, отнасяща се до 

специфични изисквания относно хранителни-

те  растителни  добавки,  включва  само  нега-

тивен  списък,  състоящ  се  от  120 позиции 

(Приложение № 4, „Растения и части от тях, 

които не се допускат за влагане в хранителни 

добавки” към чл.11, ал.1 на Наредба №47 на 

МЗ [5]), докато в Компендиума 

(http://www.slv.se/upload/dokument/efsa/esco_c

ompendium_en.pdf), предложен от EFSA, фи-

гурират над 900 позиции (в това число расти-

телни видове и растителни родове).  

В ал.2 на чл.11 на Наредба №47 на МЗ [5] 

e посочено, че в състава на хранителни до-

бавки се забранява включването и на други 

растения, съдържащи силно действащи ве-

щества, но кой и как ще определи тези расте-

ния? 

Така например на нашия пазар могат да се 

срещнат   хранителни добавки,   в чийто със-

тав са включени растения, които съдържат 

силно-действащи вещества, които не са 

включени в негативен списък на Наредба 

№47 [5], но за които има монографии в науч-

ната литература. Поради тази причина нашето 

законодателство трябва да преразгледа и об-

нови негативния списък на Наредба №47 [5] „ 

Растения и части от тях, които не се допускат 

за влагане в хранителни добавки”. 

Е.  Рискове   за  здравето,   свързани  с  

употребата  на   растителни  хранителни 

добавки   могат   да  възникнат  при   упот-

реба   на   хранителни  добавки,   в  които   

са включени растения от негативния спи-

сък  на Наредба  №47 [5] „Растения и части 

от тях, които не се допускат за влагане в хра-

нителни добавки” [3]. 

Въпреки, че съществуват национални пра-

вила, касаещи растителните хранителни до-

бавки, които се отнасят до наличие на негати-

вен списък на „Растения и части от тях, които 

не се допускат за влагане в хранителни до-

бавки” (Приложение № 4. към чл.11 , ал.1 на 

Наредба №47 на МЗ за изискванията към хра-

нителните  добавки [3]), които съдържат от-

ровни и силно действащи   вещества, на на-

шия пазар са забелязани хранителни добавки, 

които съдържат растения, включени в този  

списък.  Употребата им води до възникване 

на рискове за здравето. 

Ж. До сериозни рискове,  свързани със 

здравето водят случаи,  при които в съста-

ва на хранителни растителни добавки се 

включват вещества, които не са обявени 

на етикета и на опаковката на хранител-

ните добавки [3]. 

З. Рискове за здравето могат да възник-

нат, когато хранителни добавки се купу-

ват от дистрибутори и се поръчват по 

интернет [3]. 

В тези случаи не може да се гарантират 

качеството и състава на хранителните добав-

ки. 

Въпреки че в   Наредба № 47 от 28 декем-

ври 2004 г.   за изискванията към хранителни-

те добавки   в чл.6 е посочено, че „хранителни 

добавки   могат  да  се продават в  аптеки, 

дрогерии  и в търговски обекти,  регистрира-

ни по реда чл.12 от Закона за храните”,  те 

могат свободно да се закупят от дистрибуто-

ри или да се поръчат в интернет-сайтове. 

И. В указанията заползване на расти-

телните хранителни добавки не са взети 

предвид  клинично  значимите  лекарстве-

ни  взаимодействия между  растителни 

хранителни добавки  и други лекарства,  

което може да доведе до увреждане на 

здравето [3]. 

http://www.slv.se/upload/dokument/efsa/esco_compendium_en.pdf
http://www.slv.se/upload/dokument/efsa/esco_compendium_en.pdf
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Пo литературни данни едно от най-често 

съобщаваните участващи растения   в лекарс-

твени  взаимодействия  е  жълтият  кантарион  

(Hypericum  Perforatum),  който     е включен в 

състава на много хранителни добавки. 

Има съобщения за реакция на отхвърляне 

на трансплантанта при едновременна употре-

ба на жълт кантарион и циклоспорин [6], тъй 

като според редица докладвани случаи, жъл-

тият кантарион намалява плазмената концен-

трация на циклоспорина [7]. На фона на при-

ем на екстракт от жълт кантарион се е наблю-

давало понижаване на  плазменото ниво на 

дигоксин   у болни [8]. Има данни за лекарст-

вени взаимодействия на жълтия кантарион с 

лекарствените продукти - алпразолам, теофи-

лин, варфарин, протеазни инхибитори и др. 

[9,10,11]. Съобщава се за намаляване на 

плазмените конецентрации  на тези лекарства 

при едновременното  им  прилагене  с  про-

дукти,  съдържащи  жълт  кантарион,  което  

води  до промяна в терапевтичните  им ефек-

ти. Тези ефекти на жълтия кантарион  се 

обясняват с действието му върху ензимната 

суперфамилия на цитохром Р450 и -върху 

транспортнатната система - гликопротеин-Р. 

В информация за хранителни добавки, съ-

държащи жълт кантарион и публикувани в 

интернет-страници не са открити предупреж-

дения за взаимодействия на жълтия кантари-

он с други лекарства. 

Съвместната употреба на жълт кантарион 

с лекарства, с които се наблюдават клинично 

значими лекарствени взаимодействия може 

да доведе до увреждане на човешкото здраве.  

В  литературата  могат  да  се  срещнат  

данни  за  взаимодействие  на  растенията  

гинко билоба, валериана, жен-шен с различни 

лекарствени продукти, когато се прилагат 

едновременно [12]. 

Й. Рискове за здравето могат да възник-

нат при приписването на свойства на хра-

нителни добавки -  „предпазване, лекуване, 

излекуване на болести при човека” [3]. 

В  Наредба  №47  чл.13,  ал.1  [5]  е  посо-

чено,  че  „Етикетът,  представянето  и рекла-

мата не трябва да приписват на хранителните 

добавки  свойства да предпазват, лекуват или 

излекуват болести при човека, нито да се по-

зовават на такива свойства”. 

Свойства „за лечение или профилактика на 

заболявания при хора” са присъщи на лекарс-

твените продукти. Традиционните растителни 

лекарствени продукти получават удостовере-

ние за регистрация по реда на Закона за ле-

карствените продукти в хуманната медицина 

(ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г.) [13], като се 

спазват посочените в Закона изисквания. 

Ако  производителят  или  търговецът  

представят  даден  продукт  като  „притежа-

ващ свойства за лечение или профилактика на 

заболявания при хора”, този продукт трябва 

да получи разрешение за употреба у нас по 

реда на Закона за лекарствените продукти в 

хуманната медицина (Обн. ДВ. бр.31 от 13 

Април 2007г., посл.изм.и доп. ДВ. бр.12 от 8 

Февруари 2011г.) [13] като лекарствен про-

дукт. Ако дадени продукти се представят като 

хранителна добавка, на тях не могат да бъдат 

приписвани свойства „да предпазват, лекуват 

или излекуват болести при човека, нито да се 

позовават на такива свойства”. Свързването 

на хранителните   добавки   със   свойства, 

присъщи на лекарствените   продукти, довеж-

да гражданите до заблуда по отношение на 

свойствата на хранителните добавки, което 

може да доведе до увреждане на здравето им. 

 

ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ПРИЕМАТ ХРА-

НИТЕЛНИ ДОБАВКИ? 

Не може да се даде категоричен отговор 

Да или Не на този въпрос поради многообра-

зието на продуктите на пазара и поради инди-

видуалните потребности на самия индивид, 

приемащ хранителни добавки. 

Например, дори и за популярните, добре 

познати продукти като мултивитамините, 

нещата не са толкова ясни, колкото може да 

си представи. Има, разбира се, някои витами-

ни, минерали и други вещества, които са от 

съществено значение за поддържане на тяло-

то да функционира, но експерти смятат, че 

повечето хора могат да получат достатъчно от 

тези хранителни вещества от ядат балансира-

на диета, а в случай с витамин D, от слънче-

вата светлина. От друга страна, има доказа-

телства, че някои добавки витамини могат да 

бъдат от полза за здравето на определени 

групи хора, като например възрастни хора, 

бременни жени и деца на възраст между шест 

месеца и пет години. 

В други случаи, хората могат да приемат 

хранителни добавки по специфични здравос-

ловни причини, например, като използват 

глюкозамин в желанието си да защити техни-

те ставни сухожилия. В този конкретен слу-

чай най-изчерпателни доказателства към 

днешна дата дава National Institute for Health 

and Clinical Excellence (NICE), като доказва, 

че няма полза от приемането му и не го пре-
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поръчват за употреба. Но все още, със сигур-

ност има много хора, които купуват глюкоза-

мин и в тези случаи е най-добре,  въпреки 

този личен техен избор те да бъдат информи-

рани за  евентуални вреди. 

В друга страна в някои добавки, които се 

продават по интернет, като някои билкови 

продукти за отслабване, е установено, че съ-

държат забранени вещества, които носят зна-

чителен риск за здравето.  

Агенцията за безопасност на храните и 

Неправителствените организации на пациен-

тите/клиентите, изразяват загриженост, че 

хората са подведени от някои твърдения от-

носно здравните претенции на някои храни-

телни добавки и изискват потвърдени доказа-

телства. Действителността е, че в момента е 

трудно да се докаже на обществото, че някои 

твърденията за лечение и профилактика нап-

равени от производителите на хранителни 

добавки не са подкрепени с категорични до-

казателства. 
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ABSTRACT: Including political, military temporarily and social aspects, the legislative initiatives of the 

Provisional Russian Administration in Bulgaria build a functioning financial system, which uses the Ottoman 

and the Russian experience regarding the specific of the Bulgarian environment. The legislative planning of 

tobacco production, as well as its trading and consumption is an important part of this politics. The sector is 

mainly considered as a source of rapid and safe income of indirect taxes to the Treasury. The aim is to be raised 

an economic sector based on a solid normative and fiscal foundation. Because of the specific climatic, social, 

domestic and trading matter of the Bulgarian territory, this sector is to play a leading role in the Bulgarian 

economics in the years to come. 

Keywords: Provisional Russian Administration, economic traditions, temporarily rules, tobacco legislation, 
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Въведение 

 

Войната между Русия и Османската импе-

рия от 1877-1878 г. има определяща роля за 

политическото развитие на страните от Евро-

пейския югоизток в последната четвърт на 

ХІХ век. Поредният епизод на историческия 

сблъсък между тези две империи приключва 

със създаването на нова държавнополитичес-

ка реалност, която е гарантирана с договорите 

от Сан Стефано и Берлин и в която Българс-

кият въпрос има централно място във воен-

ностратегически, политически и  междуна-

родноправен аспект. Ето защо изграждането 

на новото държавното управление в освобо-

дените български територии практически 

започва още по време на военните действия и 

се предхожда от предварителна подготовка, 

която включва внимателно проучване на ис-

торията, социалното и правнонормативното 

състояние на българските земи. Това е санк-

ционирано от специална Инструкция на рус-

кия император Александър ІІ, където се опре-

деля периметърът на правата и задълженията 

за завеждащия бъдещата Гражданска канце-

лария [1]. 

 

 

Първи законодателни инициативи за бъл-

гарската тютюнева индустрия 

 

На 16 ноември 1876 г. на този пост е наз-

начен княз Владимир Черкаски. Наред с во-

енните, публичноправните, държавно- уст-

ройствените  и политическите въпроси, които 

руската администрация е трябвало да утвър-

ждава, от особено значение за нормалното 

функциониране на всички аспекти от общест-

вения живот е способността на военновре-

менната  власт да организира ефективно дей-

ността си в областта на финансовата полити-

ка. Ето защо още на 5 юни 1877 г. с утвърде-

ния Проект за главните основания на финан-

совото управление се определя характера на 

данъците, случаите на освобождаване от да-

нъчни тежести, преустройството на цялостна-

та данъчна политика на османската държава, 

която до този момент е била действаща[2] 

Този проект е свидетелство за стремежа на 

законодателя да  централизира и канализира 

финансовата политика в окупираните от рус-

ката армия територии [3]. В условията на во-

енните действия, гарантирането на редовните 

финансовите постъпления е приоритет, а по 

отношение на косвените данъци най-важен е 

акцизът на тютюна и спиртните напитки. 
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Нормативните и практически действия в 

тази насока са в тясна зависимост от успевае-

мостта на цялостната фискална политика. 

Разбирането, че позитивните резултати при 

изграждането на организацията от финансо-

вите учреждения са тясно свързани с дотога-

вашните традиции, налага в значителна сте-

пен да бъде следвана практиката на системата 

от османската епоха [4]. Става ясно, че още 

във военновременния период законодателни-

те инициативи на руското управление имат за 

цел да изградят една функционираща финан-

сова система с временен характер до оконча-

телното утвърждаване на самостойната бъл-

гарска власт, като се използва османския и 

руския опит, съобразени със спецификата на 

българските условия. Целта е да се поставят 

основите на бъдещата финансова независи-

мост на България, както и да се осигурят дос-

татъчно парични постъпления, които да ком-

пенсират финансовите разходи от руска стра-

на по време на войната. В тази насока се из-

работват детайлни инструкци за временното 

устройство на данъчните учреждения в сан-

джаците и окръзите, т.нар. казнaчейства [5]. 

След Освобождението на България и смъртта 

на княз Черкаски, за Императорски руски 

комисар на 16 април 1878 г. е назначен княз 

Александър Дондуков-Корсаков, като още на 

10 април в специална инструкция се опреде-

лят основните правила, по които той трябва 

да работи. [6]  Един ден преди назначаването 

на княз Дондуков е издадена и допълнителна 

инструкция, с която към Императорския ко-

мисар се създава «Съвет за управление на 

княжество България», състоящ се от седем 

отдела. Той има характеристиките на Минис-

терски съвет, в който се обособява самостоя-

телен финансов и контролен ресор, управля-

ван от статския съветник Константин Андре-

евич Бух. [7] Другите отдели са: Вътрешни 

дела; Съдебен; Учебен и духовен; Военен; 

Пощи, телеграфи, пътни съобщения и общес-

твени работи; Канцелария за общите дела и за 

дипломатически отношения и към нея статис-

тическо бюро. Така, наред с въпросите за 

устройството на новата държава, военното 

дело, съдебната система, организирането на 

полицейската служба, медицинското дело, 

паспортния режим и редица други, от особена 

важност са и дейностите на финансовия отдел 

към Съвета за управление [8].  

В специално Указание  от 26 октомври 

1878 г. се формулират  дейностите на отдел-

ните отдели и периметъра на техните отго-

ворности. В рамките на 33 параграфа към 

това указание се постановяват и отговорнос-

тите и правата на финансовото ведомство. 

Практически то е натоварено да ръководи 

цялата финансова, бюджетна, банкова, валут-

на, митническа, данъчна и акцизна политика. 

Също така, поради отсъствието на отделен 

стопански отдел, Финансовият отдел има 

правомощията и на икономически ресор и е 

натоварено да управлява държавната собст-

веност, да регулира процесите на национали-

зация и отчуждаване на държавните имоти, да 

управлява минералните ресурси, да дава раз-

решения за откриване на заводи и фабрики от 

частни и юридически лица и пр. [9]. Параграф 

№ 9 от този документ  изрично третира пра-

вомощията на финансовия отдел да преразг-

леда съществуващото положение с акцизните 

стоки - вино, тютюн и сол и да определи раз-

мерите и начините им на облагане. 

На практика финансовата система при 

Дондуков се усъвършенства, утвърждават се 

основите и на митническото дело, учредява се 

БНБ. В специално Обявление от 25 януари 

1879 г. Императорският руски комисар в Бъл-

гария княз Александър Дондуков-Корсаков 

открива Българската народна банка. [10] Как-

то при всички основни направления на дър-

жавния живот, за по-доброто регулиране и 

управление на финансовите дела се издават 

редица Временни правила и Инструкции. При 

тяхното изготвяне са съхранени някои поста-

новки от османските наредби, които от своя 

страна отразяват и европейската практика в 

тази област, с цел да се стимулира търговския 

оборот, финасовите операции и цялостната 

стопанска дейност. [11] Те имат характер на 

специални наредби за отделните области и в 

тази връзка от съществено значение са този 

тип актове в областа на тютюневата полити-

ка. На 1 февруари 1879 г. княз Дондуков-

Корсаков утвърждава Временни правила за 

акциза на тютюна, а на 5 февруари 1879 г. са 

обнародвани и Тарифи на бандеролите  за 

приготвяне на тютюневи изделия и Разписа-

ние за патентния налог за право на търговия с 

тютюн [12]. Същата година, на 14 юни е об-

народвана и изготвената от Финансовия отдел 

към ВРУ Инструкция за приложението в 

действие на Временните правила [13]. Вре-

менните правила регламентират всички прак-

тически въпроси, свързани с общите положе-

ния и стандартите за производство, вносна и 

износна търговия със суров и обработен тю-

тюн и тютюневи изделия, акцизната политика 
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за различните тютюневи изделия, статута, 

организацията и начина на откриване и зак-

риване на тютюневи фабрики [14]. 

Посочените  актове са основните правно-

нормативни инициативи на ВРУ в областта на 

тютюневата  индустрия. Регламентирането на 

тютюневата материя е част от цялостното 

устройство на въпроса за косвените данъци 

като съществен елемент на фискалната сис-

тема. От руска страна е оценено, че тази об-

ласт е недостатъчно ефективна в условията на 

османската власт, което амбицира княз Дон-

дуков-Корсаков да подобри значително съ-

ществуващото положение [15]. 

 

Заключение 

 

Внимателният прочит на всички горепосо-

чени нормативни актове дава основание да се 

направят някои съществени изводи, свързани 

с финансовите и политическите намерение на 

законодателя по отношение на тютюневото 

производство. 

1. Тютюнопроизводството, търговията и 

потребелението на тютюневите изделия е 

област, която трябва да бъде разгледана ком-

пактно в контекста на фискалната политика 

на ВРУ. Отношението към този сектор е в 

процес на формиране на държавна политика, 

като се следват традициите от предосвобож-

денския период и опита на руската страна. 

2. На сектора се гледа преди всичко като 

източник от сферата на косвените данъци, 

които гарантират,  макар и малки, но бързи и 

сигурни постъпления в хазната. Все още няма 

регламентиран механизъм, с който да се уп-

равляват всички процеси в детайли и поради 

това се налага допълнително уточняване с 

последвали подробни инструкции. 

3. Тежестта пада върху намерението на 

властта да установи ефективен контрол върху 

контрабандата с тютюневи изделия и спеку-

лата с тази акцизна дейност. Макар делът на 

финансовите постъпления от акциза и дей-

ностите около производството и търговията с 

тютюн все още да е твърде скромен като част 

от всички взимания на фиска, личи разбира-

нето за значителната роля на този отрасъл в 

бъдеще. Затова се правят и поредица от зако-

нодателни промени, които максимално да 

доближат държавния интерес до очакваните 

резултати. 

4. Целта е да се постави на здрава норма-

тивна и фискална основа един стопански от-

расъл, който поради специфичните за българ-

ското пространство климатични, социално-

битови и търговски причини ще играе водеща 

роля в българската икономика през следва-

щите десетилетия. 

Ето защо, ако метафорично оценим ролята 

на ВРУ в областта на тютюневата индустрия, 

трябва да признаем, че в дима на всяка изпу-

шена българска цигара се усеща не само спе-

цифичният аромат на природната даденост, 

трудът на българския селянин, магията на 

миналото достолепие и социализиращата 

роля на тютюна, но и геният на руската зако-

нодателна мисъл. 
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ABSTRACT:  Changes in the political map of the world and Europe in the last two decades have 

implications for European security system warranting its modification.The source of new challenges and threats 

to global, regional, including European security are the processes that accompany globalization. Decisions on 

issues of international security as a whole is expected of the most powerful and important actors in international 

relations. Creating a modern system for solving Europe's problems, developing new reliable mechanisms for 

internal regional security with the participation of Russia became a vital task in Europe. This is due to the 

disappearance of previous European security system built on the balance of forces great powers, the spread of 

European integration processes in military and foreign policy areas. 
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Въведение 

 

Обезпечаването на сигурността се явява 

ключов проблем в международните 

отношения. Процеса на глобализация в 

международните отношения е довел до факта, 

че регионалната и глобалната сигурност са 

тясно свързани. Източникът на нови 

предизвикателства и заплахи за глобалната, 

регионалната, включително и на европейската 

сигурност са процесите, които съпътстват 

глобализацията. Те са свързани с появата на 

нови заплахи и предизвикателства от 

различно естество. Промените в 

политическата карта на света и Европа през 

последните две десетилетия се отразяват на 

Европейската система за сигурност, 

обуславяйки  необходимостта от нейното 

изменение. 

С появата на съвременни видове 

въоръжения, разпространението на ядрени и 

други оръжия за масово унищожение, 

нарастване на организираната престъпност, 

екологични катастрофи, проблема с 

безопасно съществуване на хората става все 

по-важно. Поради това в съвременните 

условия, перспективите за формиране на нова 

система за сигурност на Европейския 

континент е основен приоритет на 

Европейския съюз и Руската федерация. 

Русия  в контекста на европейската 

сигурност 

 

Съществуващите в XX век схеми на 

взаимодействие на Русия с европейските 

съседи   дълго време поддържат в Европа 

военнополитически баланс и спасяват 

континента от заплахата за военен  конфликт.  

Разпада и изчезването им обаче „оставят 

неопределено мястото на Русия в системата 

на европейската безопасност” [19]. 

Европейската сигурност традиционно се 

разглежда в чисто регионален контекст още 

по времето на „студената война”.  

Европейската подсистема на международните 

отношения  в този период е централна  в 

глобалната  система на биполярното 

противопоставяне на две свръх държави. 

Поради това, съществуващите в Европа 

противоречия между двата блока  имат 

регионално и глобално измерение. Процесът 

на трансформация в системата на 

европейската сигурност в 

постконфронтационния период, оказва 

въздействие върху ролята и мястото на Русия 

в новата архитектура на европейската 

сигурност и в по-широк контекст - Евро-

Атлантика. 

Появата на нови заплахи и 

предизвикателства пред международната 
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общност обаче, се явява стимул за изграждане 

на европейската сигурност, която е в 

състояние да донесе на всички страни и 

региони в Европа възможност да се 

интегрират към съществуващия Европейски 

съюз [15]. Осъзнаването на глобалните 

заплахи за сигурността в региона  

националните,  и други концепции за 

сигурност, подчертават необходимостта от 

адекватни отговори на глобалните 

предизвикателства и рискове. 

Руската федерация е ключов играч в 

геополитическата сфера и сферата на 

сигурността на глобално и регионално 

равнище. Тя има съществена роля в Съвета за 

сигурност на ООН, както и в области, които 

са тясно свързани с него по силата на 

исторически, икономически, политически и 

културни причини [6]. 

Промените в глобалното геополитическо 

пространство актуализира пред Русия   

въпроса за местоположението и степента на 

нейното участие особено в европейската 

система за сигурност, което е отразено в 

приоритетите на външната политика на 

страната. Явявайки се исторически и 

географски част от Европа, Русия заема 

особено положение, доколкото икономически 

и политически принадлежи към групата на 

страните, включени в процеса на 

модернизация. Същевременно, необходимо е 

да се отбележи, че за голяма част от 

европейските страни, тези процеси са вече 

минал етап. 

Според някои анализатори 

геополитическите перспективи на Русия и 

ЕС, както и техните възгледи на принципите 

на международните отношения въобще не са 

толкова сходни, както е прието да се счита. 

Още повече, че те доста се различават и 

продължават все повече да се отдалечават. 

САЩ остават за Европа основен съюзник и за 

дадения момент ЕС не смята да го сменя с 

Русия [2]. Същевременно ЕС се явява 

дългосрочен партньор на Русия. Отношенията 

между Русия и ЕС се основават на 

принадлежността към европейската 

историческа и културна традиция, 

привързаността към общите хуманистични и 

демократични ценности. Европейският съюз 

във все по-голям мащаб приема ролята на 

самостоятелен фактор в системата на 

формиращия се многополярен свят. Насоките 

за сътрудничество на Русия и ЕС в сферата на 

колективната безопасност, от момента на 

завършване на Студената война, се открояват 

в сключване на Споразумение за 

партньорство и сътрудничество (СПС) през 

1994 г. между Руската федерация и ЕС. 

Особено внимание е отделено на такива 

насоки за сътрудничество като икономическа, 

енергийна, външна политика и безопасност на 

Русия и ЕС.  

По инициатива на Асамблеята на 

Западноевропейския съюз през 1995 г. се 

установява постоянно сътрудничеството й с 

Руската федерация. Съществен момент за 

легитимиране на руския фактор в 

европейската сигурност е консенсусното 

решение от 1994 г. за превръщане на 

Съвещанието за сигурност и сътрудничество 

в Европа в Организация за сигурност и 

сътрудничество в Европа (в сила от 1 януари 

1995 г.) [1].   

Според някои автори Русия и ЕС носят 

главна отговорност за безопасността и 

стабилността в Европа и света. Разликата 

между подходите са отразени в стратегиите за 

сътрудничество на страните. През 1999 г. ЕС 

приема Обща стратегия по отношение на  

Русия (Кьолн, 3-4 юни 1999 г.), а Русия - 

Стратегия за развитие на отношенията на 

Руската федерация и Европейския съюз в 

средносрочен план (2000- 2010 г.) (подписана 

в Хелзинки на 22 октомври 1999). 

Необходимо е да се отбележи обаче и 

разминаване на целите на тези документи. 

Сред основните цели на Общата стратегия на 

ЕС спрямо Русия се гледа в посока на 

трансформация в Русия да "даде на Русия 

способността да се интегрира в европейското 

икономическо и социално пространство." 

Основните цели в Стратегията на развитие на 

отношенията между Руската федерация и 

Европейския съюз в средносрочен план 

(2000-2010 г.) се явява обезпечаване на  

националните интереси и засилване на ролята 

и авторитета на Русия в Европа и в света [9].   

В документа е посочено, че 

партньорството между Русия и ЕС "в 

разглеждания период ще се основава на 

договорни отношения, т.е. без официално 

заявената цел на присъединяване или 

"асоциация"на Русия с Европейския съюз." 

Изследователите отбелязват, че и двата 

документа  разработват Съвместна 

политическа декларация за партньорство и 

сътрудничество между Русия и ЕС (декември 

1993, Брюксел) и са опит за преодоляване на 

кризата в отношенията на Русия със Запада, 
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повод за която  става  военната операция на 

НАТО в Югославия (март-юни 1999 г.) и  

разширяването на НАТО с  включването на 

Полша, Чехия и Унгария през март същата 

година. 

Съгласно програмните документи в 

областта на военно-политическата област, 

партньорството трябва да бъде насочено към 

постигане на следните цели: 

1. Обезпечаване на европейската 

сигурност със силите на самите европейци 

без изолация от САЩ и НАТО, но и без 

техния монополизъм на континента. 

2. Практическо сътрудничество с Русия в 

сферата на сигурността (миротворчество), 

управление на кризите, различните аспекти 

на ограничение и съкращаване на 

въоръжението. 

3. Военно-техническо  сътрудничество 

отчитайки перспективите за създаване на  

европейска «отбранителна идентичност», 

предотвратяване и ликвидация на локалните 

конфликти и престъпност в Европа [12].    

Анализът на двата документа позволява да 

се направи извода, че те представляват 

солидна основа за развитието на 

сътрудничеството в различни области. Що се 

отнася до реално взаимодействие, той все 

още не може да се разглежда като 

пълноценно и взаимноизгодно [3].  

В исторически аспект руските подходи за 

осигуряване на европейската сигурност и 

анализирането на отношенията между Русия 

и водещите страни на ЕС в сферата на 

безопасността са отразени в Договора за 

европейска безопасност (ДЕБ).   

Предложението е направено през 2009 г. от 

тогавашния президент на Русия Д. А. 

Медведев на западните партньори.  

Предложенията отразени в ДЕБ, насочени 

към създаването на нов механизъм за 

колективно поддържане на мира в Европа се  

възприемат нееднозначно от европейците. От 

една страна  някои страни (по-специално 

Германия, Франция, Испания и Италия) 

виждат необходимостта от определяне на 

нова система за европейска сигурност, в 

която Съединените щати да играят 

второстепенна роля, както и значението на 

Русия като партньор в стратегическата 

сигурност за постигането на мир и стабилност 

в Европа. Въпреки това, тези страни са в 

полза на запазването на върховенството на 

НАТО в европейската сигурност и за 

запазването на "преговорната" роля на ОССЕ. 

Те също така представят редица искания за 

разширяване на тълкуването на понятието за 

сигурност чрез включването на такива 

понятия като: правата на човека, енергийната 

сигурност, и така нататък, а не ограничени до 

hard security. От друга страна има страни 

(Прибалтика, страните от Централна и 

Източна Европа и Обединеното кралство), 

които   възприемат негативно проекта от 

самото начало [4].  

Една от основните пречки за ползотворен 

диалог между Русия и Европа по въпросите 

на сътрудничеството в областта на 

сигурността и подписания Договор за 

европейска безопасност се състои в различно 

разбиране на понятието "сигурност" на 

европейците и руснаците. Терминът 

"сигурност" е доста гъвкав и може да включва 

в допълнение към "традиционната" твърда 

сигурност също икономическата, екологични 

и други видове сигурност.  

В Европа считат, че сигурността е процес, 

който е необходимо да се регулира с 

определен набор от правила и норми за 

поведение на държавите и институциите. В 

европейския смисъл "сигурност", в 

допълнение към военно-политическия, 

включва и гражданския компонент. При това 

ролята на последното нараства след 

приключване на Студената война, особено в 

сферата на защита на правата на човека, 

енергийните и екологически измерения. В 

Стратегията на ЕС за сигурност се подчертава 

че "Сигурната Европа е в един свят, който 

трябва да бъде по-добър" [6].  

По този начин Европа, която е в състояние 

да намери адекватни отговори на основните 

предизвикателства и заплахи, идващи от 

вътрешността, започна да се отделя 

специално внимание на външни заплахи  

произхождащи от Изток и в региона на 

Средиземно море.  

Според схващанията на дипломатите и 

политиците от Русия сигурността е 

състояние, което трябва да се поддържа с 

помощта на правно обвързващи документи  

[5].  В разбирането на Русия, ключови се 

оказват  военно-политически аспекти на 

сигурността. В допълнение руското 

ръководство отделя основно внимание  на 

вътрешните предизвикателства и заплахи за 

националната сигурност, тъй като има голям 

брой нерешени проблеми, като например 

проблемът с екстремизма и тероризма в 

Северен Кавказ. Както е видно, пропастта 
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между европейската и руската "сигурност" е 

достатъчно голяма.  

В продължение на повече от две 

десетилетия, трансатлантическата сигурност е 

построена на един подход, който търси 

разработването на общи стратегии с Русия за 

справяне с глобални и регионални проблеми 

със сигурността, а не конкурентни стратегии 

срещу Русия за решаване на регионални 

проблеми със сигурността. Елементите на 

пробив, разпадането, и натрупване на 

стратегия на Путин представляват 

фундаментална промяна на руската политика 

и  трайно, стратегическо предизвикателство 

за Европа. Това е стратегически курс за 

Русия, решение, взето и стратегия "в 

действие", дълбоко вкоренен в руския 

манталитет и руските институции на властта, 

който очертава как ще бъде разработена и 

използвана властта през месеците и годините 

напред във времето. Следователно, това е не 

само предизвикателство към управлението на 

кризи на Европа. Приложението на такава 

руска стратегия е с потенциал  за възникване 

на множество и разнообразни форми на кризи 

[20]. 

Според някои изследователи  сигурността 

на Русия е невъзможно да бъде представена  

извън взаимодействието с международните 

институции:  ООН, ОССЕ, ЕС и НАТО. Русия 

трябва да  изгради европейска система за 

международна сигурност, която ще отговаря 

на съвременните изисквания, като борбата с 

новите предизвикателства пред човечеството 

и националните си интереси. Световната 

общност от своя страна, се интересува от 

ефективното функциониране на 

икономическото и политическото 

пространство на Русия [15]. 

Върху съвременните руски подходи към 

осигуряване на европейската безопасност 

оказва влияние не само недоверието на Русия 

към бившите противници, но и 

двойствеността на нейното геополитическо 

положение. Тъй като Русия е голяма страна, 

за ЕС е трудно да може безболезнено за себе 

си да я допусне да стъпи в неговите редици. 

Така Русия не само няма да реши, а и ще 

попречи на разкола на европейския континент 

на Нова и Стара Европа. Но при всичко това 

тя остро се нуждае не само от икономическо 

сътрудничество със страните от ЕС, но и от 

по-тясна координация с Европа по всички 

основни въпроси на външната политика за 

геополитическо връщане към живота в 

съвременния свят. Тази геополитическа 

двойнственост ще подтиква Русия от една 

страна към сътрудничество с Европа, а от 

друга – към конфликтен характер на 

взаимоотношения с нея. 

 

Руската федерация и Европейския съюз – 

взаимодействие в политиката за сигурност 
 

Редица изследователи подчертават 

съществената роля на Европейския съюз в   

структурите на европейската сигурност. 

Всяко действие  насочено към осигуряване на 

стабилно международно развитие се оказва 

превантивно при регулиране на кризи. В тази 

област действията на ЕС са най-успешни. 

Процесът на разширяване на ЕС често се 

определя като най-успешното направление в 

областта на външната политика на ЕС 

[1,17,26]. 

Въпреки това ръководството на ЕС очаква 

да се запази стабилизиращия ефект върху 

региона, който ще осигури на Съюза самото 

му съществуване. Механизмът, който трябва 

да допринесе за това развитие  е  "Политиката 

за съседство" -  амбициозен проект, който 

цели да се даде тласък на динамиката на 

разпокъсаните програми за сътрудничество 

на ЕС със съседните страни в Източна 

Европа, Кавказ и Средиземноморието [23].    

Политиката за съседство е форма на 

регулиране на отношенията с трети страни и е 

подходяща от гледна точка на 

бюрократичните структури на ЕС и не води 

до никаква синхронност в развитието на 

страните партньори на ЕС. За онези страни, 

които не губят надежда да се присъединят 

към ЕС в дългосрочен план, Политиката на 

съседство е само междинен етап по пътя към 

тази цел [27].   

За страните, които не  свързват бъдещето 

си  с членство в ЕС и съставят по-голямата 

част от партньорите на Европейския съюз в 

рамките на Политиката на съседство, 

отношенията с ЕС в значително малка степен   

определят посоката на тяхното политическо 

развитие. Това се отнася преди всичко за 

страните от Средиземноморието, много от 

които не са склонни да се доближат до 

предоставените от Европейския съюз 

демократични стандарти, което предизвиква 

нарастващото безпокойство на ЕС. През 2008 

г. по инициатива на френския президент 

Никола Саркози е създаден "Съюз за 

Средиземноморието", предназначен да 
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спомогне за преодоляване на застоя в 

развитието на региона [21].   

Продължава се линията на външна 

политика на Русия по европейското 

направление с цел преодоляване на 

последните преживелици от конфронтацията 

от времето на Студената война и 

изграждането на качествено нови отношения 

в сферата на европейската безопасност.  

Европейският съюз не може да 

пренебрегне нарастващия поток от имигранти 

от Северна Африка и факта, че Близкият 

изток остава един от най-нестабилните 

региони на света. ЕС би могъл да се опита да 

предложи нови стимули на страните в 

региона да предприемат необходимите 

вътрешни реформи, но проекта на Саркози не 

предвижда  стъпка напред в това отношение. 

Съюзът за Средиземноморието е популистки 

елемент в концепцията. Това позволява на 

Саркози в хода на  френската президентска 

кампания през 2007 г. да  провъзгласи твърда 

опозиция за присъединяването на Турция към 

ЕС, което е свързано с френските фобии 

срещу имигранти и по-специално към 

турците. Всички други политически цели, с 

изключение "подправяне" на членството на 

Турция в ЕС, могат да бъдат решени в 

рамките на съществуващата политика на 

добросъседство. 

Проектът за създаване на общо европейско 

пространство от Атлантика до Урал, обаче  

остава в ролята на външно-политическата 

риторика, а не на практическата политика. ЕС 

и Руската федерация се стараят да реализират 

своите външно-политически интереси, при 

това оставяйки общоевропейското 

пространство дезинтегрирано. Съществува и 

гледна точка, че европейската система за 

безопасност протича даже насилствено. За 

това говори военната намеса на НАТО против 

Югославия (1999 г.).    

В резултат на сблъсъците между Русия и 

Грузия през август 2008 г. ЕС засилва 

опасенията си за "замразени конфликти", 

въпреки че тяхната потенциална опасност 

никога не е била тайна.  Войната между двете 

държави, която би трябвало да стане нова 

стъпка на противопоставяне на Русия и 

Запада, не довежда до необратими отношения 

с ЕС, който не само не отхвърля 

сътрудничеството с Русия, но и предлага да 

се започнат преговори за ново Съглашение за 

партньорство и сътрудничество с Русия.  

Руските партньори са свикнали с 

"твърдостта" на руската реторика, но се 

съобразяват и с факта, че това не означава 

съгласие, а поражда общ песимизъм за 

възможно сътрудничество с Русия. Търсенето 

на потвърждения за тази "твърдост" във всяко 

руско изявление, обаче може да доведе до 

грешки в анализа. Своеобразен пример са 

последствията от "петте принципи на 

външната политика", провъзгласени от 

Медведев, веднага след конфликта с [10].    

Принципите са свързани със: съблюдаване 

на международното право; многополюсност; 

развитие на приятелските отношения "с 

Европа, САЩ и други страни"; защита на 

живота и достойнството на руските граждани, 

„където и  да се намират; съществуването на 

региони, където Русия има привилегировани 

интереси. 

В контекста на събитията в Украйна 2013-

началото на 2014 г. се наблюдава явно 

изостряне на отношенията между Русия и ЕС. 

Анализаторите посочват, че през 2015 г. 

отношенията между Русия и ЕС са в най-

лошата си форма проследени в исторически 

контекст. Официални политически контакти 

са блокирани, с изключение на дейностите на 

техните представителства, съответно в 

Брюксел и Москва, както и сътрудничеството 

в рамките на "шестте" в преговорите за 

ядрените въпроси с Иран.   

Провокирането на Украинската криза, 

според анализаторите в значителна степен се 

държи и на политиката на ЕС, който въведе 

поредица от санкции по отношение на Русия, 

в следствие на нейните ответни действия в 

Крим [24,29,30].  

Вследствие на това ЕС и Русия са с 

влошени отношения в сферата на 

икономиката. Последните икономически 

изследвания и анализи ясно очертават 

негативното влияние на санкциите върху не 

само върху икономиката на Русия, но и на 

европейските страни. Според изчисленията на 

Австрийския институт за икономически 

изследвания, в следващите няколко години 

загубите може да достигнат около 100 

милиарда евро и 2 милиона загубени работни 

места. Темпът на германския икономически 

растеж ще се забави до 1%. Италия губи над 

200 хиляди работни места и растеж на БВП 

0.9%, Франция -почти 150 хиляди работни 

места и 0.5% [31]. Независимо от това, ЕС 

удължава санкциите и през 2016 г. Бизнес 

организациите на редица страни от ЕС като 
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Германия, Франция, Италия, Финландия, 

България и редица други, открито изразяват 

негативно отношение към санкциите. 

Същевременно обаче, последните посочват, 

че санкциите  са акт на "висшата политика" и 

те ще следват приетите политически 

решения. 

Ефективността на санкциите често не е 

очевидна, но това е не води до намаляване на 

тяхната употреба. ЕС използва често този 

инструмент в много случаи  с цел по-лесно да 

се координират  някои оперативни действия, 

свързани не с теоретична загуба на изгода 

(както е в случая със санкциите), а с реалните 

разходи, които имат свойството постоянно да 

се увеличават. Обект на санкции от страна на 

ЕС са около 30 страни, както и отделни лица 

(като заподозрени от Международния 

наказателен трибунал за бивша Югославия) и 

организации (с терористичен характер) [22].  

Налагането на санкции във всички случаи 

е свързано с недоволството на ЕС за зачитане 

правата на човека и демократичните 

стандарти в трета страна или ролята на 

страната в ескалацията на международно 

напрежение. 

Украинската политическа криза е най-

сериозното предизвикателство за  

европейската безопасност  след разпада на 

Югославия и серията етнополитически  

конфликти на Балканите. Той става причина  

за най-голямото противопоставяне  между 

Русия и Запада за целия период след 

приключване на студената война. Разликите 

между Москва от една страна, Вашингтон и 

Брюксел от друга и преди са съществували. 

Въпреки това, настоящият сблъсък протича  

на фона на осъзнаване от страна на Москва за 

опитите на постсъветска Русия  да се 

интегрира  в западния свят, съхранявайки 

своята "специална позиция" по редица 

въпроси - на първо място сигурността на 

своето " близко съседство". 

Основното съществено противоречие на 

санкциите като инструмент е именно в това, 

че те се използват във връзка с 

недемократични режими, които имат всички 

необходими лостове за прехвърляне   товара 

на санкциите върху населението, както и 

отговорността за тяхната тежест - от 

инициаторите на санкциите.  Дори 

целенасочени санкции срещу висши 

служители на третата страна по-скоро 

допринасят за създаването на  атмосфера 

"обсадена крепост" в санкционираната 

страна, отколкото за нейната демократизация. 

Политиката на санкции от страна на 

европейските страни и САЩ и европейските 

страни не са единствената причина за 

забавяне темповете на икономически ръст и 

финансова криза в Русия, но допринася за 

развитието на събитията по негативен 

сценарий. На този фон в Русия се 

утвърждават „отбранителни настроения”. 

Анализаторите подчертават, че премахвайки 

основното измерение на стратегическо 

сътрудничество от политиката на Русия и 

заменяйки го с такъв на стратегическо 

съревнование със Запада, Путин поставя 

Русия на един напълно различен азимут, 

който изисква съвсем различни, и 

изключително предизвикателни начини да се 

поддържа, развива и засилва  на нейната сила 

и сигурност в бъдеще  [20]. 

Различията във възприятията за 

сигурността са отразени и в Новата 

стратегията за национална сигурност на 

Руската федерация в  която САЩ се определя 

като част от заплахите за Русия. Документът 

озаглавен "За стратегията за национална 

сигурност на Руската федерация"  замества 

версията от 2009 година, одобрена от 

предишния президент Дмитрий Медведев, в 

която не се споменава САЩ и НАТО. 

"Укрепването на Русия се случва на фона на 

нови заплахи за националната сигурност, 

която има сложен и взаимосвързан характер"  

в стратегията [16]. Според ръководството в 

момента върху Русия се упражнява 

"политически, икономически, военен и 

информационен натиск. В документа се 

посочва, че Съединените щати и 

Европейският съюз са подкрепили 

"антикоституционен преврат в Украйна", 

който е довел до дълбоко разделение в 

украинското общество и до военен конфликт. 

Оценката категорично показва, че 

разширяването на НАТО е заплаха за 

националната сигурност на Русия и, че САЩ 

са разширили мрежата си от военно-

биологични лаборатории в съседните на 

федерацията държави. Този документ е 

основа за планирането на стратегията за 

националната сигурност за различните 

държавни институции на Русия.   

В доклад на Руския съвет по 

международни отношения през 2015 г. 

специалисти от Русия, САЩ и ЕС предлагат 

своите експертни становища за преодоляване 
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на кризата в Украйна [13]. В тристранния 

анализ се разграничават няколко сходни 

позиции. Всички експерти отчитат, че за най-

бързо разрешаване на украинската криза е 

необходимо   да се започне разискване за 

проблемите на сигурността в Европа. 

Теоретични дискусии за европейската 

архитектура за сигурност, без да взема 

предвид ситуацията в Украйна не разполагат 

с много смисъл. Общото мнение е, че 

влошаването на отношенията между Русия - 

Запад на този етап е по-опасно, отколкото в 

последните десетилетия на Студената война. 

На трето място, експертите единодушно 

призовават да се преодолее  тенденцията на 

обръщане към конфронтация. Специалистите 

посочват, че се чувстват отговорни за 

запазването на съществуващите канали на 

комуникация и се съгласяват с 

необходимостта от експертен диалог свързан 

със важните различия в официалните 

позиции.   

По редица въпроси   в позициите на трите 

групи се открояват значителни разлики. Сред 

тях са: 

• в общата оценка на ситуацията в 

Украйна; 

• в подхода към преразглеждане на общите 

интереси и възможно сътрудничество в 

променящия се контекста на европейската 

сигурност; 

 • в оценките на оптималното използване 

на съществуващите инструменти и 

механизми, които да защитават техните 

интереси. 

Според Ковингтън Европа трябва убеди  

Москва, че кампанията на Русия няма да 

успее нито в пренаписването на принципите 

на сигурността в Европа, нито във 

възстановяване на своята стратегическа 

конкурентоспособност чрез средствата и 

мерките, които в момента прилага.  В същото 

време, Европейската политика за сигурност 

трябва да се стреми да разубеди 

дестабилизиращите подходи на Русия за 

постигането на тези цели. Подходящи, 

балансирани, смислени и трайни 

политически, икономически и военни мерки, 

които обезценяват инвестициите на Русия в 

анахронични подходи към сигурността, 

спадане на напрежението, и отклоняване на 

преднамерени действия на дестабилизация ще 

бъдат от най-голяма стойност за Европа в 

този период на обновена конкуренция от 

страна на Москва [20]. 

Предвид взаимодействието на Русия с 

водещите държави-членки на ЕС в сферата на 

осигуряването на европейска сигурност 

следва да се разглежда взаимодействието й 

със страните на ЕС, играещи важна роля в 

осигуряването на системата за безопасност - 

отношенията на Русия с Великобритания, 

Франция, Италия, Испания, Германия и 

Полша, които се явяват ключови за Русия в 

построяването на новата архитектура за 

европейска безопасност. Перспективата за 

развитие на сътрудничество на Русия с по-

горе споменатите страни от ЕС, след 

влизането в сила на Лисабонския договор, 

зависи като цяло от отношенията на Русия и 

ЕС. Обаче това не означава, че двустранните 

отношения с тези страни не могат да бъдат 

плодотворни.  В значителна степен това 

зависи от състоянието на международния мир 

и от способността на ЕС и Русия съвместно 

да преодоляват стереотипите на миналото в 

двустранните отношения. 

Съгласно Концепция за безопасност на 

общите пространства на Русия и ЕС в общото 

пространство на външна сигурност на ЕС и 

Русия трябва да бъдат включени представите 

за това, че то се явява общо пространство на 

външна сигурност на Русия и ЕС в 

географски план,  съвместно решаване на 

международни  въпроси, включително 

готовността да се използва военна сила, общи 

представи не само за заплахите, но и 

вероятните противници, създаване на общи 

военни сили на ЕС и Русия  необходими за 

провеждането на съвместни мироопазващи 

операции и т.н.  [7].   

Развитието на отношенията между Русия и 

ЕС в областта на сигурността са 

възпрепятствани от липсата на адекватна 

правна рамка и несъответствия в тълкуването 

на концептуално, политическо, правно и 

административно-пространството на общата 

европейска сигурност; съперничеството и 

противоречията на Русия, ЕС, САЩ, НАТО, 

страните от бившия Съветски съюз; проблема 

за развитието на вътрешната и външната 

политика на ЕС.  

Създадената система за сигурност и  

управлявана в условията на Студената война 

(Заключителния акт от Хелзинки, създаването 

на ОССЕ, съветско- американските 

споразумени   областа на стратегическите 

ракетно-ядерни сили, „мерки на доверие"). 

След завършването й, системата постепенно 

деградира, а през 2014 г. престава да 
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съществува.  На съвременния етап 

европейската сигурност в още по-голяма 

степен, отколкото в началото на миналия век 

е свързана с глобалната сигурност, свързана 

със заплахи от ислямския фундаментализъм и 

международния тероризъм.   

В последните месеци въпросът за 

перспективите в отношенията между ЕС - 

Русия  е  обсъден в Москва, Брюксел и 

столиците на страните от ЕС. Според някои 

анализатори дори и с успешния изход на 

Украйнската криза, предишните отношенията 

между ЕС и Русия няма да се възстановят.  

Въпреки това от съществено значение е 

сътрудничеството между двете страни 

свързано с общи проблеми, преди всичко в 

областта на сигурността. На съвременния 

етап Русия и ЕС (с участието на НАТО) са 

ангажирани с увеличаване на военния си 

потенциал за сигурност, като не отчитат 

факта, че европейската сигурност може да се 

осигури само със съвместни усилия. Според 

Ковингтън [20], Путин превъоръжава Русия, 

връщайки цялостния й военен подход  

относно сигурността, промяна на 

концепциите на отбраната, приемане на 

непрекъснати стратегии за дестабилизиране 

срещу съседни държави, и връщане към 

старите политически формули за вътрешна и 

външна сигурност. Всички те са обосновани и 

рационализирани чрез възприеманата заплаха 

наложена от системата за сигурност на САЩ 

и Европа около Русия. Неговата политика 

изисква променена Европа, за да се подобри 

руската стратегическа конкурентоспособност 

и изисква да се избегнат политическите 

промени вътре в Русия [20]. 

 

Руската политика за сигурност и НАТО 

 

Политико-дипломатическите аспекти на 

сътрудничество на Русия и ЕС в сферата на 

безопасност са зависими от анализа на 

формирането на НАТО-центричния модел за 

безопасност в Европа (1991-2013 г.)  Според 

някои анализатори основната роля на НАТО в 

европейската сигурност е свързана с 

откритата му амбиция да бъде 

“стабилизираща рамка за цяла Европа”. В 

началото на ХХІ в. Алиансът е изправен пред 

сериозни проблеми, които обективно 

ограничават възможността да съхрани 

водещата си позиция: фактическото 

неравноправие между страните-членки, 

неубедителните операции извън собствената 

зона на сигурност и в разрез с 

международното право, кризата на 

идентичността, недостига на стратегическа 

визия в новата среда на международната 

сигурност [1,13]. 

Отношенията между Русия и НАТО са 

постоянно във фокуса на вниманието на 

експертната общност. Продължават да търсят 

възможни начини за засилване на 

сътрудничеството, въпреки че е ясно, че не 

всички предложени идеи в крайна сметка ще 

бъдат изпълнени. Института за съвременно 

развитие (ИНСОР) определя редица 

перспективни в областта на сътрудничеството 

- обмен между военни учебни заведения, 

сътрудничество в областта на логистиката, 

съвместна борба срещу тероризма, 

подкрепата на Русия към силите за бързо 

реагиране на НАТО [11].   

Пробив в отношенията между Русия, 

европейските държави и САЩ в областта на 

сигурността се появява през ноември 2010 г., 

в Лисабонската среща на върха на НАТО. 

Двадесет и осем страни членки приеха 

Декларацията от Лисабон, с която канят 

Русия да си сътрудничат с НАТО "в онези 

области, в които двете страни имат общи 

интереси" [25].  

В навечерието на срещата на върха в 

Лисабон на НАТО, ИНСОР заедно с 

британския Институт за стратегически 

изследвания излагат идеята за интеграция на 

Русия с НАТО, без гаранции за колективна 

сигурност и изработване на Стратегическа 

концепция на НАТО и Русия  [28].  

Най-голям интерес представлява идеята за 

стратегически документ, който може да бъде 

разработена съвместно между Русия и НАТО, 

което изисква постигането на консенсус по 

редица въпроси, предизвикващи остри 

различия между партньорите, но в това е 

смисълът на работата по общата доктринална 

основа. Процесът на сътрудничество между 

Русия и НАТО многократно е бил подложени 

на изпитния, най-тежкото от които бяха 

разногласия по въпроса за Косово през 1999 г. 

и Грузия през 2008 г., но той не изглежда 

безперспективно. 

От 1994 г. в рамките на програмата 

"Партньорство за мир" страните отработват 

оперативното взаимодействие една с друга. 

Обсъжданите теми в Общността на 

независимите държави (ОНД) – урегулиране 

в Афганистан, борбата с тероризма, 

организацията за търсене и спасяване по 
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море, неразпространението на оръжия за 

масово унищожение - представляват голям 

интерес за двамата партньори [25].  В 

приетата през 2010 нова стратегическа 

концепция на НАТО се отбелязва, че 

„алиансът не разглежда нито една от страните 

в качеството на противник”. От това следва, 

че това твърдение се отнася и за Русия. От 

своя страна НАТО провъзгласява, че не 

представлява заплаха за Русия, освен това 

алиансът се „стреми към истинско 

стратегическо партньорство с Русия и ще 

предприеме съответните действия, очаквайки 

взаимност от руската страна” [18].  Това може 

постепенно да осигури необходимия растеж 

на взаимно разбирателство и доверие. 

Съобразно общата структура на НАТО,  сами 

по себе си, страните от Алианса 

взаимодействат помежду си в много по-

широк кръг от въпроси. Добре известно е 

желанието на Русия да установи контакти 

между ОДКС и НАТО, което обаче все още 

не среща  разбиране в Алианса [13].   

Съответно, може да се предположи, че по 

смисъла на реформата на европейската 

структура на сигурност може да бъде 

прецизно институционализирането на 

отношенията между двете организации. За да 

бъде успешно сътрудничество в областта на 

външната сигурност, постепенно трябва да се 

развива  по линията  НАТО-Русия и ЕС-

Русия. За Русия не е необходимо да  прави 

избор между двете организации, както не  го 

правят  значителна част от страните в 

региона, които са членове и на двете 

структури. Освен това за редица 

"атлантически" настроени европейски страни 

интензификацията на сътрудничеството 

между Русия и НАТО е сигнал за това, че 

отношенията между Русия и ЕС трябва също 

така да излязат на ново ниво. 

Съществуващите в институционално 

сътрудничество проблеми между ЕС и НАТО 

вероятно ще бъдат преодолени. 

В приетата нова стратегическа концепция 

на Алианса се  посочва, че "сътрудничеството 

НАТО-Русия е от стратегическо значение, 

доколкото допринася за създаването на общо 

пространство на мир, стабилност и сигурност. 

НАТО не се явява заплаха за Русия. 

Напротив, ние искаме да видим настоящо 

стратегическо партньорство между НАТО и 

Русия  и ще действаме по съответния начин, 

очаквайки взаимност от Русия [18].   

Според някои изследователи   

изграждането на система за европейска 

сигурност   зависи от процеса на 

реформиране на нейните елементи, 

сближаването и взаимодействието на 

европейските организации, преди всичко на 

НАТО, ЕС и  Русия. Общопризната е 

невъзможността да се създаде ефективна 

система за европейска сигурност без 

участието на Русия [15].  Руските 

политически и военни експерти в много 

отношения се стремят към система за 

сигурност в Европа, която да прилича на 

средата за сигурност, която Китай има в 

Тихия океан [20]. 

 Анализът на факторите, съдействащи и 

пречещи на развитието на отношенията 

НАТО-ЕС-Руската федерация в сферата на 

безопасността, позволява да се предположи, 

че тези отношения все още не са достатъчно 

оформени, за да може да се направи 

оптимистична прогноза за тяхното развитие в 

обозримо бъдеще. 

Перспективите на създаването на Система 

за европейска безопасност с участието на 

Русия, на съвременния етап от развитието на 

системата за безопасност на САЩ и ЕС е 

трудно, тъй като последните не са склонни да 

преразглеждат политиката на отбрана и 

безопасност в Европа, а се стараят да запазят 

преобладаването на НАТО-центричния модел 

без включване на Русия в системата на 

европейска колективна сигурност. 

Същевременно те изразяват готовност да 

внесат някои поправки, спомагащи да се 

разшири полето за диалог с Русия. За това 

способства факторът, че идването на новата 

администрация в САЩ доведе до забележима 

смяна на системата на приоритети. 

Фактически става дума не за преразглеждане 

на изводите от Студената война, а за 

преосмислянето на понятието „Европейска 

сигурност“ в съответствие с реалностите на 

21 век.  

 

Заключение 

 

Съвременната система за европейската 

сигурност изисква значителна 

трансформация, за да отговори на новите 

предизвикателства и заплахи в XXI век. 

Промените протичат обаче със забавени 

темпове. В настоящия момент остава нерешен 

един от ключовите въпроси на новата система 

сигурност в Европа, а именно - до каква 
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степен  се очертава руска намеса в цялостната 

система на европейската сигурност. 

Създаването на  правова база в отношенията 

на Русия с основните обединения и страни на 

Евроатлантическия регион (ЕС, НАТО, САЩ) 

е адекватно на изискванията на 

съвременността и се явява предпоставка за 

създаване на нова система за колективна 

сигурност в Европа. Решението на тази 

външнополитическа задача в Европа изисква 

активното участие от страна на Русия, ЕС, 

САЩ и НАТО. Своевременното решаване на 

този проблем ще позволи на Европейските 

страни и Русия да работят заедно, за да се 

даде адекватен отговор на новите 

предизвикателства.  
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ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ КАТО ФЕНОМЕН 
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DOMESTIC VIOLENCE AS A PHENOMENON 

 

Maria Dishkova 

 
ABSTRACT: Тhis is a statue about domestic violence as a phenomenon (social, pedagogical, economical, 

psychological, criminal). Domestic violence is a problem that needs attention and strategies to be solved. Some 

theory is included in this statue about kinds of domestic violence, reasons that make it to occur and other basic 

definitions. Results of a research are shown as well with idea to point how people accept domestic violence as a 

phenomenon. It is a fact that nowadays Bulgarian family is frequently touched by violence in its different kinds. 

It is really important to pay attention and help people, because it is a problem that affects all: family, victims, 

children, batterer and society as a whole. There is a law cause in our country to change things and there are 

many options to help victims. But first of all people’s mind should be changed: person has to be learned not to 

accept domestic violence and to search help for positive change. And society has to be learned not to reject vic-

tims but to help them, because no one is immunized.  

Key words: domestic violence, victim, legal protection, help, social support.  

 

Въведение 
 

Домашното насилие е социален факт. То 

съществува и се проявява по различни начи-

ни. Броят на жертвите се увеличава постоян-

но като не подбира пол, възраст, икономичес-

ко положение или социален статус. Безспорно 

е, че това е феномен (социален, икономичес-

ки, психологически, криминален, педагоги-

чески, правен), който изисква внимание и 

спешни мерки за неутрализиране. От една 

страна е жертвата на домашно насилие, която 

се нуждае от помощ и подкрепа – в това от-

ношение трябва да се работи в няколко посо-

ки: жертвата да разбере, че е жертва и не е 

виновна за отношението, което получава; има 

правна защита и различни опции за получа-

ване на помощ и подкрепа; жертвата трябва 

да се стреми към промяна и да потърси начи-

ни за преодоляване на проблема. От друга 

страна е насилникът, който също може да бъ-

де подпомогнат по отношение постигането на 

положителна поведенческа промяна. В слу-

чай, че това не е достатъчно, той трябва да 

знае, че носи правна отговорност и подлежи 

на рестрикции от страна на закона. От трета 

страна  е обществото, което не бива да си зат-

варя очите с идеята, че това е проблем на ня-

кой друг или само извадка от вечерните но-

вини. За съжаление, увеличава се броят на 

деца, пострадали от домашно насилие, а това  

вече е не само социален, но и педагогически 

проблем.  

Домашното насилие е явление, което апе-

лира за внимание по няколко основни причи-

ни: 

1.Травмиращите преживявания на жертвата и 

трайните негативни последствия. 

2.Засяга всички членове на семейството, не-

зависимо дали са обект на насилие или не. 

3.Статистическото нарастване на случаите на 

домашно насилие. 

4.Никой не е имунизиран, следователно не 

може да се счита за проблем на другите. 

През 2005г. се приема Закон за защита 

срещу домашното насилие, който дава осно-

вание на пострадалите да потърсят правна 

защита. През 2009г. се променя заглавието на 

нормативния документ и днес той действа 

като Закон за защита от домашното насилие, 

в който явлението е дефинирано по следния 

начин (чл.2, ал. 1): „всеки акт на физическо, 

сексуално, психическо, емоционално или 

икономическо насилие, както и опитът за 

такова насилие, принудителното ограни-

чаване на личния живот, личната свобода 

и личните права, извършени спрямо лица, 

които се намират в родствена връзка, ко-

ито са или са били в семейна връзка или във 

фактическо съпружеско съжителство“ 
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(Закон за защита от домашното насилие, 

2005). В приетия през 2005г. закон  липсват 

термините „емоционално“ и „икономическо“ 

насилие, които се добавят по-късно. Това са-

мо по себе си е безспорно доказателство, че 

феноменът се разраства.  

Фактът, че домашното насилие е явление, 

което все по-често засяга деца, се отразява и в 

нормативната база. След направени промени 

през 2009г., в Закона за защита от домашното 

насилие към дефиницията в чл. 2, ал. 1 се до-

бавя и ал. 2, според която „за психическо и 

емоционално насилие върху дете се смята 

и всяко домашно насилие, извършено в не-

гово присъствие“ (Закон за защита от до-

машното насилие, 2005г.). 

Без да се претендира за изчерпателност, 

могат да се посочат някои основни теории за 

родителите, които проявяват склонност да 

злоупотребяват с децата си:  

 Единият или и двамата родители имат 

личен опит на бити деца и не познават друг 

модел на родителстване. 

 Ниска самооценка на родителя и про-

ява на отхвърлящо поведение   (самотни май-

ки, разведени родители, непълни семейства, 

както и разделени партньори). 

 Родители, които са критикувани, че не 

умеят да бъдат добри родители – те превръ-

щат децата си в доказателство за това. 

 Липсата на познания и умения да бъ-

деш родител (деца, отгледани в институции, 

на които им липсва модел за семейство и/или 

семейни взаимоотношения). 

 Подчертана близост на детето с еди-

ния родител. Другият родител започва да 

малтретира детето като форма на отмъщение. 

 Наличие на неразрешен конфликт 

между двамата родители. В резултат на това, 

детето се превръща в нещо като изкупителна 

жертва. 

 Наличие на психично разстройство у 

родителя – заболяване, налудности, халюци-

нации (Кърчева, 2008, стр. 55-56).  

Домашното насилие се изразява чрез конт-

ролиращо поведение. То може да бъде кри-

миногенно. Контролиращото поведение 

включва различни прояви и обикновено не се 

ограничава само до една конкретна. Тези по-

веденчески прояви целят осъществяването на 

контрол върху интимния партньор, но не само 

(Domestic Violence, 2016, стр. 2). Не са редки 

случаите, в които роднини тормозят близки 

(например внук наранява дядо си, защото же-

лае да вземе апартамента му). 

Броят на случаите на домашно насилие на-

раства. Увеличава се също и степента на жес-

токост, както и тежестта на получените трав-

ми (физически и психологически). Редно е да 

се разгледат видовете домашно насилие с цел 

то да се разпознава (Hicks, 2016): 

Библейска заложница. Нарича се още 

синдром на библейската съпруга.  

Счита се, че съпругата, която бива насил-

вана (емоционално, физически, и сексуално) 

трябва да приеме това поведение от съпруга 

си като библейски обосновано.  

Съпругата не се замисля за раздяла или 

развод, особено ако съпругът й не прелюбо-

действа и не я изоставя. Някои насилници 

възприемат   библейските писания извън кон-

текст, за да оправдаят своята власт и налагане 

на контрол. 

Синдром на разбитото сърце. Внезапният 

или продължителен стрес от емоционалната 

злоупотреба, преживяното насилие, дори 

евентуална раздяла, понякога причинява сър-

дечна недостатъчност или подобни на ин-

фаркт  симптоми.  

Това може да бъде физиологичен резултат 

от домашното насилие. 

Кибер-насилие. Изразява се в тормоз и 

заплахи чрез Интернет-мрежата. Обикновено 

се използват компютри и мобилни телефони, 

чрез които се изпращат текстови съобщения, 

съдържащи сексуални намеци или заплахи.  

В социалните мрежи за споделяне или раз-

лични уебсайтове насилникът публикува не-

подходящи съобщения и/или снимки на жер-

твата. 

Дигитална злоупотреба. Споделяне на 

информация онлайн. Информацията често е с 

невярно съдържание или засяга човек, който 

не желае тази информация да бъде споделяна. 

Използване на подлост,  разпространяване на 

неверни слухове, заплахи за физическа вреда, 

навлизане в личното пространство, шпионаж, 

публикуване на неудобни снимки (голи сним-

ки, актови снимки) или видеа. Целта е жерт-

вата да бъде подлагана на натиск, да бъде ос-

мивана и обект на подигравки не само от 

страна на насилника, но и от други хора. На-

силникът може да кара жертвата сама да пуб-

ликува неудобна информация за себе си, коя-

то тя не желае да споделя с други хора. 

Икономическо насилие. Насилникът не 

позволява на жертвата да работи. Не й дава 

възможност да си намери работа или да се 

задържи на работно място. Насилникът не 

желае жертвата да работи, което я принужда-
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ва да иска пари от него. Тя трябва да се отчи-

та за всяка стотинка, която харчи, а обикно-

вено това са много малко средства и едва 

покриват домакинските разходи. Ако жертва-

та работи, насилникът прибира всичко спече-

лено. Може да саботира всичките й опити да 

спечели някакви пари. 

Емоционално насилие.  

Насилникът унижава жертвата, обижда я, 

използва подигравателни обръщения. Харчи 

семейни пари за алкохол и/или наркотици, 

неоснователни прояви на ревност; прибира се 

пиян; прояви на болезнена ревност.  

Насилникът критикува външния вид на 

жертвата, обижда нейните приятели, манипу-

лира я по различни начини, включително и с 

лъжи. Насилникът обвинява жертвата в изне-

вяра и извънбрачни любовни връзки като й 

втълпява, че „никой друг не може да я има“. 

Насилникът не иска тя си запази работата; без 

да се замисля за последствията, той я кара 

непрекъснато да се страхува; спира я да ходи 

на работа и/или училище (университет, кур-

сове); смее й се, подиграва й се през цялото 

време; игнорира я; заплашва я с развод; пси-

хически тормоз; кара я да си мисли, че е луда 

(ненормална); лишава я от задоволяване на 

физическите нужди (храна, сън, баня, тоалет-

на, прилично място за живеене); заплашва с 

физическо насилие и отмъщение. 

Емоционално пристрастяване. Силни 

чувства и привързаност към различни аспекти 

от личността на партньора (външен вид, сек-

суално привличане), които могат да затруднят 

отделянето (раздялата) въпреки насилствени-

те взаимоотношения. 

Синдром на финансов заложник.  

В този случай насилникът използва фи-

нанси, инвестиции или пари, заети от жертва-

та като инструмент за демонстрация на сила и 

контрол. Жертвата не е склонна да напусне 

насилника, защото може да е застрашен фи-

нансовият й интерес – парите никога няма да 

й бъдат върнати или възстановени. 

Принудителна бременност или репро-

дуктивна принуда. Насилникът принуждава 

жертвата да забременее и роди, след което 

използва детето като инструмент за демонст-

рация на сила и контрол. 

Заплахи. Насилникът кара жертвата пос-

тоянно да се страхува като използва лицевото 

си изражение, различни мимики и движения, 

действия, жестове, повишаване на гласа, 

стискане, отправяне на проклятия и непре-

къснато спорене. 

Изолация. Насилникът контролира всички 

излизания и срещи на жертвата, подслушва 

телефонните й разговори, държи я далеч от 

роднини и приятели, изисква от нея да е на 

разположение по всяко време. Жертвата неп-

рекъснато трябва да е мобилна и да отговаря 

на всички позвънявания на насилника, неза-

висимо какво прави. Тя няма право на лични 

интереси и занимания; няма достъп до Ин-

тернет или друга възможност за социални 

контакти.  

Насилие чрез домашните любимци. На-

силникът наранява, неглижира, убива или из-

мъчва домашния любимец на жертвата или на 

децата, особено ако те демонстрират силна 

любов към животното.  

Физическо насилие. Това е насилие, кое-

то може и да доведе до сериозно нараняване, 

но може и да не причини такова. Изразява се 

в  побой, хапане, задушаване, захващане, уд-

ряне, ритане, щипане, дърпане на коса, юм-

руци, бутане, ограничаване или задържане 

против волята, дращене, блъскане, използване 

на различни предмети за нараняване, употре-

ба на оръжие, удари в главата (обикновено се 

цели да няма видими белези от нанесения по-

бой, затова се избира главата, където косата 

добре прикрива синини и др.), както и по ця-

лото тяло.  

Насилникът може да използва и други 

средства, за да измъчва и наранява жертвата. 

Демонстрация на сила. Насилникът пра-

ви демонстрация на способността си да конт-

ролира жертвата чрез сила и авторитет като 

отрича нейните основни права.  

Дистанцира жертвата от възможността да 

има личен и/или социален живот. Контролира 

дори начина й на обличане. 

Насилие чрез недвижимата собственост. 

Насилникът нанася вреди на недвижимата 

собственост, чупи чаши и чинии, удря стени-

те на къщата. Разрушава или изхвърля раз-

лични предмети от домашния интериор. Чупи 

лични вещи на жертвата, къса дрехите й, на-

нася вреди на личния й автомобил така, че тя 

да не може да го използва. 

Крайна нужда от връзка. Жертвата се 

ужасява, че може да остане сама. Тя иска от-

чаяно да бъде с някого. Затова търпи домаш-

ното насилие, независимо от степента и изме-

ренията му.   

Насилие чрез отговорност. Насилникът 

принуждава жертвата да поеме отговорността 

за всичко (сметките за плащане, грижата за 

децата, домашната работа, организирането на 
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семейните почивки, начините за забавление, 

партита, ремонти).  

Сексуално насилие.  

Насилникът кара жертвата да изпълнява 

странни сексуални актове; тя трябва да му се 

подчинява сексуално, за да му докаже своята 

любов  и вярност. Насилникът се отнася към 

жертвата като към сексуален обект; буди я от 

сън за секс.  

Интимните отношения са принудителни; 

отправя й сексуални намеци; силово атакува 

интимните й части.   

Религиозно (духовно) насилие.  

Насилникът визира библейски цитати 

(често извадени от контекста), които посочват 

мъжа като глава на семейството; той трябва 

да контролира, а жената единствено да се 

подчинява. Пример за такъв текст е Тимотей 

2:11-13, според който жената трябва да мълчи 

и да се подчинява; тя не трябва да владее над 

човека, защото първо Адам е създаден, а пос-

ле Ева.   

Религиозното насилие може да включва и 

забрана на жертвата да изповядва собствената 

си религия. 

Дебнене. Насилникът следи жертвата, ко-

гато тя ходи на различни места или изпълнява 

разни дейности (супермаркет, работа, църк-

ва). Това е резултат от неговата болезнена 

ревност и пълна липса на доверие.    

Насилие чрез мълчание. Насилникът из-

ползва мълчанието като оръжие, средство за 

контрол и начин да сплаши жертвата. Той се 

изолира от нея. Жертвата се страхува, защото 

насилникът мълчи и не споделя чувствата си. 

Насилие чрез заплахи. Насилникът казва 

неща, които плашат жертвата. По този начин 

я принуждава да се съобразява с неговите же-

лания. Заплахите могат да са от различно ес-

тество: край на връзката; действия, които ще 

наранят жертвата емоционално или физичес-

ки; заплахи за самоубийство или  самонара-

няване; заплахи за отнемане на децата; оплак-

ване в полицията по някаква измислена при-

чина; оставяне без финансова подкрепа. Въз-

можно е насилникът да накара жертвата да 

наруши закона и след това да я манипулира 

чрез заплахи за докладване на органите на 

реда.    

Насилие чрез децата.  

Насилникът използва децата да предават 

различни послания или съобщения. Използва 

посещението да види децата (при разделени 

родители) като начин да я тормози. Използва 

месечната издръжка като замяна на други не-

гови искания. 

Използването на „силния пол“ като до-

минанта. Насилникът управлява крепостта и 

съпругата му е само домашна прислужница 

(слугиня). Той взима всички решения, докато 

тя се подчинява.  

Вербално насилие. Изричане на обиди, 

крещене, викане, сарказъм, псувни и др., чий-

то обект е не само жертвата, но и децата 

(Hicks, 2016, стр. 90-94). 

Невъзможно е да се постави категорична 

граница между различните видове домашно 

насилие. Така изброените се отличават с раз-

лични характеристики, но най-често се при-

покриват.  

Обикновено домашното насилие започва в 

по-лека форма и в последствие придобива 

застрашаващи живота и здравето на жертвата 

размери. Важно е да се знае, че има законово 

основание за защита от всеки вид домашно 

насилие и жертвата не бива да подценява 

проявите му.  

Чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от домаш-

ното насилие гласи, че: „в случай на домаш-

но насилие пострадалото лице има право 

да се обърне към съда за защита“. В чл. 5, 

ал. 1 от същия закон са посочени мерите за 

защита от домашното насилие: 

1. задължаване на извършителя да се въз-

държа от извършване на домашно насилие; 

2. отстраняване на извършителя от съв-

местно обитаваното жилище за срока, оп-

ределен от съда (от 3 до 18 месеца); 

3.  забрана на извършителя да приближава 

пострадалото лице, жилището, местора-

ботата и местата за социални контакти 

и отдих на пострадалото лице при условия 

и срок, определени от съда (от 3 до 18 ме-

сеца); 

4. временно определяне местоживеенето 

на детето при пострадалия родител или 

при родителя, който не е извършил насили-

ето, при условия и срок, определени от съ-

да, ако това не противоречи на интереси-

те на детето (от 3 до 18 месеца); 

5. задължаване на извършителя на насили-

ето да посещава специализирани програми; 

6. насочване на пострадалите лица към 

програми за възстановяване. 

Независимо от наложената мярка за 

защита, във всички случаи съдът налага на 

извършителя и глоба в размер от 200 до 

1000 лв. (Закон за защита от домашното наси-

лие, 2005г.). 
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Съществуват причини от най-различно ес-

тество (като икономически, личностни, пси-

хологически, психически, травми в детството 

– насилникът е живял в семейство на насилие, 

социални и др.), които могат до доведат до 

появата на домашно насилие, но те няма да са 

обект на текущата разработка. Единственият 

акцент, който ще се постави тук е върху жер-

твата на домашно насилие като „доброволна 

жертва“ (Станков, 2001, стр. 275-285). Акцен-

тът е необходим от гледна точка на социално-

педагогическата подкрепа, която е редно да 

получат жертвите. Става въпрос за преодоля-

ването на нагласата, че жертвата заслужава 

това, което й се причинява.  

Статистиката показва, че веднъж проявено 

поведение на домашно насилие винаги води 

до следваща проява. Съвременната научна  

теория използва термина „кръг на насилие“ 

(виж фиг. 1), който включва три постоянно 

повтарящи се фази. 

 
Фигура 1: Кръг на насилие 

 

Първа е фазата на натрупване на напреже-

ние, която се описва с чувството, че се „върви 

по яйчени черупки“. Все още може да няма 

физическо насилие, но има прояви на емоци-

онално насилие, което се изразява в заплахи и 

сплашване на жертвата. Страхът от насилие 

предизвиква у жертвата травми като от прак-

тически преживяно насилие. 

Втора е фазата на фактическо насилие, ко-

ето може да е с различна форма и начин на 

проявление. Това е фазата, в която се извър-

шва престъпление. 

Трета, но не последна е фазата на медения 

месец се характеризира с едно различно по-

ведение на насилника. Той може да игнорира 

актовете на извършено насилие или да ги от-

рича, но най-често демонстрира съжаление за 

стореното от него. Насилникът подарява по-

даръци на жертвата, извежда я на вечеря, ор-

ганизира пътуване или прави други опити да 

се извини за постъпката си. Възможно е дори 

да потърси съжаление от жертвата. Това е 

етапът, в който двойката се връща към нор-

мални взаимоотношения (Hicks, 2016, p. 213).  

Изключително важно е жертвата да знае, 

че тази въртележка е непрекъсната. На прак-

тика се доказва, че фазите не само се повтарят 

непрекъснато, но и при всяко следващо за-

въртане актовете на домашно насилие стават 

все по-опасни и застрашаващи живота и здра-

вето на жертвата. 

Героите в един акт на домашно насилие са 

няколко. Част от тях са засегнати пряко, но 

има и косвени жертви, чиито травми не бива 

да се подценяват: 

- насилникът, който травмира жертвата; 

- жертвата, която е травмирана от него; 

- свидетелите, които са травмирани от 

случващото се с техен близък. 

За да се добие по-конкретна представа за 

сценария трябва да се обърне внимание на: 

1.Фамилния живот или какво превръща се-

мейството в една склонна към насилие инсти-

туция. 

2.Социалният контекст, който подпомага фа-

милията да бъде насилническа институция. 

3.Теориите, които обясняват защо някои фа-

милии са насилнически до степен, в която 

техните членове започват да се нараняват или 

да си причиняват вреда. 

4.Последиците от травмата за всички. 

5.Семейството като ядро на състояния на 

афект (Кърчева, 2008, стр. 54). 

Основна посока на научната намеса в пре-

одоляването на домашното насилие като фе-

номен трябва да е реализирането на социал-

но-педагогическа интервенция спрямо жерт-

вата. Оптимистични са тенденциите за анга-

жираност на обществото към проблема. На-

лице са редица опции за предлагане на помощ 

не само от страна на законодателната систе-

ма, но и от различни държавни институции и 

неправителствени организации. Психологи-

ческите консултации се утвърдиха като метод 

за работа с насилници и жертви на насилие.  

Създадени са кризисни центрове, които 

работят по отношение спешно извеждане на 

жертвата от дома и настаняването й под пок-

рив за определен период от време. Полицейс-

ките органи се обучават в уменията си да 

предоставят не само полицейска закрила, но и  

морална подкрепа на жертвата. Съдът все по-

Фаза на 
натрупване 

на 
напрежение 

Фаза на 
насилие 

Фаза на 
медения 

месец 
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често е склонен да признае наличието на на-

силие в семейството, което не се доказва само 

с медицинско свидетелство. Всичко изброено 

е показател, че обществото се събужда за 

проблема, но действителността все още под-

нася случаи, в които актовете на домашно 

насилие са нещо, което се случва зад входна-

та врата, между стените на жилището и засяга 

само тези, които го обитават. В този смисъл 

трябва да се работи повече със самата жертва, 

която до такава степен е приела ролята си на 

жертва, че е неспособна да си представи друг 

живот. Доказателство за това са случаите, в 

които жертвата напуска насилника само, за да 

си намери друг партньор – насилник. 

Една от основните стратегии за успешното 

справяне с проблема е да се даде възможност 

на жертвата да навлезе в едно различно пси-

хологическо пространство. Попаднала в него 

тя може да види досегашната си позиция отс-

трани; тя може да види себе си отстрани.   

По този начин се дава възможност на жер-

твата да справи не само с потисника отвън, но 

и с потисника отвътре. По-пълното осъзнава-

не и разбиране на проблема от страна на кли-

ента му помага за неговото овладяване и пос-

тавяне под контрол. Когато постигне това, 

жертвата е готова да взима решения. В някои 

случаи работата може да се насочи към ук-

репване и заздравяване на семейните връзки. 

В други случаи може да се цели тяхното пъл-

но прекъсване. Цялостното обкръжение на 

жертвата или липсата на такова (често, в ре-

зултат на дългогодишно малтретиране, жерт-

вата губи връзка със семейството си, прияте-

лите си, колегите си, външния свят) също е от 

голямо значение и трябва да се използва 

ефективно в социално-педагогическата ин-

тервенция. Обикновено тя изисква екипна 

работа, която включва обединените усилия на 

социален педагог, психолог, психиатър, про-

курор, личен лекар, адвокат, полицаи, спешна 

медицинска помощ, юрист (Видева, 2000, стр. 

16-17). 

 

Изследване 

 

Така направеното изложение послужи като 

основание за реализирането на изследване с 

цел да се проучат частично обществените 

нагласи към домашното насилие като фе-

номен.   
Обект на проучването са мъже и жени, ко-

ито смятат, че в момента не са, както и до се-

га не са били обект на домашно насилие. В 

статията се разглежда представителна извадка 

от 120 лица, респективно 60 жени и 60 мъже.    

Предмет на изследването е тяхната лична 

оценка на домашното насилие като явление.   

Работната хипотеза на проучването, цити-

рано в тази статия гласи, че признаването на 

съществуването на домашното насилие от 

страна на насилника, жертвата (пряка или 

косвена), свидетелите и обществото като 

цяло е първа, основна и задължителна 

стъпка за справяне с проблема.   
Задачите на проведеното изследване са из-

цяло подчинени на целта и работната хипоте-

за. Те са няколко на брой и съблюдават след-

ните аспекти: 

 Проучване на женските нагласи по 

отношение проявите на насилие в семейство-

то.  

 Проучване на мъжките нагласи по от-

ношение проявите на насилие в семейството.  

 Изследване на общественото знание 

за домашното насилие и мерките за защита.  

 Проучване на желанието на лицата да 

се ангажират с проблема. 

Изследователският инструментариум се 

състои от различни методи, но най-вече се 

базира на анкета, проведена с мъжете и жени-

те. Тя се състои от 30 въпроса, всички от кои-

то затворени. Опциите за отговор са по пет-

степенна скала:  

- „да“,  

- „по-скоро „да“; 

- „не мога да отговоря“/ „не знам“; 

- „по-скоро „не“; 

- „не“. 

Пет-степенната  скала  дава възможност 

за по-голямо прецизиране на дадения отговор 

от страна на анкетираните лица. 

 

Резултати 

 

Тук следва кратък анализ на резултатите, 

получени от проведената анкета. Не са цити-

рани отговорите на всички въпроси, а само на 

тези, които  най-ярко очертават параметрите 

на заложената цел (табл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18):  

Знаете ли какво означава насилие в се-

мейството? 

Някога Вие били ли сте жертва на до-

машно насилие? 

Сега Вие жертва ли сте на домашно на-

силие? 

Смятате ли, че е възможно да станете 

жертва на домашно насилие? 
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Считате ли, че Вие можете да бъдете 

насилник в семейството? 

Познавате ли някой, който е пострадал 

от насилие в семейството? 

Ставали ли сте пряк свидетел на домаш-

но насилие? 

Някой търсил ли е Вашата помощ с оп-

лакване, че е жертва на домашно насилие? 

Знаете ли, че децата също могат да бъ-

дат жертви на домашно насилие? 

Информирани ли сте, че съществува За-

кон за защита от домашното насилие? 

Знаете ли какви мерки за защита от до-

машно насилие са вписани в него? 

Смятате ли, че знаете как да помогнете 

на жертва на домашно насилие? 

Имате ли информация за различните 

държавни институции и неправителствени 

организации, които предлагат помощ и подк-

репа на лица – жертви на домашно насилие? 

Считате ли, че проблемът за домашното 

насилие е проблем само на засегнатото се-

мейство? 

Е ли Вашето мнение за насилника, че той 

е виновен и трябва да понесе цялата стро-

гост на закона, без да му се дава втори 

шанс? 

Е ли Вашето мнение за жертвата, че тя е 

виновна, защото търпи и позволява подобно 

отношение към себе си? 

Е ли Вашето отношение към детето в 

семейството, че то е прекалено малко, за да 

осъзнае сериозността на проблема и за да 

има той някакъв траен травматичен ефект 

върху цялостното му развитие? 

Смятате ли, че  сте били провокирани да 

извършите акт на домашно насилие? 

Голяма част от останалите въпроси в анке-

тата засягат други данни на анкетираните ли-

ца като пол, семейно положение, възраст, об-

разование, професия, брой на деца в семейст-

вото и т.н.  

 
Таблица 1 

Въпрос: „Знаете ли какво означава насилие в се-

мейството?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

60 – 

100% 

- - - - 

Мъже 

60 – 

100% 

- - - - 

 

 

Таблица 2 

Въпрос: „Някога Вие били ли сте жертва на до-

машно насилие?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

- - - - 60 – 

100% 

Мъже 

- - - - 60 – 

100% 

 

Таблица 3 

Въпрос: „Сега Вие жертва ли сте на домашно 

насилие?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

- - - - 60 – 

100% 

Мъже 

- - - - 60 – 

100% 

 

Таблица 4 

Въпрос: „Смятате ли, че е възможно да станете 

жертва на домашно насилие?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

- - - 9 – 15% 51 – 

85% 

Мъже 

- - - - 60 – 

100% 

 

Таблица 5 

Въпрос: „Считате ли, че Вие можете да бъдете 

насилник в семейството?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

- - - - 60 – 

100% 

Мъже 

- - - - 60 – 

100% 

 

Таблица 6 

Въпрос: „Познавате ли някой, който е пострадал 

от насилие в семейството?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

60 – 

100% 

- - - - 

Мъже 

60 – 

100% 

- - - - 
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Таблица 7 

Въпрос: „Ставали ли сте пряк свидетел на до-

машно насилие?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

16 – 

26,7% 

- - - 44 – 

73,3% 

Мъже 

3 – 5% - - - 57 – 

95% 

 

Тук прави голямо впечатление следното: 

- Резултатите от табл. 8 са напълно 

идентични с резултатите от табл. 12; 

- Резултатите от табл. 8 не са сходни с 

резултатите от табл. 10; 

- Резултатите от табл. 11 са еднакви с 

тези от табл. 13. 
 

Таблица 8 

 

Въпрос: „Някой търсил ли е Вашата помощ с оп-

лакване, че е жертва на домашно насилие?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

16 – 

26,7% 

36 – 

60% 

- - 8 – 

13,3% 

Мъже 

3 – 5% 14 –  

23,3% 

- 15 – 

25% 

28 – 

46,7% 

 

Таблица 9 

 

Въпрос: „Знаете ли, че децата също могат да бъ-

дат жертви на домашно насилие?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

60 – 

100% 

- - - - 

Мъже 

60 – 

100% 

- - - - 

 

Таблица 10 

 

Въпрос: „Информирани ли сте, че съществува 

Закон за защита от домашното насилие?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

53 – 

88,3% 
- - - 7 – 

11,7% 

Мъже 

36 – 

60% 
- - - 24 – 

40% 

 
 

Таблица 11 

 

Въпрос: „Знаете ли какви мерки за защита от 

домашно насилие са вписани в него?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

6 – 

10% 

3 – 5% 17 – 28,3% 4 – 6,7% 30 – 

50% 

Мъже 

- - 11 – 18,3% 49 – 

81,7% 

- 

 

 

Таблица 12 

 

Въпрос: „Смятате ли, че знаете как да помогнете 

на жертва на домашно насилие?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

16 – 

26,7% 

36 – 

60% 

- - 8 – 

13,3% 

Мъже 

3 – 5% 14 –  

23,3% 

- 15 – 

25% 

28 – 

46,7% 

 

 

Таблица 13 

 

Въпрос: „Имате ли информация за различните 

държавни институции и неправителствени орга-

низации, които предлагат помощ и подкрепа на 

лица – жертви на домашно насилие?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

6 – 

10% 

3 – 5% 17 – 28,3% 4 – 6,7% 30 – 

50% 

Мъже 

- - 11 – 18,3% 49 – 

81,7% 

- 

 

 

Таблица 14 

 

Въпрос: „Считате ли, че проблемът за домашно-

то насилие е проблем само на засегнатото се-

мейство?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

- - - - 60 – 

100% 

Мъже 

- - - - 60 – 

100% 
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Таблица 15 

Въпрос: „Е ли Вашето мнение за насилника, че 

той е виновен и трябва да понесе цялата строгост 

на закона, без да му се дава втори шанс?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

60 – 

100% 

- - - - 

Мъже 

50 – 

83,3% 

4 – 6,7% - 6 – 10% - 

 

Таблица 16 

Въпрос: „Е ли Вашето мнение за жертвата, че тя 

е виновна, защото търпи и позволява подобно от-

ношение към себе си?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

56 – 

93,3% 

4 – 6,7%    

Мъже 

 38 – 

63,3% 

 22 – 

36,7% 

 

 

Таблица 17 

Въпрос: „Е ли Вашето отношение към детето в 

семейството, че то е прекалено малко, за да осъз-

нае сериозността на проблема и за да има той 

някакъв траен травматичен ефект върху цялост-

ното му развитие?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 

- - - - 60 – 

100% 

Мъже 

- - - - 60 – 

100% 

 

Таблица 18 

Въпрос: „Смятате ли, че  сте били провокирани 

да извършите акт на домашно насилие?“ 

Да По-

скоро 

„да“ 

Не знам/ 

Не мога да 

отговоря 

По-

скоро 

„не“ 

Не 

Жени 
60 – 

100% 
- - - - 

Мъже 
60 – 

100% 
- - - - 

 

 

Заключение 

 

На база резултатите от полученото изслед-

ване могат да бъдат направени някои изклю-

чително интересни и полезни изводи. Нито 

едно от анкетираните лица не се изживява 

като жертва на домашно насилие (табл. 2 и 

табл. 3) и не вижда в себе си насилник (табл. 

5), но 100% от тях смятат, че поне веднъж са 

били провокирани от партньора си да извър-

шат акт на насилие в семейството (табл. 18). 

Този резултат идва да докаже, че домашното 

насилие, както всяка друга проява на насилие, 

е право на личен избор. Не е трудно да се 

разчете една постъпка като провокация. Важ-

но е как ще се отговори на провокацията.  

Всички анкетирани лица знаят какво озна-

чава домашно насилие (табл. 1). 100% от мъ-

жете са на мнение, че никога не могат да бъ-

дат обект на насилие у дома, т. е. те не биха 

го позволили и имат куража да му противос-

тоят. 85% от жените са на същото мнение, но 

има 15% от тях, които не споделят напълно 

тази сигурност (табл. 4). 

 Интересни са отговорите в табл. 8 и табл. 

12, които са абсолютно еднакви. Оказва се, че 

всички анкетирани лица, на които е потърсе-

на помощ, знаят как да я окажат.  

В контра на желанието си, не всички са за-

познати със законовата уредба (табл. 10), 

мерките за защита (табл. 11) и действащите 

институции (табл. 13). Отговорите в табл. 11 

и табл. 13 също са напълно идентични. Това 

показва, че въпреки наличието на различни 

опции за помощ и подкрепа от страна на об-

ществото, много жертви на домашно насилие 

разчитат единствено на помощ от най-

близките. Трябва да се отчете, обаче, че тях-

ното желание да помогнат не е облечено в 

професионализъм. За съжаление, всеки е 

компетентен да дава съвети, но не всеки е го-

тов и способен да подаде спасителен пояс.  

По отношение на домашното насилие 

спрямо децата в семейството всички анкети-

рани са единодушни, че това деяние трябва да 

се наказва, защото има травматичен ефект 

върху цялостното развитие на детето. Анке-

тираните признават, че не познават този текст 

от Закона за защита от домашното насилие, 

според който детето-свидетел на насилие в 

семейството също е обект на насилие (табл. 9 

и табл. 17).  

100% от жените (табл. 15 и табл. 16) осъж-

дат поведението на насилника и смятат, че 

той не заслужава втори шанс. Интересно е, че 

те осъждат и поведението на жертвата като 

подчертават нейната търпимост към едно не-

търпимо поведение. Мъжете са по-

толерантни в това отношение: 10% от тях са 

на мнение, че на насилника трябва да се даде 

втори шанс и 22% приемат жената като жерт-
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ва, а не виновна за отношението, което полу-

чава от партньора си. 

100% от изследваните мъже и жени са на 

мнение, че проблемът за насилието между 

членове на семейството не е проблем само на 

семейството (табл. 14).  

Това потвърждава хипотезата, според коя-

то признаването на съществуването на до-

машното насилие от страна на насилника, 

жертвата (пряка или косвена), свидетелите и 

обществото като цяло е първа, основна и за-

дължителна стъпка за справяне с проблема.  

Следващата важна стъпка е да се потърси по-

мощ, но помощ адекватна на появилата се 

ситуация. Приятелският съвет не винаги е 

най-удачната подкрепа.  

Професионалната помощ е наложителна 

не само за справяне с проблема, но и за неут-

рализиране на негови проявления в бъдеще. 
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diplomacy in the Eve of the Second Balkan War, in searching for solution of the undecided and controversial 
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In the expose are followed the diplomatic courses of the rulers in the young Balkan countries, connected with 

the assessment of the borderlines in the territory became into “apple of discord”- Macedonia. 

Mutual relentless in the negotiations brings to increasing of the tension between the allies. That provokes 

Athens to seek rapprochement with Belgrade during the first stage of the war. These actions leads to one result -

forthcoming conflict between the allies, and to disintegration of the Balkan union. 
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Изясняването на българо-гръцките и бъл-

гаро-сръбските противоречия за Македония в 

навечерието на Втората балканска война 1913 

г. е исторически проблем, който поради своя-

та несъмнена значимост е широко застъпен в 

родната историография.  

В различно време и по различни поводи 

интереса към него се активизира, а впоследс-

твие 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, моног-

рафии, мемоарни сборници са посветени на 

един или друг аспект на този проблем. Той е 

разгледан в редица индивидуални и колек-

тивни научни трудове, като трябва да се 

отбележат изследванията на Г. Марков,  С. 

Дамянов, В.Танкова, М. Лалков, Ю. Констан-

тинова и др. [1]  

При написването на статията са използва-

ни публикувани документи, дневници и спо-

мени на дипломати и политици, както и ар-

хивни материали от Централния държавен 

архив (ЦДА). 

Настоящата статия си поставя за цел да 

хвърли допълнително светлина върху дейст-

вията на гръцката, сръбската и българска 

дипломация в навечерието на 

Междусъюзническата война от 1913 година. 

* * * 

През октомври 1912 г. държавите от Бал-

канския съюз – България, Сърбия, Гърция и 

Черна гора, започват съвместни военни дейс-

твия срещу Османската империя. В резултат 

на успешната настъпателна компания до края 

на годината по-голямата част от европейските 

територии на Турция са освободени. През 

ноември е подписано примирие, последвано 

от продължителни мирни преговори в Лон-

дон, но през януари 1913 г., след извършване-

то на младотурски преврат,  преговорите са 

прекъснати и военните действия – подновени. 

Новите управляващи в Цариград се опитват 

чрез решителна офанзива да променят небла-

гоприятния за тях развой, но опитите им пре-

търпяват провал. След превземането на Од-

рин от българските войски през март 1913 г. 

военните действия закономерно отиват към 

своя край. Преговорите в Лондон са поднове-

ни. Според мирния договор, подписан на 17 

май 1913 г., Османската империя загубва поч-

ти всичките си европейски територии, както и 

островите в Егейско море. Предварително 

определената линия Мидия – Енос става но-
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вата граница между победената империя и 

балканските съюзници.[2] 

Въпреки бързите военни успехи на Бал-

канския съюз и несъмнения разгром на Тур-

ция, последвалият сблъсък между обединени-

те християнски държави е закономерен и в 

много отношения неизбежен. България, Сър-

бия и Гърция започват военната кампания със 

съперничещи си и дори взаимно изключващи 

се национални програми. Двете основни ли-

нии на противоречия, които се очертават, са 

между България и Гърция от една страна, и 

между България и Сърбия – от друга. 

От самото начало на войната овладяването 

на Солун във възможно най-кратки срокове е 

първостепенна стратегическа цел и за гръцка-

та армия, и за българските войски, действащи 

на македонското оперативно направление. 

Ожесточената надпревара за това кой пръв ще 

установи властта си над града най-ярко изра-

зява заложения от самото начало българо-

гръцки конфликт.[3] Часове преди български-

те войски, по предварително споразумение на 

гръцките делегати (включващо вероятно и 

внушителен подкуп) с турския комендант 

Тахсин паша, в главния град на Македония 

влизат гръцки военни части.[4] След този 

първоначален и впоследствие оказал се реша-

ващ за Атина успех проблемите около статута 

на Солун и контрола над неговата околност 

тепърва започват.[5] В контактите между 

гръцките и българските военни части същест-

вува постоянно напрежение. Наличието на 

такава конфликтна точка като Солун предва-

рително обрича опитите за трайно урегулира-

не отношенията между двете съюзни държа-

ви. Наличната документация от българска 

страна свидетелства както за войнствените 

настроения, така и за нервността на висшето 

командване в района. С телеграма от 22 но-

ември 1912 г. командващият Седма рилска 

дивизия генерал-майор Георги Тодоров уве-

домява Главната квартира, че „ако нашето 

правителство не се намеси енергично... да се 

накарат гърците да не заемат чуждата терито-

рия, ще бъда принуден един ден да ги изпъдя 

със силата на оръжието, па след това каквото 

ще да става”.[6] 

Още в края на октомври 1912 г. Гърция 

отправя официално предложение към българ-

ското правителство за подялба на Македония, 

което е отхвърлено решително и безапелаци-

онно.[7] На 5 ноември пълномощният минис-

тър в Атина Панчо Хаджимишев (Мишев) 

изпраща на Иван Евстр. Гешов съдържанието 

на детайлния проект, изработен от гръцкия 

външен министър Ламброс Коромилас. До-

кументът отразява максимума на гръцките 

претенции, но е по-скоро тактически ход, с 

който Л. Коромилас се опитва да започне 

сериозни преговори за дележ. Същевременно 

заявлението на министъра, че „по-скоро ще 

си отсече главата, отколкото да отстъпи Со-

лун,” е ясен сигнал за пункта, по който Атина 

не може да направи компромис.[8] 

Българската програма, въпреки сериозните 

си етнически аргументи, също е максималис-

тична. Правителството на Ив. 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”. В това отношение кабинетът на Гешов 

разчита на подкрепата на някои от Великите 

сили и дори на благосклонното отношение на 

местното еврейско население, което е най-

многочислено. Гръцките предложения за по-

дялба не са обсъждани сериозно в Министер-

ския съвет с основния аргумент, че оставят 

извън държавните граници многобройно бъл-

гарско население. На гръцкото становище за 

дележ българската страна противопоставя 

формулирания и подробно обоснован „прин-

цип на съразмерността”. Според него в най-

общ план балканските съюзници след войната 

трябва да увеличат своята територия пропор-

ционално на първоначалните си размери, като 

тези параметри са валидни и по отношение на 

населението.[9] 

Позицията на Сърбия относно новите те-

ритории става ясна още през първите седмици 

от началото на Балканската война.[10] Докато 

правителството на Ив. Евстр. Гешов доверчи-

во се осланя на тайния анекс към съюзния 

договор от февруари 1912 г., където точно се 

фиксират т. нар. „безспорна” (за България) и 

„спорна” (чиято съдба ще бъде решена от 

руския император в качеството му на арби-

тър) зона в Македония, в Белград разсъждават 

далеч по-прагматично. Като аргумент се из-

тъква все по-слабата перспектива Кралството 

да се превърне в морска държава с излизането 

си на Адриатика. В хода на войната сръбската 

армия достига до адриатическото крайбре-

жие, но в резултат на колективната реакция 

на Великите сили Белград е принуден да отс-

тъпи. Поради това сръбската страна все пове-

че започва да обвързва отказа да ѝ бъде пре-

доставен излаз на Адриатическо море с тери-
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ториални компенсации в „безспорната” зона в 

Македония.[11] 

Всъщност Сърбия не счита строгото тери-

ториално разграничение в тайното приложе-

ние към договора с България за особено пре-

пятствие. Договорът не е огласен, което пре-

доставя на Белград благоприятно поле за 

действие. Още преди началото на войната 

Никола Пашич инструктира сръбските дип-

ломатически представители в чужбина, че 

стремежът е постигането на една разширена 

Стара Сърбия. В нея освен договорените земи 

се включват и части от „безспорната” (бъл-

гарската) зона.[12] 

В стремежа си да постигне промяна в 

предварителните договорености сръбското 

правителство се опитва да спечели на своя 

страна и Великите сили – преди всичко тези 

от Антантата. На 12 декември 1912 г. дипло-

матическият представител на Кралството в 

Париж д-р Стоян Новакович отбелязва пред 

министър-председателя Р. Поанкаре и руския 

посланик Ал. Изволски, че в хода на военната 

кампания „условията са се изменили”, което 

налагало ревизия на съюзния договор с Бъл-

гария. Приблизително по същото време и 

премиерът Никола Пашич сондира чрез дип-

ломатическите представители в Петербург и 

София възможността от промяна на 

договора.[13]  

Българското правителство полага усилия 

да поддържа пред Великите сили сръбските 

претенции за излаз на адриатическото крайб-

режие.[14] Освен от съюзническа солидар-

ност, управляващите в София са ръководени 

от далеч по-прагматични мотиви. Счита се, че 

удовлетворяването на сръбското искане ще 

отслаби желанието на Белград да присъеди-

нява територии в Македония извън договоре-

ните. Тъй като Австро-Унгария е основният 

противник на желанието на Сърбия да стане 

морска държава, българските дипломатичес-

ки постъпки са насочени главно към 

Виена.[15] 

Настояването на Н.Пашич сръбско-

българският съюзен договор да бъде ревизи-

ран идва очаквано и закономерно в началото 

на 1913 г.[16]
 
 В поверителен рапорт до Иван 

Евстр. Гешов българският пълномощен ми-

нистър в Белград Андрей Тошев окачествява 

сръбските искания като грубо нарушение на 

всички писмени договорености между двете 

държави – Договорът за приятелство и братс-

тво от 29 февруари 1912 г., военната конвен-

ция от 29 април и четирите споразумения 

между генералните щабове. „При това – едва 

сдържа негодуванието си А.Тошев – България 

е принудена да води, така да се каже, втора 

война, за да застави Турция да подпише един 

мир, еднакво важен и необходим и на Сър-

бия”.[17] 

От началото на 1913 г. сведенията в докла-

дите на Тошев за масови насилия над бълга-

рите от сръбските военно-административни 

власти стават все по-многобройни. Пълно-

мощният министър отбелязва крайно тревож-

ната тенденция, че мнението за изменение на 

съюзния договор и присъединяване на всички 

окупирани територии в Македония вече не се 

споделя само от шовинистичните военни кръ-

гове, но и от самия Н. Пашич. А. Тошев из-

казва становището, че българската политика 

на отстъпчивост и примирение, продиктувана 

от желанието да не се усложняват отношени-

ята със съюзниците, само ги насърчава да 

стават по-агресивни. Той настоява за втвър-

дяване на правителствената позиция към Бел-

град и Атина, която да ги респектира и им 

повлияе да ограничат своите претенции. Об-

ръщайки внимание на откритата насилствена 

и денационализаторска политика на сръбски-

те власти, А. Тошев предупреждава: „Не 

трябва да се заблуждаваме и с Пашичовите 

обещания, които са толкоз по-изобилни, кол-

кото повече той е решен да ги не 

изпълни”.[18] 

Изключително обезпокоителен доклад до 

Фердинанд изпраща и ген. Стефан Паприков, 

определен за български представител в сръб-

ската Главна квартира. Според генерала е 

налице „един добре обмислен и последова-

телно прилаган план”, според който „въпро-

сът за анексирането на окупираните от сърби-

те земи е решен окончателно”. Н. Пашич, 

макар и неофициално, напълно споделял това 

виждане, въпреки че публично твърдял, че 

иска само известни поправки в съюзния дого-

вор. „Против България тук е съставен заговор 

за изнудване – категоричен е С. Паприков. – 

Положението е много тежко, на българското 

правителство сега предстои да прояви умение 

и решителност в действията си”. Цар Ферди-

нанд веднага препраща доклада на С. Папри-

ков за становище до ген. Михаил Савов. В 

писмен отговор до царя помощник-

главнокомандващият изказва подозренията 

си, че по всяка вероятност между Сърбия и 

Гърция вече е сключен договор против Бъл-

гария. Савов препоръчва „час по-скоро” да 

бъде сключен мир с Турция и армията да бъде 
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прехвърлена от Източна Тракия в Македония 

„догдето е още време”. Обобщаващият извод 

на генерала е следният: „Приковаването на 

нашата армия в Тракия фатално ще ни доведе 

до подобно печално положение на работите в 

Македония”.[19] 

На 1 февруари 1913 г. сръбското правител-

ство отправя официална нота до България, с 

която настоява за цялостна ревизия на съюз-

ния договор. Основните аргументи, изтъквани 

от Н. Пашич, са два: освобождаването на Ма-

кедония е станало изключително от сръбски 

войски; на Сърбия, въпреки нейния жизнен 

интерес, ще ѝ бъде отрязан достъпът до Ад-

риатическо море, което налага като компен-

сация значителни територии в 

Македония.[20] 

Искането на Сърбия за ревизия на догово-

ра решително е отхвърлено от кабинета на 

Гешов. В отговор българското правителство 

изготвя специален Мемоар по изпълнението 

на съюзния договор. Документът е предназ-

начен за Петербург в качеството му на предс-

тоящ арбитър по въпроса за „спорната” зона. 

С изключение на въведението, в което се апо-

логизира освободителната роля на Русия, 

останалата част от мемоара директно е насо-

чена срещу сръбските претенции. Всички 

аргументи на Белград в полза на едно допъл-

нително разширение в Македония са отхвър-

лени като абсолютно неоснователни.[21] 

Независимо от острата реакция на София, 

правителството на Н. Пашич все повече 

втвърдява своята позиция по въпроса за из-

менение на предварителните договорености. 

То дори декларира пред представителите на 

Антантата, че и да остане в пълна изолация, 

няма да отстъпи от заетите територии в Ма-

кедония. Очевидно следвайки указанията от 

Белград, сръбският пълномощен министър в 

София Мирослав Спалайкович демонстра-

тивно поддържа войнствено и безкомпромис-

но поведение. В разговор с френския военен 

аташе той-открито заявява, че сръбската ар-

мия няма да напусне Македония дори с цена-

та на военен сблъсък с България.[22] 

Руската дипломация е силно обезпокоена 

от развоя на отношенията между балканските 

съюзници. Макар и разглеждан като военно-

политическо обединение, инициирано от Ан-

тантата,  Балканският съюз се изгражда преди 

всичко под егидата на Петербург. Поради 

това външният министър Сергей Сазонов 

инструктира руските посланици в София и 

Белград да въздействат върху съответните 

правителства в посока запазване съюза на 

всяка цена. На практика обаче становището, 

което заема Русия по отношение на все по-

задълбочаващия се българо-сръбски спор, е 

твърде обтекаемо. Формално руската страна 

подкрепя позицията на София за спазване на 

териториалните клаузи в съюзния 

договор.[23] Същевременно, пред перспекти-

вата от открит разрив, Петербург започва да 

се поддава на сръбските внушения. [24] В 

писмо от 3 май 1913 г. до посланика в София 

 Анатолий Неклюдов, С. Сазонов откровено 

признава по отношение на България и Сър-

бия, че „у първата са формалните права, а у 

втората само нравствени основания”. Въпре-

ки това руският външен министър дава ясни 

инструкции да се въздейства върху българс-

кото правителство да направи трудния комп-

ромис, т.е. да се съгласи да бъдат отстъпени 

допълнителни територии от „безспорната” 

зона в полза на Сърбия. От България трябвало 

да се изисква в по-голяма степен държавни-

ческо поведение и желание за компромис в 

името на голямата цел – запазването на съю-

за. С. Сазонов е на мнение, че „България ще 

постъпи мъдро, ако... признае необходимост-

та от известен коректив към договорното раз-

граничаване и се съгласи, макар и на неголе-

ми отстъпки”. Той изказва становището, че 

ако са „направени доброволно”, териториал-

ните компромиси ще скрепят съюза и ще въз-

действат положително в Белград. [25] 

Виждайки острите българо-сръбски про-

тиворечия и фактическата съпротива на сръб-

ската страна да приеме съюзния договор, Ру-

сия отлага предвидения арбитраж. На 13 май 

С.Сазонов информира Стефан Бобчев, че ар-

битражът се приема с известни условия – 

България и Сърбия да се споразумеят помеж-

ду си за известни поправки по „спорната” 

зона. На съветите за възможен компромис от 

българска страна С. Бобчев отговаря: „Въз-

можното сме направили. То е в спорната зона, 

вън от която нищо не отстъпваме”.[26] 

През седмиците преди подписването на 

Лондонския договор Русия изцяло ревизира 

първоначалната си позиция по отношение на 

очертаващия се българо-сръбски конфликт. 

На 11 април А. Неклюдов връчва нота на Ив. 

Евстр. Гешов, в която се изтъкват тежките 

последици за българската страна от едно 

„братоубийствено сблъскване”. Сценарият, 

който описва руският посланик, е повече от 

песимистичен – Румъния ще се възползва и 

ще нахлуе в Добруджа, Турция ще поднови 



148 

военните действия, а предизвиканият от Бъл-

гария сблъсък със Сърбия автоматично ще 

анулира договора от 1912 г. Руската нота 

действа потискащо и обезверяващо на Ми-

нистерския съвет. Два дни по-късно Ив. 

Евстр. Гешов чрез българския пълномощния 

министър в Петербург С. Бобчев отговаря, 

излагайки в стегнат вид българската позиция 

по споровете със съюзниците. Премиерът 

подчертава, че Сърбия първа е повдигнала 

въпроса за ревизия на съюзния договор, а Е. 

Венизелос е предложил неприемлива линия 

за подялба в Македония. Между Белград и 

Атина имало тайно споразумение срещу Бъл-

гария и те се подготвяли да защитят окупира-

ните територии с военна сила. Ив. Евстр. Ге-

шов настоява въз основа на анекса в съюзния 

договор „Русия да реши окончателно” въпро-

са за принадлежността на спорните територии 

в Македония. Отговорът на С. Сазонов обаче 

не е обнадеждаващ.[27] 

Не по-малки притеснения в Петербург 

създават и ясно очерталите се още през пър-

вите месеци на войната българо-гръцки спо-

рове в Македония. България разчита на рус-

ката подкрепа за Солун предимно по славянс-

ка линия. Макар и неславянска, като правос-

лавна държава Гърция се ползва със сериоз-

ното благоволение на Русия. Кралското се-

мейство е в тесни роднински връзки с импе-

раторския двор. Това поставя руската дипло-

мация в колкото деликатна, толкова и небла-

гоприятна (от гледна точка на българските 

национални интереси) ситуация.[28] Въпреки 

че формално заема неутрална позиция, стано-

вището на Русия все повече започва да се 

разминава с българския възглед за „принципа 

на съразмерността”.[29] Независимо от жела-

нието на София, руската подкрепа за българс-

ките аспирации към Солун съвсем не е толко-

ва категорична. Раздразнение  продължава да 

предизвиква и присъствието на български 

войски в непосредствена близост до Цариград 

и  Проливите – зона, която в Петербург тра-

диционно считат за свой периметър на влия-

ние.[30]   

Все по-изострящите се териториални спо-

рове в Македония между България и Сърбия 

от една страна и България и Гърция – от дру-

га, обективно обуславят сближението между 

Белград и Атина на антибългарска основа. 

Сръбско-гръцките погранични спорове, които 

също са факт след отвоюването на новите 

територии от Османската империя, постепен-

но са преодолени. Началото на двустранните 

преговори, поставено през декември 1912 г., е 

задълбочено през януари следващата година. 

На 23 януари, по време на посещението си в 

Белград, Е. Венизелос преговаря с Н. Пашич 

по въпроса за обща граница в Албания, но 

според А. Тошев – и за такава в Македония. 

На този етап гръцкият премиер отхвърля 

сръбското предложение за съвместно владе-

ние (кондоминиум) на Солун. Следващия ден 

Е. Венизелос се среща в София и с Ив. Евстр. 

Гешов. По въпроса за разделителната линия в 

Македония и за правата върху Солун българ-

ската и гръцката страна запазват изходните си 

позиции. [31] 

На 28 февруари е постигнато сръбско-

гръцко военно споразумение „против домог-

ванията на България да заеме окупираните от 

гръцките и сръбските войски местности”.[32]
 
 

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 за-

падно от р. Вардар и официално възприемат 

принципа на фактическата окупация, с който 

взаимно си гарантират завоюваните до този 

момент територии. На 19 май 1912 г., само 

два дни след Лондонския мирен договор, е 

подписан и окончателният договор между 

Гърция и Сърбия, който има откровена анти-

българска насоченост.[33] Военната конвен-

ция, подписана същия ден, съдържа общ опе-

ративен план за водене на война срещу Бъл-

гария, което ясно показва намеренията на 

новата двустранна коалиция.  

Пролетните месеци на 1913 г. се характе-

ризират с трайна тенденция на изолиране на 

България и постепенно отслабване на нейната 

водеща позиция в Балканския съюз. Първата 

и най-важна стъпка към това несъмнено е 

сръбско-гръцкият съюзен договор. Процесът 

обаче надминава рамките на Балканския съ-

юз. В усилията си да окаже натиск върху пра-

вителството на Ив. Евстр. Гешов, Сърбия 

търси сближение и с неутрална Румъния на 

антибългарска основа.[34] Самата Румъния 

все по-открито започва да изявява претенции-

те си за цяла Добруджа. Недоволна от реше-

нията на Петербургския протокол (април 1913 

г.), които ѝ предоставя само Силистра и при-

лежащата околност, румънската страна заема 

благосклонно отношение към сръбските ини-

циативи. В резултат на активността и на 

гръцката дипломация Букурещ постепенно се 

отклонява от политиката на неутралитет и 

започва да иска нови териториални компен-
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сации.[35] 

Противоречията между съюзниците през 

пролетта на 1913 г. стават все по-остри и не-

разрешими, като заплашват Балканския съюз 

от преждевременен разпад още преди под-

писването на мирния договор с Турция. За-

честяват не само превърналите се в ежедне-

вие „погранични” инциденти, но и сблъсъци-

те между цели военни подразделения, при 

които понякога има с десетки убити и 

ранени.[36] Особено конфликтни са отноше-

нията между българските и гръцките войски в 

Македония. Възползвано от рязкото отслаб-

ване на българското военно присъствие (след 

изтеглянето на Седма рилска дивизия от Со-

лун и Родопския отряд към Галиполи) в Юго-

източна Македония, гръцкото командване 

започва до окупира все повече райони, пър-

воначално заети от български части. Още 

през ноември 1912 г. ген. Рачо Петров съоб-

щава от Солун в телеграма до цар Фердинанд 

за тази тенденция и прави категоричния из-

вод: „Това гръцко поведение ни кара да зак-

лючим смело, че с оттеглянето на 7-ма диви-

зия от Солун и околността гърците непремен-

но ще окупират 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 Со-

лун”. [37] 

Опитите да се намери решение на терито-

риалните спорове с Гърция се оказват неус-

пешни. Сформираната смесена комисия за 

прокарване на предварителна разделителна 

линия провежда серия от безрезултатни засе-

дания. Въпреки че българското правителство 

като цяло възприема идеята за арбитраж и с 

Гърция, нещата не търпят съществено разви-

тие. Сред водещите политически фигури на 

управляващите в България настъпват разног-

ласия по казуса Солун. Ив. Евстр. Гешов е 

склонен въпросът да бъде решен с арбитраж, 

докато С. Данев е против с мотива, че Антан-

тата твърдо ще подкрепи гръцките претенции 

за града. Е. Венизелос умишлено протака 

преговорите, въпреки че на 9 април прави 

още едно, твърде неопределено, предложение 

за подялба.[38] Условието винаги да се уве-

домява и сръбската страна, което гръцкият 

посланик Д. Панас поставя в последния етап 

на преговорите, вече е симптоматично за 

очерталия се съюз между Атина и Белград. 

[39] 

Българското правителство ясно осъзнава 

надвисналата опасност, но не проявява доста-

тъчно решителност и инициатива да ѝ се про-

тивопостави. Кабинетът вижда изхода от 

очертаващия се конфликт със съюзниците в 

ускоряване на преговорите в Лондон и колко-

то се може по-бързо подписване на мирния 

договор. Считайки всяко по-нататъшно заба-

вяне за „крайно вредно”, Ив. Евстр. Гешов се 

обръща с молба към председателя на Лондон-

ската конференция Едуард Грей да подготви 

предварителния текст на мирния договор. За 

решаването на споровете с Гърция и Сърбия 

отново е призована съглашенската диплома-

ция. На 9 април в писмо до Михаил Маджа-

ров Ив. Евстр. Гешов прави изключително 

точна преценка на политическата ситуация: 

„Положението от ден на ден се изостря и ние 

трябва енергически да работим, за да предот-

вратим голямото зло, което ни заплашва. 

Сред висшите ни военни не подлежи на ни-

какво съмнение, че ние ще бием и сърби, и 

гърци. Но можем ли да бъдем сигурни откъм 

Турция, па дори и откъм Румъния, когато не 

сме свършили нито с едните, нито с другите, 

и когато, насърчени от нашите явни вече не-

съгласия с нашите съюзници, те могат да ис-

кат да се възползуват от обстоятелствата?” 

[40] Мнението за незабавно сключване на 

мирния договор с Османската империя се 

споделя изцяло и от Главното командване. 

Генералите настояват за колкото е възможно 

по-бързо освобождаване на войските и прех-

върлянето им от Тракия към Македония с 

оглед евентуално участие в бойни действия 

срещу сърби и гърци. 

В съответствие с дадените указания, в на-

чалото на април  пълномощният министър в 

Лондон М. Маджаров посещава английското 

външно министерство с директното обвине-

ние, че „Сърбия и Гърция правят против нас 

заговор, за да могат по тоя начин да нарушат 

безнаказателно своите писмени задължения”. 

Българският дипломат се обръща към британ-

ското правителство да окаже влияние върху 

двете съюзнички, за „да се избегне тоя скан-

дал”. Молбата е допълнена с решителната, 

почти войнствена декларация, че „ние... няма 

да отстъпим нито педя земя от това, което 

считаме наше право”. Подобни постъпки пра-

ви в Париж и Димитър Станчов. Реакцията на 

Франция е много неангажираща. На българс-

кият пълномощен министър е заявено, че раз-

делянето на териториите е въпрос, който 

трябва да бъде решен между самите съюзни-

ци. 
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Очевидните намерения на Белград и Атина 

да не отстъпват нищо от окупираните части  в 

Македония предизвикват официалната реак-

ция на Гешов. В окръжно до легациите пре-

миерът заявява, че сръбските власти нямат 

намерение да допуснат арбитраж и да се из-

теглят от безспорната зона, както и че между 

Сърбия и Гърция вероятно има сключено 

споразумение, насочено срещу България. 

„Настойте, - инструктира посланиците Ив. 

Евстр. Гешов – че не сме ние, които ще бъдем 

отговорни за разтурянето на Балканския съ-

юз, ако Тройното съглашение, което толкоз 

много държеше за тоя съюз, не вземе веднага 

енергични мерки, за да се вразумят гърци и 

сърби”. На 9 април Ив. Евстр. Гешов се об-

ръща към С. Сазонов с призив за решителна 

руска намеса, за да бъде предотвратен назря-

ващият конфликт между съюзниците. Преми-

ерът предупреждава, че в противен случай 

сблъсъкът е неизбежен и директно обвинява 

руския пълномощен министър в Белград Н. 

Хартвиг, че поощрява сръбските претенции 

към Македония.[41] 

На 13 май правителството на Н. Пашич 

отправя втора нота, в която още по-

безапелационно изисква ревизия на съюзния 

договор. Седмица преди началото на Между-

съюзническата война Сърбия за пореден и 

последен път настоява пред българското пра-

вителство за ревизия на договора. Искането 

вече е в ултимативна форма, като сръбската 

страна заплашва, че в противен случай еднос-

транно ще обяви заетите от нея територии в 

Македония за част от Кралството. Отговорът 

на българското правителство е неизменен – 

няма основания съюзният договор да бъде 

ревизиран в полза на една от страните.[42] 

Гневът от поведението на съюзниците 

усилва неимоверно войнствените настроения 

сред висшия генералитет и част от водещите 

политици в България. Преобладаващото мне-

ние в Главната квартира е за предприемане на 

офанзивни едновременни действия срещу 

сърби и гърци. Поради това и даваните от 

Иван Евстр. Гешов указания за предпазливост 

не въздействат особено върху генерал М. 

Савов. 

Помощник-главнокомандващият уверява, 

че „ще бъде една непоправима грешка, ако 

пропуснем тоя удобен момент. Успехът е 

несъмнен. Войната няма да бъде продължи-

телна”. [43] 

Нарасналите противоречия между члено-

вете на Балканския съюз дават благоприятни 

възможности за изява на дипломацията на 

Тройния съюз.[44] Особено активна в това 

отношение е Австро-Унгария. [45] Като по-

ощрява националните аспирации на отделни-

те съюзници и ги подтиква към по-агресивна 

и неотстъпчива политика, австрийската дип-

ломация ускорява закономерната и неизбежна 

развръзка – разпадането на неудобното за 

Виена военнополитическо обединение. [46]   

Седмиците и дните около подписването на 

Лондонския мирен договор са изпълнени с 

постоянно нарастващо напрежение между 

България и останалите съюзници. Сръбската 

и гръцката позиция се втвърдяват, но такава 

става и българската. На 13 май, паралелно с 

нотата за ревизия до София, Н. Пашич изп-

раща и лично писмо до С. Сазонов, в което 

подробно излага сръбската позиция, както и 

решимостта окупираните територии в Маке-

дония да не бъдат отстъпени. На 15 май сръб-

ският министър-председател официално зая-

вява в парламента, че съюзният договор с 

България фактически е престанал да действа в 

хода на военните действия и коренно проме-

нената политическа обстановка на Балканите. 

Седмица преди началото на Втората бал-

канска (Междусъюзническата) война Сърбия 

за пореден и последен път настоява пред бъл-

гарското правителство за ревизия на догово-

ра. Искането вече е в ултимативна форма, 

като сръбската страна заплашва, че в проти-

вен случай едностранно ще обяви заетите от 

нея територии в Македония за част от Кралс-

твото. Отговорът на българското правителст-

во е неизменен – няма правни основания съ-

юзният договор да бъде изменян в полза на 

една от страните. Това на практика са и пос-

ледните дипломатически контакти между 

двете държави преди Междусъюзническата 

война.[47] 

На 16 май Министерският съвет се обеди-

нява около становището да не се правят ни-

какви отстъпки на Сърбия извън точно опре-

делената спорна зона. [48] Независимо от 

внушенията, идващи от Петербург, българс-

кото правителство остава на първоначалната 

си позиция за спазване на подписаните дого-

ворености без каквито и да е изменения. 

В седмиците преди подписването на Лон-

донския 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 факти-

ческата окупация. В публичните си изяви 
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премиерите Н. Пашич и Е. Венизелос под-

държат сходно поведение. Те демонстрират 

желание за диалог с българската страна, като 

се стремят да избягват откритата конфронта-

ция. Същевременно сръбското и гръцкото 

правителство провеждат масирана пропаган-

дна кампания, целяща да представи България 

като агресивния, неспособен на отстъпки съ-

юзник, който се е разширил прекомерно, на-

рушавайки балканското равновесие.  

Предварителният проект на Лондонския 

мирен договор е утвърден на посланическата 

конференция още на 18 април. През следва-

щите дни, след известно доуточняване, бъл-

гарските делегати са упълномощени от пра-

вителството да го подпишат. Сръбските и 

гръцките представители на конференцията 

обаче умишлено протакат подписването. Ма-

кар и обосновавано с различни мотиви, заба-

вянето е по-скоро тактическо средство, с кое-

то Белград и Атина се стремят към укрепва-

нето на позиците си в новоприсъединените 

земи, а и към ангажирането и прогресивното 

изтощаване на българските войски по далеч-

ните фронтове на Източна Тракия. Същевре-

менно, докато траят неофициалните заседа-

ния на подновената Лондонска конференция, 

усилено текат сръбско-гръцките преговори за 

съюз срещу България, които завършват ус-

пешно с подписването на предварителния 

договор и военната конвенция. Едва след 

ултиматума на британския външен министър 

Едуард Грей, че в противен случай ще закрие 

форума, на 17 май 1913 г., в първото и пос-

ледно официално заседание на подновената 

конференция, окончателният текст на Лон-

донския договор е подписан от всички съюз-

ници. В деня на подписването българският 

министър-председател Ив.Евстр. Гешов пода-

ва дълго обмисляната си оставка.[49] 

На 16 юни 1913 г., след устна заповед от 

цар Фердинанд, помощник-

главнокомандващият ген. М. Савов нарежда 

на българската армия да изтласка сръбските и 

гръцките войски от заетите райони в Македо-

ния. Проведена без сериозен и подробно раз-

работен оперативен план, както и без знание-

то на новото правителство, оглавено от д-р С. 

Данев, тази военна инициатива е предвари-

телно обречена на неуспех. Сърбия и Гърция 

се възползват от дългоочаквания повод и  

предприемат масирана контраофанзива. В 

края на юни 1913 г., с намесата на неутрална-

та Румъния и победената в Първата балканска 

война Османска империя, ситуацията става 

безнадеждна за България. Катастрофалното 

положение на страната е допълнено от пълна-

та външнополитическа изолация, в която из-

пада правителството. Акцията от 16 юни 1913 

г.  не е съгласувана с нито една от големите 

европейски държави и логично е осъдена от 

всички. Фактът, че България първа започва 

военните действия, незабавно ѝ отрежда ро-

лята на агресор и бързо срива положителния 

ѝ образ и обществените симпатии към нея. 

В средата на юли 1913 г. започват мирни 

преговори в Букурещ. Домакин на конферен-

цията е Румъния, влязла в ролята на арбитър 

и възстановител на „балканското равнове-

сие”. На 28 юли/10 август 1913 г. е подписан 

договор между България от една страна и 

бившите съюзници – от друга. Обширната 

област Македония, включваща някогашните 

Солунски, Битолски вилает и Скопски сан-

джак от Косовския вилает, е поделена основ-

но между Сърбия и Гърция. Сърбия присъе-

динява Вардарска Македония – територия, 

далеч по-голяма от „спорната” зона, предви-

дена от съюзния договор с България. Гърция 

разширява завоеванията си в Егейска (Бело-

морска) Македония. Българската страна тряб-

ва да се примири с малка част от областта, 

включваща Пиринския край. На Румъния е 

предоставена цяла Южна Добруджа. Бълга-

рия запазва единствено по-голямата част от 

Западна (Беломорска) Тракия с ценния в сто-

панско и стратегическо отношение излаз на 

Егейско море. 

Букурещкият мирен договор от 1913 г. 

представлява своеобразна кулминация в дип-

ломатическата изолация на България в общо-

балкански план. За да бъдат гарантирани но-

вите териториални придобивки, предвидени в 

договора, е създадена система от двустранни 

съюзи, пряко или косвено насочени срещу 

България. Българо-гръцкият договор от май 

1913 г. е допълнен и от гръцко-румънско спо-

разумение от октомври с.г., чиято антибъл-

гарска насоченост не подлежи на 

съмнение.[50] Независимо от различните ин-

терпретации за хода на военните действия и 

за постигнатите (или непостигнати) тактичес-

ки победи, за България Втората балканска 

война представлява несъмнено стратегическо 

поражение. Първият национален погром вна-

ся нови разделителни линии в политическия и 

военен елит, а и в общественото съзнание. 

След 1913 г. обстановката на Балканите се 

променя коренно. Македония е разделена на 

три части, които вече се намират в границите 
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на три различни държави – България, Сърбия 

и Гърция. Неосъщественото национално обе-

динение размества сериозно политическите 

пластове в България и до голяма степен опре-

деля по-нататъшната ориентация на страната 

спрямо двете групировки – Антантата и 

Тройния съюз. 
Бележки 

 

1. Марков, Г., България и Балканския съюз 

срещу Османската империя 1912-1913, С., 1989; 

Марков, Г. Българското  крушение 1913 г., С., 

1991; Дамянов. С. България и балканските страни 

по време на войните 1912-1918 г., С., 1986; Тан-

кова, В. и др., История на българската диплома-

ция 1879 – 1913 г., С.,1994; Лалков, М., Между 

възторга и покрусата, С., 1993, Константинова, 

Ю. Българи и гърци в борба за османското нас-

ледство. В. Търново, 2014; 

2. Националноосвободителното движение на 

македонските и тракийските българи 1878 -1944. 

Т. 3, С., 1997, 268-269. 

3. Марков, Г. България и нейните съюзници 

през Балканската война  (1912-1913 г.) – Истори-

чески преглед, кн. 1, 1983, 33-40. 

4. Независимо от различните интерпретации на 

тези събития, гръцката армия (макар и с цената на 

поведение, разминаващо се сериозно със съюзни-

ческата коректност) успява да изпревари българс-

ката, договаряйки едностранно капитулацията на 

града. – Виж Константинова, Ю. Българи и гър-

ци в борба за османското наследство. В. Търново, 

2014,  205 – 216. 

5. ЦДА, ф. 176 К, оп. 2, а.е. 1194, л. 134. Шиф-

рована телеграма  от Солун  на Димитър Станчов 

до Гешов, 5 ноември 1912 г. 

6. ЦДА, ф. 176 К, оп. 2, а.е. 1195, л. 155. 

7. ЦДА, ф. 568 К, оп. 1, а.е. 870, л. 1-6. 

8. ЦДА, ф. 176 К, оп. 2, а.е. 1194, л. 87-88. 

9. Пак там, л. 168; ЦДА, ф. 176 К, оп. 2, а.е. 

1196, л. 186;  Константинова, Ю. Цит. съч.,  235-

241. 

10. ЦДА, ф. 568 К, оп. 1., а. е. 908,  л. 4. 

11. ЦДА, ф. 176 К, оп. 2, а.е. 1194, л. 138-143. 

12. Гешов, И. Балканският съюз. Спомени и  

документи. С., 1915, 42-43. 

13. Националноосвободителното движение 
на ..., с. 296. 

14. ЦДА, ф. 176 К, оп. 2, а.е. 1194, л. 12. 

15. ЦДА, ф. 1079 К, оп. 2, а. е. 50, л. 2. 

16. Гешов, И. Цит. съч., с. 47. 

17. ЦДА, ф. 568 К, оп. 1., а. е. 910,  л. 1-10. 

18. Марков, Г. България в Балканския съюз 

срещу Османската империя 1912 – 1913. С., 1989, 

279. 

19. Пак там, с. 292. 

20. Националноосвободителното движение 

на ..., с. 296.  

21. Гешов, И. Цит. съч., 90-96. 

22. Националноосвободителното движение 

на …, 1997, с. 297. 

23.  Марков, Г. България в Балканския съюз 

..., с. 236. 

24.Съществена роля за нарастването и непри-

миримостта на сръбските претенции има руският 

пълномощен министър в Белград Николай Харт-

виг. Изключително деен и амбициозен, ползващ се 

с протекцията лично от императора, Хартвиг оказ-

ва огромно влияние върху сръбските политически 

среди. – ЦДА, ф. 176 К, оп. 2, а.е. 1196,  л. 311-

213. 

25. ЦДА, ф. 568 К, оп. 1., а. е. 1007, л. 6-7. 

26. Марков, Г. България в Балканския съюз 

…, 420. 

27. Пак там, с. 382, 386. 

28. Недоволството на руското правителство от 

българската неотстъпчивост се долавя и в донесе-

нията на пълномощния министър в Петербург 

Стефан Бобчев. В рапорт от 20 ноември 1912 г. 

Бобчев съобщава, че според сведенията на Сазо-

нов „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.” – ЦДА, ф. 176 К, оп. 2, а.е. 1195, 

л. 207-208. 

29. Пак там, л. 203-204. 

30. ЦДА, ф. 1079 К, оп. 2, а. е. 50, л. 58. В този 

контекст уверенията на Бобчев, че управляващите 

в императорската столица очаквали „с нетърпение 

победата при Чаталджа и влизането в Цариград” 

следва да се отдадат повече на неговите полити-

чески (русофилски) пристрастия - ЦДА, ф. 176 К, 

оп. 2, а.е. 1194, л. 129. 

31. Марков, Г. България в Балканския съюз ..., 

с. 280. 

32. Пак там, с. 309. 

33. Константинова, Ю. Цит. съч., с. 242. 

34. Националноосвободителното движение 
на ..., 296-297. 

35. Константинова, Ю. Цит. съч., 243-248. 

36. Марков, Г. България в Балканския съюз ...,  

305-306. 

37. ЦДА, ф. 176 К, оп. 2, а.е. 1194, л. 192-193. 

38. Марков, Г. България в Балканския съюз 

…,  с. 380. 

39. Пак там, с. 405. 

40. Пак там, с. 379. 

41. Пак там, 372-379. 

42. Националноосвободителното движение 
на ..., 297-298. 

43. Марков, Г. България в Балканския съюз ..., 

с. 397, 406-407, 421. 

44. Част от българските дипломати си дават 

сметка за опасностите от политиката на Великите 

сили и по-специално на тези, които са пряко заин-

тересовани от разпадането на Балканския съюз. 

„Необходимо е преди всичко да се свърши със 

споразумяването ни с Румъния. – призовава в 

рапорт от Петербург Стефан Бобчев  – Нещо по-



153 

вече. Добре е отсега да поразчистим и сметките си 

с нашите съюзници, особено с гърците. Заинтере-

сувани дипломации ще се опитат още отсега да 

внесат раздори между нас.” – ЦДА, ф. 176 К, оп. 

2, а.е. 1195, л. 162. 

45. ЦДА, ф. 1079 К, оп. 2, а. е. 50, л. 4-5, 48; 

Мишев, Р. Австро-унгарската политика към Бъл-

гария през Балканските войни 1912-1913 г. – Ма-

кедонски преглед, 2012, кн. 4, 85-102 

46. ЦДА, ф. 176 К, оп. 2, а.е. 1195, л. 8-9, л. 

162. 

47. Националноосвободителното движение 
на ..., 297-298. 

48. Марков, Г. България в Балканския съюз ..., 

с. 432, 435. 

49. Гешов, И. Цит. съч.,57-58.;Марков, Г. 

България в Балканския съюз …,  389. 

50. Константинова, Ю. Цит. съч.,  с. 259. 
 

Литература 

 

1. Гешов, И. Балканският съюз. Спомени и 

документи. С., 1915. 

2. Константинова, Ю. Българи и гърци в 

борба за османското наследство. В. Търново, 

2014; 

3. Марков, Г., България и Балканския съюз 

срещу Османската империя 1912-1913, С., 1989. 

4. Марков, Г. България и нейните съюзници 

през Балканската война  (1912-1913 г.) – Истори-

чески преглед, кн. 1, 1983. 

5. Мишев, Р. Австро-унгарската политика 

към България през Балканските войни 1912-1913 

г. – Македонски преглед, 2012, кн. 4. 

6. Националноосвободителното движение на 

македонските и тракийските българи 1878 -1944. 

Т. 3, С., 1997. 

7. ЦДА, ф. 176 К, оп. 2, а.е. 1194. 

8. ЦДА, ф. 176 К, оп. 2, а.е. 1195. 

9. ЦДА, ф. 176 К, оп. 2, а.е. 1196. 

10. ЦДА, ф. 568 К, оп. 1, а.е. 870. 

11. ЦДА, ф. 568 К, оп. 1., а. е. 908. 

12. ЦДА, ф. 568 К, оп. 1., а. е. 910. 

13. ЦДА, ф. 568 К, оп. 1., а. е. 1007. 

14. ЦДА, ф. 1079 К, оп. 2, а. е. 50. 

 

 
Petar Stoyanov Parushev 

Ph.d. of  History 

University “Prof. D-r. Assen Zlatarov” 

History and Philosophy 

Bulgaria, 8010 Burgas 

Bul “Prof. Yakimov” №1 

 

e-mail: pet73@abv.bg 

 

 

mailto:pet73@abv.bg


154 

 УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  MANAGEMENT AND EDUCATION  

                TOM XII  (4)  2016                                                                                                       VOL. XII  (4)  2016 

                                                                                                                                     

  

 

 

ВТОРИЯТ ЕТАП ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА (ЯНУАРИ – МАРТ 1913 Г.) В ДОНЕСЕ-

НИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В БАЛКАНС-

КИТЕ СТОЛИЦИ 

 

Петър Парушев 

 

SECOND STAGE OT THE BALKAN WAR(JANUARY – MARCH 1913) IN THE REPORTS OF 

THE BULGARIAN DIPLOMATIC REPRESENTATIVES IN THE BALKAN CAPITALS 

 

Petar Parushev 

 
ABSTRACT: The following expose make it aim to enlighten additionally some moments of the relations 

between the young Balkan countries in the course of the military conflict with their ancient oppressor-The 

Ottoman Empire, by being followed the reports of the diplomatic representatives in the Balkan capitals. 
During the writing of the article are used basic scientific works on the subject and archive materials from the 

Public Record Office. 

In the expose is consider the reaction in the Balkan capitals from the Bulgarian victory in Edirne, the actions 

of the allies for resolving the problems related with the assessment of the borderlines in Macedonia, Bulgarian-

Greek conflict for Thessaloniki  and the rapprochement between Greece and Serbia began during the First 

Balkan War. 

Key words: Greece, Serbia, Bulgaria, First Balkan War, diplomatic representatives, Balkan capitals. 

 
Проблематиката, свързана с изясняване 

отношенията между съюзниците в Балканс-

кия съюз в хода на войната срещу Османската 

империя е широко застъпена в родната исто-

риография. 

Множество научни статии, студии, моног-

рафии 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. Лал-

ков  и др. [1] Издадени са и много докумен-

тални и мемоарни сборници. 

Задача на настоящото изследване е да 

осветли допълнително някои моменти в 

отношенията между младите балканските 

държави в хода на военния сблъсък  с 

вековния им потисник – Османската империя, 

като се проследят донесенията на българските 

дипломатически представители в балканските 

столици.  

При написването на статията са използва-

ни основните научни трудове по темата и 

архивни материали от Централния държавен 

архив (ЦДА). 

* * * 

Първата балканска (Балканската) война от 

1912 – 1913 г. протича на два основни етапа, 

обособени от подписаното през ноември 1912 

г. Чаталджанско примирие. В началото на 

декември между държавите от Балканския 

съюз (България, Сърбия, Гърция и Черна го-

ра) и изправената пред пълен разгром Осман-

ска империя започват продължителни мирни 

преговори в Лондон. Поради настъпилия зас-

той в преговорите конференцията на посла-

ниците на Великите сили, свикана в британс-

ката столица по същото време, практически 

иззема инициативата за трайното умиротво-

ряване на Балканите. Основните решения, 

приети от Лондонската посланическа конфе-

ренция, са две – създаването на независима 

албанска държава и отстъпването на всички 

европейски територии на Османската импе-

рия, разположени на запад от линията Ми-

дия–Енос, на държавите от Балканския 

съюз.[2] На връчената ѝ от Великите сили 

нота  Високата порта отговаря, че приема 

исканията, но на 10 януари 1913 г. в Цариград 

е извършен военен преврат. Управлението 

отново е поето от младотурците, които отх-

върлят всякакви ангажименти, поети от пред-

ходното правителство и заявяват намерението 

си да изведат войната до победен край.[3]  

След денонсирането на примирието от 

балканските съюзници на 17 януари 1913 г. 
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военните действия са подновени. Започва 

вторият етап на Балканската война, продъл-

жил до края на март 1913 г. За разлика от 

маневрения първи период, вторият етап на 

войната се характеризира с позиционни опе-

рации. През него българските войски съсре-

доточават усилията си в плътната обсада и 

превземането на Одрин. По останалите за 

България фронтове – Чаталджанската линия и 

Галиполи, се водят предимно сражения с отб-

ранителен (за българските войски) 

характер.[4] Усилията на останалите балканс-

ки съюзници са насочени към превземането 

на последните крепости в западните Балкани, 

останали под контрола на османската армия – 

Шкодра (Скутари) в Албания и Янина (в об-

ластта Епир). При обсадата на Шкодра участ-

ват сръбско-черногорски войски, а при воен-

ните операции срещу Янина – значителни 

сили от гръцката армия.  

Донесенията на българските дипломати-

чески представители,акредитирани в столи-

ците на съюзните държави (Белград, Атина и 

Цетина), отразяват, макар и не толкова де-

тайлно и с обичайния политически контекст, 

хода на подновената военна кампания. Све-

денията на пълномощните министри често 

идват от разговори с представители на чуж-

дестранния дипломатически корпус или от 

самите управляващи, включително и от пре-

миерите на двете основни съюзнички (Никола 

Пашич за Сърбия и Елефтериос Венизелос за 

Гърция). Твърде бързо обаче чисто военната 

тематика в рапортите на българските дипло-

мати е изместена почти напълно от темата за 

нарастващите противоречия със съюзниците 

и обезпокоителната политика на сръбските и 

гръцките военно-административни власти в 

Македония.  

Само седмица след началото на втория 

етап от войната, на 26 януари 1913 г., в пове-

рителен рапорт от Белград пълномощният 

министър Андрей Тошев съобщава на минис-

тър-председателя и министър на външните 

работи Иван Евстратиев Гешов, че са се про-

вели тайни разговори между Е. Венизелос и 

Н. Пашич по въпроса за владеенето на Солун 

и за бъдеща обща граница в Македония. 

„Днес виждах г. Пашича – пише в рапорта си 

А.Тошев – Стана дума и за няколкочасовото 

пребивание на г. Венизелос в Белград на 23-и 

того. В течение на разговора, що имали, г. 

Венизелос нееднократно подчертал необхо-

димостта от поддържането на съюза между 

балканските държави. Благодарение на тоя 

съюз ний сме могли да постигнем днешните 

резултати и да се явим пред Европа като един 

блок, в който състояла имено и нашата мо-

рална сила. Зачекнат бил и въпросът за Со-

лун. Г-н Венизелос бил казал г-ну Пашичу, че 

в гръцки ръце тоя град щял да представлява 

всички възможни преимущества и за Сър-

бия…  Г-н Венизелос, от своя страна, изказал 

желание между Гърция и Сърбия да се дойде 

до една обща граница. Това щяло да бъде в 

полза и на двата народа”.  

В стремежа си да узнае нещо повече за на-

меренията на двете съюзни правителства, А. 

Тошев търси по-конкретни сведения и в раз-

говор с руския посланик в Белград Николай 

Хартвиг, известен с пристрастията си към 

Сърбия и с откритото поощряване на сръбс-

ките претенции в Македония. „На запитване-

то ми къде имено могат да граничат двете 

държави, - пише българският дипломат – г. 

Хартвиг живо отговори: „разбира се, в Алба-

ния”. Где обаче туй може да бъде в Албания – 

за мен не е ясно. Уверих се, че туй не е по-

ясно и за г. Хартвига. Касае се вероятно за 

Македония.” – завършва с далеч не успокои-

телна констатация рапорта си А. Тошев. [5] 

На  23 януари 1913 г. пълномощният ми-

нистър в Цетина Недялко (Неделчо) Колушев 

известява Ив. Евстр. Гешов за възможността 

от капитулация на обсадения османски гарни-

зон в гр. Шкодра (Скутари). Той съобщава за 

слухове, че комендантът на Шкодра Хасан 

Риза е убит, а населението и гарнизонът изя-

вявали желание да се предадат: „Капитулаци-

ята [на] Скутари се очаква веднага и приго-

товляват се провизии, лекарства за населени-

ето. Преговорите за предаването се водят 

днес и в случай на неуспех атаката [на] Ску-

тари [е] решена. Сръбският комендант Попо-

вич пристигна [в] Риека; уреди с черногорс-

кия крал комбинираната акция. Той разполага 

[с] 10 000 сръбски войници”.[6]  

Въпреки тези сведения на българския пъл-

номощен министър и наистина реалната въз-

можност Шкодра да капитулира, османският 

гарнизон успява да запази контрола си над 

цитаделата на крепостта почти до края на 

военните действия. Независимо от ожесточе-

ните и кръвопролитни атаки, обединените 

сръбско-черногорски войски така и не пости-

гат очаквания решителен успех. 

Значително по-благоприятно, независимо 

от множеството затруднения, се развива об-

садата на Янина от гръцките войски. С шиф-

рована телеграма от Солун (22 февруари 1913 
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г.) представителят на българската армия при 

гръцката Главна квартира генерал-майор 

Христофор Хесапчиев съобщава на минис-

тър-председателя Иван Евстр. Гешов за усло-

вията, при които се е извършила капитулаци-

ята на турския гарнизон в крепостта. Хр. Хе-

сапчиев акцентира върху рязко нарасналите в 

тази връзка гръцки претенции. „Гърците, обе-

зумени от радост, почват да стават крайно 

нахални даже и тук – съобщава българският 

генерал. – Вчера, след благодарствения моле-

бен, княз Никола (принц Николас, един от 

синовете на крал Георгиос I – б. м.) ми изпра-

ти едно нахално, но даже и заплашително 

писмо, в което, по повод завчерашните кър-

вави стълкновения в Нигритско, като високо, 

но неоснователно протестира против „нашите 

съюзници българите вместо да споделят на-

шата радост и нашето щастие”, между друго-

то казва още: „В деня, когато нашето сърце 

трепти за новата велика и славна победа на 

храбрата наша армия, в деня, когато нашето 

сърце тупти от радост и гордост за този нов 

триумф, узнаваме новината нещастна и отв-

ратителна, че българската армия, нашата при-

ятелка и съюзница, забравяйки свещените 

връзки, които ни съединяват, атакувала на-

шите войски даже в оная територия, която те 

завладяха и с насилие и топ искат да изтръг-

нат от ръцете им”.[7] 

Няколко дни по-късно, на 26 февруари, 

ген. Хр. Хесапчиев алармира Ив. Евстр. Ге-

шов, че поведението на Гърция става все по-

враждебно с откритите демонстрации на 

сближение между сърби и гърци в Солун. Той 

обръща внимание на усилено циркулиращите 

слухове, че между двете страни е договорено 

съвместно управление на града, изключващо 

България. Хр. Хесапчиев съобщава, че е 

изпратил на помощник-главнокомандващия 

генерал Михаил Савов телеграма, с която го е 

информирал, че „в последно време тук много 

се говори, че между сърбите и гърците имало 

вече постигнато съглашение по бъдещото 

управление на Солун с разпределение на до-

ходите, държането на смесения гарнизон и пр. 

Гръцките манифестации спрямо нас от ту-

кашните сърби – в духа на военна лига, про-

дължават и по улиците, и по големите ресто-

ранти. Гръцките и сръбските офицери кръс-

тосват сръбски и гръцки знамена, разменяват 

шапките си и викат „Да живее Гърция. Да 

живее Сърбия. Да живеят верните съюзници.” 

и често си устрояват взаимни банкети, както 

и от страна на Префектурата”. „Също така 

много се говори, – продължава Хесапчиев – 

че гърците имали намерение да дадат един 

срок за очистване на Солун от нашите войс-

ки.” [8] 

Намеренията на Сърбия да иска промяна 

на съюзния договор с България относно де-

лежа на териториите в Македония бързо ста-

ват ясни и по пътя на дипломатическите ка-

нали. В средата на февруари 1913 г. Н. Колу-

шев съобщава от Цетина, че „един от тукаш-

ните представители на Великите сили полу-

чил съобщение, че сръбското правителство 

поискало завчера от българското правителст-

во да се ревизира тайния договор между Бъл-

гария и Сърбия и да се измени клаузата за 

подялбата на освободените земи, като се ос-

тавят на Сърбия всичките окупирани от ней-

ните войски земи, включително Велес, При-

леп, Битоля”. Н. Колушев изказва становище-

то, че „изглежда че между Гърция и Сърбия е 

уговорена обща граница през [време на] пре-

биванието на Е. Венизелос в Белград, и че в 

тоя страшен удар, който ни се готви, вземат 

участие сръбският пълномощен министър във 

Виена Йованович и тоя в Букурещ 

Ристич”.[9] 

Все по-осезаемото сближение между Сър-

бия и Гърция е забелязано и от българския 

пълномощен министър в Атина Панчо Ха-

джимишев (Мишев). С шифрована телеграма 

от 1 март 1913 г. той съобщава на Ив. Евстр. 

Гешов, че е разговарял с френския и руския 

посланик в Атина. Въпреки уверенията на 

посланиците, че не разполагат с никакви кон-

кретни сведения в този смисъл, П. Хаджими-

шев открито споделя подозренията си от съ-

ществуването на „едно гръцко-сръбско съг-

лашение в ущърб на България по въпроса за 

дележа”, както нееднократно е подчертавал и 

досега. Дипломатът отбелязва, че във френс-

кия печат вече е публикувана информация, че 

гръцко-сръбският съюз вече е постигнат. „Не 

зная дали това е свършен факт, но допускам 

да е истина – заключава П. Хаджимишев. – За 

съжаление общественото мнение в Европа ще 

отдаде нам вината за сключването на това 

съглашение, понеже изобщо мислят, че ние 

сме се показали много лакоми и неотстъпчи-

ви”.[10] 

Решителната победа на българските войс-

ки при Одрин в средата на март 1913 г., вмес-

то да предизвика радост сред останалите съ-

юзници, допълнително нагнетява напрежени-

ето между България и Сърбия. На 16 март 

пълномощният министър в Белград А. Тошев 
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изпраща обезпокоителна телеграма, че „сръб-

ската телеграфна агенция и целият ежедневен 

печат стават отзив на всевъзможни измисли-

ци по превземането на Одрин”. Целта на тези 

крайно тенденциозни и манипулативни извес-

тия била да се покаже пред външния свят, че 

„Одрин бил взет от сърбите”. Поради това А. 

Тошев настоява да се дадат възможно най-

бързо точни сведения от българска страна как 

се станало превземането на крепостта, какъв е 

бил точният брой на участващите там българ-

ски и сръбски войски и в какво се е изразило 

тяхното реално участие.[11] 

Два дни по-късно, на 18 март 1913 г., А. 

Тошев изпраща обширен поверителен рапорт 

до министър-председателя Ив. Евстр. Гешов. 

Пълномощният министър подробно описва 

негативните реакции в Сърбия от превземане-

то на Одрин, както и масово разпространява-

ните в белградския печат твърдения, че сръб-

ската армия е изиграла основна роля в тази 

победа. „Докато превземането на Одрин се 

посрещна във всички славянски земи с въз-

торг и изблик на горещи симпатии към Бъл-

гария, – отбелязва с горчивина Тошев – в Бел-

град туй епохално събитие пробуди по-скоро 

чувства на завист и злоба. Никакви манифес-

тации, никакво оживление…. Вестниците, 

които тъй възторжено поздравиха падането 

на Янина, биха минали мълком превземането 

на Одрин, ако не бе желанието им да омало-

важат славата на нашето победоносно оръжие 

и да припишат всичката заслуга в случая на 

сръбските войски. С тая цел те публикуваха и 

продължават да обнародват най-фантастични 

измислици, като не се спират и пред умишле-

ната клевета и фалшификацията на фактите, 

само и само да излезе, че подвигът е дело 

преди всичко на армията на генерал Степано-

вич”[12]. 

В рапорта си А. Тошев детайлно се спира 

на публикациите в сръбската преса.  Пълно-

мощният министър привежда в подкрепа на 

своето становище многобройни откъси от 

сръбски статии и съобщения, в които, незави-

симо от политическата ориентация на вестни-

ка,  прокарваната линия е идентична – подце-

няване и дори пълно отричане ролята на бъл-

гарската армия за сметка на преекспониране-

то на значението на сръбския военен контин-

гент, участващ в обсадата на Одрин.[13] 

В деня, когато А. Тошев изпраща рапорта 

си от Белград, неговият колега в Атина П. 

Хаджимишев също изпраща поверителен 

рапорт до премиера Ив. Евстр. Гешов с обез-

покоителна информация. За пореден път пос-

ланикът в гръцката столица изказва предпо-

ложението си за съществуването на таен съюз 

между Гърция и Сърбия, насочен срещу 

България. „Нямам положителни данни, за да 

твърдя, че тоя съюз или съглашение е вече 

сключено, но както вече Ви телеграфирах, 

наклонен съм да вярвам в неговото съществу-

вание или поне, че се водят преговори между 

двете правителства, за да се сключи подобно 

съглашение! И убеден съм, че г-н Бошкович 

(сръбският пълномощен министър в Атина – 

б. м.) е – заедно с г-н Коромилас – инициато-

рът на тая идея, понеже и двамата еднакво ни 

мразят, еднакво се опасяват от нашето чрез-

мерно, според тях засилване, еднакво набля-

гат върху нуждата за известен „екилибър”, 

сир[еч] България да не стане по-силна от 

Гърция и Сърбия, взети наедно!”[14] 

Очевидно негативните реакции в Белград 

след превземането на Одрин не стихват, за-

щото на 20 март 1913 г. А. Тошев изпраща 

нова шифрована телеграма до Ив. Евстр. Ге-

шов с мнение да се опровергаят по-енергично 

неверните твърдения, разпространявани от 

сръбското правителство. „Тъй като сърбите 

продължават старателно да заблуждават ев-

ропейския печат с тенденциозни измислици 

по превзимането на Одрин, и понеже от друга 

страна, самото сръбско правителство нарочно 

премълчава нашите официални съобщения и 

е способно умишлено не само да изопачи 

фактите, но и да ги отрече, на мнение съм, 

чрез находящите се в Одрин военни аташета 

и кореспонденти на меродавни европейски 

вестници да се констатира по някакъв начин 

точно броя на нашите и сръбските войски при 

Одрин, участието, което са взели едните и 

другите при превземането на крепостта, и 

числото на ранени и убити наши и сръбски 

войници. По същия начин може да се релеви-

ра и истината по предаването на Шукри 

паша[15], която истина фалшифицират и 

официалните сръбски органи.”[16] 

В следващ поверителен рапорт до минис-

тър-председателя от 27 март 1913 г. А. Тошев 

подробно излага разпространяваните от 

Сърбия твърдения, че нейната армия е имала 

решаваща роля при овладяването на Одрин и 

пленяването на турския комендант Шукри 

паша. Тошев съобщава, че вече „Ви явих за 

направените вчера от министъра на войната в 

Народната скупщина изявления досежно ро-

лята на сръбската армия при превземането на 

Одрин и предаването на Шукри паша”, но 
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сега има възможността да съобщи тези изяв-

ления по-обстойно. Изказването на сръбския 

военен министър генерал Божанович българ-

ският дипломат предава по многобройните 

извадки, поместени в белградския печат. 

„Както ще благоволите да видите, – съоб-

щава А. Тошев – според генерал Божанович 

целокупната сръбска армия пред Одрин въз-

лиза на 47 868 човека, от които 788 офицери и 

чиновници и 47 090 подофицери и редници. 

Цялата тая войска през всичкото време на 

обсадата била издържана на свои средства. 

Разположена пред най-силните фортове на 

Западния и Северозападния сектор, тя не само 

че привлякла към себе си значителен брой от 

неприятелските сили, но успяла и да превземе 

един след други всички фортове пред себе си, 

докато не паднал и последния от тях. Двете 

сръбски дивизии извършили своята задача с 

най-голяма енергия и примерна храброст. За 

доказателство на туй служил фактът, че само 

тям се предали 17 000 турски войници с 300 

души офицери. Друго доказателство за това 

генерал Божанович черпи от обстоятелството, 

че генерал Иванов изпратил на 13 того, след 

падането на Одрин, генералщабния майор 

Шкойнов да честити на генерал Степанович 

успеха и да му поблагодари за юнашките и 

енергични действия на сръбската войска, кои-

то направили възможно и улеснили пробива-

нето и превземането на Източния сектор. По 

сведенията на генерал Божанович Шукри 

паша се намирал във форта Хъдърлък, който 

бил завзет от сръбската войска. Все по извес-

тията на същия генерал, Шукри паша се пре-

дал на сръбския 20 полк, който впоследствие 

го препроводил г-ну генерал Иванову”. 

В рапорта си А. Тошев докладва, че цити-

раните от военния министър загуби на коман-

дваната от генерал Степанович сръбска армия  

при Одрин са силно завишени. Въз основа на 

тези умишлено завишени данни Божанович 

предявил и претенции за съразмерно участие 

на Сърбия в разпределянето на военните тро-

феи от капитулиралия османски гарнизон.  

За да подчертае недвусмислено настроени-

ята сред управляващите в Белград, А.Тошев 

отбелязва, че „речта на сръбския министър на 

войната бе пресичана и съпроводена с бурни 

ръкопляскания и единодушно одобрение от 

страна на Скупщината”. „Съпоставени с на-

шите официални сведения, – добавя българс-

кият дипломат – дадените от генерал Божано-

вич такива в голяма степен се различават. Че 

това не е една случайност или някакво заб-

луждение, е повече от очевидно. Обстоятелс-

твото, че мимо нашите официални данни и 

нееднократни опровержения сръбското пра-

вителство излиза с горната декларация пред 

Скупщината, не показва друго, освен преду-

мишлеността, с която то се стреми да прокара 

своите измислици за истина. Иначе не може 

да се обясни говорът на министъра на война-

та, особено след появилото се вече по-рано 

официално наше съобщение във [вестник] 

„Мир” от 25 того, заедно с изявлението на 

Шукри паша”.  

С цел решително опровергаване на тен-

денциозните твърдения на сръбското прави-

телство, Тошев счита, че „най-добре би било, 

ако можеше да се направи една анкета по тоя 

въпрос от военните кореспонденти на меро-

давните западноевропейски вестници. Така 

например г. Джеймс от „Таймс” би могъл да 

се обърне лично към Шукри паша в случая. 

Още по-добре би било, разбира се, ако може-

ше да се предизвика по някакъв начин сам 

генерал Степанович да каже истината по въп-

роса. Това той е длъжен да стори, тъй като 

цялата камара от лъжи, пръскани от Белград 

по [повод] падането на Одрин и предаването 

на Шукри паша, изглежда да почива на него-

вите – генерал Степановичевите – донесе-

ния”. 

В заключителната част на рапорта си пъл-

номощният министър в Белград отново нас-

тоява пред Ив. Евстр. Гешов за енергично и 

твърдо опровержение от българска страна на 

сръбската „версия” за превземането на Од-

ринската крепост. „Не мислите ли при това за 

уместно, Господин Министре, щото на въп-

росните изявления на генерал Божанович в 

сръбската Скупщина да се отговори от страна 

на нашия министър на войната в Събрание-

то!” – завършва рапорта си А. Тошев.[17] 

Полемиката между България и Сърбия 

около падането на Одрин продължава да края 

на войната, настъпил няколко седмици по-

късно. На 31 март 1913 г. с шифрована телег-

рама помощник-главнокомандващия ген. М. 

Савов информира министър-председателя за 

прекратяването на военните действия между 

България и Османската империя. Савов се 

позовава на получена телеграма от генерал-

майор Стефан Тошев, според която Турция 

чрез своя делегат Зия паша е приела всички 

предложени условия от българска страна. 

„Вследствие гореизложеното, – съобщава 

помощник-главнокомандващият – разпоредих 

от утре, 1 април, 12 часа по пладне, военните 
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действия да се прекратят. За определение 

демаркационните линии на Чаталджа и Була-

ир назначих специална комисия.”[18] 

Блестящата българска победа при Одрин 

се посреща крайно негативно и в Атина. В 

поверителен рапорт до Ив. Евстр. Гешов от 

18 март 1913 г. П. Хаджимишев съобщава 

притеснено, че „превземането на Одрин от 

нашите славни войски не се посрещна тук 

симпатично всред обществото и гръцката 

преса полага усилени старания, за да докаже 

на цял свят, че тоя успех се дължи главно на 

сръбската армия, която със своите 64 000 

войници, както и със своята тежка артилерия, 

е способствала за тая българска „уж” победа!” 

Според пълномощния министър атинските 

вестници охотно цитирали телеграмите на 

Белградското информационно бюро и винаги 

подчертавали, че благодарение на гръцкия 

флот и сръбската армия българите постигали 

своите военни успехи. П. Хаджимишев обръ-

ща специално внимание на изключително 

острите и образни квалификации за българите 

в пресата, за които на самия него му е трудно 

да намери думи. Дипломатът счита, че една 

от главните причини за неприкритата гръцка 

омраза към безспорния български успех с 

превземането на Одринската крепост е, че „с 

тая наша победа се затъмни тяхната при Яни-

на”. Гърците мислили, „па и още мислят, че 

са „непобедими” и се готвеха вече да воюват 

против нас”. На войската, както и на общест-

вото, все повече се втълпявало убеждението, 

че ще воюват срещу България. П. Хаджими-

шев отбелязва, че доколко тези войнствени 

настроения ще окажат влияние върху поведе-

нието на управляващите кръгове, е трудно да 

се прогнозира, но той се счита длъжен да ин-

формира за тях премиера. Твърде показателно 

е мнението на българския дипломат, че ми-

нистър-председателят Венизелос е „единст-

веният държавен мъж, който схваща интереса 

на Гърция да остане в Съюза”. Същевременно 

П. Хаджимишев допуска, че Е. Венизелос 

трябва да преодолява войнствените настрое-

ния не само на министрите от кабинета, но 

„може би и в по-висшите сфери”, очевидно 

визирайки краля и неговото обкръжение. Зак-

лючителните изречения в рапорта на българс-

кия дипломат вече са симптоматични за него-

вите нагласи и очаквания. Той обобщава, че 

победата при Одрин е изключително важна за 

България, защото „ще можем да засилим 

войските си в Македония, за да бъдем готови 

да посрещнем всяка евентуалност”.[19]  

В поверителен рапорт до министър-

председателя (отново с дата 18 март) П. Ха-

джимишев съобщава за разговор със сръбския 

посланик в Атина Бошкович, който бил на 

посещение при него, за да го поздрави за 

превземането на Одрин. В хода на разговора 

станало дума и за бъдещите граници на Ал-

бания. П. Хаджимишев обръща внимание на 

факта, че още през декември 1912 г. както К. 

Коромилас (гръцкият външен министър), така 

и Бошкович, му говорили почти едновремен-

но за необходимостта да се „измени базата” 

за дележа между нас и Сърбия, понеже чрез 

създадената Албания Сърбия значително се 

ощетявала”. Българският дипломат изказва 

прогнозата, че тогава изглежда се е зародила 

„идеята за сръбско-гръцки съюз против нас, 

по силата на който, в даден момент, двете 

правителства ще искат да ни изключат от 

териториите на запад от Вардар, като предва-

рително се споразумеят върху тяхната обща 

граница между Охридското езеро и Вардара!” 

П. Хаджимишев подчертава, че няма сигурни 

данни, които да показват, че съюзът е вече 

официално сключен, но въпреки това е скло-

нен да вярва в неговото съществуване, или 

поне, че се водят тайни преговори между Бел-

град и Атина за постигането на такова спора-

зумение.[20]  

На 24 март 1913 г. П. Хаджимишев 

съобщава от Атина, че Е. Венизелос е изявил 

съгласието на Гърция да спре военните 

операции, „стига само Черна гора да се 

съгласи.” Гръцкият премиер считал, че не е 

желателно пренасянето на сръбски войски 

към Дурас (в дн. Албания) по море с помощта 

на гръцкия флот, но ако от Белград много 

настоявали, като съюзници не можело да им 

откажат. Същевременно Е. Венизелос казал, 

че Великите сили до този момент не са 

правили официални постъпки пред гръцкото 

правителство за спиране на военните 

действия. [21]  

Сръбско-гръцкото сближение на антибъл-

гарска основа е разглеждано от  П. Хаджи-

мишев на фона на все по-нееднозначното и 

благосклонно поведение на Атина към плене-

ните османски войски. В поверителен рапорт 

от същото време пълномощният министър 

съобщава за „почти „триумфалното” посре-

щане”, организирано на бившия комендант на 

Янина Мехмед Есад паша на атинското прис-

танище Пирея. Говорило се, че той е получил 

огромен откуп, за да предаде крепостта, че 

през целия период на операцията гърците не 
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са дали повече от 500 души убити и ранени. 

Имало и слухове, че по етнически произход 

Есад паша бил янински грък, че щял да става 

депутат в гръцкия парламент и пр. П. Хаджи-

мишев отбелязва, че предава тези слухове не 

като достоверна информация, а само за све-

дение, но преди всичко като показател за ши-

рещите се в Атина настроения.[22] 

Постепенното затихване на военните дейс-

твия е съпроводено от нарастване на напре-

жението и дори открити „погранични” конф-

ликти със съюзниците. Сърбия и Гърция за-

почват да прехвърлят допълнителни военни 

части в Македония, за да предотвратят евен-

туално българско настъпление там. Инфор-

мация от подобен характер достига и до бъл-

гарските дипломатически представители. На 

4 април 1913 г. пълномощният министър Н. 

Колушев изпраща шифрована телеграма от 

Цетина, че сръбските войски около Шкодра и 

Дурас в Албания са получили заповед да за-

минат незабавно за Македония. Колушев от-

белязва: „Сръбските офицери открито гово-

рят, че войната между България и Сърбия е 

обявена и че Сърбия щяла да нападне Бълга-

рия преди последната да е оттеглила войските 

си от Тракия”. Дипломатът съобщава още, че 

„тукашните представители на Великите сили” 

са получили тревожни съобщения за усилва-

нето на сръбските и гръцките войски в Маке-

дония, както и за обявената в Сърбия допъл-

нителна мобилизация.[23] Същият ден, 4 ап-

рил, А.Тошев изпраща телеграма със сходно 

съдържание от Белград: „Отдалеч запитах 

Пашич как може да се обясни концентрацията 

на големи сръбски войски в долината на Вар-

дар. Отговори ми, че това било много преуве-

личено. И да имало известно движение на 

някакви войски, което било работа на висша-

та военна власт, туй не трябвало да дава по-

води за никакви неприятни тълкувания от 

наша страна”.[24] 

На 8 април от черногорската столица Н. 

Колушев подтвърждава информацията за 

предислоциране на сръбски войски от албан-

ското крайбрежие към вътрешността в посока 

Македония. Той алармира, че сръбският пъл-

номощен министър в Цетине съобщил на 

един от представителите на Великите сили, че 

въпреки опроверженията на Белград и Атина, 

между тях вече съществувало споразумение 

„за отбрана  против домогванията на Бълга-

рия”.[25]  

За нови прегрупирвания сред съюзниците 

Н. Колушев съобщава и в телеграма до ми-

нистър-председателя от 13 април 1913 г. Дип-

ломатът докладва, че черногорският крал 

Никола му съобщил, че „днес или утре” бив-

шият комендант на Шкодренската крепост 

Есад паша Топтани (по произход албанец) 

щял да се провъзгласи за албански владетел. 

Според крал Никола съюзниците трябвало да 

дадат подкрепата си за Есад паша, който в 

качеството си на албански държавен глава 

изявявал желание да влезе в Балканския съюз. 

Н. Колушев прави извода, че  „предаването на 

Скутари трябва да е станало вследствие на 

обещаната поддръжка на Есад паша”. Това 

вероятно се е извършило и със съгласието и 

съдействието на сръбското правителство, 

„понеже войската на Есад паша свободно 

минава през места, гдето има още сръбски 

военни власти, които предават управлението 

на албанския шеф”.[26] 

Рапортите на пълномощните министри от 

последните седмици преди Втората балканска 

(Междусъюзническата) война не оставят 

съмнение относно ширещите се войнствени 

настроения в Белград и Атина. Опасенията от 

конфликт със съюзниците все повече намират 

място в донесенията на българските диплома-

ти.  На 17 април П. Хаджимишев изпраща 

шифрована телеграма до Ив. Евстр. Гешов, в 

която съобщава, че Е. Венизелос обяснил на 

руския пълномощен министър, че концентра-

цията на гръцки войски в Македония „имала 

само отбранителен характер” и че Гърция 

„няма абсолютно никакво агресивно намере-

ние спрямо нас”. Освен това Е. Венизелос му 

се видял раздразнен, че все още българското 

правителство не е предоставило своя линия 

на териториално разграничение в Македония. 

„Настроението всред гръцкото общество е все 

така неприятелско спрямо нас – съобщава П. 

Хаджимишев – и открито се говори, че ще 

има война с България, че в Македония имало 

вече съсредоточени 150 000 гръцки войници, 

и че Сърбия обещала да им помогне със 

100 000 войници. Пресата обаче пази гробно 

мълчание по тия въпроси, като подчертава 

само грамадните уж български териториални 

претенции и съсредоточението на български 

войски срещу гърците.” [27] 
 

Междувременно, след сключването на 

второто за войната примирие, преговорите в 

Лондон между представителите на Балканс-

кия съюз и на Турция са подновени. Мирният 

договор е подписан на 17 май 1913 г. Според 

него Османската империя загубва почти 

всичките си европейски територии, както и 
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островите в Егейско море. Предварително 

определената от дипломатите на Великите 

сили линия Мидия–Енос в Източна Тракия 

става новата граница между победената им-

перия и съюзените балкански държави.[28] 

Договорът обаче не указва как ще се разпре-

дели османското териториално наследство на 

Балканите и не се ангажира с разрешаването 

на все по-изострящите се на тази база конф-

ликти между съюзниците. 

 

* * * 

Сведенията на българските дипломатичес-

ки представители в Атина, Белград и Цетина 

за военните действия през втората фаза на 

Балканската война се отнасят главно за опе-

рациите на съюзниците в района на крепости-

те Шкодра и Янина, както и за продължител-

ните спорове около превземането на Одрин. 

Доминиращата тема в телеграмите и рапорти-

те на пълномощните министри обаче са пос-

тоянно нарастващите противоречия със Сър-

бия и Гърция. Нещо повече – с очерталата се 

перспектива за окончателен край на войната 

сведенията на българските дипломати от съ-

юзническите столици стават все по-

обезпокоителни. Не без основание може да се 

твърди, че в донесенията на дипломатите от 

пролетта на 1913 г. в много отношения се 

проектира катастрофалната за България Меж-

дусъюзническа война от лятото на същата 

година.  
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мандващия българската армия ген. Никола Ива-

нов. 

16. ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а.е. 1366, л. 323. 

17. Пак там, л. 471-472 

18. Пак там, л. 524. 

19. Пак там, л. 503. 

20. Пак там, л. 505-505а. 

21. Пак там, л. 518. 

22. Пак там, л. 506. 

23. ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а.е. 1367,  л. 84. 

24. Пак там, л.71. 

25. Пак там, л. 142. 

26. Пак там, л. 208. 

27. Пак там, л. 289. 

28. Националноосвободителното движение 

на ..., с. 268 - 269 
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ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИ С ОНКОЛОГИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 

Майя Атанасова 

 

IMPROVING THE LIFE OF PEOPLE WITH CANCER  

 

Mayya Atanasova 

 
ABSTRACT: Oncological diseases are of top importance in social point of view. Such may lead to disabili-

ties, psychological and mental breakdowns and death. Not only do they inflict physical pain, but also they have 

an impact on the mental stage of the diseased, by lowering the self-confidence and thus reflecting on the social 

status and life quality of the patient. This study aims to help the diseased to find the correct path to overcome the 

difficulties that their condition brings. 

Key words: oncological disease, family, life quality 

 

Въведение 

 

Онкологията е наука за изследване на зло-

качествените образования. В литературата 

Fischer-Nasels (1926) – ексцесии в растежа, 

излизащ от пределите на нормалния план за 

строежа на организмите [1]. Туморите се раз-

делят, най-общо на две основни групи – доб-

рокачествени и злокачествени.  

По данни на Световна здравна организа-

ция (СЗО), статистиката сочи, че ежедневно в 

световен мащаб от „рак“ се разболяват 14 

млн. души, от които 8 млн. умират, но не зна-

ем колко ни напускат без да са диагностици-

рани. [4]. 

През 1952 г. в България е основан Нацио-

нален раков регистър. В него се събират дан-

ни от 13 регионални ракови регистри, това е 

броят на Консултативен онкологичен център 

(КОЦ) в България.  

Онкологичните заболявания са нарастващ 

здравословен и социален проблем. Всяка го-

дина в световен мащаб се наблюдава ръст на 

случаите средно с 10 млн. По данни на СЗО 

до 2020г. те ще достигнат 15 млн. на година. 

Една трета от тях могат да бъдат предотвра-

тени чрез превенция, профилактика и инфор-

мационни кампании, намаляване на рискови-

те фактори: тютюнопушене, рационално хра-

нене, двигателна активност, ранна диагности-

ка и комплексно лечение. Всичко това не мо-

же да се случи без активното участие на ин-

дивида, различни специалисти подкрепени от 

държавата в провеждане на разяснителни 

кампании. 12 % от всички смъртни случаи се 

дължат на раковите заболявания и този про-

цент расте, т.е. очаква се ръст на този процес 

и в бъдеще.  

 

Цел 

 

Целта на проучването е да проследи сте-

пента на готовност за справяне с възникнала-

та болест, и подобряване на качеството на 

живот на онкоболните. Запознаване с добрите 

практики за подобряване на физическото и 

психическо здраве на пациентите. 

 

Задачи 

 

Да се определят  фокус групите, да се под-

готвят анкети, да се проучи литературата по 

проблема, да се определи времето на провеж-

дане на изследването, да се направи връзка с 

неправителствените организации, включени 

като обект на изследването. 

 

Методика 

 

Използване на анкета с предварително из-

готвени еднакви за всички въпроси. Анкетата 

е анонимна и всички респонденти са поставе-

ни в еднакви условия и среда при пълна кон-

фиденциалност. Това дава възможност за из-

разяване и проява на искреност при споделя-

нето. Така можем да търсим представител-

ност на изводите и да очертаем закономер-

ности при проучване на проблема.  
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Обявяването на болестта „рак“ не се прие-

ма като диагноза, а като присъда.  

Изследването е проведено в периода 2014-

2015г. с помощта на Сдружение „Онкоболни 

и сподвижници“. Организацията работи с 

много водещи консултанти в областта на он-

кологичните заболявания, външни лектори от 

страната и чужбина и други неправителстве-

ни организации. В част от семинарите и обу-

ченията взеха участие и студенти от катедра 

„Здравни грижи“. Те се включиха активно в 

тренингите в модул „доброволна грижа за 

пациенти с терминални състояния“.  

Сдружението участва с проект за допълни-

телна работа на членовете за подобряване ка-

чеството на живот чрез повишаване на ква-

лификацията и осигуряване на заетост и зап-

лащане.  

 

Същност 

 

В изследването участват 54 души, от тях 

49 жени и 5 мъже.  

 

По възраст: 40 – 50 г. – 22 души 

                    51 – 60 г. – 20 души 

                    над 61 г. – 12 души. 

 

От тях мъже с: 

- рак на простатата: 3 мъже; 

- рак на белия дроб: 1 мъж; 

- друг вид: 1 мъж. 

 

От тях жени с: 

- рак на гърдата: 26 жени; 

- рак на женски полови органи: 20 же-

ни; 

- друг вид: 3 жени. 

 

Според изследването 90% от респонденти-

те съобщават, че не са били подготвени за 

диагнозата, т.е. че са болни от онкологично 

заболяване. 60 % от тях информират, че са 

имали съмнения, но са смятали, че грешат.  

Голяма част споделят, че са робували на 

догмата „на мен няма да ми се случи“. 80%  

от обследваните са диагностицирани случай-

но. Само пет жени посочват, че активно са 

потърсили лекар за преглед и консултация. 

Двама от мъжете от фокус групата споделят, 

че са имали съмнения, но не са потърсили 

веднага лекар. Те са очаквали болка при 

прегледа, неудобство и страх от резултатите. 

Резултатите от проучването не показват 

по-различна тенденция от общоприетата, т.е.: 

- страх от болката при преглед; 

- страх от евентуалния резултат и диаг-

нозата; 

- страх от лечението; 

- страх от изхода. 

Изследването посочва, че 15% от семейст-

вата на респондентите не са били готови за 

диагнозата „рак“, като вследствие на това не 

са успели да окажат подкрепа на болния. Там, 

където семейството е проявило разбиране 

(25% от респондентите), пациентите по-лесно 

са преодолели първоначалния шок и споде-

лят, че по-успешно са се справили в различ-

ните етапи на лечението. 

На въпроса „Коя част от лечението паци-

ентите могат да определят като най-трудна?“ 

90% отговарят – лъчетерапия и химиотера-

пия. И мъжете, и жените споделят, че при лъ-

четерапията са изпитвали страх от болката и 

последиците от лечението. Те посочват, че в 

рамките на химиотерапията са се чувствали 

уплашени от общото неразположение и осо-

бено от многократното повръщане  по време 

и след сеансите. 50% от жените информират 

за страх от козметичните промени, които нас-

тъпват по време и след лечението. Мъжете 

съобщават, че са изпитвали по-голяма тре-

вожност при лъчетерапията, а жените са из-

питвали страх от химиотерапията. 70% от 

всички респонденти са споделяли за прояви 

на обща отпадналост, липса на апетит, гадене 

и повръщане [3].  75% от респондентите съ-

общават, че социалните контакти са повиши-

ли оптимизма им и желанието за живот. Сре-

щите с различни по възраст, професия, инте-

реси ги изважда от сивото ежедневие и пос-

тоянната мисъл за болестта. Подобрява се 

психичното им здраве, адаптацията към 

ежедневието, което повишава и стандарта им 

на живот.  

Всички респонденти споделят, че от онко-

болни са се превърнали в общност от хора 

готови да повишават качеството си на живот 

и да помагат на други като тях, да извървят 

по-бързо пътя, който те вече са изминали.  

Групата на възраст 60+ често са скептични 

– 90 % споделят, че трудно променят навици-

те си и са готови да се съобразят със съдбата 

си по-често, отколкото да променят навиците 

си – дори и за добро. 

Положителен резултат е дало обучението в 

групата. Всички респонденти са се включили 

в организирания от сдружението курс по 

чужд език. Повишаването на квалификацията 
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предоставя възможност за започване на рабо-

та и подобряване на стандарта на живот.  

Респондентите споделят, че постигнатите 

лични победи – къде по-лесно, къде по-

трудно – им дават импулс и оптимизъм, че 

всичко си заслужава, чувстват се по-добре, 

необходими и готови за живот. Всички от 

групата споделят, че желаят да помагат на 

други като тях лица, нуждаещи се от подкре-

па, и да се включват в доброволчески каузи 

според възможностите и квалификацията си. 

 

Изводи 

 

В заключение можем да споделим, че он-

коболните са живи хора, които с малко подк-

репа и кураж могат да вземат съдбата в ръце-

те си. 

Въпреки че все още някои робуват на ос-

тарели схващания, доказано е, че ранното от-

криване на болестта и новите технологии во-

дят до по-бърза адаптация и възможност за 

справяне с проблема. Ангажиране на широк 

кръг на специалисти за ранна, здравна, пси-

хологическа и социална рехабилитация е вер-

ният път за намаляване леталитета и спиране 

нарастване на тенденцията за висока смърт-

ност сред онкоболните [2]. Пациентите тряб-

ва сами да стигнат до нуждата да се боят за 

оздравяването си, за да повишат качеството 

на живота си, да търсят правилната посока за 

усъвършенстване, повишаване на знанията, 

квалификацията си, за повече алтернативи в 

живота. 

Ракът е диагноза. Това е едно хронично 

заболяване, което с внимателно наблюдение и 

лечение може да осигури дълъг и пълноценен 

живот на пациента, ако в процеса на лечение 

го убедим в това. 

 

Заключение 

 

Справянето с онкологичното заболяване 

не е „мисия невъзможна“, но пациентът тряб-

ва да измине дълъг и труден път. Трудността 

произтича от факта, че е натрупана негативна 

информация, страхове и отживели практики. 

Медицината доказва, че не е безпомощна 

пред предизвикателството „рак“. Лечението е 

комплексно и се извършва от високо квали-

фицирани специалисти – онколози, хирурзи, 

терапевти, физици, психолози, рехабилитато-

ри, медицински сестри, лаборанти и др. Ако 

пациентите и хората около тях са готови да 

извървят пътя от началото на болестта през 

справяне с болката и лечение, то всички тези 

специалисти с високата си квалификация и 

мотивация са готови да ги подкрепят и им 

помогнат. В този „отбор“ в последно време се 

включват и различни неправителствени орга-

низации, доброволци и неформални групи за 

помощ. В социалната мрежа може да се наме-

ри различна информация- някъде полезна, 

друг път – не толкова адекватна, но с подкре-

пата на екипа от професионалисти всеки мо-

же да намери нещо полезно за себе си или да 

пожелае да сподели с групата. Ракът  не е 

присъда, това е едно хронично заболяване, с 

което можем да се справим и живеем пълно-

ценно. 
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КУЛТУРНА ПАМЕТ, СВЕТИЛИЩА И РИТУАЛИ. 

Размисли върху „Културната памет“ на Ян Асман 

 

Александър Порталски 

 

CULTURAL MEMORY, SANCTUARIES AND RITUALS. 

Reflections on "Cultural Memory" by Jan Aßmann 

 

Alexandar Portalsky 

 
ABSTRACT: This essay explores the introduction of the term cultural memory by Jan Assmann and the atti-

tude of the researchers of antiquity to the two main functions of culture - normativ and narrative. It also anal-

yses the connective structure of memory. 

Key words: cultural memory, rituals, rock-cut objects, literacy 

 

Излизането на българския превод на кни-

гата на немския египтолог Ян Асман Култур-

ната памет. Писменост, памет и полити-

ческа идентичност в ранните високоразвити 

култури (Планета 3, София 2001) би трябвало 

да предизвика коментари за възприемането и 

интерпретацията на древните култови обекти, 

свързвани с траките и други етноси, населя-

вали Югоизточна Европа и Западна Мала 

Азия. Това обаче не се случи. Важният том на 

Асман беше коментиран главно от изследова-

тели на модерната история или култура, кои-

то го поставиха в редичката на нашумели 

анализатори на механизмите на паметта като 

Райнхард Козелек или Пиер Нора. Богдан 

Богданов вероятно е единственият изследова-

тел на древността, който обърна внимание на 

Ян Асман в есето си Памет и идентичност 

или за субекта на припомнянето 

(http://bogdanbogdanov.net/pdf/30.pdf, 

15.04.2016). Причина за това неглижиране на 

важен текст може би е обичайното за българ-

ските изследователи на древността нежелание 

да се запознават с нови теоретични изследва-

ния на съвременни историци, социолози и 

културолози и убеждение, че предлаганите 

нови методи на изследване или термини не 

биха могли да допринесат за по-пълно проуч-

ване и описване на балканските прединдуст-

риални култури. Настоящият ми опит си пос-

тавя задачата да покаже, че това не е така и че 

именно по линия на обогатяване на методика-

та на проучване и на терминологията можем 

да прибавим информация към познати архео-

логически обекти и находки. Разбира се, та-

кива изследвания не може да не са междудис-

циплинни – те са някъде в точката на преси-

чане най-малко на историята, археологията и 

културологията, но предполагат познания и 

намеса на още много хуманитрани дисципли-

ни. Самият Ян Асман, опасявайки се от обви-

нения (съвсем неоснователно), прави уговор-

ката, че не пише точно като египтолог и не 

представя научни резултати в същинския 

смисъл на думата (с. 18), а реконструира вза-

имоотношения на колективна памет и писме-

на култура, т.е. прави принос към общата те-

ория на културата. Тук ще цитирам и допъл-

нителното разяснение на Асман за появата на 

коментираната книга, което стана подтик и за 

написването на настоящия текст: Приноси 

към общата теория на културата са правени 

и се правят от представители на най-

различни области… Поети и литератори, 

социолози, икономисти, историци, философи, 

етнолози… единствено изследователите на 

Стария свят рядко са се намесвали в този 

спор (с.18). Авторът основава заключенията 

си на информация за старата история на Еги-

пет, Светите земи и Гърция. Тъкмо интерпре-

тацията на елинската история го прави отли-

чен помощник и опонент в коментарите на 

материалните и нематериални реликти от 

древните балкански общества, доколкото това 

е единствената територия с толкова съхране-

ни живи обичаи и ритуали с предполагаем 

древен произход и живи носители до ХХ век 

включително. 

http://bogdanbogdanov.net/pdf/30.pdf


166 

Нека представя накратко Ян Асман, който 

следва да е добре познат на академичните из-

следователи, но този въвеждащ текст към не-

говите размисли би бил много полезен и за 

студенти и докторанти. Ян Асман е роден в 

Лангелсхайм през 1938 г. От 1976 до 2003 г. е 

професор и ръководител на катедрата по 

египтология в университета в Хайделберг. 

Като египтолог получава световно признание 

и е гост-професор в Париж, Йейл, Йерусалим 

и мн.др. Съпруг е на известната културолож-

ка Алайда Асман и съвместната им работа 

довежда до появата на публикации, свързани 

с механизмите на историческата памет. На 

български е преведена и книгата му Мойсей 

Египтянина. Една следа в историята на па-

метта (ЛиК, София 2005). Последната му 

засега книга е Изход. Революцията на Ста-

рия свят (Exodus. Die Revolution der Alten 

Welt C. H. Beck Verlag, München, 2015), ко-

ментирана в портал Култура 

(http://kultura.bg/web/за-изхода-и-

секуларизацията-на-властт/, 15.04.2016).  

След представянето на Ян Асман е време 

да започна задочния си диалог с него. 

Културата има различни функции, но ос-

новната е да формира общности, в които чо-

векът да може да се самоопределя и да се 

чувства сигурно и комфортно. В този смисъл 

Ян Асман твърди, че всяка култура има ко-

нективна структура. Свързването между хо-

рата е невъзможно без връзката с миналото и 

затова културата съхранява същностния опит. 

Тя носи както истории, така и образи и създа-

ва по този начин надежда и спомен, т.е. това 

е живата връзка между миналото и бъдещето 

на общността. Този аспект на културата в 

различна среда ражда митични и исторически 

повествования. Пак следвайки Асман прие-

мам, че двата основни аспекта на културата са 

нормативен и наративен (с.15). Чрез тях ин-

дивидът може да се определи в едно „ние“ с 

обща представа за себе си. Представата се 

основава на общи правила и ценности (това е 

нормата), допълнени със сведения (осъзнати 

като спомен) за общото минало (във вид на 

някакъв вид разказ). Това е именно конектив-

ната структура. 

Нека сега видим как тази структура се 

проявява в ритуалите. Ян Асман дава пример 

с еврейския празник седер, като наблюдения-

та му са ценни, защото могат да се отнесат 

към почти всички ритуали. И така, всички 

ритуали имат два елемента – на повторението 

и на възпроизвеждането. Те имат различна 

тежест в различна културна среда. Повторе-

нието изисква строго придържане към опре-

деления ред на провеждане на ритуала. Възп-

роизвеждането дава по-голяма свобода и до-

пуска добавяне на нови действия или опрос-

тяване на ритуала при необходимост. Появата 

на писмеността оказва пряко влияние върху 

тези процеси. Наблюденията върху прехода 

„описменостяване“ в Югоизточна Европа мо-

гат да бъдат особено полезни в паралела ста-

рогръцка – тракийска култура. Писмеността 

създава нова конективна структура. Безпис-

мените общества разчитат на подражание и 

съхранение, което прави съществено точното 

повторение на ритуала. Така се появява жре-

ческото съсловие, което отговаря именно за 

непрестанното и непроменимо повторение. В 

традиционните общества, където често няма и 

отделно жречество, колективната памет пое-

ма тяхната функция. Възрастните хора ръко-

водят ритуалите, доколкото те са участвали 

най-много пъти в тях и им е внушавано, че е 

от голяма важност да запомнят последовател-

ността и детайлите в действията. Така съзна-

нието за смисъл на извършваното може да 

бъде изгубено напълно и да се създаде впе-

чатление, че едно (обикновено по-изолирано) 

общество може да има ритуали без митове. 

Нямам за цел да разреша този стар спор, за-

щото това изисква и точна дефиниция за мит, 

а той също е много повлиян от употребата на 

писменост. Все пак някакво събитие трябва 

да стои в основата на ритуала, макар да е 

възможно то да бъде „идентифицирано“ само 

в писмени култури (или на базата на техните 

извори и забелязани сходства с други ритуа-

ли) и то не винаги. Идентификацията е въз-

можна поради промяната на конективната 

структура, която се отразява пряко и на риту-

ала. Както споменах, безписмените култури 

разчитат на подражание и съхранение. Към 

това наблюдение на Асман трябва да добавя, 

че тези процеси не отпадат, а се поемат от 

писмеността. Промяната е коментирана още 

от Платон. Тя не е свързана със забележката, 

че писаният текст е проблемен, защото няма 

защитата на устното слово и може да бъде 

разбран неправилно. Тевт казва на египетския 

цар Тамуз, че това знание ще направи египтя-

ните по-учени и по-паметливи (Plat. Phaed. 

274-279). Царят отговаря: Това знание ще до-

веде до занемаряване на паметта и ще при-

чини забрава в душите на пишещите, поне-

же, уповани на писането, те ще престанат 

да си припомнят отвътре със собствени си-

http://kultura.bg/web/за-изхода-и-секуларизацията-на-властт/
http://kultura.bg/web/за-изхода-и-секуларизацията-на-властт/
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ли, а ще го правят отвън по знаци, които са 

им чужди. Тъй че ти си открил не лек за па-

мет, а за припомняне. И привидна, а не ис-

тинска образованост предлагаш на своите 

ученици. За много неща ще са чували, без да 

са ги изучили, и ще оставят впечатление, че 

могат да съдят за много работи, а в повече-

то случаи ще бъдат без свое мнение, и ще 

общуват трудно, защото наместо да са об-

разовани, само ще приличат на образовани 

(прев. Б. Богданов, по Платон. Диалози, т. 2, 

София 1982). На Тевт (Тот) е приписано наб-

людението, че писмеността погубва паметта, 

защото я съхранява извън човешката мисъл. 

Само че това освобождава мисълта и може да 

се премине към тълкувание и спомен, което е 

присъщо на писмените култури. Това позво-

лява например да се появи старогръцката 

драма: ритуалът за почитане на Дионис може 

да бъде трансформиран постепенно, да се ус-

ложни диалогът между протагонист и хор. 

Олтарът на божеството обаче остава на ор-

хестрата и зрителите винаги знаят, че присъс-

тват на ритуал, и така затвърждават общност-

ната си принадлежност. Стига се до там да се 

плаща теорикон, за да може гражданинът да 

получи необходимата доза културен спомен. 

Другото проявление на аспекта на културата 

спомен е създаването на писаната история. 

Херодот се появява в V в. пр.Хр., когато про-

цъфтява и драмата, като двете културни явле-

ния имат достатъчно потребители и последо-

ватели, за да възникне съмнение, че са случа-

ен продукт на конкретна културна общност. 

Да отдам дължимото на терминологията на 

Ян Асман: тези процеси той назовава преход 

от ритуална към текстуална кохерентност, 

т.е. литургиката се заменя с херменевтика. 

Трябва да добавя, че този преход в предин-

дустриалните общества никога не е завършен, 

затова е възможна и връзката им с безписме-

ни култури, с които са в контакт, както и с 

хилядите им неграмотни членове. В христи-

янството литургията е много строго регла-

ментирана, но има както задължителна част, 

така и възможност за свободна проповед по 

избор на свещеника. Така се осъществява 

връзката между ритуална и текстуална кохе-

рентност. Същевременно в реалната литурги-

ческа практика се наблюдават отклонения 

както в различни общности, така и според 

знанията и възможностите на свещеника. Там 

нивата на осъзнатост на обреда са добре ви-

дими. На Разпети петък например се обикаля 

храмът, което символизира пренасянето на 

тялото Христово до гробницата след снема-

нето от кръста на Голгота. Накрая кръстът се 

внася в олтара, символ на Гроба господен, и 

остава там до Възкресение. Едва ли има храм, 

в който всички богомолци да осъзнават сим-

воликата на тези действия. Обратното е на-

пълно възможно – всички, вкл. необразовани-

ят свещеник, да не разбират смисъла, но да 

следват ритуала, защото така се прави. То-

гава не е трудно обикалянето на църквата да 

отпадне, ако има проблем да се направи – ни-

кой не осъзнава това като опасност от провал 

или оскверняване на литургията. Това обаче 

едва ли би било възможно, ако има човек с 

функции на жрец-пазител на знанието, който 

да следи за точното извършване на ритуала. 

Този пример показва как се изгубва сми-

сълът на ритуала и това вероятно е ставало и 

в безписмена среда или при ограничено разп-

ространение на грамотността. Съответно 

трябва да бъде задействана културна защита 

срещу такива промени. Така елементът пов-

торение при ритуала е водещ спрямо елемен-

та възпроизвеждане, но отлично изпълнява и 

нормативната, и наративната функция на кул-

турната памет. 

Обществата си въобразяват представа за 

себе си, закрепват я като идентичност и  пре-

дават тази представа през поколенията. Тук 

решаващо значение има културата на споме-

на. Обществата, според Асман, създавали та-

зи култура и тя действала по съвсем различен 

начин в различните социуми. Аз смятам, че 

това е свойство на културите. Затова същест-

вуват етнокултурни общности, създаващи 

култура на спомена по еднакъв начин, подх-

ранен от еднаква или поне сходна вяра. Са-

мият спомен остава различен, присъщ само на 

конкретния етнос, за да го оразличи. На тази 

база може да съществуват диахронни, но по-

добни култури на спомена. Ян Асман настоя-

ва да се изследва как си спомнят различните 

общества. Тогава може да се види как общес-

тва от праисторията и от XVIII век си спом-

нят по сходен начин. Така, според мен, се ре-

ализира надетническата културна приемстве-

ност, особено добре видима в Югоизточна 

Европа. 

Накрая остава да коментирам понятието 

културна памет и защо Асман го предпочита 

в сравнение с вече утвърдилото се понятие 

традиция. Очевидно е, че става дума не за па-

мет в смисъл на биологически феномен на 

мозъка на homo sapiens. Проблемът е какво 

поема тази памет като съдържание, как орга-



168 

низира това съдържание и колко дълго може 

да го съхрани. На това пръв е обърнал внима-

ние Морис Халбвакс. Върху неговата схема 

Асман предлага четири сфери на външното 

измерение на паметта (с. 19-20). 

1. Миметична памет. Тя касае главно 

действията – хората се учат да действат чрез 

подражание. Дори развитите писмени култу-

ри доста късно започват да използват писме-

ни указания за дейности (упътвания към уре-

ди, готварски книги и т.н.). Трудно е едно 

действие да бъде напълно кодифицирано. До-

ри днес фирмите предпочитат да назначават 

на работа хора, които имат някакъв трудов 

стаж, т.е. имат миметично участие в действи-

ята. 

2. Памет на предметите. Човек винаги е 

заобиколен от предмети – от най-ежедневните 

и интимни до огромните съоръжения, те изра-

зяват представите за удобство, целесъобраз-

ност и красота. Чрез тях човекът изразява сам 

себе си. Предметният свят, в който живее чо-

векът, отразява представата му за самия него 

и напомня за него и миналото му. Предмет-

ният свят има времеви показател и чрез него 

сочи към различни пластове на миналото (с. 

19). Това обяснява защо е толкова успешен 

бизнесът със сувенири на различни туристи-

чески обекти. Нещо повече – ако не осъзна-

вахме важността на паметта на предметите, 

не биха съществували археологията и големи 

дялове от етнографията. При тези науки ана-

лизът на отделни предмети или цели комп-

лекси помага да се изгради представа не само 

за ежедневния живот на човека, а и за цялос-

тното устройство на обществата. В праисто-

рията това са единствените надеждни извори 

на информация и ние ги приемаме за напълно 

релевантни и възстановяваме по тях дори 

протоцивилизации. Предметите имат значе-

ние и за разбирането на отделната личност, 

което намира израз в създаването на къщи-

музеи. 

3. Комуникативна памет. Тя обхваща ези-

ка и способността за общуване. Те не са вът-

решно присъщи за човека, а се придобиват в 

обмен с другите. Съзнанието и паметта не 

могат да бъдат обяснени от индивидуалната 

физиология или психология, те се изграждат 

в интеракцията с другите индивиди. 

4. Културна памет. Тя съхранява смисъла 

и създава пространство, в което се преливат 

другите три вида памет. Пак се връщам към 

ритуала – ако рутинни миметични действия 

придобият статут на ритуали, сферата на ми-

метичната памет на действието е напусната и 

наред с предназначението си за целесъобраз-

ност те добиват смисленост. Ритуалите и 

предметите принадлежат към културната па-

мет, доколкото възпроизвеждат културен 

смисъл. Културната памет придава и различна 

стойност на предметите – колкото и да ценим 

всичко старо, очевидно по-голям смисъл имат 

паметници, икони, надгробни плочи, идоли, 

храмове и т.н. Културната памет е в най-

пряка връзка с комуникационната памет и 

голяма роля за функционирането й играе 

писмеността. 

Ян Асман разглежда накратко и историята 

на проблема, като тръгва от понятието текст, 

което Конрад Елих дефинира като повторно 

възприето съобщение в рамките на разтег-

лена ситуация (първичната сцена на на текста 

била институцията на вестителя). От поняти-

ето разтеглена ситуация, опирайки се на 

Юрий Лотман, Алайда и Ян Асман извеждат 

културната памет. Разтеглянето на комуника-

тивната ситуация изисква възможности за 

външно запаметяване. Трябва сфера, в която 

културният смисъл да се натрупва, запаметя-

ва и при нужда да се включва отново. Приме-

рите на Ян Асман тук са различните допис-

мени механизми, предноазиатски камъчета за 

броене и т.н, докато се стигне до писменост-

та. Преди писмеността културната памет до 

голяма степен се покрива с онова, което цир-

кулира като смисъл вътре в групата. Външно-

то запаметяване представлява просто подсе-

щане, за което служат култовите места, на 

които се разиграват важните ритуали. Сход-

ната „сцена и декор“ на светилищата предпо-

лагат сходни ритуали, т.е. сходно запаметява-

не. Затова изследването и особено сравнение-

то им има оправдание и смисъл, стига да се 

прави между територии с доказуемо сходен 

смисъл, респективно културна памет. Писме-

ността променя радикално картината, защото 

с нея възниква памет, която надхвърля тради-

ционния и разпространен в дадена епоха сми-

съл. Така културната памет се подхранва от 

традицията и комуникацията, но не се покри-

ва с тях. Така могат да се обяснят прекъсва-

нията, иновациите, реставрациите и револю-

циите. Стават възможни пробиви отвъд акту-

алния смисъл, връщане към забравеното, диа-

лог между епохите – типичната динамика на 

писмените култури, която дава повод на Клод 

Леви-Строс да ги нарече „горещи култури“ (с. 

22). Разбира се, трябва да се съгласим и с 

Платон: като овъншнена памет писмеността 
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неимоверно разширява възможността за въз-

приемане на съхранена информация, но и во-

ди до закърняване на естествения капацитет 

на паметта. Същото, но на по-високо ниво, 

предизвиква сега възможността за справки в 

интернет и търсене на информация там. Съ-

ществено е, че от възможността за външно 

запаметяване е засегнат не само отделния чо-

век, а цялото общество и комуникацията, коя-

то го конструира като такова. Промяната има 

положителна страна – възможно е съхранява-

не и завръщане към смисъл през хилядолети-

ята, дори „събеседникът“ да е бил дълго не-

познат и нетърсен, както е с разчитането на 

египетските йероглифи или клинописа. Има и 

отрицателна страна – формите на забрава. Тя 

може да се дължи на външно натрупване, 

претоварване с информация, която изглежда 

равностойна и липсва нормативната дейност 

на общността, за да я пресее. Може да се 

дължи и на откровена манипулация, унищо-

жение (damnatio memoriae) и цензура или 

пренаписване и подмяна. Добър пример е не-

възможността за различни интерпретации във 

фолклора на личността на Крали Марко, 

прокрадването на различни версии за героите 

в Троянската война извън Илиада и напълно 

противоположните мнения за характера на 

Пелопонеската война и фигурата на Перикъл. 

За да бъде описана тази динамика и исто-

рическите промени в технологията за запис-

ване и социологията на групите носители, е 

необходимо понятието културна памет. Това 

е родово понятие за създаване на традиции, 

съотнесеност с миналото и политическа иден-

тичност/имагинация. Да разгледаме двете 

части на словосъчетанието. Тази памет е кул-

турна, защото може да се реализира само инс-

титуционално и артефициално. Тя е памет, 

защото действа на обществената комуникация 

така, както индивидуалната памет действа на 

съзнанието. Ето защо този термин е по-

приемлив и описателен от познатия ни тра-

диция. 

Дори само тези предварителни бележки и 

терминологични уточнения трябва да са били 

убедителни и да показват потенциала на ана-

лиза на древните общества от гледна точка на 

културната памет. Такъв анализ прави общес-

твата много по-близки до съвременния човек, 

защото слага акцент върху медията писме-

ност или нейното отсъствие. Това помага да 

разгледаме срещата и съжителството на пис-

мени и безписмени култури като възможен 

вариант на съжителството на визуално-

медийни култури и такива с много слабо 

представяне в мрежата. Истинските изследо-

вателски приключения в тази сфера предсто-

ят. 
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ABSTRACT. Postoperative period in patients following a heart surgery requires good preparation of the 

patient and his active participation in the healing process that continues at home. It is essential adaptation of the 

patient, and the ability to cope with everyday life. The purpose of this study was to determine the extent of 

adaptation of patients after cardiac surgery and needs care after hospitalization. Material and methods. An 

anonymous survey of 60 patients following a heart surgery at University Hospital "Lozenets" in their discharge 

from hospital. Results and conclusions. Patients who conducted surgery on the heart, have difficulty adapting to 

compliance with the prescribed regimen and the need for additional training and professional consultation for 

nursing care at home. 
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Въведение.Следоперативният период при 

пациенти, на които е проведена сърдечна 

операция изисква добра подготовка на паци-

ента и неговото активно участие в лечебния 

процес, който продължава и в домашни усло-

вия.  От съществено значение е адаптацията 

на пациента, както  и способността му да се 

справя с ежедневния начин на живот.  За да 

бъде напълно възстановен капацитета на па-

циента е необходимо провеждането на реха-

билитация, която има за цел възстановяване 

на физическите, психологическите, и соци-

ално- икономическите функции на 

пациeнта.[5] В този рехабилитационен процес 

е важно да се определи мястото и значението 

на сестринските грижи.[4]   Постигането на 

добри резултати в следоперативния период  е 

възможно при провеждането на сестринска 

оценка за потребностите от грижи, изработ-

ването на план за  грижи и неговото реализи-

ране. Участието на медицинската сестра в 

този процес, гарантира превенция на услож-

ненията и  възстановяване на пълноценния 

начин на живот на пациента.[1,3]  

Друг важен момент от следоперативния 

перид при пациенти със сърдечна операция е  

обучението за спазване на здравословен на-

чин на живот. Ролятата на медицинската сес-

тра е преди всичко свързана с информиране 

на пациента относно рисковите фактори и 

подпомагането му за подобряване на качест-

вото на живот.[2] Ето защо е важно при гри-

жите в дома на пациента да участва активно 

медицинска сестра, притежаваща съответната 

професионална квалификация.   

Целта на настоящото изследване е да се 

установи самооценка на пациентите по отно-

шение  на  адаптацията им след сърдечната 

операция и потребностите от грижи след хос-

питализацията.  

Материал и методи. Разработена е анкетна 

карта и е проведено  анонимно анкетно про-

учване на 60 пациенти, които са хоспитализи-

рани за сърдечна хирургическа интервенция в   

УБ „Лозенец“. Анкетирането е осъществено 

преди  изписването им от лечебното заведе-

ние през периода от месец септември до ме-

сец декември на 2015 година. При провеж-

дане на анкетирането на пациентите са вклю-

чени студентите от специалност „медицинска 

сестра“ при МУ на СУ „Кл.Охридски“. 

Резултати и обсъждане. Според 

получените данни, в анкетното проучване са 

включени 65,00% мъже и 45,00% жени, на 

които е проведено хирургично лечение в 

Клиниката по Кардиохирургия на УБ 

«Лозенец» - София. Средната възраст на 

акетираните мъже е 64 години, а  на  жените – 

59 години. Тези резултати показват, че 

пациентите са почти по равно и при двата 

пола, като мъжете преобладат в сравнение с 

жените. Отговорите на пациентите по 
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отношение на адаптацията им за справяне с 

проблемите в следоперативния период, са 

представени на таблица 1. 

 
Таблица1. Самооценка на пациентите от-

носно  адаптацията в следоперативния период 

Отговори Отн.дял % 

Напълно се чувствам 

адаптиран 

8,33 

Отчасти се чувствам 

адаптиран 

51,67 

Не се чувствам  адаптиран 40,00 

Резултатите от самооценката на 

пациентите показва, че те не могат лесно да 

се адаптират към режима, който се изисква да 

спазват по време на следоперативния период. 

Въпреки че адаптационните механизми са 

строго индивидуални при хората, 

преживяването на сърдечна операция се 

отразява както физически, така и 

психологически на пациента. Едва 8,33% от 

анкетираните посочват, че се чувстват 

адаптирани. Всички останали – 51,67% са 

отчасти адаптирани, а 40,00% не се чувстват 

адаптирани. Това означава, че при пациентите 

след сърдечна операция е необходимо да се 

прилага специализирана програма, в която да 

участват различни специалисти и чрез 

подходящи методи и средства да се помогне 

на пациента да изгради положителна нагласа 

за да мобилизира и насочи усилията си към 

правилно провеждане на възстановяването. 

Значение за процеса на адптация има също 

така информираността на пациента както по 

отношение на проведената хирургическа 

интервенция, така също и по отношение на 

промените, които ще настъпват в 

следоперативния период. Отговорите на 

пациентите относно информираността им за 

грижите в дома след хоспитализацията са 

представени на следващата таблица: 
 

Таблица 2. Информираност на пациен-

тите относно  следоперативните грижи в 

дома 

Отговори Отн.дял % 

Напълно съм информиран 25,00 

Отчасти съм информиран 45,00 

Не съм информиран 30,00 

Само една четвърт от анкетираните паци-

енти посочват, че са напълно информирани 

относно грижите, които те трябва да извърш-

ват в домашни условия. Отчасти са информи-

рани близо половината от пациентите – 

45,00%, а отрицателен отговор са посочили – 

30,00%, които са една трета от анкетираните. 

Тези данни още веднъж показват, необходи-

мостта от обучение и предоставянето на дос-

тъпна информация за пациентите. В домаш-

ната среща има твърде много рискови фак-

тори за пациента след сърдечна операция и 

той трябва да бъде добре подготвен за да се 

справя с ежедневните дейности без да нару-

шава лечебния процес и процеса на рехабили-

тация. 

Грижите в следоперативния период имат 

за цел превенция на инфекциите, контрол на 

болката, антитромботична профилактика и 

наблюдение на функционалните показатели. 

Необходимо е пациентът да познава опреде-

лени патологични състояния, при които тряб-

ва да потърси медицинска помощ за да не се 

допускат усложнения, които могат да доведат 

до рехоспитализацията му. Данните от ин-

формираността на пациентите е представена 

на следващата таблица: 
 

Таблица 3. Информираност на пациентите 

относно рисковете и усложненията 

Отговори Отн.дял % 

Напълно съм информиран 15,00 

Отчасти съм информиран 36,67 

Не съм информиран 48,33 

Близо половината от анкетираните паци-

енти – 48,33% посочват, че не са информи-

рани по отношение на рисковете и усложне-

нията в следоперативния период. Положите-

лен отговор на този въпрос са посочили само 

15,00% от анкетираните, а 36,67% - са  „от-

части“ информирани. Тези резултати опреде-

лено показват необходимостта от обучение за 

да бъдат  пациентите по-подробно и обстойно 

информирани по отношение на следопера-

тивния период при сърдечна операция. Това е 

възможно чрез разработването на проект за 

обучение на пациентите, в което може да бъ-

дат включвани и близките на пациентите при 

проявено от тяхна страна желание за обуче-

ние. Необходимо е обучението да се провеж-

да в хирургичната клиника преди изписването 

на пациента от лечебното заведение. Важен 

елемент от обучението трябва да бъдат раз-

лични ситуации, при които пациентът да бъде 

обучен по отношение на решенията, които 

трябва да вземе и по отношение на поведени-

ето и грижите, които трябва да се спазват за 

да не се допускат усложнения от различен 

характер. Благодарение на добрата информи-

раност на пациентите могат да се получат 
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значително подобряване на резултатите от 

рехабилитацията и възстановяването в следо-

перативния период. Пациентите, които след 

изпиването от болницата се прибират в къщи, 

а не постъпват в лечебно заведение за реха-

билитация или за долекуване,  е необходимо 

да бъдат подготвени за грижите  в дома. Ре-

зултатите относно потребността на пациен-

тите от обучение са представени на следва-

щата таблица: 
 

Таблица 4. Потребност от обучение на 

пациентите относно грижите в дома 

Отговори Отн.дял % 

Да, имам потребност от 

обучение 

70,00 

Отчасти имам потребност от 

обучение 

25,00 

Нямам потребност от 

обучение 

5,00 

Данните недвусмислено показват, че 

пациентите имат потребност от обучение 

относно грижите в дома през следопера-

тивния период. Положително на този 

въпрос са отговорили 70,00% от анкети-

раните, а отрицателно – едва 5,00%. Па-

циентите трябва да бъдат обучени по от-

ношение на хигиенните грижи в дома, 

грижите за оперативната рана, грижи за 

двигателната активност, диетичното хра-

нене и т.н. Желателно е в това обучение 

да бъдат включени и близките на пациен-

тите, когато те са ангажирани с грижите 

за пациента. Мнението на пациентите 

относно възможнастта да се провежда 

сестринска консултация и грижи в дома е 

представено на таблица 5. 
 

Таблица 5. Потребност на пациентите от 

сестринска консултация и грижи в дома 
Отговори Отн.дял % 

Да, напълно съм съгласен 81,67 

Да, отчасти съм съгласен 18,33 

Не съм съгласен 0,00 

Определено може да се каже, че почти 

всички пациенти приемат идеята за  кон-

култация и грижи от медицинска сестра в 

домашни условия. Положително са отго-

ворили на този въпрос 81,67%, а отрица-

телни отговори няма посочени. Трябва 

обаче да се създаде организация, при ко-

ято медицинските сестри от хирургичните 

клиники или от доболничната помощ мо-

гат да предлагат  грижи в дома на паци-

ента в следоперативния период. 

Изводи. В клиниките по кардиохирур-

гия е необходимо да се разработи прог-

рама за подпомагане на пациентите след 

сърдечна операция по отношение на тях-

ната адаптация в следоперативния период 

с участието на психотерапевти. Сравни-

телно краткият престой в лечебното заве-

дение изисква пациентите да бъдат обу-

чени за да се справят в домашни условия 

с възможните усложнения, които е въз-

можно  да възникнат. Освен това е необ-

ходимо пациентите да получават консул-

тации и грижи от квалифицирана меди-

цинска сестра, която може да осъщест-

вява оценка на потребностите  от грижи и 

да планира грижите в съответствие с ре-

хабилитацията на пациента. За  пациен-

тите след сърдечна операция е важно  да 

се провежда обучение, което да е конк-

ретно насочено към ежедневните грижи  в 

дома и превенция на усложненията. 
 

Литература 
1.Александрова, М., 2001,Планиране, реализация 

и оценка на грижите, определени в сестринската 

диагноза. Обществено здраве. Ръководство за 

специализация на медицински сестри под ред. На 

доц.д-р К. Юрукова, Горекс Прес, с. 97 

2.Георгиева, Д., 2013, Здравословен начин на жи-

вот при пациенти със сърдечно-съдови заболява-

ния, Сърдечно-съдови заболявания, 44,№2, с. 25-

31 

3.Чанева, Г.,2009,  Сестрински грижи в дома на 

пациента при хирургични заболявания, В: Се-

мейна медицинска сестра, учебно помагало, Бъл-

гарски Червен Кръст, С.. 

4.Dobrilova, P., G.Tchaneva, 

P.Marinova,2014Methodological foundations of nurs-

ing  in the rehabilitation process, Journal of Inter-

national Scientific Publications, ISNN1314-

7269,volume 8, p. 291-297 

5. Stokes, H., D. Thompson, 2002,Cardiac rehabilita-

tion, Cardiac nursing, Churchill Livingstone, p.29 

 
Diana Krasteva Ivanova, Associete  professor, Faculty 

of Medicine, Sofia University „St. Kliment Ohridski“, 

1 Kozyak, 1407 Sofia Bulgaria 

e-mail dkg@mail.bg 

Galina Stamova Tchaneva, Associate professor, Sofia 

University „St. Kliment Ohridski“,  

e-mail galchan@abv.bg 

mailto:dkg@mail.bg
http://mail.bg/#compose/galchan@abv.bg


173 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ   MANAGEMENT AND EDUCATION  

                TOM ХII  (4)  2016                                                                                                            VOL. ХII  (4)  2016 

                                                                                                        

   

 

 

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА 

НАЦИОНАЛНА УНИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В БОЛНИЧНИТЕ 

АПТЕКИ ВЪВ БУРГАСКИ РЕГИОН 

 

Златина Иванова 

 

SURVEY ON THE HEED TO CREATE A UNIFIED NATIONAL UNIFIED INFORMAZION 

SYSTEM FOR HOSPITAL PHARMACIES IN BURGAS REGION  

 

Zlatina Ivanaova 

 
ABSTRACT: The creation of a unified information systems is fundamental to any health system at interna-

tional and national level. The implementation of e-health, optimize processes and this in turn will increase the 

effectiveness of health care for patients. 

In recent decades, the role of the hospital in the healthcare system is the "invisible hand" that formed the be-

havior of patients, physicians, payers and health politicians. After last restructuring the market governments 

attempt to reform the health system and make technological innovations that changed the meaning of the term 

hospital patients both in form and content. Compilation of conceptual model for providing pharmaceutical care 

of hospitalized patients should be proportionate and reflect these changes to enable pharmaceutical pofesiya to 

fulfill its social role. 
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Въведение 
 

Създаването на унифицирани информа-

ционни системи е от фундаментално значение 

за всяка здравна система на международно и 

национално ниво. Реализирането на електрон-

ното здравеопазване, ще оптимизира проце-

сите и това от своя страна, ще доведе до по-

вишаване ефективността на здравната грижа 

за пациентите 

През последните няколко десетилетия ро-

лята на болницата в системата на здравеопаз-

ването е на „невидимата ръка”, която форми-

ра поведението на пациентите, лекарите, 

платците и здравните политици. След пос-

ледното преструктуриране на пазара  прави-

телствата се опитват да реформират система-

та на  здравеопазването и да направят техно-

логични иновации, които промениха смисъла 

на понятието хоспитализиран пациент както 

по форма, така и по съдържание. Ето защо 

разработването на концептуалния модел за 

оказване на фармацевтична грижа на хоспи-

тализираните пациенти трябва да съответства 

и отразява тези промени за да може фарма-

цевтичната пофесия да изпълнява социалната 

си роля. 

 Изхождайки от актуалността и значимостта 

на тази проблематика в настоящото проучва-

не си поставяме следните 

 

Цел 

 

Да се анализират и обобщят данните от 

собствено анкетно проучване относно най-

актуалните елементи на съвременната елект-

ронна информационна система в болничната 

апттечна практика в Бургаски регион. 

 

Задачи 

 

-да се маркират положителните и отрца-

телните   страни на най-използваните софту-

ерни болнични аптечни програми; 

- да се проучат мненията на потре-

бителите, съществува ли необходимост от 

изграждане на единна унифицирана центра-

лизирана информационна система, свързваща 

здравните заведения, GP или ОПЛ, аптеките, 

НЗОК, МЗ, ИАЛ, всички здравни структури в 

страната. 

- да се проучи мнението на потребителите 

относно необходимостта   от: 

- въвеждане в практиката на електронна 

рецепта от лекарите към аптеките. 
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- създаване и въвежане на електронно 

здравно досие. 

 

Материали и методи: 

 

С оглед поставените цел и задачи прове-

дохме собствено анкетно проучване, в което   

участваха 4 болнични аптеки от Бургаския 

регион. Анкетата дава информация за най-

използваните програми  в боличната аптечна 

практика, оценка за тяхното качество и ефек-

тивност. В анкетата са взели  участие общо 25  

магистър фармацевти и управители от анке-

тираните болични аптеки, което представлява 

16% от всички фармацевтични кадри, рабо-

тещи в болични аптеки в региона.  

Изследвани са мненията, оценките, пред-

ложенията на анкетираните по следните 

признаци (показатели) 

- най-ползвани в практиката болнични ап-

течни програми; 

- необходимост от унифициране на бол-

ничните аптечни софтуерни програми; 

- необходимост от въвеждане на електрон-

но досие; 

- необходимост от въвеждане на електрон-

на рецепта; 

- предложения и препоръки по изследва-

ните признаци; 

Използвaхме собствено разработена ан-

кетна карта, чийто въпроси са позиционирани 

към изследваните признаци. Освен метода на 

анкетното проучване, прилагаме и емпиричен 

и статистически анализи с цел интерпретация 

и представяне на получените резултати от 

изследването. 

Получени резултати 

От данните, получени от анкетното проуч-

ване можем, да   обобщим следните резулта-

ти: 

На табл.1 е представено разпределението 

на анкетираните по пол, възраст и заемана 

длъжност.  

От анализа на резултатите на анкетираните 

лица е видно, че: 

- в проучването са участвали само жени, 

което може да се обясни с феминизирането на 

фармацевтичната професия. 

Това ни дава основание да считаме, че анке-

тираните са с необходимата професионална 

квалификация и компетентност и могат, да 

бъдат обективни при изказване на мнения, 

оценки и препоръки относно изследваните 

признаци. 

 
Фиг. 1.Разпределение на анкетираните в болничните аптека 

 

80% от анкетираните са в групата 31-50 

години което показва, че това са специалисти 

в трудоспособна възраст и с голям практичес-

ки опит.  

 

Таблица1. Разпределение на анкетираните по пол, възраст  и заемана длъжност 

 

Показатели Анкетирани 

Общ брой болнични аптеки  

в региона  

 

 

4 

7%  
до 30 години 

 

13% 
 от 51-70 години 

80%  
от 31-50 години 

Разпределение на анкетираните по възраст в болничните аптеки в Бургаски регион 

1 

2 

3 
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Общ брой  на 

фармацевтите,  работещи в 

болнични аптеки в региона 

 

     2525 

 

Разпределение на анкетира-

ните  по пол 

 

 

 

Мъже 

 

 

Жени 

брой 

 

% брой % 

 

0 

 

0% 

 

25 

 

100% 

 

Разпределение на анкетира-

ните по възраст 

До 30 г. от 31-50 г. от 51-70г.      над 70 г. 

 
 

7% 

 

80% 

 

13% 

 

0% 

Заеманата  длъжност 

помощник 

фармацевти 

магистър 

фармацевти 

 

Магистър фарма-

цевти, управители 

на аптеки 

 

 

28% 

 

 

38% 

 

34% 

 
 

 

28% 

помощник 

фармацевти

38%

магистър фармацевти

34 %

магистър 

фармацевти, 

управители на аптеки

Разпределение на анкетирани във болнични аптеки според заемана длъжност 

  

Фиг. 2 Разпределение на анкетираните според заемана длъжност 

 

На въпроса: Болницата, в която се намира 

Вашата аптека има ли информационна прог-

рама, в която има като неразделна част подп-

рограма „аптека” ? 

100%  от  анкетираните  дават положи-

телен отовор;  

 На въпроса: С какво  тя е по-добра според 

Вас? * 

 

 

Таблица 2 Мнение на анкетираните. 
 

 

Отговори на анкетираните 

 

Процент % 

 по-лесно се научих да работя с нея 

 

 

50% 
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 аптечната програма е по-разбираема 

и опростена  

 

                                

25% 

 намирам лесно и бързо необходима-

та за тях информация 

 

50% 

 

 бързо и лесно  чрез нея се свързват с 

отделенията на болницата  

 внасят корекции  

 следят складовите наличности  

 следят изтичащите срокове на год-

ност  

  други важни операции в аптечната 

практика 

 

 

 

 

 

75% 

 

На въпроса: Каква оценка бихте поставили на аптечната програма, с която работите в мо-

мента? 

 
Фиг. 3 Оценка на болничната аптечна програма  

 

25% - са  оценили аптечната програма, с 

която работят като, добра ;   

75% - са поставили много добра оценка на 

програмата, с която работят; 

На въпроса:Има ли необходимост от уед-

наквяване и унифициране на аптечните прог-

рами на различните болници в страната ? 

100%  от анкетираните  дават положителен 

отовор;  

Особено категорични са участниците в ан-

кетното проучване в утвърдителните си отго-

вори на  въпроса 100% желаят  уеднаквяване 

на аптечните програми на различните болни-

ци в страната, което според нас ще улесни 

достъпа им до нужните данни при оказване на 

фармацевтични грижи на пациентите. 

На въпроса: Съществува ли необходимост 

от създаване и поддържане на  единна ин-

формационна система между всички достав-

чици на здравни грижи-болници, НЗОК, Ми-

нистерство на здравеопазването, аптеки, лич-

ни лекари, специалисти, лекари по дентална 

медицина, лаборатории и др. ? 

100%  от анкетираните  дават положителен 

отовор;     

На въпроса: Има ли необходимост, от съз-

даване и въвежане на електронно лекарствено 

досие  на пациента, до което да имате достъп, 

за да се информирате за приеманите лекарст-

вени продукти преди постъпването в болни-

цата? 

100% от анкетираните отново дават кате-

горично положителен отговор за необходи-

мостта от създаване и въвеждане на елект-

ронно лекарствено досие, до  което да имат 

достъп, за да се информират за приеманите 
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Оценка на болничната аптечна  програма 

 според анкетираните в Бургаски регион 
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лекарствени продукти и назначени лекарст-

вени терапии, хронични заболявания преди 

постъпването на пациента в болницата;     

На въпроса:Лекарственото досие на паци-

ента, необходимо при оказване на фармацев-

тични грижи както  в болничната, така и в 

аптеката от открит тип според Вас трябва ли  

да е част от електронното здравното досие на 

пациента или да е отделно? 

100% от анкетираните дават положителен 

отовор относно необходимостта лекарствено-

то досие,  да е част от електронното здравно 

досие на пациента.      

*Забележка: В анкетното проучване резул-

татите от отговорите на участниците на някои 

от въпросите надхвърлят 100%. Анкетираните 

са посочили повече от един верен отговор. 

Участниците в анкетното проучване са 

направили някои предложения и препоръки, 

отнасящи се до следното: 

1. Да бъде въведена, колкото се може по 

скоро единна информационна система, свърз-

ваща всички доставчици на здравни грижи! 

2. Има необходимост от въвеждане, създа-

ване и поддържане на единна информационна 

система между всички доставчици на здравни 

грижи-болници, НЗОК, Министерство на 

здравеопазването, аптеки, лични лекари, спе-

циалисти, лекари по дентална медицина, ла-

боратории в практиката на електронната ре-

цепта от личния лекар към аптеките! 

 

Заключение 

 

Лекарствената терапия на пациентите в 

болницата днес, се счита за един от главните 

детирминанти за резултата от грижите в бол-

ницата. Оптималната, ефективна  и безопасна 

лекарствена терапия се смята за основен 

принцип на болничните грижи. Осигуряване-

то на фармацевтична грижа в контекста на 

тези грижи представлява основата на болнич-

но базираната роля на фармацевтите. Фарма-

цевтичната грижа е „отговорно осигуряване 

на лекарствената информация с цел достигане  

на желаните резултати, които подобряват 

качеството на живота  на пациента”. Това 

определение, дадено от Странд и Хеплер, 

очертава по-широкатата социална мисия на 

фармацевта да помогне на пациента да изпол-

зва лекарствените продукти по най -добрия 

начин, независимо къде точно се лекува. Фи-

лософията на фармацевтичната грижа изисква  

фармацевтът да поеме своята професионална  

отговорност за качеството на грижите, които 

осигурява, т.е. да използва своята професио-

нална компетентност за лекарствената тера-

пия така, че всеки пациент да получи макси-

мална полза  от лекарствената си терапия. По-

нататък авторите на концепцията за  опреде-

лят фармацевтичните  дейности  при оказва-

нето на фармацевтичната грижа като: разре-

шаване на острите ЛСП и предотвратяване на 

потенциалните ЛСП. Независимо, че по опре-

деление фармацевтът оказва фармацевтична-

та грижа пряко на пациента, той може да 

осъществи тази си роля в сътрудничество с 

другите здравни специалисти. Работата в 

екип е ключов елемент на фармацевтичната 

грижа, особено днес в сложния свят на една 

съвременна многопрофилна болница. 

От началото на това хилядолетие се очер-

тава  в перспектива броят на болниците и на 

болничните легла да  се намалява, а от там и 

броят на лекуваните пациенти в тях. Но този 

факт не намалява нуждата от отговорни гри-

жи за пациентите. Напр. лекарствената тера-

пия ще става по- интензивна и сложна с нап-

редъка в науката и технологиите в недалечно 

бъдеще. Прилагането на фармацевтичната 

грижа в практиката означава подпомагане на 

пациентите при приемането им в болницата, 

ефективно лекарствено  лечение докато са в 

болницата и след това при изписването им от 

болниците задължително координиране  и 

предаване в заведенията за лечение на амбу-

латорни болни. 

В резултат на направените в изложението 

анализи и констатации бихме могли да обоб-

щим следните по-значими  

 

Изводи: 

 

 Всички анкетирани считат, че същест-

вува необходимост от 

  създаване и поддържане на единна 

информационна система между всички дос-

тавчици на здравни грижи 

  болници, НЗОК, Министерство на 

здравеопазването, аптеки, лични  

 лекари, специалисти, лекари по ден-

тална медицина, лаборатории и др.; 

 преобладаващо е мнението на анкети-

раните за необходимостта от въвеждане на 

лекарствено досие на пациента  
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 унифициране на болничните аптечни 

софтуерни програми 

преобладаващо е мнението на анкетирани-

те от въвеждане на лекарствено досие на па-

циента, необходимо при оказване на фарма-

цевтични грижи, както в болничната аптека, 

така и в аптеката от открит тип 

 

Препоръки 

 

Необходимост от разширяване на анкетно-

то проучване в болничната аптечна мрежа на 

други градове и региони в страната и сравня-

ване на получените резултатите.  

Това ни дава основание да разширим обхвата 

на нашето проучване, което ще бъде цел   и 

задача в бъдещи наши   изследвания и разра-

ботки.  
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ABSTRACT: The report focuses on the problem of formation of human person, the proper upbringing and 

eternal moral virtues and aesthetic values. Examines The views of prominent philosophers and educators are 

examined in order to find them relevant in the present times. 
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Световна тенденция в последните десети-

летия е засиленият интерес към хуманизиране 

на човешките взаимоотношения и към морал-

ното въздействие на младото поколение. 

Същността на правилното възпитание и раз-

витие се тълкува в различни аспекти от фило-

софи, социологи, психологи и педагоги.  

Моралът по своята същност представлява 

сбор от правила за регулиране действията на 

човека в обществото и се отличава със своя 

неписан характер. Моралните норми са най-

общо свързани с условни норми и принципи 

на отношения между индивидите.  

Етиката и моралът, като феномен на об-

щественото съзнание, взаимно се допълват и 

обогатяват. Етиката представлява сбор от 

човешки знания и виждания, залагащи изс-

ледването и практикуването на нравствените 

норми.  

Терминът „етика” за пръв път е употребен 

от Аристотел. Той въвежда термина като си-

ноним на нравствеността. Етиката е дериват 

на думата „етос”. В значението, употребявано 

от Аристотел, етос означава пространство, в 

което живеят, действат и общуват група от 

хора. 

Етиката на Аристотел е първата цялостна 

теория за нравствеността. В нея се разработ-

ват основните морални проблеми, които дори 

в наше време лежат в основата на редица ети-

чески системи. Аристотел дели добродетели-

те на два вида: морални и интелектуални. 

Първите са добродетели на характера и зави-

сят от наличните нрави, обичаи и традиции.  

Към тях се отнасят: умереността, мъжеството, 

храбростта, великодушието, приятелството, 

дружбата и справедливостта. Вторият вид са 

добродетелите на интелекта, а именно: мъд-

ростта и благоразумието. Според Аристотел 

добродетелите  не са вродени. По природа 

човек не е нито добър, нито зъл. Той става 

добър или лош в процеса на своята дейност и 

поведение. 

Отношенията между категориите на етика-

та и различните компоненти на морала не са 

тъждествени, но се намират в диалектическо 

единство. Като отправна точка в системата на 

етическите се приема собствената широта на 

една или друга категория. Много автори оп-

ределят доброто като най-широка категория в 

етиката.  Според Сократ добродетелта е поз-

нание, което се реализира чрез собствените 

правила в отношенията между хората. Сократ 

е първият мислител, идентифициращ доброто 

със знанието, последното-с границите на ра-

зума, между които би трябвало да се извърши 

и правилният избор за постъпка.  

В непрекъснато търсене на толкова неус-

тойчивото добро, Епикур (живял в края на IV 

в. пр. н. е., когато древногръцкото общество 

изпада в дълбока криза), достига до извода, че 

физическото здраве и душевната безметеж-

ност са висше благо за индивида. Изходно 

начало в етиката на Епикур и тази на неговата 

школа, наричана „Градината на Епикур”, е 

удоволствието. Доброто, т. е. щастието, е 

това, което предизвиква наслаждение. Според 

Епикур средствата, които водят до удовлет-

ворение на върховната цел-удоволствието, са 

благоразумието, мъдростта, умереността, това 

е самоинициативата на един живот, съобразен 

с изискванията на природата. 
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Постановката на въпроса за доброто е 

свързана с натуралистическото разбиране на 

Демокрит, че човекът е част от природата, и 

трябва да се съобразява със законите и. Доб-

рото, благото, щастието, дори и прекрасното, 

се разглеждат като закономерни прояви на 

естествения ред, на нещата в света. Всички 

човешки ценности съответстват на природата, 

а злото, пагубното, грозното са явления, про-

тивни на човешката природа. Но как хората 

се научават за действието на природните за-

кони? „Много просто – отговаря Демокрит – 

чрез естествената способност на човека да 

разграничава доброто от злото, справедливо-

то от несправедливото, позволеното от забра-

неното.  

Според древногръцкия философ Платон, в 

света на идеите господстват три, преливащи 

една в друга – истината, красотата и доброто. 

Но идеята за доброто обаче е и си остава идея 

за необходимото съвършенство. От Платон 

идва идеалистическата етическа традиция да 

се отъждествява доброто с битието и, обрат-

но, битието като мяра на доброто. В творбата 

си „Държавата” той говори за доброто като за 

чудотворна и неудържима сила, благодарение 

на която съществуват нещата. Последствията 

от тази концепция са, че истинското добро е в 

непрекъснатото уподобяване с един идеал. 

Според Платон източниците на морала не 

бива да се свързват с естествената природа на 

хората, а с вечната и независима от тях безс-

мъртна душа. На нея съответстват такива 

добродели, като мъдростта, мъжеството и 

благоразумието. Затова той приема, че добро-

то е всеобща, универсална причина за всичко. 

Той сравнява доброто със слънцето.  

Диалектическото единство на щастието и 

добродетелта, благото и дългът се синтезират 

в категорията добро. Доброто е неразривно и 

хармонично единство на морала и социалния 

етос ( Хегел, 1995). 

В доброто се съдържат много характерис-

тики: индивидуалното щастие, опазването на 

живота, личната удовлетвореност. Но добро-

то се проявява и като всеобща същност, поз-

воляваща реализацията на многочислени мо-

рални воли. На тази основа Хегел определя 

моралния дълг на диалекта: да се познава 

доброто, да се направи то намерение и да 

съществува в човешката дейност. Затова мо-

ралният дълг се идентифицира и с познаване-

то на доброто, с мисленето за доброто. По 

определението на Хегел доброто е реализира-

на свобода. За да постигне доброто, човек 

трябва да излезе от тесните рамки на своето 

субективно съзнание и да премине към ак-

тивно действие, а именно да въздейства на 

външния свят. Обективизирайки доброто в 

реалните постъпки, човек изпълнява своя 

обществен дълг, който се заключава в грижа-

та за благото на другите. 

Етиката на френските материалисти се 

гради върху естествените прояви на човешка-

та природа: усещанията, чувствата и разума. 

От това естествено начало произтичат жела-

нието за щастие,  любовта към родината, ве-

ликодушието и всички други мотиви, които 

тласкат човека към едни или други действия 

и постъпки. 

Хелвеций и Холбах виждат доброто в 

стремежа на човека към щастие. Според тях 

всеки човек според естествената логика на 

нещата става добродетел. Само благодарение 

на добродетелите човек може да стане щаст-

лив. Законите на нравствеността са заложени 

в самия човек. 

Според френските просветители основни-

те средства за разрешаване на нравствените 

проблеми са науката, разума и просветата. 

Човекът става морална личност, когато се 

стреми да узнае всичко за себе си, въз основа 

на знанията за действителността. 

В етическото учение на И. Кант доброто се 

проявява под формата на идеал, оценка, изис-

кване, норма, дължимо. 

Доброто или злото всякога означават  от-

ношение към волята, доколкото тя се опреде-

ля от законите на разума ( Кант. 1965 с. 383). 

Нравствеността се определя като една от 

най-съществените характеристики на лич-

ността. И. Кант поставя на първо място пра-

вото на човека да разполага сам със себе си и 

да следва или не моралните закони. Спрямо 

тях човек изгражда собствена позиция, своя 

нравствена ценностна система, която не може 

да бъде изолирана от нравствените ценности 

на обществото. Нравствеността се изразява в 

отношението на индивида към себе си, към 

другите хора, към обществото и природата. 

Нравствеността се определя като една от 

най-съществените характеристики на лич-

ността по различен начин за всяко общество, 

за всички степени на развитие на човечество-

то. Древногръцката система на нравственото 

възпитание се обогатява особено много от 

Аристотел. Според него основното е да се 

възпитава устойчива и насочваща поведение-

то воля, да се развие действена психика, да се 

създадат у децата нравствени навици, да бъ-
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дат упражнявани в нравствени постъпки Пак 

Аристотел обосновава високите нравствени 

добродетели за хуманизъм, взаимна човешка 

преданост, безкористност и чистота на нрави-

те. 

Според Ян Амос Коменски целта на въз-

питанието е в „насищане на истинска нравст-

веност и благочестие”, поради което учили-

щата трябва да се превърнат в „работилници 

за хора”. Според Коменски в сърцата на мла-

дежите трябва да се насаждат всички добро-

детели без изключение. 

Като проявава недоверие към съществу-

ващото обществено възпитание, Песталоци 

приема, че семейството е главната среда за 

нравственост. Според него нравственото въз-

питание има за цел да развие у човека залож-

бите на чувствата, за да опази своята нравст-

вена самостоятелност. 

Нравствените добродетели са неразривно 

свързани с естетическото възпитание. 

Още от древността съществува становище, 

че предмет или поне централна тема на есте-

тиката е красотата. И бележити мислители на 

античността, като Платон и Аристотел, и ес-

тетиците на Средновековието, и редица тео-

ретици на Възраждането, Класицизма, Прос-

вещението, когато разсъждават за изкуството 

или по-широко - за света на естетическите 

явления, отделят централно място на най-

популярната и интригуващата сред естети-

ческите категории - красотата. Тайната на 

красивото занимава умовете на мислителите 

още от античността. Разцветът на изкуствата 

е предполагал тяхното теоретическо осмис-

ляне. Най-ранната философско-естетическа 

школа е на Питагор. Неговото учение не се 

ограничава  с проблемите на изкуството, а 

търси източници на красотата в общите зако-

номерности, които съществуват във Вселена-

та. 

Проблемът за красотата заема значително 

място във философските трудове на Платон. 

Според него красотата има духовен характер 

и стои над всичко сетивно. За Аристотел кра-

сотата е качеството на обективно съществу-

ващите вещи, явления, хора. 

Наред с красивото, трагичното, комичното 

и възвишеното се числят към основните кате-

гории на естетиката. Като техни производни 

могат да се изброят и множество други кате-

гории. Най-близка модификация на възвише-

ното е героичното. Героичното се родее с 

прекрасното и т. н. 

Вкусът е способността за преценка на един 

предмет или на начин на представяне чрез 

удоволствие или неудоволствие без всякакъв 

интерес ( Кант, 1980, с. 86 ). 

Всички естетически категории намират 

своето възпитателно въздейстие чрез произ-

веденията на изкуството. С него и неговото 

въздействие се свързва същността на естети-

ческото възпитание. 

Изграждането на човешката личност е 

процес на постоянно влияние на социалната 

среда. Социализацията на всеки човек е взаи-

модействие  между съзряването му и влияни-

ето на средата; усвояването на опит и негово-

то приложение в действия, поведение, стил, 

начин на живот. На тази база човек изгражда  

своята индивидуалност, формира се ценност-

ната му система. 

Що е ценност? Тази дискусия е започнала 

още от Сократ и Платон. Стотици определе-

ния на ценност във философията, социологи-

ческата, психологическата и педагогическата 

литература са провокирали някои учени да ги 

систематизират. 

Така например Ф. Адлер редуцира опреде-

леията за ценност до четири типа в зависи-

мост от рода явления, с които се идентифи-

цират: 

1. Ценностите са абсолютни, както се явя-

ват във вид на Бог, вечна идея, автономни 

принципи на справедливостта. 

2. Ценностите се съдържат в материални и 

нематериални предмети, или с неразривно 

свързани с тях качества, атрибути, които се 

ценят, желаят, способни са да удовлетворят 

потребителите. 

3. Ценностите се съдържат в самия човек, в 

неговите биологически потребности и в разу-

ма. 

4. Невербалното поведение не съществува 

никъде в действителността, освен в действия-

та. 

Шварц и В. Билски също изследват голям 

брой дефиниции на ценността, дадени от Т. 

У. Олпорт, А. Х. Маслоу, М. Ракич, У. А. 

Скот, Р. М. Уилямс и други и обобщават пет 

повтарящи се характеристики на ценностите, 

представени като: 

1. Общи представи или очаквания. 

2. Относно желани състояния или пове-

дения. 

3. Превъзхождащи специфичните ситуа-

ции. 

4. Водещи до оценяване на поведение 

или събитие. 
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5. Подредени според относителна важ-

ност. 

Ценностите в социалната среда са свърз-

ващото звено между глобалната възпитателна 

цел, същностните характеристики на средата  

и диалогичността на отношенията в нея. Цен-

ностната система е онова ядро в индивидуал-

ното ни развитие, което ни дава възможност 

да изградим собствен свят от правила, норми 

и поведение, които в определен момент от 

живота ни започват да кореспондират с об-

щоприетите такива. 

Ценностите определят характера на моти-

вационната сфера на личността и имат оце-

нъчна, стимулираща и регулираща функция в 

отношението и поведението й. Процесът на 

приемане и усвояване на нравствените цен-

ности от личността преминава през следните 

етапи: 

- информация за съществуването на дей-

ностите и условията за тяхната реализация; 

- трансформация в съзнанието на собствен 

език; 

- активна дейност, свързана с приемане и 

отхвърляне на ценности; 

- инклузия- включване на дадената цен-

ност  в личностно призната система от нравс-

твени ценности. 

- изменения в личността, произтичащи от 

приемането или отхвърлянето на съответни 

нравствени ценности ( Рангелова, Е. с. 238 ). 

Нравствените ценности са в основата на 

ценностната система на личността. Всички 

наши взаимоотношения, всяко решение, кое-

то вземаме, всяка дума, която изричаме, изра-

зяват нашата ценностна система. Тя в абсо-

лютно индивидуална за всеки човек и се 

свързва с морала, етиката, съвестта и разума. 

Ценностната система се гради през целия 

житейски път, като началото се полага още в 

първите години на семейното и обществено 

възпитание. 
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Въведение 
 

Познаването на мотивационния процес и 

приложението му в здравеопазната система е 

наложително. Всички големи организации 

постигат значителен напредък, благодарение 

на повишаване на мотивацията на своите 

служители. [1] Ръководенето на хора предос-

тавя възможност за засилване на уменията и 

за подпомагане на другите да се учат и да се 

развиват чрез извършваните от тях дейности. 

Ето защо в специфичната сфера на здравните 

грижи е възможно да се извършва ръководна 

дейност само при натрупан професионален 

опит в съответната област. При подбора на 

управленски персонал в здравеопазването 

и по-конкретно в здравните грижи е необ-

ходимо да се вземат под внимание професио-

налният опит на кандидатите и тяхната моти-

вация за заемане на ръководната длъжност. 
[4] 

При обучението на студентите от специал-

ност Управление на здравните грижи се цели 

развитието на компетенции, които да позво-

лят на вече изградените професионалисти от 

различните сфери на здравните грижи да 

осъществяват управленските функции в сфе-

рата на здравеопазване.[2,3]Теоретичната и 

практическата подготовка на ръководителите 

е от съществено значение, но за успешната им 

професионална реализация  важен фактор е 

мотивацията за избор на управленска дей-

ност. Различни са факторите, които оказват 

влияние върху хората за да направят този 

избор и тяхното изучаване е от съществено 

значение. 

Целта на проучването е да се установи 

мнението на студентите от специалност „Уп-

равление на здравните грижи“ по отношение 

на тяхната мотивация за избор на управленс-

ка дейност. 

Материал и методи: Проведено е аноним-

но анкетно проучване на 60 студента от спе-

циалност „Управление на здравните грижи“, 

които се обучават във Факултета по Общест-

вено здраве на Медицински университет – 

София.  Проучването е проведено след разра-

ботването на  анкетна карта, а анкетирането е 

проведено през учебната 2015/ 2016 година. 

Резултати и обсъждане. Обучението на 

студентите по специалността «Управление на 

здравните грижи» има дава възможност да 

обогатят знанията си в областта на управле-

нието, но практическият им опит е свързан 

преди всичко с примерите, които те са среща-

ли в своята практика. Отговорите на въпроса, 
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свързан с примерите на ръководство от тях-

ната практика, които те одобряват, са предс-

тавени на следната фигура:  

 

 
фиг. 1. Ръководители от практиката, чието 

ръководство студентите одобряват 

 

Получените резултати показват, че почти 

всички студенти – 96,00% - одобряват управ-

ленската  дейност само на един или двама от 

ръководителите си. Значително малък е отно-

сителният дял на анкетираните, които не мо-

гат да посочат такъв пример. Няма студенти, 

които  да одобряват дейността на всички тех-

ни ръководители. Осъществяването на управ-

ленските дейности, изисква както развитие на 

определени  качества, така и прилагането на 

съвременни управленски методи и средства, 

като по този начин се повишава удовлетворе-

ността на персонала по отношение на управ-

лението. Положителните примери на управ-

ление са от съществено значение, както за 

мотивацията на бъдещите ръководители, така 

също и за удовлетвореността на персонала. 

Доколко студентите се ръководят от положи-

телните примери, които са имали в практика-

та си, резултатите са посочени на фиг.2. 

 

 

 

 

 

 
фиг. 2. Положителни примери, от които 

ще се ръководят студентите 

 

Действително трябва да посочим, че по-

ложителните примери на ръководство и уп-

равление имат значение за хората, които са 

избрали управлението като своя професио-

нална реализация. В управленската наука и 

практика няма точни и ясни рецепти и алго-

ритми, но положителните примери от практи-

ката, особено при вземане на решения имат 

своята приложимост. Положителен отговор 

на този въпрос са посочили 76,00% от анкет-

раните, а отрицателен отговор – 0,00%. Ето 

защо е важно да се описват и използват в 

обучението положителните примери и опит. 

Съществуват различни и сложни ситуации 

във всички сфери на здравеопазването, които 

могат да се повтарят, но могат да се случват и 

много по-рядко. Въпреки всичко увереността 

на един ръководител може да  бъде по-

голяма, когато има примери и възможности за 

избор на решения, които на практика са дока-

зали своите положителни резултати. Много 

често и отрицателните примери могат да по-

могнат на един ръководител да направи пра-

вилния избор при вземане на решения или 

при извършване на други управленски функ-

ции. На въпроса, доколко студентите ще се 

ръкововят от отрицателните примери в уп-

равлението, отговорите са представени на 

следващата фигура: 

96.00%

4.00%
0.00%

всички ръководители

един или двама

не мога да посоча 

76.00%

24.00%
0.00%

да

отчасти

не
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фиг. 3. Отрицателни примери, от които ще 

се ръководят студентите 

 

Близо ¼ от студентите отговарят отрица-

телно на този въпрос. Повече от половината 

от анкетираните - 58,00% - посочват отговор 

„отчасти“, а положително – 18,00%. Тези ре-

зултати показват, че отрицателните примери 

в управлението не помагат на хората, избрали 

тази сфера на професионално развитие. Уп-

равленската практика е разнообразна и инте-

ресна, но грешните решения за съжаление 

водят до лоши резултати за всички, които са 

свързани с определената структура или орга-

низация.  

Представени бяха на студентите различни 

мотиви за избор на ръководна длъжност, кои-

то те подредиха по важност. На първо място е 

поставено желанието на студентите „да пре-

доставят на персонала ръководство, за което 

те самите са мечтали“. Този отговор са го 

посочили на първо място повече от ¼ от ан-

кетираните, което означава, че избора за уп-

равленска дейност се определя от желанието 

да се осъществи по-добро управление на спе-

циалистите от сферата на здравните грижи. 

На второ място, почти същия относителен дял 

от анкетираните – 25,00%, посочват „загри-

жеността към организацията и дейностите“. 

Тези резултати определено показват, че избо-

рът  на управленска дейност в областта на 

здравните грижи се извършва от хора, които 

са загрижени за качеството на грижите, които 

се предоставят на пациентите. В действител-

ност, независимо от направлението на грижи-

те – интензивни, хирургични, промотивн, 

рехабилитационни и др., доголяма степен 

дейностите на персонала и организацията на 

грижите за пациентите се определя от целите, 

които си поставя ръководителя. Обучението 

по специалността Управление на здравните 

грижи е конкретно насочено към изграждане 

на управленски компетенции на професиона-

листите по здравни грижи, за да не се разчита 

само на опита и практика, а да се прилагат 

научни подходи и средства, описани в специ-

ализираната управленска литература. 

На трето място студентитепоставят „заг-

рижеността към колегите“, което означава че 

изборът на управленска дейности се извърш-

ва от хора, поставящи си за цел подобряване 

управлението на персонала.  Лидерството и 

ръководството на хора изисква развитие на 

редица качества, но това е възможно само и 

единствено ако човек заема съответната ръ-

ководна длъжност. Именно на четвърто място 

студентите са поставили „възможността за 

развитие на личностните качества и умения за 

ръководство“. Този резултат може би се дъл-

жи на факта, че повечето професионалисти по 

здравни грижи си поставят за цел да се разви-

ват и усъвършенстват в своята професионал-

на област, а не толкова в областта на ръко-

водството и управлението или по-скоро недо-

оценяват възможността, която управлението 

предоставя за развитие на определени качест-

ва и умения.  Тази оценка е възможна след 

като е натрупан по-богат управленски опит и 

са постигнати конкретни резултати чрез уп-

равленските подходи и методи.  

Към ръководна дейност се насочват про-

фесионалисти с дългогодишен трудов стаж, 

за да избегнат напрежението от работата с 

пациенти, като погрешно се надяват, че ръко-

водството осигурява по-голямо спокойствие. 

За определени хора ролятана ръководител е 

по-лесна за усвояване отколкото за други. 

Тези хора се чувстват добре на управленската 

позиция, защото тя импредоставя възможнос-

ти за  личностно развитие и за прилагане в 

практиката на ръководните умения, които 

повечето хора притежават.  

Изводи и заключение. Професионалистите 

по здравни грижи се ръководят в управленс-

ката си дейност, преди всичко от положител-

ните примери, които имат в своята практика, 

въпреки че могат да посочат само единици 

като примери за добро управле-

ние.Определено може да се каже, че има по-

ложителни примери от практика, които им 

помагат за да се насочат към по-добро и 

ефективно управление в сферата на здравните 

грижи. Водещ фактор при избора на ръковод-

на дейност, професионалистите по здравни 

грижи определят възможността, която им се 

предоставя за да предоставят на персонала 

желаното от тях управление, но също толкова 

важно за тях е загрижеността към ограниза-

18.00%

58.00%

24.00%

да

отчасти

не
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цията на работа и  дейностите, в конкретния 

случай – грижите за пациента. В заключение 

трябва да отбележим, че мотивацията на про-

фесионалистите по здравни грижи при избора 

им за ръководна дейност е определяща за 

осигуряването на едно ефективно управление 

на персонала, както и повишаване качеството 

на грижите за всички пациенти. 
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