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QUALITY POLICY AND NATIONAL STRATEGY FOR HIGHER EDUCATION IN 

THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
Jove Kekenovski, Ph.D 

Faculty of Tourism and Hospitality - Ohrid, University ,,St.Kliment Ohridski" – Bitola, Republic of 

Macedonia  kekenovskij@gmail.com 

 
Abstract:  By signing the Charter Magna Charta Univerzitatum, Macedonia has committed to promote the 

deepest university values, traditions and rights and to promote and encourage strong and deep ties between 

European universities, with the signing and adoption of the Bologna Declaration and the adoption of the Law on 

Higher education and all his previous amended, Macedonia unequivocally reaffirmed commitment to 

Europeanize the Macedonian higher education process. Summing up the results so far after spending more than 

one and half decade of implementation of the Bologna Declaration to the surface numerous inconsistencies, 

ambiguities and improvisations why fallen expected positive results. In order to prevent further deterioration in 

the quality of higher education and prevent further erosion of the higher education system it is necessary that the 

current water higher education policy and strategy to be set on a different basis than the present, taking into 

account the Standards and Guidelines for quality assurance European higher education area (ESG). The aim is 

for future generations to acquire new qualitative knowledge, so necessary for creating a respectable nation. 

Keywords: education, politics, strategy, quality  

  
ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ И НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ВИСОКОТО 

ОБРАЗОВНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Проф. д-р Јове Кекеновски 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид, Универзитет ,,Св Климент Охридски”- Битола, 

Република Македонија kekenovskij@gmail.com 
 

Резиме: Со потпишувањето на Повелбата  Мagna Charta Univerzitatum, Република Македонија се обврза 

да ги промовира најдлабоките универзитетски вредности, традиции и права како и да промовира и 

стимулира силни и длабоки врски меѓу европските универзитети, Со  потпишувањето и усвојувањето на 

Болоњската декларација и со донесувањето на Законот за високо образование како и сите негови 

досегашни измени и дополни, Република Македонија недвосмислено ја потврди обврската да го 

европеизира  македонскиот високо образовен процес. Сумирајќи ги досегашните резултати по поминати 

повеќе од една и половина декада од примената на Болоњската декларација на површина излегоа 

бројните недоследности, недоречености и импровизации поради кои изостанаа очекуваните позитивни 

резултати. Заради спречување на понатамошното опаѓање на квалитетот на високото образование како и 

спречување на понатамошна ерозија на високообразовниот систем неопходно е потребно досегашната 

водена високо образовна политика и стратегија да биде поставена на поинаква основа од сегашната 

имајќи ги во предвид и  Стандардите и насоките за осигурување на квалитет на Европскиот простор за 

високо образование (ESG). Целта е идните генерации да се здобијат со нови квалитативни знаења, толку 

неопходни за создавање на респектибилна нација.  

Клучни зборови: образование, политика, стратегија, квалитет   

 

1. ВОВЕД 

Со потпишувањето на Болоњската декларација Република Македонија стана рамноправен член 

на европското семејство на земји кои се обврзуваа да ги следат и реализираат препораките од 

Болоњскиот процес
1
. Овој процес истовремено подразбира и заедничката определба за креирање на 

единствен европски простор на високо образование
2
. Со цел да овозможи реализација на целите 

произлезени од пристапувањето и прифаќањето на Болоњската декларација, Владата на Република 

Македонија односно Министерството за образование и наука на РМ, се обврза во првата декада на ХХI 

век да ја приспособи и реформира својата политика во високото образование согласно европските 

принципи и стандарди
3
.   

                                                           
1
 Република Македонија ја потпиша Болоњската декларација на 19 септември 2003 година 

2
 Види пошироко: Национална програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015, 

Министерство за образование и наука на Р. Македонија 
3
 Реформите во високото образование главно требаше да бидат насочени кон неколку пункта и тоа: 1). 

усвојување  на нов систем заснован на три главни  циклуси - додипломски, пост-дипломски и докторски 
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Со усвојувањето на Законот за високото образование досегашните бројни измени и 

дополнувања на истиот
4
 се создадоа минимално неопходни законски претпоставки за успешна 

имплементација на ЕКТС и дизајнирање на студиските и предметните програми според принципите на 

Болоњскиот процес
5
. Позитивните промени се однесуваа пред се на променетиот начин на изведување 

на  наставата на универзитетите, на воведеното континуирано оценување, подобрена беше ефикасноста 

на студирањето во смисла на  зголемената просечна оценка како и зголемен број на дипломирани 

студенти. Меѓутоа ова се само мал дел од очекуваните позитивни придобивки. Она што посебно 

интригира, но истовремено и загрижува е фактот што преку ноќ се зголеми процентот на млади луѓе кои 

се запишуваат на универзитетите, но истовремено беа спуштени критериумите за оценување кое за 

последица имаше генерално намален квалитетот на студиите. За мошне кратко време бевме соочени со 

една апсурдна ситуација каде од една страна имаме експанзија на високото образование, а од друга 

намалување на квалитетот на студирањето?!. 

 

2. ПРИЧИНИ ЗА ПАДОТ НА КВАЛИТЕТОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Поголем дела од македонскиот академски кадар се согласува дека постојат најмалку четири 

групи на причини кои придонесоа за пад на квалитетот на високото образование во Република 

Македонија. Првата причина е резултат на неавтентичниот т.е на механичкиот пристап при 

имплементацијата на Болоњската декларација. Попрецизно кажано тоа значи дека нејзината примена се 

заснова на принципот на октроираност, каде што не се водеше сметка за реалните состојби и можноста 

за воведување на сопствени и самостојни креативни решенија. Втората група на причини се одраз на 

слабата и несоодветна координација на субјектите при процесот на имплементација на Болоњската 

декларација, кои се последица на недоволно јасните и прецизни политики и смерници од страна на 

надлежните институции, пред се на Министерството за образование и наука на Република Македонија.  

Третата група на причини се условите под кои се вршеа реформите во високото образование 

чија што основна карактеристика беше нагласената инертност, но и ,,сопствениот терк” на ,,туркање на 

реформите” во услови на неприцизни политики и смерници за дејствување од страна на највисоката 

инстанца
6
. И четврата група на причини за падот на квалитетот на виското образование е несоодветната 

финансиска поддршка на формалната имплементација на Болоњскиот процес.  

                                                                                                                                                                                     
студии, 2). воведување на систем на кредити, 3). промоција на мобилност и надминување на пречките за 

слободно движење, 4). усвојување на систем на лесно препознатливи и споредливи степени и  

воведување на додаток на дипломата (Diploma Suplement), 5). вклучување на студентите како партнери 

во процесот на изградба на европскиот простор на високото образование, 6). воведување на доживотно 

учење, 7). промоција на европската соработка во осигурувањето на квалитетот преку развивање на 

споредливи стандарди, критериуми и методологија, меѓуинституционална соработка, развој и размена на 

предметни програми, интегрирани студиски програми, практична настава, обука и истражување, 8). 

зголемување на атрактивноста и компетитивноста на европскиот простор на високото образование, се со 

цел да се прошират можностите за соработка и мобилност со земји надвор од европскиот простор на 

високото образование, 9). докторски студии и синергија помеѓу европскиот простор на високото 

образование и европскиот простор на истражување и др - Поопширно за ова види во: Национална 

програма за развој на образованието на Република Македонија  2005-2015 година со придружни 

програмски документи”, Министерство за образование и наука на Рeпублика. Македонија 
4
 Закон за високото образование, ,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008; 103/2008; 

26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013 и 24/2013 

5
 Имплементацијата на Болоњската декларација, односно студирањето според Европскиот кредит-

трансфер систем на студентите требаше да им овозможи: зголемена ефикасност во студирањето, 

мобилност на студентите и академскиот кадар, подобрен квалитет на образовниот процес; активна улога 

на студентите во обезбедувањето квалитет; зголемување на можноста за вработување на дипломираниот 

кадар на националниот и на европскиот пазар на трудот; засилена научно-истражувачка работа; 

осигурана конкурентност и компатибилност на европскиот и на светскиот академски пазар и др. 
6
 Самиот Закон за високо образование како и интерните документи што ги донесуваа универзитетите и 

другите високообразовните институции, не обезбедија чисти и јасни упатства за реформата на високото 

образование. Поради тоа, не само универзитетите, туку и факултетите индивидуално пристапуваа кон 

трансформација на студиските и предметните програми. Факт е дека наставните програми се 

реформираа или креираа во согласност со Болоњскиот процес, но тоа во голем дел се однесува на 

формалните, но не и на содржинските аспекти на истите. 
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Секако дека на овие причини треба да се надоврзат и набрзина испланираниот и без јасна визија 

процес на дисперзија на образовниот процес
7
, неприродниот начин на зголемување на бројот на 

запишани студенти заради реализација на политички цели и позитивни економски показатели на 

политиката на актелната политичка власт
8
, дневно политичките експерименти на актуелната политичка 

власт и играњето со нереалните и утопистички предлози за измени и дополнувања на Законот за 

високото образование во текот на 2014/2015 година, несоодветната примена на новите форми и методи 

на работа во процесот на осознавањето и учењето кои доведоа студентите и понатаму репродуктивно и 

рецептивно да ги осознаваат и ги учат наставните содржини, затрупаноста на професорите со 

бирократските процедури поради постојано евидентирање на ЕКТС бодовите, дехуманизираноста на 

оценувањето како резултат на воведувањето на копјутерското оценување и др.  

Сите овие причини како и аматерскиот и лаички пристап од страна на надлежните институции и 

органи кон оваа сериозна проблематика, придонесе да влеземе во лавиринт со сериозни последици по 

квалитет на високо образовниот процес во нашата држава. 

 

3. ШТО И КАКО ПОНАТАМУ? 

Досегашната водена политика и стратегија на високото образование во Република Македонија 

Република Македонија не доведе во ситуација да бидеме неми сведоци на создавањето на армија на 

,,високо образовани кадри” во отсуство на квалитетно високо образование  

Досегашните незадоволителни резултати во областа на високото образование единствено можат 

да се корегираат во догледно време само преку усвојување и имплементација на нова високо образовна 

политика на квалитет и национална развојна стратегија за високо образование за период од најмалку 

петнаесет години (на пр. 2016 - 2030 година). Идната политика во високото образование на Република 

Македонија треба да биде сватена како приоритетен инструмент и средство за квалитативно 

подобрување на високо образовниот процес во нашата држава заснована на одредени приницпи како на 

пример: потполна академска слобода и автономија; мобилност на академскиот кадар и студентите, 

зголемен буџет за високото образование, регионална и интернационална интегративност и 

кооперативност, граѓанска одговорност; поврзаност со пазарот на труд; економска одржливост и 

доживотно учење.
9
  

Реализацијата на истата треба да се одвива преку спроведување на реални оперативни планови, 

со строго утврдени временски рамки, тековни цели и конкретни задачи и со утврдени приоритети на 

промените. Главните цели на политиката за квалитет во високото образование и националнат развојна 

стратегијата треба да бидат насочени кон неколку правци: 

1. Подигнување на квалитетот на образованието и произведување на квалитетен академски кадар 

преку консолидација и хармонизација на системот на високо образование и перманентно 

унапредување на системот за осигурување на квалитетот на образовниот процес. Во оваа смисла 

потребно е: 1). изедначување на квалитетот на високото образование на ниво на 

високообразовни установи и на ниво на студиски програми, 2). унифицирање системот на 

оценување земајќи го во предвид и задолжителниот усмен испит како и 3). континуитет на 

процесот на модернизација на судиските програми кои треба перманентно да ги следат 

                                                           
7
 Во обидот да се дисперзираат студиите не се водеше сметка за постојната инфраструктура, за 

просторни капацитети како и за потенцијалите на човековите ресурси (професори и асистенти) кои 

требаа да бидат основни носители во оживотворување на замислената дисперзија на високото 

образование.  

8
 Бројот на студенти кои секоја година се запишуваат на факултетите постојано се зголемува. Ова 

обезбедува масовност, но не и квалитет на студирањето. Според податоците на Државниот завод за 

статистика во  Република Македонија во академската 2014/2015 бројот на запишани студенти на 

додипломски студии на факултетите и високите стручни школи (прв циклус на студии) изнесува 59.359 

студенти и е повисок за  1613 студенти т.е 0,3% повеќе во однос на запишаните во учебната 2013/2014 

година. Во 2013/2014 година се запишани вкупно 57.746 студенти, што претставува  пораст за 1,5% во 

однос на академската 2012/2013 година.  

9
 проф Љупчо Печијаревски ,,Високото образование во Република Македонија-состојби, проблеми и 

перспективи”, научно списание Еквилибриум бр.6, март 2012 година Економски факултет, Прилеп    
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современите текови на научниот, културниот, социјалниот и економскиот развој и да одговара 

на барањата на пазарот на работна сила
10

.   

2. Креирање и афирмација на национална и регионална програма за мобилност на академскиот 

кадар и студентите и изградба на систем за следење на ефектите од реализација на програмите 

за мобилност
11

. 

3. Квалитетно подобрени финансиски средства и насоки за квалитетно подобрување научно 

истражувачката дејност. Во оваа смисла потребно е создавање на истражувачки и истражувачко-

развојни институти во рамките на секој универзитетски центар, јакнење истражувачкиот и 

образовниот потенцијал, воспоставување на институционални и други облици на соработка 

преку интра и интер-универзитетска мрежа на соработка и реализација на научно истражувачки 

проекти 

4. Итно спречување на т.н ,,провинцијализација” на високото образование преку сведување на 

реално ниво и на реални потреби на досегашниот процес дисперзирани студии Идната политика 

и стратегија односно плановите и програмите низ кои ке се реализираат мора да предвидат 

дополнителни финансиски средства за модернизирање и одржување на објектите каде што се 

одвива наставата како и средства за исплата на реален надоместок за дополнително вложениот 

труд на професорскиот и соработничкиот кадар.   

5. Стандардизирање на пристапот до високото образование преку утврдување на критериуми и 

стандарди за упис на факултет или друга високо образовна нсттуција. Во таа смисла потребно и 

идната високообразовна политика и стратегија да предвиди насоки за квалитативна селекција на 

кандидати при упис на високо образовна институција, но и барање за подигнување квалитетот 

на завршните испити во средните училишта и унифицирани услови за упис на државните и на 

приватните високо образовни институции. 

6. Враќање на универзитетите на патот на интеграцијата и овозможување на нови форми на 

вертикално и хоризонтално функционално поврзување и реализаиција на заеднички 

интердисциплинарни, мултидисциплинарни и трансдисциплинарни студиски програми и 

научно-истражувачки проекти.  

7. Стимулирање за користење на методологија и технологија на е-учење како дополна на 

традиционалното учење без разлика дали се работи за студирање на далечина или во класичен 

облик или пак за комбиниран начин на студирање. Стандардите за квалитет за студиите на 

далечина да се усголасат со праксата во светот и ЕУ. 

8. Во рамките на идните развојни тенденции на високото образование во Република Македонија, 

мошне значајно место и улога ќе треба да се посвети на зголемувањето на придонесот и 

зајакнувањето на улогата на македонските универзитети во развојот на демократијата, 

граѓанското општество, пазарното стопанство на земјата и во дефинирањето на местото на 

Република Македонија во глобалните интеграциони процеси,  

 
4. ЗАКЛУЧОК 

Високото образование претставува јавно добро кое е од посебен интерес за државата, а неговиот 

развој и иднина не смее да зависи од дневно политички цели и интереси на партиите на власт и 

реализација на нивите партиски програми и заложби. Квалитетот на образованието е јавна одговорност 

на државата и затоа одговорните и надлежните институции и органи не смеат да креваат раце и да се 

дистанцираат од одговорноста. Политиката на развој на високото образование и националната стратегија 

треба да бидат ослободени од аматерските, непрофесионални и лаички размисли, ставови и идеи. 

Констатраните недоследности и недоречености при спроведување на политиката во високото 

                                                           
10

  При изградбата на системот за следење на квалитет во високото образование треба да се води сметка 

тој да ги содржи европските стандарди за високо образование (European Standards and Guidelines, ESG), 

перманентно да се следи нивното упаредување и во него да бидат имплементирани етичките норми и 

принципи, развој на посебни стандарди со кои се унапредува и осигурува квалитетот во областа на 

вториот и третиот циклус на студии.   

11
 Мобилноста на кадарот е интегрален дел од глобалните цели. Сето тоа неодамна  е  објаснето  во  

„Стратегијата  за  мобилност за Европската  високообразовна  област 2020 ,,Mobility  Strategy 2020 for the 

European Higher Education Area” усвоена од Министрите на земјите членки на Европската 

високообразовна област. Меѓутоа и покрај политичкото внимание кое го предизвикува оваа тема 

изненадувачки малку информации се достапни поврзани со мобилноста на  кадарот на Европско ниво.   
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образование се доволен показатели и сериозен аларм дека е крајно време да се креира нова политика на 

квалитет и стратегија за реализација на високото образование во Република Македонија заснована на 

реални и автономни основи како и на Стандардите и насоките за осигурување на квалитет на Европскиот 

простор за високо образование (ESG)
12
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 Нацрт на ревидираниот документ наречен Стандарди и насоки за осигурување на квалитет на 

Европскиот простор за високото образование - (ESG) е усвоен од страна на групата за следење на 

Болоњскиот процес (Bologna Follow-up Group, BFUG)  на 19 септември 2014 година, а додека 

министрите на Европскиот простор за високо образование  (European Higher Education Area, EHEA)  го 

усвоиле на Конференцијата во Ереван на 14-15 мај 2015 година.Овој документ (ESG)  е објавен од 

страна на Европското здружение за обезбедување на квалитет во високото образование  (European 

Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA). 
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Abstract: The paper presents the notions related to education and sustainable development, as well an overview 

of important years and documents that are crucial to start concrete activities on sustainable development. Is 

explained history of the concept of sustainable development, the significance, principles and the importance of 

implementation in education at all levels of the population. Is explained strategy of sustainable development 

in Bosnia and Herzegovina. Are shown determinants that must have education in function of sustainable 

development, the arguments that confirm the necessity, possible carriers and the responsible in this process, and 

give examples of good practice in promoting sustainable development in Bosnia and Herzegovina. It is 

necessary through education system to meet all levels of the population on the importance of sustainable 

development. 

Keywords: education, sustainable development, environmental development. 

 

OBRAZOVANJE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA 
dr.sc.Veljko Đukić 

dr.sc.  Esad Jakupović 

Panevropski univerzitet APEIRON Banja Luka, Republika Srpska,Bosna  Hercegovina 
vljkuki@gmail.com 

 

Rezime: U radu su predstavljeni  pojmovi  vezani za obrazovanje i održivi razvoj, kao i pregled važnih godina i 

dokumenata koji su ključni za početak konkretnih aktivnosti  o održivom razvoju.  Objašnjena je istorija 

koncepta održivog razvoja, njegov značaj, principi i važnost implementacije u obrazovanju svih nivoa 

stanovništva. Objašnjena je Strategija održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Prikazane su odrednice koje 

mora imati obrazovanje u funkciji održivog razvoja, argumenti koji potvrđuju njegovu nužnost, mogući nosioci i 

odgovorni u tom procesu, a dati su i primjeri dobre prakse u  propagiranju održivog razvoja u Bosni i 

Hercegovini. Neophodno je kroz obrazovni sistem  upoznati sve nivoe stanovništva o značaju održivog razvoja.  

Ključne riječi: obrazovanje, održivi razvoj, ekološki razvoj 

 

1, UVOD 

Svijest o iscrpljivosti prirodnih bogatstava nameće pitanja o mogućnosti opstanka sve brojnije ljudske vrste. 

Granice rasta sve se očitije pokazuju u nepovratnoj degradaciji voda, tla i vazduha, u sve češćim pojavama 

dosad nepoznatih bolesti u ljudi i strelovito brzom nestajanju mnogih biljnih i životinjskih vrsta. 

Davno već čovjek nije junak u neravnopravnoj borbi s prirodom ni pustolov koji se iskušava u bezizglednom 

takmičenju s elementarnim prirodnim pojavama. Čovjekova aktivnost dala je veliki kvalitet životu čovjeka, 

podigla je značajno njegov životni standard i produžila mu život. Time je čovjek visoko podigao civilizacijski 

nivo i snažno ulazi u nove civilizacijske izazove. Uporedo sa materijalno-ekonomskim usponima, čovjek 

neracionalno koristi prirodne resurse i izvore energije i time degradira veći dio prirodnih ekosistema na planeti 

Zemlji. Doprinio je čovjek velikom broju ekocida i genocida i time smanjio kvalitet životne sredine, kroz 

agresivan odnos prema ekosistemima i među ljudima[1]. 

Potrebno je pronaći mjeru u odnosu između ambicija i potreba čovječanstva s jedne strane i mogućnosti koju 

planeta pruža s druge strane. Odgovor na taj zahtjev je koncept održivog razvoja. Taj koncept objedinjuje 

socijalne, ekonomske i ekološke aspekte razvoja. Njihova usklađenost trebala bi osigurati razumno trošenje 

prirodnih resursa i njihovu zaštitu, ravnomjeran privredni rast i, na globalnom nivou pravičnu raspodjelu 

bogatstva koje je čovječanstvo stvorilo. 

Iz strateškog opredjeljenja za ulazak u Evropsku Uniju koja inzistira na uvažavanju najstrožijih kriterija zaštite 

životne sredine, za Bosnu i Hercegovinu proizilazi obaveza prilagođavanja domaćeg zakonodavstva zahtjevima 

održivog razvoj. 

Kako je škola po samoj  definiciji odgojno-obrazovna ustanova, potrebno je promišljati koja sve znanja i 

vještine moramo podučiti djecu kako bi jednog dana i njihova djeca bila sretni i zadovoljni stanovnici ove  

planete. Segment koji svakako treba biti implementiran u obrazovne programe u školama jest odgoj i 

obrazovanje za održivi razvoj, odnosno izgradnja znanja i vještina potrebnih za život, koji i drugi poslije nas 

mogu nastaviti voditi. Odgovoran suživot s drugim ljudima najbolje se uči upravo kroz odgoj i obrazovanje 

djece u školama i predškolskim ustanovama.  

mailto:vljkuki@gmail.com
mailto:vljkuki@gmail.com
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2. ŠTA JE ODRŽIVI RAZVOJ 

Održivi razvoj zahtijeva jedan novi način razmišljanja koji se mora zasnivati na dogovorenim vrijednostima i 

odlikama demokratskih društava. Jedino informisani i educirani građani  mogu odgovorno odlučivati o 

pitanjima održivog razvoja unutar svoje zajednice kojoj pripadaju. Održivi razvoj je okvir za oblikovanje 

politika i strategija prema kojima se privreda i socijalni sektor mogu razvijati bez štetnih posljedica na životnu 

sredinu i prirodne izvore koji su bitni za dalju ljudsku djelatnost. On se naslanja na ambicioznu ideju po kojoj 

razvoj, trošenjem neobnovljivih izvora energije, devastiranjem i zagađivanjem životne sredine, ne smije ugroziti 

budućnost generacija nakon naše[2].  

Danas, u konceptu održivog razvoja, ishodište nalaze svi moderni privredni i društveni trendovi jer su štete u 

životnoj sredini štete sveukupnom društvu te obrnuto – djelovanje u zaštiti životne sredine donosi korist u 

obliku privrednog  rasta, zapošljavanja i konkurentnosti. Globalna privreda mora odgovarati ljudskim potrebama 

i opravdanim htijenjima, ali razvoj treba smjestiti u ekološke granice planeta. Vidljivo nam je kako, ako želimo 

živjeti u  demokratskom društvu, moramo naraštajima osiguravati sve više sadržaja koji potiču demokratsko 

razmišljanje, koje između svih postavki, definitivno treba sadržavati i uvažavanje drugih ljudi uz uvažavanje 

životne sredine i prava na jednakost, ali i jednakost u korištenju resursa na pravilan način, pravo na informacije 

pa tako i one koje omogućuju svjesnost o stanju u društvu i svjesnost o načinima promjene loših navika života, 

odnosno društva. Sve su to postavke, odnosno vrijednosti koje zasigurno treba implementirati u obrazovanje 

današnje omladine jer ipak na mladima svijet ostaje.  

 

3. PRINCIPI ODRŽIVOG RAZVOJA 

Globalno prihvaćeni principi održivog razvoja definisani su kroz Deklaraciju iz Rija i Agendu 21, Deklaraciju i 

Plan provedbe iz Johannesburga i principima Milenijske deklaracije UN-a (koji su pretočeni u Milenijske 

razvojne ciljeve). 

Ovi se principi sažeto mogu prikazati na sljedeći način:  

 integrisanje pitanja životne sredine u razvojne politike;  

 internalizacija troškova vezanih za životnu sredinu (tj. prevođenje eksternih troškova degradacije životne 

sredine u interne troškove zagađivača/korisnika);  

 sudjelovanje svih društvenih činilaca u donošenju odluka kroz procese savjetovanja i dijaloga te stvaranje 

partnerstva;  

 pristup informacijama i pravosuđu;  

 generacijska i međugeneracijska jednakost (uključujući i rodnu ravnopravnost) i solidarnost;  

 princip supsidijarnosti (hijerarhije odnosno međuzavisnosti) između lokalnog i globalnog nivoa;  

 pristup uslugama i financijskim resursima koji su neophodni za zadovoljavanje osnovnih potreba.  

Navedeni principi predstavljaju prizmu kroz koju bi trebali biti sagledani postojeći problemi i izazovi za održivi 

razvoj pojedinih država, odnosno okvir u kojem su definisani ciljevi, zadaci i mjere za provođenje politika 

održivog razvoja. 

Polazeći od gore navedenog, održivi razvoj podrazumijeva:  

 uravnotežen i pravičan privredni razvoj koji se može održati u dužem vremenskom periodu;  

 smanjenje siromaštva kroz osnaživanje siromašnih i osiguranje njihovog boljeg pristupa neophodnim 

uslugama i sredstvima;  

 sudjelovanje svih zainteresiranih strana u procesima odlučivanja (nacionalne i lokalne vlasti, organizacije 

civilnog društva, poslovni sektor, profesionalne organizacije, sindikati), uz promovisanje dijaloga i 

postizanje povjerenja kako bi se razvio društveni kapital;  

 pažljivo upravljanje i očuvanje  neobnovljivih resursa;  

 racionalnu/održivu upotrebu energije i prirodnih izvora (vode, zemljišta, šuma, itd.);  

 smanjivanje otpada, efikasno sprječavanje i kontrolu zagađenja te smanjivanje  ekoloških rizika;  

 unapređenje sistema obrazovanja i zdravstva i poboljšanje u pogledu ravnopravnosti spolova;  

 zaštitu kulturnih identiteta, tradicije i nasljeđa. 

 

4. STRATEGIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U BOSNI I HERCEGOVINI 

Održivi razvoj kao jedan od ciljeva Strategije razvoja BiH odnosi se na razvoj okoliša i okolinske infrastrukture, 

energije i obnovljivih izvora energije, transportnu infrastrukturu i telekomunikacije te razvoj poljoprivrede i 

ruralnih područja s ciljem diverzifikacije ekonomskih aktivnosti, a posebno povećanja samosnabdjevanja BiH 

zdravom hranom. 

BiH je većim dijelom sačuvala svoju geo i bio raznolikost (i pored relativno visokih emisija sumpordioksida u 

atmosferu, nekih zagađenih riječnih tokova i velikog broja divljih i neuređenih odlagališta otpada), koji mogu 

služiti čvrstom podlogom njenog održivog razvoja. Preuzimanje pravnih stečevina u oblasti okolinskog acquis-a 
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treba biti u funkciji održivog razvoja, a ne predstavljati teret ekonomiji, tj. treba jačati, a ne slabiti njenu 

konkurentnost. Područje koje može najviše doprinijeti održivom razvoju je povećanje efikasnosti korištenja 

energije[5]. 

BiH ima značajne zemljišne površine, gotovo idealan klimat i u značajnoj mjeri razvijenu prerađivačku 

industriju, te joj poljoprivreda može snažno servisirati vlastito tržište hrane i ostvarivati izvoz. 

BiH ima kompetitivnu prednost u oblasti energetike, posebno u oblasti hidroenergije. Energetika može znatno 

doprinijeti njenom ekonomskom razvoju. Po svojim mogućnostima, BiH može biti regionalni lider u oblasti 

energije i značajan izvoznik energije. 

Strategija održivog razvoja BiH smjerena je na dugoročno djelovanje u osam ključnih područja na kojima se 

temelje i strateški pravci razvoja BiH . U Strategiji je naglašeno da je u svakom od osam ključnih izazova važno, 

između ostalog, podići obrazovni nivo svih građana i graditi društvo zasnovano na znanju te podupirati kulturu 

istraživanja i ulaganja u razvoj. Strategija naglašava potrebu intenzivnog i kontinuiranog informisanja javnosti s 

ciljem podizanja svijesti građana i poticanja na sudjelovanje te pretpostavlja proces dogovaranja kako bi se 

odredili prioritetni privredni, socijalni i ekološki izazovi i mjere. 

 

5. OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ 

Projekt  obrazovanja za održivi razvoj projekt je UN-a za period od 2005. do 2014. godine je to pokrenut s 

ciljem da se svima omogući pristup obrazovanju i mogućnostima za učenjem vrijednosti, ponašanja te stilova 

života,  potrebnih za održivu budućnost i pozitivnu društvenu preobrazbu. Od samih početaka pa do danas, 

projekt je postigao dobre rezultate, no još puno toga se može i treba napraviti, s obzirom na opseg problema s 

kojima se susrećemo na planetarnom nivou. Pitanje implementacije tema održivog razvoja tj. učenja i odgoja za 

održivi razvoj, svakako sa sobom povlači i pitanja kojima se preispituje "upotrebna vrijednost" mnogih školskih 

sadržaja za život učenika. Upravo o tome govore i sljedeći citati: „Obrazovanje za održivi razvoj danas je 

moderna tema... U nastavnim programima naše današnje škole, najveća se gužva i borba vodi oko tradicionalnih 

nastavnih predmeta i količine njihova sadržaja, koje svatko maksimalno želi ugurati u već odavna pretrpani 

nastavni program... Već od samog polazišta, dakle vrijednosnog sistema cilja i zadataka odgoja i obrazovanja, 

malo tko se osvrće na didaktičko pitanje: Učimo li za školu, ili za život? Smatramo kako ovo pitanje stoji 

otvoreno na mnogim područjima našeg obrazovnog sistema koji ne nudi uvijek najbolja rješenja, zato isto 

pitanje vrijedi i u kontekstu problematike obrazovanja za održivi razvoj. Ono je više nego ijedno drugo vezano 

za učenje za život, a ne samo za školu jer održivi razvoj osigurava život sam po sebi, uključujući brigu za 

životom budućih generacija[3]. 

U odgoju i obrazovanju za održivi razvoj treba svakako voditi računa da se ono ne odvija na način ovdje i sada, 

već sada za sutra, ponajprije jer ono uključuje znanja i vještina za suživot i snalaženje u današnjem svijetu 

promjena. Postoji više dimenzija održivosti na koje treba obratiti pažnju  prilikom obrazovanja i prenošenja 

znanja učenicima. Biološka i ekološka održivost jest održivost samog života i našeg prirodnog doma, a 

ekonomska održivost podrazumijeva sposobnost obnavljanja produkcije usluga i roba, kako bi se opstalo i 

stvaralo profit. Socio-kulturna održivost znači sposobnost zajednice ili nekog društva na određenom teritoriju da 

svojim djelovanjem i načinom života obnavlja svoj identitet i prenosi usvojene vrijednosti, dok je politička 

održivost sposobnost samodeterminacije nekog društva, da ono samo zna krojiti svoju sudbinu. Integralna je 

održivost na djelu onda kada se paralelno razvija održivost svih navedenih dimenzija.  Polazišta i odrednice 

obrazovanja za održivi razvoj: 
 ono nije jednokratno učenje i konačni rezultat uspjeha, nego je trajna potreba za angažmanom djece i 

odraslih u učenju;  

 povezano je sa stalnim promjenama te su znanja o održivom razvoju sklona promjenama;  

 odgoj i obrazovanje za održivi razvoj tjera nas da budemo ukorak sa naučnim i drugim postignućima na 

tom polju te da i mi putokazima upravljamo budućnošću tog polja;  

 ono pokazuje tendenciju obuhvata svih ljudi u svim životnim dobima.  

Obrazovanje za održivi razvoj treba pridonijeti da ljudi budu svjesni realnosti svijeta, potaknuti ih da daju 

doprinos postizanju veće pravednosti, jednakosti i poštivanja ljudskih prava za sve. U sklopu takvog 

obrazovanja treba objediniti teme vezane za razvoj, ljudska prava, održivost, mir i prevenciju konflikata, 

međukulturalnost i sl. Održivi razvoj treba se promovisati kroz formalno, neformalno i informalno učenje, a 

edukatori moraju imati kompetencije za uključivanje tema održivog razvoja u proces učenja. Pri tome je važno 

voditi računa o osiguranju kanala za pravovremen pristup relevantnim informacijama. Pored ekonomskih i 

zakonskih instrumenata, obrazovanje i informisanje važni su instrumenti u nacionalnim strategijama za 

postizanje održivosti. 

 

6. OSNOVNI SADRŽAJI ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ 
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Bitno je razmišljati o tome koje sadržaje i koliku zastupljenost istih valja uvrstiti u programe odgoja i 

obrazovanja za održivi razvoj. Počevši još od predškolskog odgoja, važno je napomenuti činjenicu kako dijete, 

navikama i vještinama za održivi razvoj, može „baratati“ samo ukoliko se one poklapaju s njegovim aspektom 

zdrava življenja. Dijete će vjerojatno slijediti one dimenzije održivosti koje i samo drži privlačnima. Potrebno je 

istaći kako se dječje rasuđivanje o održivosti postepeno razvija i mijenja tokom životne dobi. Takve su promjene 

opštepoznate jer teku paralelno s napretkom samog dječjeg razmišljanja. Mlađa djeca o životnoj sredini 

razmišljaju vrlo konkretno, oslanjajući se na vanjske značajke (npr. „Životna sredina je mjesto gdje se igram“), 

dok starija uzimaju u obzir i apstraktne vidove, poput brige o životnoj sredini.  

Osnovne vrijednosti koje bi obrazovanje za održivi razvoj trebalo propagirati, sasvim je moguće strukturno 

integrisati u nastavne programe  savremenoga obrazovanja mladih. To su: poštivanje prava i dostojanstva 

čovjeka, uvažavanje kulturne, prirodne i društvene raznolikosti među ljudima, poštivanje prava i potreba 

budućih generacija, očuvanje životne sredine i života na Zemlji, kao i razvijanje odgovornosti za mir i nenasilje, 

kako prema socijalnoj, tako i prema prirodnoj okolini. Sve je ove sadržaje i načine didaktičkog rada u području 

čovjekova zdravog razvoja, potrebno provoditi kroz partnerstvo i povezivanje ljudi širom svijeta. To će pomoći i 

samo praćenje i vrednovanje znanja učenika s gledišta održivog razvoja te pomoći uočavanju dostignuća, ali i 

problema na lokalnim, regionalnim pa i međunarodnim nivoima[4].   

Radna grupa UN-a je, u sklopu projekta Decenija obrazovanja za održivi razvoj, definisala 14 ključnih pojmova 

koje treba uključiti u obrazovne programe na svim nivoima. To su: kritičko mišljenje, razumijevanje i 

sistematsko promišljanje složene stvarnosti koja nas okružuje, promišljanje okrenuto budućnosti, planiranje 

promjena i upravljanje promjenama, interdisciplinarna povezanost, prilagođavanje stečenih iskustava različitim 

kontekstima konkretne stvarnosti, donošenje odluka čak i u nesigurnim okolnostima, sposobnost suočavanja s 

krizama i različitim opasnostima odgovornog djelovanja  na lokalnom i na globalnom nivou, utvrđivanje i 

objašnjavanje vrijednosti, sposobnost da se djeluje uz poštivanje drugoga te da se prepoznaju i njihovi interesi, 

kao i sposobnost da se na demokratski način sudjeluje u donošenju odluka i dogovara i postiže konsenzus. U 

većini zemalja ovim se pojmovima najveća pažnja poklanja u osnovnom i srednjem obrazovanju, nešto manja u 

strukovnom obrazovanju i obrazovanju nastavnika te općenito u visokoškolskom obrazovanju. U predškolskom 

odgoju i obrazovanju tome se ne poklanja gotovo nikakva pažnja. To bi značilo da je u mnogim dijelovima 

svijeta uloga predškolskog odgoja i obrazovanja u planiranju i provedbi obrazovanja za održivi razvoj 

podcijenjena. 

Obrazovanje za održivi razvoj ima sljedeće bitnosti: bavi se na integrisani način pitanjima očuvanja životne 

sredine, problem zavisi o konfliktima između različitih faktora – ekoloških, ekonomskih, kulturnih i društvenih, 

smatra se važnim društvenim, kulturnim, ekonomskim te sa aspekta biološke različitosti, uključuje motivaciju za 

promjenom stila života i samog sebe, promišlja o kvaliteti života za sadašnje i buduće generacije, promišlja o 

odgovornosti za ljudske uslove, kao i za ekosisteme, trebalo bi se zasnivati na lokalnom ekonomskom i 

ekološkom kontekstu, zatim imati regionalni, nacionalni i globalni kontekst te je integrisan u cjelokupno učenje 

i proučavanje, kao i cjelokupan život škole.  

 

7. ZAKLJUČAK 
S aspekta budućih odgojno-obrazovnih aktivnosti, važno je uvidjeti nužnost implementiranja obrazovanja za 

održivi razvoj u svakodnevni život i rad škola. Nužnost je to koja bi nam trebala na određeni način osigurati 

potomstvo svjesno svijeta u kakvom živi te potreba prilagođavanja na promjene. Sami moramo postati svjesni 

istog. Održivi razvoj mora postati trajna briga svekolikog čovječanstva.  Obrazovanje, kome se u svim 

dokumentima međunarodne zajednice pripisuje odlučujuća uloga u promicanju ekološkog odgoja i obrazovanja 

i ekološke kulture, ne može tome pristupati kampanjski. To je vječna i suviše važna tema, jer radi se o nama 

samima i našem opstanku na planeti koja je jedina koju imamo. 
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Abstract: The word “innovation” comes from Latin and means renovation, change, introducing something new 

.The issue about innovations in education should be considered in the light of the development of pedagogical 

science and practice.   

We should that contemporary innovations are connected with the past experience. 

The innovation in edukational system involves development of new technologi for school  management and its 

progress. 

It is necessary to give a new  meaning to the traditional and steady mainstays and at the same time to turn to 

more and more enforcing innovational trends for bringing uptodate the whole philosophy for building , 

functioning of the educational system. 

In compliance with the international standards – V. M. Polonskii writes, the innovation should be examined as a 

final result of the innovative activity, embodied into a new or improved product.  

The three levels of educational management process (macro, mezzo and micro) are subordinate to the hierarchy, 

centralization, decentralization, autonomy.  

Keywords: management, innovation, tradition, education, innovative process, administration 

 

With the development of community as a whole and its existing systems we reach a contradiction with 

the needs of our time. This raises the necessity of innovations.  The permanently imposed changes in the 

educational system do not always lead to quality results.  The reasons for this condition can be found in different 

directions.  However the most reasonable remains in the unsatisfactory preparation and readiness of the direct 

participants in the changes.  

The word “innovation” comes from Latin and means renovation, change, introducing something new.  

“In its pragmatic meaning the innovation is a change of an existing condition in a certain area with something 

new that corresponds better with the new needs and requirements”. [1] The innovations are studied with high 

interest by researchers in different areas of science,  “The innovation problems outline as a new scientific field 

for complex research related to the elaboration of human activities, with enriching it organizationally, socially 

and culturally as well as technologically”.[2] 

The issue about innovations in education should be considered in the light of the development of 

pedagogical science and practice.  A quick look though the publications about innovations including in 

education will allow us to draw the conclusion that the interest towards this question is constantly increasing.  

“In practice every implemented activity is deemed an innovation… A question raises: where do all of these 

innovations disappear within this proliferation of new ideas, concepts and technologies and we do not see any 

significant progress in the development of pedagogical science and practice”.[3] 

In the research projects of different authors we can find terms like: innovatika, innovation, innovative 

activity, innovative sphere, state innovation policy, innovational potential, innovative program, innovative idea 

and doctrine, innovative education, innovative solutions and other.  Inevitably we have to answer a very 

important question: what should be considered an innovation? In compliance with the international standards – 

V. M. Polonskii writes, the innovation should be examined as a final result of the innovative activity, embodied 

into a new or improved product, introduced to the market, new or improved technological process, new 

approach towards social services. With regards to education the innovation should be the end product of the 

innovation activity as a new content, method, organizational form of educational process, management of 

education. “The main sign of innovations is the positive social and (or) economic changes that occur in the 

educational organization as a result of specially organized innovative activity”.[4] The necessity of innovation is 

a result of the attempts to solve traditional problems with new means, in a new way. 

We should admit that today’s innovations are connected with the past experience. The ideas of 

Aristotle, Platon, Komenski, Pestaloci and other philosophers and pedagogues lay in the foundations of the 

contemporary teaching system, the principals of education as visual presentation, conformity with the nature and 

other.  The so called “personality oriented approach” and “pedagogy of cooperation” we find in the research of 

Yanush Korchak, V. Suhomlinski and many other.  “This allows us to claim that the innovation process is a 

motivated, purposeful and conscious process for creation, acquiring, use and dissemination of contemporary 

ideas or modernized ideas, topical and adapted to certain conditions and complying with certain categories” [5] 

The innovations in educational system involve development of new technology for school management 

and its progress. As an essential part of the public administration the educational administration at all levels is 
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directly connected with the model of management of the educational system and the results of the rational or 

irrational school management. 

An essential point in innovations is the resistance against them. Where shall we try to find the reasons 

for that? A serious disadvantage of innovative activities with regards to the school is connected with the 

irrational choice of innovations to be introduced, as well as insufficient classification of the goals for school’s 

development and management. 

Many of the school managers find it hard to encourage innovative activity of their subordinates, to 

organize and introduce new things and to stimulate innovative changes. 

To a great extent pedagogic innovations are limited to teaching pedagogues to work in a new way. No 

serious attention is paid to the effectives of these innovations – e.g. in what circumstances and conditions they 

will be effective so that proper technology could be developed to achieve these conditions. 

Some authors (V.S. Lazarev, B.P. Martirosian) view innovations more as a means that if applied in the 

educational system can improve the results from work. [6] 

In order to be effective the innovation should have qualities such as: dept of change; scale of change; 

resources of change and level of development. 

The innovation according to A. Nikolas (“Management of pedagogic innovations”) is a process with its 

own life cycle since the origin of the idea and creation of innovation until its vast propagation. 

The innovative process including the one in the educational, system goes through different stages such as: 

- announcing the need of innovation and development of a way to solve the problem; 

- approbation aiming to make corrections, expert evaluation, the propagation of innovations to its 

users; 

- use of the innovation in the educational institutions after a profound analysis of its disadvantages. 

The innovative process connected with the school management by administration at different levels 

(national, regional and municipal) involves going though these stages e.g. become aware that the existing 

system of management is not effective and that imposes the need to develop a system of contemporary 

managerial decisions, adapted and introduced after expert’s positive evaluation, and better results received with 

the new managerial decisions. 

Therefore in this innovative process there are several very important things such as: 

- to present objectively the educational system management; 

- to develop a new model of innovative activity, new forms of organization and management, starting 

with what management should be and on this basis suggest respective mechanisms and means for its 

improvement. 

The school management in its role of community institution and state structure, satisfying the needs of 

community, is characterized with duality – external and internal.  “The external management is an expression of 

the unanimity of the educational system and is a basic component of the external social environment and 

surrounding of the school.  It has a pyramidal, hierarchic character and symbolizes the state administrative 

educational management system”.[7] 

The three levels of educational management process (macro, mezzo and micro) are subordinate to the 

hierarchy, centralization, decentralization, autonomy, self-government, delegation of rights and competence, and 

other.  The effectiveness of management process is a result of the relations between these three levels of 

management (harmony or contradiction; command or cooperation and interaction). 

The existence of the so-called “external” and “internal” management is based on situating the school as a 

social institution and as a state structure.  Therefore its management cannot be looked at separately and 

independently form the external administrative management. 

 In the conditions of democratic changes there is a need of change in the school management model.  

Most of all this implies a balance between the centralization and decentralization, increase the school 

independency and autonomy. Only with these characteristics of management model we can expect innovative 

development of contemporary school. 

The external management of school helps in the rational organization of educational process.  In their role 

of mediator between executor and subject of management the managers at different levels (national, regional 

and municipal) compile and process the information required for taking the best possible decision.  At the same 

time, many conflicts exist in the educational system management between the managerial systems and levels of 

management, both with objective and subjective character.  In order to avoid too much regulation from higher 

quarters to lower it is required that we find a rational measure between centralization and decentralization.”[8]. 

Prof. George Bojkov points out three main strategies in the educational innovations – political and 

administrative; strategy connected with change of teachers and other pedagogues through improving their 

qualifications, and strategy connected with considering the school as an autonomous organization that makes 

innovations – the so-called organizational strategy. [9]. 
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A main characteristic of the first strategy is that it is connected with administering and directing “from 

above” during the introduction of certain innovations or partial changes in education.  In other words: 

normative-legal order – laws, regulations, instructions and other coming form the Ministry of Education and 

Science; obligatory curriculum and plan, textbooks and supportive materials; the experiment in school and 

different research projects are usually deemed as the most important element for having a change in the 

organization, in the content and management of the educational system.  If administering of these processes 

related to innovations in the school system is too strong this leads us to a lack of and very often to conscious 

refusal of initiative and creativeness by participants in innovations. 

Therefore the processes for improvement of our educational system at all levels, the use of innovations as 

an instrument for increasing the quality in education should be cleared from all political colors and should be 

perceived and fulfilled as a task of the whole community in the face of state organs.  The success of every 

innovation depends the most of its good projection, perception and fulfillment, and not so much on the precise 

fulfillment of requirements, placed by educational administrators. 

 The political and administrative strategy would have enjoyed a bigger success, if together with 

applying the so-called EOI (standards) created relevant and adequate system for evaluation of achievements in 

school.  In this sense the issue of centralization of educational system and combination with elements of 

decentralization is very important. 

The issue of innovations in education is closely related to the problems of quality, its management and 

sustaining.  The care for quality will undoubtedly be connected with new regulations and trends of 

organizational, and managerial decisions.  The management models for the so-called “external” management 

should direct schools’ attention towards: focusing at the client in the conditions of increased competitiveness 

between schools that will guarantee their survival; strengthening the processes of internal rally related to the 

educational approach, and coordination between different organizational structures; decreasing the uncertainty 

during innovation introduction, leading to a charge in the educational philosophy as well.  All of this shows that 

the care for quality of education, including management is at the same time a moral issues, as well as an 

organizational, and evaluation making and financial.  

During the development of strategies or programs for development of our educational system it is 

required to estimate how exactly this program will be applied, what managerial groups will be involved in 

follow-up of these innovations.  The information about the results of innovations that is received from 

educational institutions is very often based on quantity and not on quality indicators.  The quality management 

of innovation processes requires non-standard methods and means of pedagogic monitoring, continued 

observation of certain objects or phenomenon of the pedagogic reality. 

In the last decades, the organization and management of our educational system is generally connected 

with centralized management, i.e. a form of hierarchic management.  This predetermines the decision making on 

a high level by the educational ministry.  Using such a management model very often creates contradictions 

between the need of execution of the managerial decisions taken at a higher level and the real picture of school 

problems.  The researchers try to find a way to solve this contradiction though “breaking up the administrative-

command type of connection and replacing it with normative-contractual relationships between the institutions, 

characterized with high level of freedom and initiative. [10] 

And if the centralized management has its positive sides, related mostly to that fact that: the people 

taking the managerial decisions have notion of organization as a whole, a good management preparation and 

greater coordination of decisions taken at different levels THEN we should not skip the negatives of this way of 

management, related to: people taking the managerial decisions often do not know the overall picture (in details) 

at school; management experts at high levels rarely make a direct contact with those who should execute their 

decisions; the length of the communication line leads to lost of time; the management at lower level usually 

express their dissatisfaction of their exclusion form the management process.[11]. 

The ways for reforming our educational system suppose not only the creation of atmosphere of 

common concern and cooperation, overcoming the devaluation of the common human values, and education on 

the grounds of new, and progressive concepts, but also should include radical change in education management 

– skilful combining the elements of centralized and decentralized system, with development of vertical and 

horizontal connections between different levels and subjects of management.  This could be achieved though: 

increasing decentralization that creates conditions for democratizing management, development of creativeness 

and initiative of school staff; preparation of managers in the educational sphere; more rational unification of the 

activities of the central, regional and local organs of education management; reforming and normative-

methodological improvement of the evaluation system for educational activities; approbation of new models for 

education management and decision making, experimental work at regional and municipal level. 

The development of a national system for external monitoring and testing of educational achievements 

should aim: creation of a system for monitoring of quality of educational system, collection, preservation, 
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processing and dissemination of information for effective functioning of the national educational system; 

creation of regional centers for evaluation; gradual move on to state attestation through standard tests; creation 

of a system for preparation of experts for working (technologically) on external evaluation. The creation of a 

new model of management and financing of educational system should follow principles such as:  equality, 

quality, partnership, competitiveness and responsibility.  It is necessary to give a new meaning to the traditional 

and steady mainstays and at the same time to turn to the more and more enforcing innovational trends for 

bringing up-to-date the whole philosophy for building, functioning and management of the educational system. 
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Abstract: What is a fact is that the present education in the most developed countries of the world has become 

one of the most propulsive branches, that even large companies develop their business schools, that knowledge 

is becoming increasingly international character. In the US, for example, the average student about six hundred 

thousand foreign students a year, most of them from Japan, China, Korea, therefore, the most developed 

countries. That education has become a lucrative business shows the example of Great Britain, where revenues 

from education of foreign students mere billions of pounds a year, but it does not work to the detriment of 

quality. It is in these countries are located world's most prestigious universities that you, when you're done, open 

wide the doors company that you want. So, schools and colleges are also, as well as other economic subjects, 

should market behavior. Successful managers in these so far protected the financial institutions will be more in 

demand. In business for quite true that it is not enough just to be "economic" literate, but it is necessary to 

master other skills and knowledge in order to achieve the greatest part of the added value. Therefore, no 

distinction should be made between the functions carried out by the University Rector, Dean faculty or director 

of a primary school, and the role as a director of a company performs. 

So all organizations need managers, and it is necessary to understand that educational organizations also can not 

be an exception in this regard. Even in conditions when the school takes care of the state, when you do not have 

problems with financing, the question remains of how you run the institution, so work with people and build the 

kind of atmosphere in the organization, what is your end result in terms of performance and quality that you 

have downloaded responsibility for the fate of the organization you run, whether you might have forgotten on 

the market where these shots should be confirmed. 

Keywords: management education, career development 

 

MENADŽMENT U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU I RAZVOJ 

KARIJERE ZAPOSLENIH 
 

Apstrakt: Ono što je činjenica jeste da je danas obrazovanje u najrazvijenijim zemljama sveta postalo jedna o 

najpropulzivnijih grana, da čak i velike kompanije razvijaju svoje poslovne škole, da znanje sve više dobija 

internacionalni karakter. U SAD, na primer, u proseku studira oko šest stotina hiljada stranih studenata godišnje, 

najviše ih je iz Japana, Kine, Koreje, dakle najrazvijenijih zemalja. Da je obrazovanje postalo unosan biznis 

pokazuje i primer Velike Britanije gde se prihodi od obrazovanja stranih studenata mere milijardama funti 

godišnje, ali se to ne radi na uštrb kvaliteta. Upravo u tim zemljama su locirani najprestižniji svetski univerziteti 

koji Vam, kada ih završite, širom otvaraju vrata kompanije koju poželite. Znači, i škole i fakulteti se takodje, 

kao i drugi privredni subjeti moraju tržišno ponašati. Uspešni menadžeri  u ovim do sada finansijski zaštićenim 

ustanovama biće sve traženiji. U biznisu već duže važi da nije dovoljno biti samo „ekonomski" pismen, već da 

je potrebno ovladati i nekim drugim veštinama i znanjima,da bi se ostvario najveći deo novostvorene vrednosti. 

Zbog toga ne treba praviti razliku između funkcije koju obavlja rektor univerziteta, dekan fakulteta ili direktor 

osnovne škole, i uloge koju neko kao direktor vrši u nekoj kompaniji. 

Dakle, sve organizacije trebaju menadžere, i nužno je da shvatimo da obrazovne organizacije, takođe, ne mogu 

biti izuzetak u tom smislu. Čak i u uslovima kada o školi brine država, kada nemate problema sa finansiranjem, 

ostaje pitanje na koji način vodite tu instituciju, kako sarađujete sa ljudima i kakvu atmosferu gradite u 

organizaciji, kakav je Vaš krajnji rezultat u pogledu učinka i kvaliteta i da li ste preuzeli odgovornost za sudbinu 

organizacije koju vodite, da li ste možda zaboravili na tržište gde ti kadrovi treba da se potvrde.   

Ključne reči: menadžment u obrazovanju, razvoj karijere 

 

1. UVOD 

Priroda posla kojom se ljudi bave neprestano se menja, kao i karakteristike organizacije. Posledica ovih 

neprestanih promena su promene u karijerama zaposlenih. Odavno su iza nas vremena kada je jedan čovek imao 

jednu karijeru u svom radnom veku. Danas ljudi, skoro da po pravilu, imaju više od jednog posla u toku radnog 

veka. Statistički pokazatelji privreda najrazvijenijih zemalja sveta pokazuju da u svom radnom veku ljudi 
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promene više od osam različitih poslova, a vrlo često promene i zanimanje. Tradicionalnih karijera u jednoj 

organizaciji, zasnovanih na hijerarhijskom napredovanju prema planiranim osnovama organizacije danas 

praktično više nema. Konceptom karijere sve se više zamenjuju koncept posla vezan za neko radno mesto. 

Savremene organizacije sve više pridaju značaj karijeri zaposlenih i njihovom razvoju. Posao je kratkoročna 

vremenska perspektiva, a odredjuje ga organizacija radi zadovoljavanja organizacionih potreba, dok je karijera 

dugoročna životna-vremenska perspektiva koju odredjuje pojedinac i koja sjedinjuje individualne i 

organizacione interese i potrebe. Treba naglasiti da individualnom karijerom ne upravlja samo zaposleni nego i 

organizacija, odnosno sektor za ljudske resurse. Zaposleni pojedinac koji se neodgovorno odnosi prema poslu, 

radnim obavezama i radnoj disciplini treba da zna da se takvo ponašanje ne može tolerisati.. Ako nije spreman 

da promeni svoje stavove i svoje ponašanje na poslu, biće degradiran i rasporedjen na manje atraktivno i manje 

plaćeno radno mesto. Ako i to ne daje željene rezultate kao i u slučaju da izvrši težu povredu radnih obaveza i 

radne discipline on mora biti svestan da će biti otpušten sa posla.  

 

2. RAZVOJ KARIJERE U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU 

Karijera se može definisati kao niz radnih uloga pojedinca. [1] Karijera se odnosi na profesionalni tok razvoja 

pojedinca u toku radnog veka.Tradicionalno gledano karijera se odnosila na osobe koje obavljaju menaxerske ili 

profesionalne poslove, ali se danas koristi u opštem smislu, kako bi se opisale radne uloge zaposlenih. Karijera 

znači kretanje naviše i napredovanje u radnim ulogama. U današnjim poslovnim sistemima više se ne nudi 

tradicionalna karijera. Tome su doprinele promene koje se dešavaju u samom poslovnom sistemu: prinudna 

otpuštanja, kratkoročni ugovori, mogućnosti rada na nepotpuno radno vreme, sve to utiče na razbijanje 

idealizovanog imixa karijere. Danas postoji drugačiji vid legitimnog kretanja razvoja karijere, uključujući razvoj 

i proširenje u okviru samog posla, lateralna kretanja i razvoj rada. Karijera se može i šire definisati, kao razvoj 

pojedinca u učenju u radu tokom života (Callin Watts, 1996). Razvoj karijere se više ne posmatra zasebno, već 

se sagledava u kontekstu života i razvoja ličnosti u potpunosti, a ne samo ličnosti kao radnika. Primarni cilj 

razvoja karijere je ostvarivanje aktuelnih i budućih potreba organizacije i pojedinca na poslu, što sve više 

podrazumeva razvoj mogućnosti zaposlenja, tj. razvoj sposobnosti za zaposlenje. Tako je danas sve teže 

izdvojiti razvoj karijere od opšteg razvoja. Tako se nameće i pitanje važnosti samostalnog razvoja. Gledano od 

pojedinca uspeh u karijeri se definiše kao zadovoljstvo karijerom kroz ostvarivanje ličnih ciljeva u vezi sa 

poslom, a u okviru doprinosa organizaciji. Upravljanje karijerom podrazumeva koordiniranu aktivnost 

menaxmenta, pojedinca i sektora za razvoj ljudskih resursa, gde pojedinac ima veliku ulogu, iako organizacija 

može imati ključnu ulogu u pružanju podrške i pomoći. Uz prioritet koji se daje pojedincu, treba naznačiti opštu 

korist koju razvoj karijere pruža organizaciji:  

• čini da organizacija bude atraktivna za potencijalne radnike;  

• jača imix organizacije time što pokazije da ume da prepozna potrebe zaposlenih;  

• velika je verovatnoća da će postići veću posvećenost i smanjiti obrt osoblja,  

• velika je verovatnoća da će postići motivaciju i poboljšatiati rezultate rada jer su zaposleni u mogućnosti da 

vide kretanje i napredovanje u svom poslu što je i najvažnije, i tako se izvlači sav potencijal radne snage u korist 

organizacije.  

Razlikuju se nekoliko faza razvoja karijere: •  

Prva faza može trajati do dvadeset pete godine života. Ona podrazumeva razvoj sopstvenog profesionalnog 

imixa. U ovoj fazi je bitno uskladiti odnos izme|u snaga i slabosti, vrednosti i željenog stila života pojedinca sa 

zahtevima i koristima niza profesija. •  

Druga faza je ulazak u organizaciju i ona se preklapa sa prvom fazom i odnosi se na period od 18. do 25. godine. 

To podrazumeva vreme kada pojedinac nalazi posao koji će odgovarati njegovom profesionalnom imixu. Ovde 

može doći do mimoilaženja očekivanja i stvarnosti koje se mogu veoma razlikovati jer regrutovanjem 

potencijalnom radniku naglašava najbolje, zanemarujući loše strane. Da bi se postigao ulazak u organizaciju ide 

se prema ideji realističnog regrutovanja. •  

Treća faza - period rane karijere traje izme|u 25. i 40. godine. Početak podrazumeva uklapanje u organizaciju i 

njeno razumevanje. Programi uvo|enja u posao su važni, ali je još važnije da se novom radniku da pravi posao i 

pred njega postave, izazovi a ne da nema predstavu i jasan cilj pred sobom. Uloge nadređenih menadžera su 

ovde jako bitne. U ovoj fazi velika su ostvarenja i pokazivanje kompetentnosti i sticanje veće odgovornosti i 

autoriteta. Pristup mogućnostima za razvoj karijere ostaje bitan u ovoj fazi. Ukoliko organizacija ima strukturan 

pristup razvoju karijere, što podrazumeva lestvice, putanje ili matrice karijere, onda to omogućava razvoj u 

okviru posla, unutrašnja i šira pomeranja. Organizacije većinom daju najveću podršku osobama koje imaju 

visoke ciljeve koji se posmatraju kao budući viši menaxment i mogu biti uključeni u programe brzog kretanja. •  

Četvrta faza se smatra fazom srednje karijere, dolazi u periodu od 40. do 55. godine, a može podrazumevati dalji 

razvoj i napredovanje ili zadržavanje postojećeg stupnja. Ako osoba nastavi da napreduje, organizaciona 

podrška ostaje i dalje vrlo bitna.  
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Peta faza, u ovoj fazi su jako bitni jasni standardi rada, raspoloživost fleksibilnih radnih formi, stalni trening i 

izbegavanje diskriminacije. U ovom delu se organizacija suočava sa manjkom sposobnosti, pa se zadržavaju 

radnici da rade i nakon i što se penzionišu. Uprkos tome što se često stariji ljudi smatraju sporim i manje 

sposobnim da uče, smatra se da će ovi radnici dobro obaviti svoj posao ukoliko organizacije veruju da će im oni 

dobro doći ako se sa time prema njima i odnose. 

 

3. UPRAVLJANJE RAZVOJEM KARIJERE U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU 

Razvoj karijere predstavlja rezultat dva povezana procesa, planiranje karijere na individualnom nivou i 

upravljanje karijerom na organizacionom nivou. Planiranje karijere je individualni proces u kome pojedinac 

postaje svestan samog sebe, svojih znanja, veština, sposobnosti, ograničenja, aspiracija i posledica, identifikacije 

ciljeva u svojoj karijeri i programira svoj trening, posao i druge razvojne programe tako da ostvari postavljene 

ciljeve u karijeri. [2] Upravljanje karijerom je organizacioni proces pripreme, implementacije i kontrole planova 

karijere zaposlenih. Kako karijeru posmatramo kao vlasništvo pojedinca, onda i odgovornost za upravljanjem 

njenim razvojem snosi sam pojedinac, koji odre|uje njen cilj i usvaja strategiju koja će je podržavati i razvija 

plan za ostvarivanje njenog cilja. Međutim, mali je broj onih koji takve planove prave. Istraživanja su to i 

pokazala, od 50 uspešnih ljudi koji su ispitani, samo jedna četvrtina ima planove za budućnost, dok veliki broj 

navodi kao razlog svog unapre|enja sreću, slučajnost, mogućnost ili činjenicu da su bili na pravom mestu u 

pravo vreme. Karijera svakog pojedinca ima individualni i organizacioni aspekt. 

Karijera je uvek u medjuzavisnosti sa poslovima koje pojedinac obavlja i pri tome progresivno napreduje prema 

statusu, nagradi i odgovornosti. Proces napredovanja zaposlenih znači uspostavljanje interakcijskog odnosa 

izme|u zaposlenih i organizacije. Zajednički cilj pojedinca i organizacije za napredovanje su inovacije i 

socijalizacija. U inovacijama pojedinac vidi razvoj svoje karijere, a poslovni sistem svoje poslovno 

napredovanje. Uspešna karijera zavisi od više činilaca, a posebno od: stručne osposobljenosti i inovativne 

orijentacije, spremnosti za saradnju i preduzimanje rizika, prihvatanje mogućnosti i korišćenja šansi koje se 

pružaju, izvršavanje obaveza i načina ponašanja, ličnih dostignuća, prepoznavanje alternativnih rešenja, 

uvažavanje tu|ih mišljenja, osećaja potreba i procene sopstvenog delovanja i podsticanja drugih. Postoje tri 

osnovna pristupa za profesionalni razvoj karijere: 1. Osposobiti zaposlenog da doprinosi društvu; 2. Pružiti mu 

priliku da to učini; 3. Motivisati ga i stimulisati da svoje znanje i sposobnosti permanentno inovira i unapre]uje. 

Cilj karijere je specifičan za svakog pojedinca. Svi ciljevi su grupisani u nekoliko celina sa tipom strategije za 

njihovo sprovo|enje: [4] 

- Stvaranje mogućnosti, podrazumeva praćenje odgovarajućih sposobnosti i iskustva koja su potrebna za 

karijeru u organizaciji. Razvoj tih sposobnosti koje odeljenje smatra osnovnim je veoma bitan. 

- Veća zalaganja u radu, podrazumeva višečasovni rad i na poslu i kod kuće, a može podrazumevati i stalnu 

preokupaciju pitanjima u vezi sa poslom.  

- Samoisticanje, pojedinac na ovaj način samoprezentuje menaxeru svoju želju za povećanjem odgovornosti. On 

će tako obelodaniti svoje uspehe i graditi imidž uspešne osobe.  

- Zahtev za smernicama u karijeri podrazumeva traženje iskusne osobe u organizaciji ili van nje, kao i zahtev za 

usmeravanjem i korišćenjem mentorskih odnosa.  

- Stvaranje mreže, podrazumeva razvijanje kontakta unutar organizacije i van nje u cilju dobrog informisanja. - 

Interpersonalne veze, ovakvom strategijom se gradi veza pojedinca sa prvim menadžerom, što će takva veza 

uticati na dalje napredovanje u karijeri pojedinca. Ovde je reč o strategiji “saglasnost u mišljenjima”, tj. deljenje 

mišljenja sa menaxerom, uz manja mimoilaženja.  

I ako je upravljanje karijerom prevashodno odgovornost pojedinca, organizacije mogu pružiti podršku. Ta 

podrška se ogleda u:  

- Razmatranju karijere–pružajući sredstva i pomoć u preispitivanju pojedinca i obezbezbe|ujući organizacione 

informacije.  

- Posmatranje ciljeva karijere – dajući jasnu predstavu mogućnosti u karijeri koje su ostvarljive u poslovnoj 

organizaciji i nudeći veći broj mogućnosti za ostvarivanje prioriteta u karijeri.  

- Pravljenju strategije karijere i planiranju akcija – obezbezbe|ujući informacije i podršku, šta u organizaciji 

funkcioniše i šta se može realno očekivati.  

- Pružanje povratnih informacija u vezi sa karijerom, davanje raznih procena aktuelnih rezultata rada i 

potencijala koji su u vezi sa karijerom. Putanja karijere je niz radnih uloga i pozicija odre|enih sadržajem posla 

ili zahtevanim sposobnostima, a kojom se pojedinac može kretati.Tradicionalna putanja obično se prikazuje kao 

vertikalna lestvica karijere, kojom se naglašava unapre|enje u okviru organizacione celine sa smerom naviše, sa 

formalnim ili neformalnim ograničenjima po pitanju starosti i formalnih kvalifikacija za sticanje određenih 

pozicija.Starosno doba i kvalifikacija značile su osnov za rezervisanje putanje razvoja karijere. Danas se koristi 

drugačiji pristup, često dizajniran u formi mreža sa opcijom na svakom nivou, tako da se mogu pratiti pomeranja 

na svakom nivou i to: pomeranja naviše, lateralno, dijagonalno, pa čak i naniže. Ove mreže se, takođe, mogu 
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povezati sa mrežama iz drugih delova poslovne organizacije, čime se omogućavaju unakrsno funkcionalna 

pomeranja. U idealnom slučaju, pozicije se opisuju u smislu odnosa, identifikovanjem veština, znanja i stavova 

koji se na toj poziciji zahtevaju, a ne zahtevom za određenim kvalifikacijama ili očekivanim starosnim 

godinama. Razvoj karijere je najbliskije povezan sa planiranjem i treningom zaposlenih i ima za cilj povezivanje 

potreba, znanja i veština zaposlenih sa nastupajućim i budućim potrebama organizacije (pravi ljudi u pravom 

trenutku na pravom mestu).  

 

4. MOBILNOST LJUDSKIH RESURSA U OBRAZOVANJU 

Pokretljivost zaposlenih je proces koji je usmeren, uslovljen, i determinisan tehnološkim i organizacionim 

zahtevima rada. To je proces koji zavisi od cilja, principa i kriterijuma politike razvoja ljudskih resursa. 

Pokretljivost zaposlenih u poslovnom sistemu ispoljava se u horizontalnom i vertikalnom obliku koja se definišu 

kao rasporedjivanje zaposlenih. Pod horizontalnom pokretljivošću podrazumeva se: rasporedjivanje, premeštaj, 

razmeštaj i zamena zaposlenih, dok vertikalna pokretljivost predstavlja napredovanje zaposlenih (vertikalne 

lestvice karijere). Napredovanje zaposlenih je važan motivacioni faktor za rad jer omogućava zaposlenima da 

rade na radnim mestima koja odgovaraju njihovim željama i sposobnostima. Da bi se proces pokretljivosti 

mogao odvijati u pravcu optimizacije strukture zaposlenih potrebno je da postoje utvr|eni zahtevi za svako radno 

mesto, da se utvrde potencijalne radne mogućnosti svakog pojedinca i da se izrade principi, kriterijumi, metode i 

postupci koji se primenjuju u procesu usmeravanja pokretljivosti zaposlenih. Pokretljivost zaposlenih u 

poslovnom sistemu zavisi od sledećih faktora: [5]  

- politike razvoja ljudskih resursa,  

- politike obrazovanja ljudskih resursa,  

- obrazovnih uslova koji se izražavaju zahtevima procesa rada,  

- strukture ljudskih resursa i njihovih potencijala u poslovnom sistemu,  

- motivisanosti zaposlenih za pokretljivost u sistemu rada,  

- međuljudskih odnosa koji vladaju u poslovnom sistemu i dr.  

Ukoliko je veći stepen pokretljivosti zaposlenih u poslovnom sistemu u skladu sa ciljevima i principima njihove 

politike pozitivno se odražava na: smanjenje stope fluktuacije, povećanje produktivnosti rada, veće i intenzivnije 

uključivanje u proces obrazovanja i razvoja, povećanje radne discipline, smanjenje apsentizma i dr. Pokretljivost 

zaposlenih je u tesnoj vezi sa ostalim procesima u sistemu: strategijom razvoja poslovnog sistema, analizom 

radnih mesta, obrazovanjem, učenjem i treningom, analizom i ocenjivanjem uspešnosti i dr. Svi nabrojani 

procesi u izvesnoj meri utiču na sadržaj, pravac i dinamiku pokretljivosti zaposlenih. Pokretljivost zaposlenih 

predstavlja proces u kome zaposleni duže ili kraće vreme provede na datom radnom mestu što je uslovljeno 

privremenim ili trajnim raspore|ivanjem. Privremeno raspoređivanje se primenjuje u slučajevima i pod uslovima 

utvr|enim zakonom i drugim organizacionim sredstvima. Trajno rasporedjivanje može se smatrati uslovno 

trajnim jer svaki zaposleni u toku svog radnog veka iz objektivnih i subjektivnih razloga menja nekoliko puta 

svoje radno mesto. 

Pokretljivost zaposlenih kao proces u poslovnom sistemu uslovljen je zahtevima procesa rada, zahtevima samog 

zaposlenog i zahtevima obrazovanja i razvoja. Zahtevi procesa rada su: uvođenje nove tehnologije, povećanje ili 

smanjenje obima rada, apsentizam zaposlenih, povećanje fluktuacije zaposlenih, reinženjering (reorganizacija) i 

dr. Pokretljivost zaposlenih na zahtev radnika najčešće se odvija u sledećim slučajevima:  

- kada je potrebno ispraviti grešku koja se dogodila prilikom prijema,  

- kada radniku nedostaju potrebne veštine i sposobnosti za rad,  

- kada su loši međuljudski odnosi među članovima grupe u kojoj pojedinac radi,  

- kada pojedinac-zaposlen ispoljava želju za stručnim usavršavanjem i obrazovanjem.  

Zahtevi obrazovanja i razvoja su u funkciji obrazovnih i razvojnih zahteva procesa rada i zahteva samih 

zaposlenih. Promene u procesu rada zahtevaju da se odre|eni zaposleni uključe u odgovarajući oblik obrazovanja 

i razvoja kako bi uspešno mogli da rade na poslovima i radnim aktivnostima za čije obavljanje nedostaje 

odgovarajuće znanje. Uključivanje u proces razvoja i obrazovanja vrši se na inicijativu zaposlenih koji žele da 

ostvare prvo radne, a onda i ciljeve svog ličnog standarda. Ako su oba impulsa za njihovo uključenje u 

obrazovanje istovremeno prisutna i ako se obrazovanje vrši u skladu sa planom i programom poslovnog sistema, 

pokretljivost zaposlenih istovremeno predstavlja uzrok i posledicu procesa obrazovanja. Pokretljivost zaposlenih 

odvija se u skladu sa politikom razvoja ljudskih resursa u poslovnom sistemu  

 

5. NAPREDOVANJE LJUDSKIH RESURSA  

Napredovanje zaposlenih u poslovnom sistemu označava promenu njihovog položaja u njemu i raspore|ivanje 

na radna mesta na kojima se obavljaju složeni i stručni radni zadaci. Preuzimanje ovakvih radnih zadataka 

povezano je sa promenama vrste, sadržaja i obima prava zaposlenih kao i promena u pogledu njihovih obaveza i 

odgovornosti. Ovom promenom povećava se radni status zaposlenih, njihova ovlašćenja, odgovornosti i drugo. 
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Osnovna lestvica napredovanja u poslovnom sistemu su radna mesta. Napredovanje zaposlenog je procesu kome 

se vrši realizacija ciljeva više subjekata, i to društva, poslovnog sistema i pojedinca.  

- Društveni ciljevi su utvp|eni propisima i dokumentima društveno-političke zajednice i odnose se na 

ostvarivanje odre|enih prava zaposlenih (prava na rad, slobode rada, dostupnosti svih funkcija, reizbornosti i 

dr.). Ovi ciljevi su u funkciji daljeg razvoja odre|enog društveno-političkog sistema. 

 - Jedan od osnovnih ciljeva poslovnog sistema, koji treba da se realizuju napredovanjem zaposlenih, je 

optimizacija njihove strukture prema tekućim i budućim zahtevima procesa rada.  

- Ciljevi pojedinaca su: lična motivacija i stimulacija za njihovo usavršavanje, tj. obrazovanje i razvoj i 

postizanje boljih radnih rezultata, otkrivanje potencijalnih sposobnosti pojedinaca, smanjenje fluktuacije, 

poboljšanje me|uljudskih odnosa i dr.  

Ciljevi poslovnog sistema za napredovanje zaposlenih su sastavni deo razvojne politike organizacije i politike 

razvoja ljudskih resursa. Osnovni nosioci utvr|ivanja ciljeva poslovnog sistema su zaposleni, tako da odvijanje 

ovog procesa zavisi od integracije ciljeva pojedinaca koji po svom karakteru mogu biti različiti: [6] 

- težnja pojedinca da u potpunosti ispolji svoju ličnost; 

- težnja pojedinca da u organizaciji do|u do izražaja sve njegove sposobnosti;  

- sklonost ka obavljanju određenih poslova;  

- zadovoljstvo radom na odre|enom radnom mestu;  

- težnja za radom pod povoljnim radnim uslovima;  

- osećaj pravednosti u primeni principa da na odgovornim radnim mestima budu raspoređeni najsposobniji; 

- želja sticanjem većeg ugleda u organizaciji;  

- afirmacija u organizaciji i dobijanje priznanja za postignute rezultate u radu;  

- težnja za većom sigurnošću; 

 - želja za stručnim usavršavanjem i razvojem i dr.  

Zajednički cilj poslovnog sistema i zaposlenog u pogledu napredovanja je postizanje optimalnog sklada između 

zahteva rada i radnog potencijala i rezultata njihovog rada. Pored pravnih (ustavnih, zakonskih, normativnih) 

osnova za napredovanje i potreba poslovnih sistema, napredovanje zaposlenih vrši se po sledećim osnovama: - 

sticanjem većeg stepena stručne spreme (napredak u obrazovanju i razvoju), - zalaganjem zaposlenih na radnom 

mestu, - radnim iskustvom na obavljanju određenih poslova u organizaciji, - razvojnim mogućnostima 

(obrazovnim) pojedinca u odnosu na zahteve rada i dr. Ciljevi politike ljudskih resursa koji se ostvaruju 

napredovanjem zaposlenih su sledeći: - obezbeđenje primene ustavnih principa, prava na rad i slobodu rada, - 

obezbeđenje ekonomske, socijalne i lične sigurnosti zaposlenih, - blagovremeno obezbezbeđenje adekvatne 

stručne strukture zaposlenih, - uspostavljanje sistema obrazovanja i razvoja koji je adekvatan za rad, kako u 

sadašnjosti, tako i u budućnosti u organizaciji, - permanentno obrazovanje i razvoj zaposlenih, - permanentno 

uskla|ivanje pojedinačnih, zajedničkih i opštih interesa u poslovnom sistemu i dr. Pokretljivost i napredovanje 

zaposlenih su važni procesi koji utiču na optimizaciju strukture zaposlenih u poslovnom sistemu i ostvarivanju 

njihovih ciljeva i tesno su povezani sa profesionalnim razvojem ljudskih resursa. Vidi se da je profesionalni 

razvoj ljudskih resursa trajni i kontinuirani proces, gde uspeh svakog poslovnog sistema odre|uje brzina 

stvaranja, sticanja i prenošenja znanja, promene koje su presporo zahvatale obrazovanje, postale su toliko 

intenzivne da menjaju suštinu sistema i metoda ovladavanja novim znanjima. Tome doprinosi i ubrzani razvoj 

informacionih tehnologija što zahteva obrazovanje i razvoj zaposlenih na svim nivoima i u svim dimenzijama 

 

6. ZAKLJUČAK 

Promene u nacionalnim ekonomijama ka društvu koje se zasniva na znanju (knowledge-based society), utiču na 

shvatanje menadžmenta u obrazovanju. Pre svega ljudski resursi postaju značajniji od drugih resursa. Ovo 

nameće zahteve u smislu togakakvu edkuaciju i obuku zaposleni dobijaju, kao i kakav se tip osnovnog 

obrzovanja nudi deci i mladima. Drugo, ovo se događa u interakciji i simultano sa sve većim potrebama 

usmerenim ka efektivnom i efikasnom menadžmentu koji nameću ovakvi zahtevi. Na kraju, lideri koji deluju u 

obrazovanju i profesionalnoj edukaciji moraju biti operativni i u internacionalnim razmerama. Oni moraju uzeti 

u ozbir profesionalnu edukaciju zaposlenih u drugim zemljama kao i razmotriti metode i nosioceobrazovanja i 

profesionalnog razvoja u više zemaja. 

Pri tom, s obzirom na specifičnosti obrazovanja kao grane, pred menadžerima u obrazovanju se nameće još 

jedan nimalo lak zadatak: da naprave balans između potreba i želja s jedne strane, i očuvanja akademske 

reputacije  i ostalih obrazovnih ciljeva i dužnosti sa druge strane. Nema sumnje da će preuzimanje školstva od 

strane preduzetnika dovesti do povećanja kvaliteta. Konkurencija će terati škole da stalno poboljšavaju svoje 

programe na zadovljstvo roditelja, djaka i nastavnika jer ako bi u tome uspeli nagrada bi bila veća nadoknada za 

njihov rad. 

Postoji još jedna dimenzija ovog problema. Tržište nije ograničeno veličinom neke zemlje. Kvalitetne škole 

privukle bi djake van države. Kvalitetni programi mogu  postati izvozni proizvod, podjednako značajan kao i 
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pojedine robe koje se izvoze. Da li će privatizacija u obrazovanju rešiti sve probleme i rešiti ih odmah? Ne! Ali 

će dovesti do boljih efekata od postojećih. U potpunoj slobodi, koju obezbedjuje preduzetništvo, manje je 

moguće da dodje do poremećaja, zloupotreba ili intelektualne tiranije.  

Vreme pred nama još više će širiti lepezu potrebnih znanja za uspešno korišćenje resursa, temeljnih uslova kako 

za lični profesionalni razvoj, razvoj karijere tako i za uspešno poslovanje.  
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Abstract: Professional education is a field, which if in a standstill, could unfavorably precondition not only the 

individual’s life but could also negatively affect the socio-economic status of the society. Unfortunately, the risk 

of not properly appreciating the factors, which effectively link professional education and the labor market, has 

recently increased. This paper argues that today there is a strong necessity to develop more innovative methods 

to decrease such tendencies in professional educational practices. The aspects pointed out in this article are 

formulated as fundamental arguments related to the character of today’s ‘age of information’, to the new type of 

labor productivity and to the specific nature of professional competencies, which are in a permanent need of 

revision, actualization and reinterpretation. 

Keywords: professional education, entrepreneurship, ‘age of information’, labour productivity, professional 

competencies   
 

КЛЮЧОВИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИНОВАЦИИ В СИСТЕМАТА НА 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Доц. д-р Емилия Божкова  

ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, Република България emboj@abv.bg  
 

Резиме: Професионалното образование е област, чийто застой може изключително неблагоприятно да 

предпостави не само живота на отделния човек, но и общият социално-икономически статус на 

обществото.  Рискът от недооценяване на факторите и явленията, които могат да поддържат жива 

връзката между трудовия пазар и професионалното образование за съжаление очертава негативна 

тенденция. В този смисъл се извежда тезата за нуждата от иновативно отношение  към тази определяща 

живота ни образователна практика. Аспектите към темата на статията са под формата на базисни 

аргументи свързани с характера на информационната епоха, новият тип производителност на труда и 

специфичния характер на професионалните компетентности, които са в перманентна нужда от ревизия и 

актуализиране.   

Клучни зборови: професионално образование, предприемачество, информационна епоха, 

производителност на труда, професионални компетентности   

 

1. УВОД  

Несъмнено професионалното образование се нуждае от иновации. Промяната на статуса му често е 

болезнена за обществото. Функционалното й предназначение се губи някъде между европейските 

постулати и законодателните основания на Европейската квалификационна рамка, потребностите на 

националния и европейския трудовия пазар, посредниците и обучаващите потенциали на системата на 

формалното професионално образование. Предприемаческия дух в системата на професионалното 

образование обаче знае коя е неизбежната посока за развитие – продължаващото професионално 

обучение (неформално по вид и характер), и именно там търси своята промяна като вид социално-

икономическа възможност за  „организирано изоставяне” на причините водещи до непригодността му, 

или както казва П. Дракър, определяйки разбирането си за иновациите: „За да се стигне до новото и по-

доброто, трябва да изхвърлите старото, износеното, негодното, вече непродуктивното, както и грешките, 

провалите и погрешните насоки на усилията от миналото” [5]. 

 

2. ЗАД ГЪРБА НА ИНДУСТРИАЛНАТА ЕПОХА 

Актуалните концепции за професионално образование се пораждат от променящите се измерения на 

съвременното производство и специфичната качествена оценка на съвременната производителност. От 

тази гледна точка на информираност могат да се проектират съдържателните и процесуалните 

характеристики на професионалната подготовка, без да се разчита само на фирменото професионално 

обучение (независимо от приоритета, потенциала и формите му) да компенсира негативите в 

образователния процес, Продължаващото професионално обучение се фокусира да надгражда, 

функционално и специализирано да разширява базисните професионални компетентности на вече 

професионално грамотни хора. 

Съвременната производителна култура вече се изгражда върху други производствени фактори – 

информацията, познанието и образоваността, системния креативен мениджмънт и гъвкавостта в смяната 

на стопанските и производствените приоритети. 
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Демографските аспекти също са от определящо значение, защото увеличаващият се поток от 

работна сила намалява цената й, поддържа относително ниска образованост и занижавайки 

необходимостта от висока квалификация съответно не подвежда развитието на производителните сили 

към т. нар. „ високи технологии”. От друга страна, намаляването числеността на активните 

производители – съответно увеличава цената им, защото изисква висока, мобилна и интегрална 

подготовка. Самата ситуация сама по себе си предполага и високо технологично равнище на 

производителните сили. Още повече, че самата природа на новите технологии способства за създаването 

на една нова предприемаческа система, задоволяваща нуждите на специализираните пазари” [2] Като 

самоналагащ се извод следва риторичния въпрос: има ли алтернатива потребността от поддържането на 

висока образователна компетентност и професионална мобилност на населението? 

Ако конструираме едно обобщено мнение и на други икономически и социални прогностици (Р. 

Рийч, Ал. Тофлър, Е. Хобсбаум) перспективите на новото време ще поощряват тенденцията за „ 

социализация на едрата частна собственост”, разбирана като по-равномерно разпределение на 

собствеността. Независимо, че това е начеваща перспектива дори за развитите страни, тази теза може да 

бъде тълкувана и като силна, широко разгърната позитивна възможност за професионална реализация и 

предприемаческа дейност, - т.е. вид масово явление.  

С неизбежното настъпление на интелектуалния труд, независимо под каква форма ще се прояви, 

се изисква поддържане на адекватно образователно равнище. Успешното осъществяване на съвременния 

труд с новите му функционални потребности се обвързват и произтичат от спецификата на общите, 

типизирани професионални проблеми, решавани в координатната система на производствената 

практика. Основанията на това твърдение търсим в позната от 90-те години на ХХ век концепция на Р. 

Рийч, касаеща раждането и бъдещето на т. нар. от него „символни аналитици”. Популярната му вече 

теория дава научните основания за непознато дотогава категоризиране на труда на човека в 

информационното общество, като в същото време може да се приеме, че кохезията по отношение на 

професионалната подготовка и образование е закономерно произтичаща. Краткото примомняне на 

тезите на Рийч намират доказателствените си потвърждения сега, а именно:  

Ясно се противопоставя „рутинния труд” на „символно – аналитичния”. В последния авторът 

включва почти всичко от интелектуалната дейност на човека – работа с математически алгоритми, 

символи, научни принципи, психологически и социални теории, изобретения, правни и логически 

аргументи, финансови стратегии и механизми и пр. Целта на тази дейност е една – откриването и 

решаването на проблеми, именно това я определя като „символноаналитична услуга”. Задълбочавайки се 

Рийч диференцира символните аналитици в три групи: откриватели на проблеми, втората група са 

практически решаващите проблеми и съответно третата – стратегическите посредници. Първите търсят 

нови проблеми, за решаването на които може да се използва приложението на нова технология. Вторите 

генерират непрекъснатото откриване на нови комбинации и подобрения на дадена технология, която от 

своя страна би довела до разрешаването на нововъзникналите проблеми. Задачата на стратегическите 

посредници е да координират и поддържат (като условия) дейността на другите две групи. Споменава се 

обаче, не всички висококвалифицирани професионалисти са символни аналитици. Явлението е видимо – 

рутинен, монотонен труд на висококвалифицирани специалисти. Следователно, от гледната точка на 

търсещия професионална образованост човек, главната особеност на дейността на този тип 

професионализъм се състои в креативността, активността, гъвкавостта и предприемчивостта в 

използването на собствените професионални компетентности.  

Типичната ситуация е сблъскване с нови типични и ли нетипични проблеми, за които се търсят 

Разбира се, главната цел на вътрешно мотивирания човек е да реализира своя творчески потенциал. Той 

създава много повече блага, отколкото може да консумира. Затова „…проблемът на бъдещото общество 

ще бъде не толкова да осигури материалното благосъстояние на своите членове, колкото да създаде 

възможности за тяхната изява. Тези процеси вероятно ще доведат до коренна промяна на икономическия 

модел, характерен за съвременната индустриално цивилизация” [4] Така е, но индустриалната епоха е с 

гръб към нас. В информационната епоха предприятията „организират своята дейност на базата на 

информационния поток, не въз основа на движението на стоките” [10]. 

В информационната епоха не капиталът, а знанието е основното богатство. Несъмнено капиталът 

си остава много важен елемент, но знанието „може да се използва, за да се натрупа капитал или каквото 

и да е друго необходимо благо” [9]. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие посочва, 

че „държавите, които имат отворен пазар на труда, държат по-скоро на овладяването на определени 

основни умения, които дават възможност на кандидатите да бъдат наемани на различна работа, а не 

толкова на специфичните квалификационни умения” и че „страните , в които преобладават 

организирани и институционализирани пазари на труда и в които се предлага професионална подготовка 

от „общ характер”, имат и ефикасни „защитни мрежи” за младите хора, за които съществува опасност да 
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останат извън системата (ОСДЕ, 1998). Почти по същото време Улрих Бек казва, че „образователни 

курсове, ориентирани към професии, чието професионално бъдеще става все по-неясно, променят обаче 

съществено смисъла си при непроменени съдържания на учебния материал.” [2] т.е. става реч за 

непригодност на професионалното образование и в същото време за парадоксално задържане на младите 

хора в институционализираната образователна система. Неизбежното предизвикателство пред 

образователната система е, че трудовият пазар, който детерминира в крайна сметка крайните й цели се 

намира в процес на метаморфоза, където системата на стандартизирана заетост ще е минало, а системата 

на гъвкава и множествена непълна заетост настояще и бъдеще. 
 

3. НОВАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ  

От известно време се счита, че производителността на труда стига вече своя предел. П. Дракър я 

популяризира теоретично като „нов тип производителност”. Внушава разбирането за 

производителността не като количествено отношение между единицата производствено време и 

количеството продукция (класическото икономическо тълкуване), а като нова култура и способност да 

се произвежда; като основно конкурентно преимущество, основаващо се върху различния и системен 

анализ на дейностите; като научно управление на процесите, т. е. като научен системен мениджмънт, в 

широкия смисъл на понятието. 

Диференцират се категориалните форми на съвременната производителност, в зависимост от носещите 

конструкции в изпълнението на дейностите: 

 “изпълнението означава качество”; 

 “качеството и количеството заедно съставляват изпълнението”; 

 “изпълнението се определя от количеството”. 

По този начин повишаването на производителността изисква задълбочено мислене за това, към 

коя категория на изпълнението принадлежи дадена работа. Само тогава ще знаем върху какво точно 

трябва да работим. Само тогава ще можем да решим какво точно трябва да бъде анализирано, какво 

трябва да бъде подобрено. 

В същото време аналитично мислещият производително ориентиран човек знае, че иновациите 

определят съдържанието на дейностите му; знае, че “иновациите са от значение, защото обществото е 

базирано на познанието”. Обосновавайки изводите си Дракър акцентува върху технологичното значение 

на информацията и информационната култура като умения и инструмент на производителността, 

вследствие на което дефинира: 

 съвременността като “общество на познанието”; 

 производството като “вградено в системата обучение”; информацията; 

 действаща като “слуга и инструмент”, само при положение, че “хората се научат да поемат 

отговорността за собствените си информационни потребности”. 

 обучението като средство, което “не фокусира върху коригирането на слабостите, а...се гради 

върху силните страни” и бързо създава фокус в мотивацията за учене; 

 обучението да бъде перманентно, защото “Трябва да признаем неприятният факт, че знанията за 

онези, които са били извън училище за пет години, като правило остаряват” [5] 

Това са аналитични основания, които определят конкурентното преимущество за 

произвеждащите. Като допълнителен аргумент можем да по-сочим, че работещите заети с 

производството на стоки остават несъществен процент и следователно не касаят общия потенциал на 

производителността. 

Съществената и определящата част от професионалния труд настоящем е ангажиран с услугите и 

т. нар. интелектуален труд. Противопоставят се като обем и икономически превес „сините” срещу 

„белите якички”. Това означава, че в глобален мащаб решаващият фактор в развръзката на този проблем 

е повишаването производителността именно на този вид труд. Посочената закономерност е от 

принципно значение при прогнозирането на професионалната подготовка в стратегически план (като 

предметна и съдържателна насоченост на обучаващите институции и организации), но най-вече в 

технологичен, методически аспект на разработваните и прилаганите обучаващи технологии. Последните 

трябва неизбежно да се подчинят на настъпващите приоритетни (главно обобщено-типизираните и после 

специализираните) професионални компетентности.  

 

4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В РАЗВИТИЕ 

Професионалната подготовка (в съответните й категориални измерения: обучение и образование) 

е вид социално-икономически организъм, който е безпрецедентно нужен. Но самото му статукво на 

съществуващ не гарантира нито неговата успешност, полезност и продуктивност, нито ефективността му 

за обществото. Като система от множество обвързани елементи (институции, организация, форми, 
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обекти, субекти и пр.) тя трябва системно и целенасочено да се ориентира към трансформиране на 

образователната си практика съобразно променящата се професионалност като професионалните 

компетентности се явяват базисен неин елемент - от една страна, и образователни потребности на 

трудовия пазар, от друга. Ефектите от професионалната подготовка трябва да се обективизират не в 

някаква полезност въобще, а в такава, която да експлоатира и едновременно да обслужва развиващият 

се трудов пазар. 

Тезата за обслужващата й функция спрямо трудовия пазар е в основата си генетична, по простата 

причина, че това е родовата връзка, касаеща закономерната поява и адекватността на работната сила 

спрямо развитието на производителните сили. Нова тенденция, обаче е тълкуването на професионалната 

подготовка като транслатор в „разпределителното табло” - конкретно трудовия пазар.  

“Навсякъде, кьдето производителят и потребителят са разделени, е нужен посредник между тях. 

Този механизъм, в каквато и да е форма, е това, което аз наричам пазар” [8]. В този смисъл се твърди, че 

субектите за зависими повече от пазара, отколкото от собствените си умения да произвеждат. 

Следователно, социалният аспект на „пазара” формално подвежда разбирането на професионалната 

подготовка само като производител на образователни услуги, съобразно търсенето на квалифициран 

труд. Но ако професионалната подготовка в своите разнообразни институционални форми изпълнява и 

приоритетната си функция да си сътрудничи и съкоординира с традиционните институции с 

посреднически предмет на дейност (бюра по труда, агенции за подбор на кадри, центрове за консултация 

и професионално ориентиране) то самата тя се явява равностоен фактор в посредническия механизъм за 

разпределение на човешкия ресурс в системата на производството, но изискването е да е такъв 

посредник, който предполага и гарантира качеството му. В този смисъл професионалната подготовка 

трябва да има нагласата да експлоатира продуктивно (с оглед собственото си развитие и обогатяване - 

материално и интелектуално) пазарът на трудови услуги като добие максималната гъвкавост да 

„произвежда” гъвкави професионални компетентности на съвременни професионалисти. 

Какво може да се посочи като насоки в интерпретирането на основните измерения на 

професионалните компетентности. Обособени в „основни групи професионални способности” Я. Рашева 

- Мерджанова ги обобщава като: 

1. Научноизследователска и научноприложна - собствено изследователска дейност, която 

предполага умения да се очертават проблемите с оглед състоянието и развитието на научната 

област, изпреварващо да се предлагат нови уместни подходи, да се разработват практически 

методи за решаването на проблемите; равнище на реинвестиране на знанието, което предполага 

умения да се идентифицират ситуациите от собствената професионална компетентност, да се 

владеят познавателните и методическите техники за прилагане на научните постижения, да се 

следят и използват новостите в по-широки и други професионални области; ниво на 

добросъвестно популяризиране и приложение на знанието, методите, техниките. 

2. Диагностична, предполагаща умения да се констатират, изолират и оценяват ситуации, 

личности, фактори, системи и съответно на това да се прогнозират състояния и тенденции. 

3. Методическа, основаваща се на диагностичната и обезпечаващо процедурите на интервенция 

(намеса) за желана промяна в състоянията и тенденциите. 

4. Комуникационна, осигуряваща ефективната свръзка в мрежата от фактори, които специалистът 

задвижва. Комуникационната способност представлява съединителната тъкан, без която е 

невъзможна координацията между изключително противоречивите понякога сегменти в 

професионалното поле. 

5. Информационна, отнасяща се както до издирване, така и до ползване на източници на 

информация, така и до излъчване на информация на всички равнища на професионална дейност 

и в различните й планове.  

6. Управленска, необходима е не само за отделните бюрократични нива, но и в персоналното 

професионално взаимодействие с клиента и факторите на влияние. 

7. Работа с документация, която трябва да освободим от отъждествяване- то с архиварството и 

простото класифициране. Поддържането на документацията е свързано с изявени 

интерпретативни, селективни, прогностични способности и в редица случаи се оказва решаващо 

за много лични съдби в съвременния свят. [6] 

Системата на професионалното образование се нуждае от многофакторна ревизия на цялата си 

дидактическата си система, без да се пропуска специфичните, засега болезнени проблеми с познаването 

на системите и моделите, модулите на професионално обучение, методическата обезпеченост и 

професионално педагогическа подготвеност на обучаващите. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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Предизвикателствата към професионалната подготовка, които разглеждаме като производни от 

перспективите в развитието на новата производителна култура, могат да се обобщят в следното: 

1. Ясно изразена е обществената нужда от създаването и поддържането на мрежа от формални и 

неформални форми на професионална подготовка в аспекта й на непрекъснатото и 

продължаващото обучение, които да се проектират спрямо потребностите на нуждаещите се 

въобще, защото развитието на действени професионални компетенции дават реални шансове на 

човека да преодолява недостига от социални или образователни преимущества. 

2. Днес администраторите и специалистите, които определят стратегията и планират 

образованието, Перспективите пред професионалната подготовка, генетично произтичащи от 

предвижданата интелектуална същност на съвременния труд, поставят проблема за нейната 

готовност и адекватност най-вече като обективизирана познавателна и действена основа за 

приложение, касаеща пряко повишението на жизнения стандарт на заетите. Това е основния 

умисъл за включването и на предприемаческата подготовка в базиса на професионалната. Това 

изискване се явява задължително, защото определя качествено общото житейско поведение на 

човека, а не само професионалното му. 

3. Проблемът е в реформирането на съотношението и съпоставимостта между съдържателното 

натрупване на нови професионални умения и ефективното интегриране на научно познание, 

учебно познание, проблеми, дейности, мотивация, ценности и предприемаческо поведение в 

еднопосочност, гарантираща и личен и социално-икономически просперитет на човека, 

фирмите, организациите и обществото 
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Abstract: Knowledge has become a very significant property and Knowledge Management has been widely 

practiced by many organizations as one of the most promising ways of achieving success in the information 

society. Educational Institutions worldwide are also using knowledge management and innovation process to 

better manage their knowledge and help teachers to improve performance. Knowledge management along with 

information technology can create powerful combination. This research paper focuses on knowledge 

management in the Macedonian higher education and possibilities for establishing online Communities of 

Practice as a tool for providing lifelong learning opportunities for teachers. The authors will use deductive 

approach, to analyze how challenges and concerns of Macedonian teachers in higher education could be 

managed in order to establish a model for teacher professional development. Higher education institutions can 

fall behind from supplying quality education unless they become conscious of knowledge management benefits 

and the importance of knowledge sharing through emerging tacit knowledge among teachers. This research 

paper will analyze how knowledge management can be put into practice in Macedonian higher education in 

order to enhance the performance of national Universities through the application and implementation of an 

excellent knowledge management system. An effective knowledge management system requires every 

academician to practice appropriate management of knowledge in his or her teaching and learning activities, 

which includes, generating, acquiring, storing and disseminating knowledge effectively to users of knowledge, 

especially students. 

Keywords: knowledge management, higher education, information technology, communities of practice.  

 
Knowledge has to be improved, challenged, and increased constantly, or it vanishes. 

Peter F. Drucker. 
1. INTRODUCTION 

According to (Laurie, 1997), “Knowledge management is the processes include creation, acquisition, 

and application of knowledge for improving the efficiency of an organization”. The Knowledge Management 

(KM) includes two different activities; the first is the documentation of individual knowledge, and then spread it 

through the data base of the organization, and the second is helping people through network like group software, 

e-mail etc. to spread the knowledge for exchangement, sharing, and further innovation. Teacher’s knowledge 

management is the continuous process to acquire, store, share, exert, and innovate the professional teaching 

knowledge. Due to the IT development, the online communities of practice have become contemporary and very 

practical way of sharing knowledge, experiences and practices among teachers in order to provide lifelong 

learning opportunities. 

There are some research studies on online communities of practice in the world while in Macedonia 

this is a very new concept. Therefore, in this paper we want to take attention to online learning communities in 

teachers’ professional development and offer pertinent research questions for future study. First of all in the 

article will be elaborated the history of teachers` education i.e. the educational system in Macedonia, and then 

the theoretical framework of Communities of Practice (CoPs), as well as their benefits will be discussed and 

some examples and best practices will be presented. 

 

2. MACEDONIAN EDUCATION SYSTEM AND LIFELONG LEARNING IN TEACHERS` 

EDUCATION  

 The Macedonian Education System is based on generally accepted values of democracy and humanism 

in order to provide equal educational opportunities to all people regardless of nationality, sex, social origin or 

religious beliefs. The National Program for education development in the Republic of Macedonia 2005-2015 

adopted by the Macedonian Ministry of Education and Science is concerned with the development and 

promotion of knowledge and the reinforcement of the culture of living of all Macedonian citizens (IBE, 2011). 

The basic regulations of Macedonian education are The Law on Primary Education (1995), The Law on 

Secondary Education (1995) and The Law on Higher Education (2008), which have been amended several times 

and the last amendments were adopted in February 2016. Also there are additional Laws and Legal acts such as 
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The Law on Educational Inspection, The Law on Vocational Education and Training (VET), The Law on Adult 

Education, The Law on Child Protection etc.  

According to above mentioned Legal acts, the primary education is compulsory for all children in the 

age group 6-15 years and it lasts nine years. Secondary school that follows has options including classical high 

school education, vocational education, art high school education, and high school education for those with 

disabilities. Classical  and arts pupils study for 4 years at the end of which they take final examinations for a 

secondary school leaving certificate that may entitle them to apply to go on to university. The technical and 

other vocational schools train for technical and other professions. The International Baccalaureate gives access 

to the entrance examinations to all faculties and colleges. Higher education is provided by colleges and 

pedagogical academies offering two-year courses, as well as by universities which offer four to six-year courses 

in a range of disciplines. Upon successful completion of higher education courses at university 

faculties/institutes, students are awarded a Diploma with professional title e.g. Engineer, Lawyer, Teacher, at the 

lower (college) level; Graduate Engineer, Graduate Lawyer, Graduate Teacher at the higher (faculty/institute) 

level. The duration of studies leading to higher level diplomas depends on the type of faculty. There are several 

stages of studies:  

 

1. Non-university level post-secondary studies (technical/vocational type): College studies last two years and 

offer training at a semi-academic level in certain fields of the Economy and other services. 

2. University level studies: 

University level first stage: Bachelor 

The first-level degree of university study is obtained on completion of a four- to six-year course in one of the 

several universities. The exact duration of studies leading to higher level diplomas depends on the type of 

faculty. Each graduate student can specialize in relevant professional fields and such specialization requires one 

to five years of practical training. 

University level second stage: Master  

The Magister degree (Master of Science/Master of Arts) is awarded after two years' study followed by research 

and the writing of a thesis which is defended in public and approved by a mentor.  

University level third stage: Doctorate 

The title of Doctor of Science is conferred to candidates who have obtained the Master's degree and after three 

years` study followed by an approved period of research and the writing of doctoral dissertation which is 

defended in public and approved by commission. 

 3. Teachers` professional development: Teachers mainly get their professional knowledge during their 

university education, but after graduation they have many opportunities for professional and career development 

provided by the Macedonian Ministry of Education and Science, The Bureau for Education Development, The 

Vocational and Educational Training Centre, NGOs and International Organizations. Primary school teachers 

are trained at the Pedagogical Faculty. The program lasts for four years. After a one-year probation period, they 

must take state professional examination. Secondary school teachers are trained in the Pedagogical Faculty and 

some other faculties in four-year programs of Linguistics, Languages, Mathematics, Physics, Chemistry, 

Biology, Sports, Arts, etc., as well as a set number of pedagogical and psychology subjects. Those who graduate 

without having studied in these fields must take a special course and an examination. After a probation period 

they also take state professional examination. But, in recent years the new learning context, the ICT 

development, and the modern pedagogical models implies new roles for teachers and students that are quite 

different from those typically found in traditional classrooms. Today, they need to learn new skills and become 

lifelong learners to keep up to date with new knowledge, pedagogical ideas, and technology. Lifelong learning 

encompasses formal learning (schools, universities); non-formal learning (structured on the job learning); and 

informal learning (skills learned from family members or people in a community).  

As far as higher education is concerned, Higher Education Institutions (HEIs) should leave the traditional model 

of education and change professors` practice by providing professors with professional development in new 

educational practices and in methods of using ICT and its potential in education. Professors need opportunities 

for professional learning and to collaborate and exchange experiences and knowledge with colleagues. The 

professional development of university professors in Macedonia and their opportunities for knowledge 

management are provided through different programs for staff mobility in higher education supported by the 

Macedonian Ministry of Education and Science, The National Agency for European Educational Programmes 

and mobility and different programs by the European Commission such as CEEPUS program, CEI (UniNet), 

and the well-known E Twining program within the Erasmus + plus program, which offers Professional 

Development Workshops, Learning Events and Online seminars for participants. Considering the fact that, all 

projects for Macedonian teachers’ professional development and strengthening teachers` leadership, initiated by 

MOES and Macedonian NGOs and supported by the USAID and European Training Foundation (ETF) are 
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intended to teachers from primary and secondary schools, HEIs are facing with the lack of such activities and 

initiatives for professional development of the university professors.    

In this regard, Macedonian Ministry of Education and Science should undertake some measures and make 

efforts in order to improve professors` knowledge especially in higher education such as the following (MOES, 

2006): 

 Strengthening teaching staff with international experience; 

 Developing information centers for providing exact and easy accessible information for students and 

teachers; 

 Establishing regional and European universities networks; 

 Implementing the concept of Learning Outcomes in educational process;  

 Implementing ICTs and Internet in the learning process;  

 Trainings for educational staff;  

 Developing system for continual professional development of teachers;  

 Developing opportunities for teachers` scientific improvement in domestic and foreign countries;  

 Stimulating the participation of foreign visiting professors in educational process;  

 Improving the material status and stimulating the academic staff.  

Furthermore, all existing Higher Education Institutions in Macedonia (state and private) should undertake more 

joint measures, initiatives and activities in order to strengthen the mutual collaboration on national and 

international level and provide opportunities for further professional development of their academic staff 

through greater international staff mobility, common projects and researches, organizing common scientific 

conferences and seminars, which could serve as a starting point for establishing online communities of practice 

in different areas and concerns.  

 

3. THE ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ONLINE COMMUNITIES OF PRACTICE 

IN TEACHERS` PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

The process of Knowledge Management (KM) has gained importance not only in organizations that are 

part of the business environment, but also in educational institutions as an effective tool for teachers` 

professional development. Knowledge management according to Dalkir, (2005) is systematic coordination of 

people, technologies, and processes, achieved through creating, sharing, and applying knowledge, as well as 

through feeding valuable lessons learned and best practices into corporate memory. The insufficient application 

of KM principles in the educational environment can lead to problems such as the tendency of higher education 

institutions to keep knowledge to themselves. According to Bureš, (2009), the introduction of knowledge 

management into educational institutions can be successfully performed since it is a managerial discipline based 

on a systematic work with knowledge at the organizational level. The main focus in this process should be on 

creating, storing, sharing and application of knowledge. 

Knowledge is gained from experience, and from sharing that experience with other colleagues. 

Building such an environment requires creation of opportunities to share ideas. Knowledge sharing among 

teachers through conversations, meetings, acknowledged best practices, databases, and questioning should be 

supported within the knowledge communities, represented by particular departments. The current level of 

information technology and communications development provides opportunity such knowledge communities 

to be established out of the Universities on national and international level by the help of the online 

communities of practice.   

Most of the knowledge that could be managed is explicit, in the form of memos, guides, policies, 

databases, files, books, etc. However, a great part of tacit knowledge is also created through the experience of 

employees, whether via managerial positions or teachers involved in the activities of a learning organization. 

While the explicit type of knowledge can be easily stored and made accessible to a wide range of people, tacit 

knowledge is not. Tacit knowledge is a kind of knowledge that is hard to take a shape and transmit to other 

people. It has both cognitive and technical elements. Therefore, it is clear that socialization has a critical role to 

obtain tacit knowledge. In that point, theoretical framework of communities of practice provides in detailed 

knowledge to understand how learning is achieved in social environments. 
 What are the Communities of Practice (CoP) and why they are so important? According to Wenger (2002), 

Communities of practice are groups of people who share a concern or a passion for something they do and learn 

how to do it better as they interact regularly. Communities of practice provide a new model for connecting 

people in the spirit of learning, knowledge sharing, and collaboration as well as individual, group, and 

organizational development. 

According to (Cambridge & Suter, 2005), communities of practice are important because they:  

 Connect people who might not otherwise have the opportunity to interact, either as frequently or at all.  
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 Provide a shared context for people to communicate and share information, stories, and personal 

experiences in a way that builds understanding and insight.  

 Enable dialogue between people who come together to explore new possibilities, solve challenging 

problems, and create new, mutually beneficial opportunities.  

 Stimulate learning by serving as a vehicle for authentic communication, mentoring, coaching, and 

self-reflection.  

 Capture and diffuse existing knowledge to help people improve their practice by providing a forum 

to identify solutions to common problems and a process to collect and evaluate best practices.  

 Introduce collaborative processes to groups and organizations as well as between organizations to 

encourage the free flow of ideas and exchange of information.  

 Help people organize around purposeful actions that deliver tangible results.  

 Generate new knowledge to help people transform their practice to accommodate changes in needs 

and technologies.  

CoPs are dynamic social structures that require “cultivation” so that they can emerge and grow. Establishing and 

facilitating online community is not a static process of setting a software platform or technology. The social 

architecture is even more important because it enlivens the community. In terms of the basic characteristics, 

Wenger (2002) describes three main CoPs characteristics:  

1. The domain: A community of practice has an identity defined by a shared domain of interest. 

Membership therefore implies a commitment to the domain, and therefore a shared competence that 

distinguishes members from other people. 

2. The community: In pursuing their interest in their domain, members engage in joint activities and 

discussions, help each other, share information and build relationships that enable them to learn from 

each other. 

3. The practice: Members of a community of practice are practitioners. They develop a shared repertoire 

of resources: experiences, stories, tools, ways of addressing recurring problems—in short a shared 

practice. This takes time and sustained interaction. 

 

Wenger (2000) also developed a simple formula to explain a CoP. 

(Competence + Experience + Engagement = a Community of Practice) 

The crucial component of CoPs is collaboration and especially important is holding and deepening 

collaboration between members. The CoPs are very important as a model for teacher’s professional 

development, and in particular to support teachers and educators in reflecting on their practice in a collaborative 

and supportive learning environment (Kisher & Wing Lai, 2007). Participants learn from each other in a range 

ways, including the intellectual exchange of knowledge about the scholarship of teaching and learning, 

leveraging technology, day-to-day management, balancing work and home responsibilities and developing the 

individual careers. All CoPs members share a passion for teaching and for student success. The process of 

progress and learning in a CoPs take place through activities such as: problem solving, requests for information, 

search and exploration of other members` experiences, reusing of the resources contributed by members, 

discussions on latest developments and current events, mapping of the CoPs knowledge and identification of the 

gaps (Fessakis, Theodoridou & Roussou, 2014). On this way teachers could successfully managed their 

knowledge and the knowledge of other participants in CoPs, and they can use the shared best practices and 

experiences in their own further professional development and put them into practice. Based on her own positive 

experience (Albertine, 2015) explains some of the benefits that CoPs could provide, such as employing best 

practices; ongoing conversation about topics; enhancing academic excellence; growing creativity from working 

with group; discussions and sharing ideas etc. CoPs have constantly posed challenges to higher education 

institutions, in particular those engaged in open distance learning. There is no specific guidance to establish CoP 

in higher educational institutions. Actually due to the IT development, academic staff and students in higher 

education have been functioning in virtual CoPs which allow them to communicate synchronously or 

asynchronously (Baran, 2006). But in fact, only a small number of students and academic staff participate in 

online CoPs on a regular basis. Practice shows that, there are a lot of examples of (HEI) that make efforts to 

establish CoPs by organizing Workshops in order to recruit the initial members (teachers) introduce them to 

each other and bring them basic knowledge about the community and the main topic. But, also there are some 

examples of spontaneously established CoPs by communication between peers within the same University or 

campuses within University or between colleagues from different Universities from different countries. Related 

to Macedonian teachers` and professors` practice in knowledge management and establishing some forms of 

CoPs, there is evidence of numerous Associations of different vocations that function as traditional associations 

which are place-based and have membership according to norms, such as (Macedonian Lawyers Association, 

Association of Macedonian Geography Professors, Institute for Knowledge Management, English Language 
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Teachers Association of Macedonia, French Language Teachers Association, Macedonian Mathematician 

Union, etc.). These Associations have relevant contribution in the knowledge management process among their 

members and their further professional and career development. The widely spread usage of social networks and 

the online communications of their members through social networks, supports the possibility for leveraging 

these place-based associations on higher level where the Internet becomes the “place” for such community.  

Also, there are some Macedonian NGOs that support and stimulate the KM process and teachers professional 

development such as (Friends of Education, Foundation for Education and Cultural Initiatives – Step by Step, 

the Blog “Partners in Learning) and other numerous Blogs established by the primary and secondary school 

teachers, but still not developed on the level of online CoPs. Regarding the higher education, the practice in 

other countries notes successful usage of CoPs established between professors and students as a new way of 

lecturing and sharing experiences as well as discussions and solving problems. The possibility for their 

implementation and usage depends on students` readiness to accept this way of acquirement and knowledge 

transmission. This issue could be prominent research questions for future study.  

 

CONCLUSION 

We believe that the concept of online communities of practice can be used as an effective model for teacher’s 

professional development. Evidence also shows that, through online social learning spaces teachers can 

effectively access, share and create knowledge, as well as strengthen their commitment to the profession and 

improve their professional development. Also, a community of practice approach to teaching and learning in 

higher education can provide a space for the academic staff to collaboratively reflect, review and regenerate 

their current teaching and learning practices. The usual organizational structures in higher education and the 

culture of individualism produce a situation where individuals i.e. teachers become isolated and unaware of the 

practices of others. There are many research centers and research networks as initiatives that could at least 

overcome this individualism, but they are less common in relation to teaching in higher education. The lack of 

formal and informal structures for sharing learning and teaching practices contributes to a lack of institutional 

memory regarding teaching and learning innovations and little support for individuals in need of mentoring or 

guidance in reforming, improving or reflection on their teaching and learning practices. Higher education 

institutions, especially professors in HE should undertake some initiatives and make efforts to establish such 

communities of practice through different ways of collaboration. As (Albertine, 2015) states in her own 

experience as CoP member, the knowledge management process should not be understand as a competition 

between colleagues (members of CoP) or between state and private universities, on the contrary it should be a 

collaboration that leads to generating, acquiring, storing, sharing and disseminating knowledge effectively to 

users of knowledge, especially students. 
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Abstract: Social education system educates human beingsfor the value orientation as the part of the global 

concept of development and the system of social relationships and life development.The meaning and the sense 

of the education have its interpretation not only for existence, but also for humanisation, humanity and 

relationship towards livelihood and life, towards nature as the whole. The world of things became 

dominant/ruling orientation, and the economy of violence with technologies and anthropotechnics became the 

commanding criterion of behaviour. For the violent usurpation principle in the society and nature as some valid 

civilizational order and value orientation, lawfully has followed the education for violent behaviour fulfilling the 

basic criterion/principle of usurpation without consciousness about endangering life and nature. Cultural  mem 

of the moral (ethnic, bioethic) prefers anthropocentric system of values and excludes biocentric/ecocentric 

system of values (care for life and nature preservation). Consequentialy, violence does not lead towards 

development, rather towards destruction of the development of life and nature. There are two types of life 

understanding: geobiopolitical and geobiosocial. 

Geobiopolitical  understanding of life and nature existence arises from political doctrines, from destructive and 

dominance thinking, from philosophy of politics that determines putting in order relationship among forces.  

Geobiosocial understanding of life arises from the philosophy of culture as the key of human behaviour  in the 

society and the nature.  

Keywords: education, anthropology, understanding.   
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Rezime: Sistem društvenog odgoja i obrazovanja obrazuje ljude za vrijednosnu orijentaciju kao dio globalne 

koncepcije razvoja i sistema društvenih odnosa i razvoja života. Smisao i značenje edukacije ogleda se ne samo 

za egzistenciju, već i u očovječavanju, ljudskosti i odnosu prema životu, te prirode u cjelini. Svijet stvari postao 

je dominantna/vladajuća orijentacija, a ekonomija nasilja s tehnologijama i antropotehnikama zapovjedajući 

kriterij ponašanja. Za nasilan princip prisvajanja u društvu i prirodi kao nekom važećem civilizacijskom ustroju 

i vrijednosnoj orijentaciji, zakonito je slijedilo obrazovanje ljudi za nasilno ponašanje udovoljavanja temeljnom 

kriteriju/principu prisvajanja bez svijesti o ugrozi života i prirode. Kulturni mem morala (etički, bioetički) 

preferira antropocentrični sistem vrijednosti i isključuje biocentrični/ekocentrični sistem vrijednosti (brigu za 

život i očuvanje prirode). Posljedično, nasilje ne vodi u razvoj, već u destrukciju razvoja života i prirode. 

Postoje dva tipa razumjevanja života: geobioplitičko  i geobiosocijalno. 

Geobioplolitičko razumjevanje opstanka života i prirode proizilazi iz političkih doktrina, iz destruktivnog, iz 

mišljenja dominacije, iz filozofije politike koja određuje uređenje odnosa među silama.  

Geobiosocijalno razumjevanje opstanka života zasniva se na filozofiji kulture kao ključu ljudskog ponašanja u 

društvu i prirodi.  

Ključne riječi: edukacija, antropologija, razumjevanje. 

 

1.UVOD 

Obrazovanje je prva derivacija globalne koncepcije razvoja društva, pripremu pojedinca za različite uloge u 

društvenoj podjeli rada. Globalna koncepcija razvoja društva je dalekosežno odmjeravanje onoga što jesmo 

prema onome čemu društvo i ljudski rod globalno i lokalno teži. U suštini globalne koncepcije stoji vrijednosna 

orijentacija pojedinca i društva. Vrijednosna orijentacija određuje sistem vrijednosti kao kriterij ponašanja 

ljudskog roda, društva u prehrambenom lancu života u odnosu na prirodu. Sistem društvenog odgoja i 

obrazovanja priprema ljude za vrijednosnu orijentaciju kao okosnice globalne koncepcije razvoja i sistema 

društvenih odnosa. Tamo gdje ne postoji jasna globalna koncepcija razvoja života s vrijednosnom orijentacijom 

nije moguće uspostavit sistem vrijednosti za koje se obrazuje zajednica i društvo. Smisao i značaj edukacije nije 
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bitan samo za egzistenciju, već i za očovječavanje, ljudskost i  popravljanje odnosa prema životu, te prirodi u 

cjelini[1]. 

 

2. TIPOVI  RAZUMIJEVANJA  OPSTANKA I RAZVOJA ŽIVOTA  

U cilju bržeg osvajanja prostora u potrazi za izvorima i dobrima u podmirenju svojih osnovnih potreba i potreba 

tzv. nadogradnje, Homo Sapiens je postigao jako puno na ojačavanju svojih bioloških i neuroloških 

ograničenosti. U istoriji razvoja ljudskog roda Homo Sapiens je imao mogućnost osvješćenja kroz: 

 Institucionalno obrazovanje 

 Izvaninstitucionalno obrazovanje. 

Imao je mogućnosti da razvije svoje razvojne potencijale u kvalitetu života, u smislu ovladavanja saznanjima pa 

i kreiranjem novih znanja. To nije sporno. Sporna je stvar za što sve upotrebljava saznanja ili saznato. 

 

2.1 Princip prisvajanja prostora, izvora i dobara 

Uvažavajući tri važeća ljudska mišljenja: vjersko, političko i naučno, stvarnost uspostave civilizacijskog  se 

pokazuje nasilnom. Suštinski problem je u principu nasilnog osvajanja prostora, izvora i dobara. To je osnovni 

konstitutivni princip hijerarhijskog ustroja dosadašnjih civilizacija. U konstrukciji ljudskog mišljenja pogrešno 

je nasilno razumjevanje ostvarivanja života. Ako je princip nasilnog razumjevanja proizašao iz pogrešnog 

razmišljanja o mogućnosti života, tada biće ide ispred znanja-snagom instinkta, instinktivnog ponašanja u 

načinu podmirenja svojih potreba. Taj princip nasilnog prisvajanja postao je sve do danas  temelj ili konstanta 

ekonomskog nasilja (privređivanja-pribavljanja dobara u načinu zadovoljavanja potreba). Ekonomija nasilja 

zahtjevala je bazične tehnologije proizvodnje (stvaranja) dobara, koje su nedovršene, neosmišljene, biocidne u 

primjeni, što u proizvodnji ugrožava život i uništava prirodu. Korespondirajuće tehnologije za te bazične 

tehnologije kasno su osmišljene, da bi se spriječile ili otklonile štetne posljedice primjene otkrića, izuma, znanja, 

tehnologija i upotrebe antropotehnika koje su slijedile tehnologije  s biocidnim posljedicama. Ekonomija nasilja 

je preferirala nediferencirani i homogeni rast u uvećanju profita. Gonjena fenomenom više brže-brže više 

proizvoda radi, radila je u pravcu ugrožavanja života i prirode. Svijet proizvoda već odavno guši život s aspekta 

racionalizma ekonomije nasilja-jer je više proizvoda donosilo više profita. Svijet proizvoda postao je 

dominantna/vladajuća orijentacija, a ekonomija nasilja s tehnologijama i antropotehnikama zapovjedajući 

kriterij ponašanja. Za nasilan princip prisvajanja u društvu i prirodi kao nekom važećem civilizacijskom ustroju 

i vrijednosnoj orijentaciji zakonito je slijedila obrazovanje (pripremanje) ljudi za nasilno ponašanje 

zadovoljavanja osnovnog kriterija/principa prisvajanja bez svijesti o ugrožavanju života i prirode. Taj 

antropocentrični sistem vrijednosti kao centar svega za hranjenje pohlepe Homo Sapiensa, dovelo je do sve 

jačeg nasilja bilo desnih bilo lijevih doktrina o uspostavljanju života na Zemlji. I jedna i druga doktrina, 

pokazala se vrlo okrutnom prema životu i prirodi. Uporišta tih doktrina gradila su se na nasilju što se pokazalo u 

rastu fizičke, materijalno-financijske i simboličke moći. Jedna i druga doktrina proizašle su iz pogrešnog 

razumjevanja uspotavljanja života na Zemlji, pa i odnosa prema prirodi. To mišljenje dominacije je pogrešno jer 

u sebi nema tzv. ekološku edukaciju/komponentu ispravnog odnosa prema životu i prirodi[2]. 

Kulturni mem morala (etički, bioetički i dr.) preferira antropocentrični sistem vrijednosti i isključuje 

biocentrični/ekocentrični sistem vrijednosti (brigu za život i očuvanje prirode). Sistem vrijednosti na kojem 

počiva globalna orijentacija/koncepcija bitno određuje sistem socijalnih odnosa a time i sistem 

obrazovanja/edukacije, ponašanje pojedinaca, ljudi, pa i privrednih i socijalnih subjekata. Iz prethodnog se može 

zaključiti da nasilno prisvajanje i nasilno ponašanje ima svoju opoziciju, drugačije prisvajanje i drugačije 

ponašanje. Nasilje ne vodi  u razvoj, već  u destrukciju razvoja života i prirode. Da bi se nadali razvoju života i 

zaštiti prirode, Homo Sapiens mora na drugi način znati, drugačije razumjeti opstanak i razvoj života. Da bi 

drugačije razumio, mora drugačije učiti. Da bi drugačije učio, mora se suočiti s pogrešnim razumjevanjem 

života i pogrešnom odnosu prema prirodi. Zašto? Zato što način uspostave civilizacijskog  života (nasilje) s 

ekonomijom nasilja u proizvodnji kao civilizacijska orijentacija emituju se emisije koje ugrožavaju život i 

prirodu. Znači da su sva otkrića, svi izumi, znanja, tehnologije i antropotehnike u funkciji nasilnog ponašanja 

prema životu i prirodi. Nije sporno to što Homo Sapiens zna, već je problem društvena upotreba toga što misli 

da zna iz prirodnih, tehničkih, biotehničkih, biomedicinskih, pa i društvenih nauka. Humanističke pa i društvene 

nauke kasne u pravilnoj upotrebi znanja u cjelini (Slika 1). 

 

2.2 Geopolitičko i geobiosocijalno razumjevanje opstanka i razvoja života 

Nasilno ponašanje Homo Sapiensa nije nužno i jedino moguće u odnosu na život i prirodu, ako je moguće 

drugačije razumjeti, djelovati, ponašati se, pa time i očekivati rezultat drugačiji u odnosu na život i prirodu. 
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Slika 1.Tipovi razumjevanja 

2.2.1 Geopolitičko razumjevanje opstanka života i prirode 

Priroda ovog tipa razumjevanja života zagovara antropocentrični sistem vrijednosti, ekonomiju nasilja i 

tehnologija s biocidnim posljedicama, zagovara rast fizičke, materijalne, financijske i simboličke moći (sistem 

dominacije, kodifikaciju prava jačeg i moćnijeg), zagovara profit na štetu/račun života i prirode. Taj tip 

razumjevanja života daje mogućnost opstanka na kodifikaciji principa moćnijeg i jačeg što preferira nasilno 

prisvajanje prostora, izvora i dobara, a zakonito vodi u sve jači, razorniji sukob unutar prehrambenog lanca 

života pa i unutar ljudskog roda, posebno u sukob s prirodom. 

Emisija nasilja u odnosu na život i prirodu zakonito proizvodi klimatske promjene i savremenu patologiju živog 

i života. Kako spriječiti prirodne i socijalne kataklizme koje nas zatiču nespremne jer su razorne za život i 

prirodu? To je pitanje svih pitanja za sva otkrića, izume, znanja, tehnologije i za primjenu svih antropotehnika s 

kojima Homo Sapiens djeluje u društvu i prirodi. Odgovor je: mora se drugačije/čovječnije  ponašati. 

2.2.2 Geobiosocijalno razumjevanje opstanka života 

Geobiosocijalno razumjevanje opstanka i razvoja života zasniva se na filozofiji kulture kao ključu ljudskog 

ponašanja u društvu i prirodi. Filozofija kulture preferira biotički/biocentrični ili ekocentrični sistem vrijednosti 

kao ljudsku orijentaciju, nenasilni odnos prema životu drugih, a time i prema prirodi. Ima mnogo saznanja da 

sve što je živo i u životu ima potrebu da opstane, da se razvija. Filozofija kulture preferira biorazličitost, a ne 

jednakost. Život na Zemlji može opstati u različitosti, a ne u jednakosti. Filozofija kulture zagovara i preferira 

su-egzistenciju, saradnju živoga i života, znači civilizaciju novog tipa, novih oblika su-egzistencije koji daju 

šansu svima da opstanu. Prema tome, saradnja i saglasnost unutar živog svijeta, umjesto suprostavljenosti, 

sukoba i međusobnog uništenja. Novi oblici uspostavljanja civilizacije traže novu vrijednosnu koncepciju u 

kojoj se život i živo razlikuje od svijeta svari. Za to nam je potrebna emancipacaja od svijeta stvari kao neke 

kompenzacije za život. Stvari ne mogu zamjeniti život, još manje biti važniji od života. Samo profit razara svu 

potencijalnost ljudskog roda za čovječnost, za održivost živog i života u skladu u skladu sa zakonima prirode. 

Život ne može ostati u funkciji proizvoda, već proizvode dovesti u funkciju kvalitetnijeg načina života. Život se 

ne može ugušiti u svijetu stvari. Homo Sapiens ima drugačiju ulogu u prirodi. Njegova je pozicija u funkciji su-

egzistencije s drugim oblicima života, pa i s prirodom. O tome mora imati drugačiju svijest – moralnu svijest – 

samosvijest koja mu daje mogućnost samoodređenja prema svim oblicima života i prirode. Za to mora 

upotrebljavati sve tipove intelegencije posebno: spirtualnu, kulturnu inteligenciju, intelektualnu, emocionalnu. 

Bez upotrebe sintezne inteligencije nije moguće razumjeti pa i održati život na Zemlji (Slika 2). 



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                             

Ninth International Scientific Conference                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

52 
 

 
Slika 2.Antropogene emisije 

 

3. KONSTRUKTIVNA ANTROPOLOGIJA KAO OSNOVA OBRAZOVANJA 

Destruktivna je antropologija u funkciji geobiopolitičkog razumjevanja opstanka života, filozofiji politike s 

preferencijom kulturnog mema profita, nasilja, prešla prag tolerancije života, prag razorne destrukcije života, 

kako na selu tako i u gradu (tradicionalnim i savremenim oblicima života). Destruktivna antropologija proizvodi 

amoralnu svijest, razorno ponašanje u odnosu na život i prirodu. Ona proizvodi i oblikuje pogrešnu svijest i 

nasilan način života-ponašanja u skladu s nasilnim principom ponašanje. Ona zakonito vodi u dekadenciju 

ljudski rod, u devoluciju života, u darvinizaciju života koju potiče politički determinizam, egoizam, sebičnost i 

sve ono što se čini nečeovječnim i neživotnim za slabije. Prema tome, mi ne možemo razumjeti što je 

destruktivna, a što konstruktivna antropologija, izvan konteksta društva, još manje neko obrazovanje za zaštitu 

životne sredine kao nekog lokalnog i globalnog problema. Ništa nije više lokalno, sve je globalan problem. 

Globalni problemi su lokalni problemi (voda, vazduh, hrana i dr.). Sve pretpostavke održivosti života su postale 

upitne na lokalnom i globalnom nivou. Destrukcija života – svih oblika života je postala razorna zbog 

destruktivne svijesti, destruktivne antropologije, preferencije svijeta stvari prema životu[3]. 

Potrebna je transcendencija svijesti o održivosti života, amoralne s moralnom sviješću, destruktivne s 

konstruktivnom antropologijom, filozofije politike s filozofijom kulture, geopolitičkog s geobiosocijalnim 

razumjevanjem opstanka života i očuvanja prirode u kojoj je život moguć s mogućim, ljudskim, čovječnijim 

ponašanjem u prehrambenom lancu života i u odnosu na prirodu. 

Dubina i širina transcendencije svijesti traži kvantni skok u svijesti svijeta i pojedinca. Znači da na osnovu 

konstruktivne antropologije i razvojem moralne svijesti, održivost života je moguća. Ona je moguća ako sistemi 

socijalnog odgoja i obrazovanja budu u funkciji intervenirajuće varijable u širenju moralne svijesti o sebi i 

svijetu. Emisija naše svijesti – moralne svijesti, može sigurno emitovati manju emisiju smeća i pravilnije 

raspolaganje s otpadom pomoću konstruktivne antropologije, kulturne antropologije kao ključa održivosti života 

na Zemlji. To je ključ kako budućnost percipirati u sadašnjost pomoću provođenja velikog broja Deklaracija o 

zaštiti životne sredine i klimatskih promjena. Od sebe ne moramo zahtjevati da odjednom smanjimo za 90% 

štetne emisije u atmosferu i biosferu. 

Postoji 1001 način da pomognemo život na Zemlji s afirmacijom konstruktivne antropologije koja misli i 

preferira održivost života. Pojedinac i društvo, ljudski rod to može ako osvijesti posljedice svoga dosadašnjeg 

ponašanja. Odlaganje smeća i otpada sistemski, traži sistemsko rješavanje smeća i otpada, posebno otrovnih 

materija. Odgađanje rješenja smeća i otpada stvar je svakog sistema socijalnog obrazovanja kao cjeline, a ne 

neke posebne discipline o ekološkom obrazovanju. Edukacija u zaštiti životne sredine je jedan od ozbiljnih 

problema u deficitu dosadašnjeg obrazovanja odraslih. To je jedan od osnovnih zadataka socijalnog 

obrazovanja, izvaninstitucionalnog obrazovanja koje će komponentu ekologije imati u programu. Ono je srž 

svakog učenja i brige prema životu u cjelini i prema prirodi. To je naša genetska obaveza jer destrukcija životne 

sredine bitno utiče i na mutacije gena. 
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Obrazovanju prethodi moralni odgoj koji je isključen iz oblikovanja svijesti pojedinca. Deficit moralne svijesti 

toleriše stanje u kretanju s brojnim deklaracijama, ali bez učinka na promjenu ponašanja pojedinca i društva. 

Ljudski rod ima mogućnost da sačuva zemaljski životni prostor jer je on za sada životniji od onoga što smo u 

kosmosu otkrili kao neku životnu mogućnost pa i u nekoj dalekoj budućnosti. Za taj nivo prosuđivanja potrebna 

je sinteza intelegencija i evolucijska sinteza, znanja evolucijske biologije,evolucijske psihologije i evolucijske 

sociologije. 

 

4. ZAKLJUČAK 

Edukacija u oblasti zaštite životne sredine je jedan od ozbiljnih problema u deficitu dosadašnjeg obrazovanja 

odraslih, ali i baznog osnovnoškolskog obrazovanja. To je jedan  od  osnovnih zadataka socijalnog obrazovanja 

kao i izvaninstitucionalnog obrazovanja koje će komponentu ekologije životne sredine i zdravlja imati u svojim 

obrazovnim programima. Edukacija je bit svakog učenja, institucionalnog i neinstitucionalnog. Ona je bit brige i 

odgovornosti prema životu u cjelini i prema životnoj sredini. 

Potrebna je transcedencija svijesti o održivosti života, amoralne s moralnom sviješću, destruktivne s 

konstruktivnom antropologijom, filozofije politike s filozofijom kulture, geopolitičkog s geobiosocijalnim 

razumjevanjem opstanka života i očuvanja životne sredine u kojoj je život moguć s mogućim, ljudskijim, 

čovječnijim ponašanjem u prehrambenom lancu života i prema prirodi. Pri tome ljudsko biće treba težiti 

upotrebi svih tipova intelegencije. 
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THE IMPORTANCE OF PERSUASIVE COMMUNICATION OF KNOWLEDGE 

TRANSFER IN EDUCATION 
Dragan Kolev PhD 

Pan-European University "Apeiron" - Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, kolevces@yahoo. com 

 
Abstract: Basic goals and aims of education are achieved through various interactive forms such as 

communication, coordination, co action, cooperation etc. This paper deals with only one form of social 

interaction in education- persuasive communication. Its basic assumption lies in the fact that in education it is 

necessary that a teacher possesses not only vocational but communicational competence as well. One of the 

significant elements of communication competences that a teacher has is the skill of persuasion. It is important 

for the successful knowledge transfer and it has an influence on the structure and dynamics of educational 

communication. 

Traditional education insists on neither communicational nor persuasive competence of teachers. Its methods 

were more stifling than inspiring to persuasion. Students were only interested in achieving certain marks or 

meeting teachers’ needs. Such form of education creates conformism. Contemporary education uses new 

methods of knowledge transfer and a special place deserves persuasive communication. 

Key words: education, forms of education, persuasive communication, knowledge transfer 

 

ZNAČAJ PERSUAZIVNE KOMUNIKACIJE ZA 

 TRANSFER ZNANJA U NASTAVI 
dr Dragan Kolev

 

Vanredni profesor Panevropskog univerziteta „Apeiron“, Banja Luka, Bosna i Hercegovina; 

kolevces@yahoo. com 

 
Apstrakt: Osnovni ciljevi i zadaci obrazovanje ostvaruje se kroz različite interaktivne forme kao što su 

komunikacija, koordinaciju, koakciju, kooperaciju i sl. Predmet rasprave u ovom radu je samo jedna od tih 

oblika nastavne socijalne interakcije – persuazivna komunikacije. Polazi se od osnovne pretpostavke da je za 

uspešnu nastavu neophodno da nastavnik, pored stručne kompetencije, poseduje i komunikacijsku 

kompetenciju. Jedan od značajnih elemenata komunikacijske kompetencija nastavnika je i umeće (veština) 

ubeđivanja kojom uspešno vrši transfer znanja na učenike. Ona utiče i na strukturu i dinamiku nastavne 

komunikacije.  

Tradicionalna nastava ne insistira ni na komunikacijskoj ni na persuazivnoj kompetenciji nastavnika. Ona je 

svojim metodama više gušila nego što je podsticala persuaziju. Aspiracija i interesovanje učenika se završavalo 

na sticanju određenih ocena ili zadovoljenju zahteva nastavnika. Takva nastava kod učenika razvija 

konformizam. Savremeno obrazovanje pribegava novim metodama transfera znanja među kojima posebno i 

značajno mesto zauzima persuazivna komunikacija.  

Ključne reči: nastava, metode nastave, persuazivna komunikacija, transfer znanja 

 

UVOD  

„On nije menjao mišljenje, mišljenje se sâmo menjalo u njemu, 

 neprimetno i bez njegovog znanja“. 

Lav Nikolaevič Tolstoj „Ana Karenjina“  

 

Komunikacija je snažno beležila XX vek. Teško je naći neku drugu pojavu koja je u ovom veku imala 

burniji razvoj ili fenomen koji je izazvao dublje i dugoročne promene u civilizaciji. Tokom ljudske istorije 

komunikaciju je pratila persuazija. Gotovo da je postala dominantna forma komunikacije i da je snažno 

obeležila XXI vek. Persuazija je sveprisutna pojava: svakodnevno smo zapljusnuti morem poruka sa svih strana 

koje nas nastoje u nešto ubediti, uveriti ili nagovoriti. Toga nije lišena ni nastava kao specifična društvena 

delatnost koja se odvija posredstvom komunikacije. Savremena naučna saznanja stoje na stanovištu da je 

transfer znanja u nastavi znatno uspešniji ako je ta komunikacija persuazivnija. Zbog čega je to tako? Zašto je 

persuazija neophodna, pa često puta i nužna u nastavi? Zašto je uopšte potrebno nekoga ubeđivati, uveravati ili 

nagovarati na nešto? Moguće je ponuditi različite odgovore na ova pitanja. U osnovi nauka smatra da je čovek 

biće koje ne prihvata sve „zdravo za gotovo“ ili mu nedostaje pažnje pri primanju informacija. Zbog toga je 

potrebno ne samo da se informiše već i sa se ubedi u nešto.  

Teorijski izvori persuazivne komunikacije u nastavi su brojni. Osnovni izvor su naučna istraživanja. 

Persuazija je kao predmet naučnih istraživanja pojavljuje veoma rano i do sada joj je posvećena značajna 
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pažnja.
13

 Kao prvi teorijskim rad koji se značajnije bavi fenomenom ubeđivanja je „Retorika“ („Ars rhetorica”; 

323. god. p. n. e.) koju je napisao jedan od najpoznatijih starogrčkih filozofa Aristotel (Aristotélēs; 384. god. p. 

n. e.– 322. god. p. n. e.).
14

 Krajem prošlog i početkom ovog veka veliki broj naučnika usmerava pažnju na 

značaj ovih fenomena u društvenim procesima. Navodimo samo neke od najpoznatijih autora: španski naučnik 

Hose Ortega i Gaset (José Ortega y Gasset, 1883 - 1955) –„Pobuna masa”
15

, francuski socijalni psiholog Serž 

Moskovisi (Pierre Moscovici) – „Doba gomile”
16

, nemački nobelovac Elijas Kaneti (Elias Canetti, 1905- 

1994) - „Masa i moć“
17

, američki sociolog Čarls Rajt Mils (Charles Wright Mills, 1916 – 1962), - „Elita 

vlasti”
18

, Gustav Le Bon
 
(Gustave Le Bon, 1841 - 1931) - „Psihologija gomile. Sve je to doprinelo da se shvati 

značaj persuazivne komunikacije u transferu znanja od nastavnika ka učeniku.  

 

1. Određenje osnovnih pojmova 

 

1. 1.  Pojam „persuazija” (uveravanje, nagovaranje) 

U literaturi koja se bavi problematikom komunikacije često se upotrebljavaju pojmovi kao što su: 

„persuazija“ („persuazivno delovanje“) „uveravanje“ („uveriti“), „ubeđivanje“ („ubediti“), 

„sugerisanje“ („sugerisati“), „nagovaranje („nagovoriti“), „diskretna sugestija“, „snažna sugestibilnost“, 

„autosugestija“, „opčinjavajuća sugestivnost“ i sl. U kojoj meri su to posebne forme psihološkog uticaja, a kojoj 

meri su sinonimi? Još uvek u nauci nije jasna i precizno određeno značenje ovih pojmova. Ove kategorije se 

često upotrebljavaju u sinonimnim značenju (pogotovo pojmovi „sugestija“, „ubeđivanje“ i „persuazija“) a 

brojni autori nastoje da utvrde njihove semantičke razlike i pored brojnih sličnosti. Naročito je prisutno 

izjednačavanje pojmova „persuazija“ i „manipulacija“.  

Nenad Suzić: smatra da je „jedan od bitnih svojstava persuazije da njome želimo mijenjati postojeće 

stanje, da nekoga, osobu ili grupu, iz stanja mirovanja ili ravnodušnosti opredijelimo da pređe u stanje kretanja 

ili u stanje zainteresovanosti, da donese odluku i pređe u akciju“.
19

 U krajnjoj istanci cilj svake persuazije, pa i 

persuazije u nastavi je delovanje na ponašanje (bilo da se ono kontroliše, promeni ili održi). 

 

1. 2. Definicija pojma „persuazija“  

Brojne su definicije pojma persuazije. Mi ovde izdvajamo onu koju su dali  Majkl i Suzan Osborn 

(Michael Osborn, Suzanne Osborn) koji  smatraju da je „persuazija umetnost ubeđivanja ostalih da posvete 

potrebnu pažnju vašoj tački gledanja“.
20

  

 

1. 3. Određenje pojma „persuazivna komunikacija u nastavi“ 

Shodno navedenim određenjima pojma persuazije mi ćemo pod persuazivnom komunikacijom u 

nastavi podrazumevati specifičnu formu komunikacije između nastavnika i učenika kojom se učenici nastoje 

uveriti u „tačnost“, „istinitost“, „prihvatljivost“ određenih podataka, činjenica, vrednosti, informacija i sl. koje 

su važne za njihovu edukaciju i koje oblikuju njihovu ličnost i u krajnjoj istanci utiču na njihovo ponašanje.  

 

 

 

1. 4. Određenje pojma „transfer znanja“ 

Kao jedan od osnovnih podprocesa upravljanja znanjem je i transfer znanja (pored kreiranja, čuvanja i 

korišćenja).
21

 Transfer znanja (engleski Knowledge transfe, Swahili translation, ruski передача знаний) 

predstavlja jednu od najznačajnijih faza procesa upravljanja znanjem. Ono se prenosi na više načina: 

dokumentima, ličnim kontaktom (interpersonalnom komunikacijom), treninzima, medijima i sl. Ovaj proces 

                                                           
13

 Mitologija poznaje dve boginje persuazije: grčku Pejtu i rimsku Suadu. Pita, Pejta (Peithō) je boginja 

nagovaranja i udvaranja kod starih Helena dok je kod Rimljana postojala boginja nagovaranja i rečitosti koja se 

zvala Suada (Suadela)  
14

 Grčku imenicu „rhetor“ u značenju besednik prvi upotrebio u svojim radovima Homer. Početkom IV veka p. 

n. e. reč rhetoreia (rečitost, elokvencija) koristi Isokrat a zatim počinje upotreba i pojma rhetorike - retorika. 

Preovladava mišljenje da je reč rhetorike uveo Platon u dijalogu „Glorija“. 
15

 Hose Ortega i Gaset (1988). Pobuna masa, Čačak, Gradac. 
16

 Moskovisi Serz (1997). Doba gomila, Beograd, XX VEK. 
17

 Elijas Kaneti (2010). Masa i moć, Novi Sad, Mediterran publishing,  
18

 Mils Rajt (1964). Elita vlasti, Beograd, Kultura, Beograd. 
19

 Suzić Nenad (2005): Pedagogija za XXI vijek, Banja Luka, TT-Centar, str. 431. 
20

 Osborn, M., and Osborn, S. (1997). Public speaking – 3rd ed. Memphis: University of Memphis, p. 415. 
21

 Jovanović Petar (2009). Savremeni menadžment, Beograd, VŠPM. 
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podrazumeva prenos (distribucija) znanja željenom recipijentu (korisniku znanja, na pravo mesto) u pravom 

trenutku i sa dobrim kvalitetom. On se obavlja na formalan i neformalan način, na svesnom i nesvesnom nivou. 

Transfer znanja u obrazovanju pripada formalnom načinu prenosa jer je planirano, organizovano i definisano 

sadržajem, obimom i ciljem. 

 

2. Proces persuazivne komunikacije u nastavi  

Proces persuazivne komunikacije u transferu znanja je determinisana širokim spektarom varijabli i 

okolnosti. Faktoru u odnosu na tok procesa je moguće podeliti na nekoliko nivoa, odnosno koraka kojim se 

postiže efikasnost persuazivne komunikacije u nastavi. Najčešće se taj proces deli na pet faza (koraka, nivoa).  

Na prvom nivou (koraku) persuazivnog procesa potrebno je voditi računa o specifičnim psihološkim 

karakteristikama pojedinaca i osnovnim socijalnim osobenostima grupa kojima pripadaju. Stoga je važno pre 

početka persuazivne aktivnosti sačiniti što objektivniju procenu tih osobenosti kako bi se sadržaj i sredstva 

prilagodila njima. Otežavajuća okolnost je da psihologija kao nauka još uvek nije ponudila jednu kompleksnu 

teoriju ličnosti niti pouzdanu metodologiju i instrumente procene strukture ličnosti. Isto tako ni socijalna 

psihologija nije dala zaokruženu teoriju o karakteristikama i svojstvima grupe a niti jedinstven model tumačenja 

grupne dinamike. Ohrabrujuće je to što nauka stalno obogaćuje svoja saznanja o svojstvima i funkcionisanjem 

ljudske ličnosti i grupa. Kada se kao objekt persuazivne aktivnosti pojavljuje učenički kolektiv onda se moraju 

imati u vidu i dodatni momenti. Naime, lična i kolektivna svojstva ove populacije su u dinamici nastajanja i 

intenzivnog formiranja.  

Na drugom nivou (koraku) potrebno je imati u vidu dobne razlika pojedinca ili grupa koje se 

nastoje u nešto uveriti. Ovaj faktor je višeznačno bitan za uspešnost persuazije. Svaka dobna razlika se po 

mnogo čemu karakteriše i razlikuje. Osnovne su: a) kognicija, b) emocije i c) motivacija. Dobra procena ovih 

pretpostavki je presudna za uspešnu persuaziju  

Treći nivo (korak) se tiče odluka (individualnih ili grupnih). Ovaj nivo procene koju treba da izvrši 

nastavnik da bi proces persuazije bio uspešan se odnosi na faktore koji utiču na proces donošenja odluka. Prva 

odluka koju učenici donose u procesu nastave je da li je uopšte potrebno to gradivo učiti ili ne. U tradicionalnoj 

nastavi dilema je „da li se mora ili ne mora učiti određeno gradivo“. Dakle, razlika se odnosi na relaciju treba u 

odnosu na mora. („treba versus mora“). Ako se koristi opcija moranja onda se koriste nastavni modeli prinude, 

opomene, obavezivanja, kažnjavanja i sličnosti. Za opciju tradicionalne nastave nastavnik nastoji privoleti 

učenike raznoraznim objašnjenjima moranja. Ako se koristi persuazija onda nastavnik nastoji privoleti učenike 

raznoraznim objašnjenjima trebanja. U ovom slučaju otvara se nova sfera motivacije - modeli donošenja odluke, 

postupci i metodama odlučivanja učenika. U tradicionalnoj nastavi se smatra da su učenici motivisani za učenje 

čim sednu u školsku klupu ili čim uđu u školu. Ali, danas se shvata da učenici razmišljaju da li ta odluka treba 

da bude njegova ili nastavnika. To je druga odluka koju donose, osim one da li treba doći na nastavu ili ne. U 

krajnjoj istanci odluke donose učenici, bez obzira na sugestiju nastavnika (bez obzira na naredbe, molbe, 

nagrade, odluka je učenikova 

Četvrti nivo se odnosi na ciljeve učenika (objekta ubeđivanja). Ovaj nivo se odnosi na ciljeve koje 

žele da ostvare učenici. Broj ciljeva može biti veliki, a mogu biti raznorodni i po obuhvatnosti veoma široki. U 

takvoj lepezu ciljeva samo se deo njih neposredno odnosi na školu i učenje. Persuazivna komunikacija 

podrazumeva da ciljeve učenja (školske ciljeve) integrišemo sa drugim (tzv. ne školskim) ciljevima. Brojna 

istraživanja potvrđuju mogućnost ovakve integracije. Tradicionalna škola insistira na oceni kao najznačajnijem 

ciljnom postignuću. Savremena škola insistira na self-konceptu. U tom smislu persuazivna nastava nastoji da 

razvije modele podrške self-konceptu za svakog učenika posebno povezujući self-koncept sa sadržajem nastave. 

Socijalni ciljevi su neiscrpni rudnik motivacija u izvođenje nastave. Svaki pojedinac kao socijalno biće ima 

potrebu za socijalnom promocijom. Razredni kolektiv i škola predstavljaju važno socijalno okruženje za 

ostvarivanje socijalnih ciljeva učenika. Stvaranje uslova za socijalnu promociju učenika u razredu i školi preko 

nastavnog sadržaja je značajan faktor persuazivne komunikacije. Nastava koja omogući učeniku da dožive 

uspeh i afirmaciju u kolektivu olakšava uveravanje učenika u značaj gradiva i povećava njegovu motivaciju za 

učenje. Ako se nastavnik prvenstveno koncentriše na gradivo a zanemaruje interpersonalnu moć kolektiva ne 

postiže one rezultate u transferu znanja kao onaj koji vodi računa i o ovim momentima procesa persuazije u 

školi.  

Peti nivo upućuje na cilj persuazije. Smatra se da je ovo poslednji korak persuazivnog delovanja 

nastavnika. U ovoj fazi treba precizno odrediti ono šta se želi persuazivnom komunikacijom u nastavi ostvariti 

(realizovati, koji cilj postići) ili promeniti kod učenika: verovanja, uverenja, mišljenje, stavove, vrednosti, 

vrednosne orjentacije i ponašanje. Ove dispozicijske imaju svoju čvrstinu, odnosno otpornosti na promene. Sve 

su međusobno povezane i jedna iz drugih proističu. Tako, na primer, vrednosti i vrednosne orjentacije 

predstavljaju evaluativnu komponentu verovanja, uverenja, mišljenje i stavova. Persuazivna sposobnost 

nastavnika se ogleda i u veštini izvora ciljeva na koje će uticati. 
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ZAKLJUČAK 

Sugestija je veoma moćno sredstvo motivacije, podsticanja i stimulacije pojedinaca na određenu 

aktivnost i uticati na određeno ponašanje. Sugestija i autosugestija su moćno sredstvo za ostvarivanje raznih 

ciljeva. Često se on posmatra i kao način „podsvesne samopomoći“. Filip M. Meriklo (Philip M. Merikle) 

svojim istraživanjima ukazuju da su mlađi uzrasti podložniji sugestiji na odrasloj populaciji.
22

 Vežbe nastavne 

sugestije i autosugestije su veoma korisne u unapređenju nastave. Kratke vežbe opuštanja i sugestije na početku 

časa pomažu aktivniji odnos prema gradivu.  

Brojan pitanja o fenomenu persuazije su još uvek otvorena i aktuelna. Neka od najčešćih koja se 

postavljaju su: Na šta se persuazija najčešće usmerena? Okolnosti u kojima se ona odvija? Ciljevi osobe koju 

uveravamo ili koja uverava? Više je nego vidljivo da živimo u persuazivnom svetu XXI veka. Svakodnevno 

smo zapljusnuti morem poruka sa svih strana koje nas nastoje u nešto ubediti. Ona je sastavni deo sposobnosti 

svake uspešne osobe. Persuazija je sveprisutna pojava Počev od jutra: budilnik koji nas uverava da je vreme da 

ustanemo. Brojne reklamne poruke na radiju i TV nas uveravaju da kupimo nešto što već imamo, što nam malo 

treba ili uopšte nije potrebno. Drastičan primer ubeđivanja su reklame sa bilborda pored puta kojim nekud 

idemo a koje vam nude sve i svašta. Mnogi nas sagovornici, zatim, svojim istreniranim osmehom uveravaju 

kako se dobro osećaju, da su zadovoljan i uspešan. Da li smo odoleli ovom permanentnom ubeđivanju i do kraja 

dane nismo prihvatili ni jednu od brojnih persuazivnih poruka? Koliko god da smo uvereni da persuazija nije 

ostavila traga u nama, to naprosto nije istinita činjenica. I te kako smo neke od sadržaja upili. Neke od njih 

ostaju u podsvesti i tokom vremena deluju na podsvest i na taj način prevagnu pri odlučivanju o kupovini, 

korišćenju usluga ili glasanju na izborima. Persuazija je i veština i znanje – ona se uči. 

U nastojanju da se nastavni proces modernizuje i olakša transfer znanja, permanentno se radi na 

usavršavaju postojeći i iznalaze novi metodi poučavanja i učenja. U tom smislu se pribegava persuazivnoj 

komunikaciji koja se ostvaruje i uz pomoć tehničkih sredstava, slike, zvuka muzike, medija itd. Dobar 

(persuazivni) nastavnik treba da poseduje i persuazivnu kompetenciju kao elemenat komunikacijske 

kompetencije. Njime on treba da uveri učenika da je nastavni sadržaj za njega značajan i koristan i da vredi da 

se angažuje na njegovom usvajanju. On stalno poboljšava i usavršava svoju persuazivnu kompetentnost. Dakle, 

dobar nastavnik nastoji da u vlastitoj praksi primeni persuazivnu komunikaciju kojom postiže najbolje efekte u 

transferu znanja.  
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Abstract: Nowadays, the educational system and teachers who are a product of the already past industrial 

society face numerous challenges which are generated according to the current context’s specifics of globally 

informational and postmodern social development to integrated society. Precisely that development imposes a 

tendency of interdependence between a human being and a human being or between people in general. In 

modern times there is antagonism between individual selfishness and the need for universal interconnectivity 

and this is the cause of the crisis and disharmony in social interaction. 

A detailed analysis of the ascertainments on the process of human evolution towards integrated society reveals 

that it is not necessary only the strongest to survive but surviving demands social competences to adapt, unite 

and compromise, i.e. the laws of the integral world force people to connect to each other and act united as one 

organism’s cells for the benefit of the whole (a family, a community, a nation, the whole world population). 

The consideration of these features of modern social reality reveals that the balance of power between 

civilizations is changing and a new world order is arising. A world where not only cognitive competences are 

needed, but competences for social integration also matter and polycultural identity is of basic importance. 

Keywords: educational policy, integrated society, social life skills, process of multi-integration, polycultural 

identity. 
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Резюме: Днес образователната система и учителите като продукт на вече отминалото индустриално 

общество са изправени пред множество предизвикателства, породили се съобразно спецификата на 

действащия контекст на глобално-информационното и постмодерно обществено развитие към 

интегралното общество. Именно то налага тенденцията за взаимозависимост на човек от човека или 

между хората изобщо.  

В съвремието съществува антагонизъм между индивидуалния егоизъм и необходимостта от всеобща 

взаимосвързаност и това е причина за кризата и дисхармонията в социалната интеракция.  

Детайлният анализ на констатациите върху процеса на човешката еволюция към интегралното общество 

разкрива, че не е нужно да оцелява най-силният, а за оцеляването са необходими социални 

компетентности за приспособяване, обединяване и компромис, т. е. – законите на интегралния свят 

принуждават хората да се свързват и да действат единно като клетки в един организъм в полза на цялото 

(семейство, общност, нация, световно население).  

Отчитането на посочените особености на съвременната социална действителност разкрива, че равнове-

сието на силите между цивилизациите се променя и възниква нов световен ред, където – освен 

когнитивната компетентност значение имат и компетентностите за социална интеграция или водеща 

става поликултурната идентичност.  

Ключови думи: образователна политика, интегрално общество, социални умения за живот, 

мултиинтеграционен процес, поликултурна идентичност.  
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Фундаментални по своя характер, промените във възрастовия диапазон 7 – 18 години се отнасят, 

както за физическото съзряване, така и за формирането на собствена гледна точка за разбиране на 

социалният контекст изобщо.  

Това означава да се развива способността на ученика „да се превръща в активна сила, изменяща 

обстоятелствата на живот, хората и себе си, съобразно с издигнатите цели и идеали, т. е. да се 

овладеят специфичните човешки форми, способи и средства на жизнено дело”[1].  

Като усъвършенства посредством ученето и опита своите способности и възможности
23

, ученикът 

преживява все по-малко неудовлетвореност и болка, произтичащи от процесите на личностна 

идентификация и социална интеграция. Ето защо, психологичната същност на задачите на развитието 

през етапа на училищната възраст се фокусира върху укрепването на Аз-концепцията посредством 

изграждане на поликултурна идентичност и социални умения за живот, като операционални механизми 

на себеразбирането и себеутвърждаването на младата личност, отвъд нейното вътрешно психично 

пространство
24

.  

Такава образователна политика е основана на еволюция от егоцентризма към по-отворено виждане за 

света и по-открит подход към другите хора.  

Това е процес, през който индивидуалното съзнание се разширява, преминавайки от осъзнаване на 

собствения Аз към обхващане на онези, които са най-близо до нас и накрая достигайки до включване на 

цялото човечество.  

 

2. ПРОСОЦИАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА МУЛТИИНТЕРГРАЦИОННИЯ 

ПРОЦЕС.  

Съвременната психологична наука утвърждава тезата, че ‘личността’ се поражда в среда, в която 

водеща е потребността от приобщаване с другите и света.  

Така дискутиран по-фундаментално смисълът на мултиинтеграционния процес се открива и във 

всекидневието на ученика и представлява аналогия на известната биологична закономерност, означавана 

като ‘синтропия’. Тя изразява тенденцията на всяка новосъздала се жизнена енергия да търси по-голямо 

свързване, общуване и сътрудничество.  

Следователно, мултикултурните интеракции са същностно средство за концептуализиране и 

адекватна реакция към посланията, идващи от социалното пространство и оформят базисните 

характеристики на Аз-идентичността, правят ги по-кохерентни и пластични.  

До съвсем скоро общностите, към които всеки индивид принадлежи, бяха доста ограничени и ясно 

обособени: семейството, града, региона, страната, групата приятели, колегите на работното място и пр.  

Начините за участието на индивида  бяха определяни от „правилата” или от навиците в тези 

общности, отнасящи се до пола, възрастта, професията и социално-икономическите позиции на 

съответните индивиди. Възможните социални роли на отделния човек бяха едновременно ограничени, 

но и ясно структурирани
25

.  

Днес феномени като глобална околна среда и технологичните възможности са причина да се отчита 

съществуването на по-големи и по-различни общности от типа на  „Европа” и „света”. Същевременно 

под въздействието на горепосочените промени по-традиционните общности, към които принадлежи 

индивида, стават все по-нестабилни. Пример за това е мащабната миграция както в рамките на 

съответните държави, така и между тях.  

Ежедневната организация на поведенческите форми на междуличностно взаимодействие в училище 

не се свежда просто до практическите насоки и функциониране на институционално зададената 

комуникация и взаимоотношения между отделните системи (ученик, съученици, учители, директор, 

помощен персонал).  

Практически овладяването на просоциално поведение в училищна възраст се свързва с поемането на 

социални роли и предопределя успешното реализиране на индивида, в качеството му на гражданин. 

„Гражданството е мирна борба чрез публичната сфера, която има диалогичен характер”[2]. 

Без да абсолютизират този факт, авторите валидират разбирането, че институционализираната 

личност е тази, която съумява да се интегрира към темите на социалния контекст изобщо и да изпълнява 

социалните роли, съобразно адекватен поведенчески репертоар.  

                                                           
23

 Аронсон,Т., Т. Уилсон, Р. Эйкерт, Социальная психология. Психологические закониповедения 

человека в социуме. СПб-Москва, 2004, с. 24. 
24

 Фром, Е.,  Изкуството да обичаш. София, 2000, с. 53-79. 
25

 Ахиезер, А., Проблема субьекта: человек – субьект. В: Вопроси философии. Москва, 2007, с. 43, кн. 12.  
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Такова разбиране утвърждава значението на училищната възраст за успешността на социалната 

адаптация към интегралното общество и за подходящото време, в което се формира поликултурната 

идентичност и се операционализира съзнанието за мултиинтеграционния процес.  

В опозиция на разбирането за човека като автономна сфера, ролевата теория
26

 полемизира 

схващането за личността като интегрална част на социалния ред, т. е. – социалната роля е специфичен 

детерминант на човешката същност. Питър Бъргър и Томас Лукман [1996] дефинират ролята като 

“типизирана реакция на типизирано очакване” и подчертават, че тя “определя модела, според който 

индивидът трябва да играе в конкретната ситуация”[3].  

Изобщо за социокултурното развитие на личността в училищната възраст водещи са две основни 

тенденции:  

1. от една страна – добиване на личностна уникалност, наричана индивидуалност,  

2. от друга страна – формиране на социабилност, т. е. изграждане на поведенчески стереотип, 

който подпомага мултиинтеграционните процеси и утвърждава поликултурната идентичност.  

Макар и амбивалентно натоварени, съвкупно очертаните тенденции (1) и (2), резултират в качеството 

личност, което отдиференцира човешкия индивид от всяко друго живо същество. Като образователна 

институция именно училището е социалната платформа, върху която младата личност изпълнява 

многополюсни превъплащения
27

, израз на социалните роли, в които дефинира всекидневно 

себесъзнанието си, а именно: ученик, приятел, лидер, член на неформална общност, член на формалния 

екип, изпълнител пр. и така усвоява социални умения за поддържане на  формални и неформални 

отношения, основани на практиките за мултиинтеграция.  

Нещо повече, идентифицирането с ролята на ученика е първата заявка за възприемане на 

хетерономията в човешкия живот и за готовността за социално ориентиране към установените 

граждански права на живеене.  

В този контекст, изучаването на поведението на ученика има психологическо обяснение, относно 

умението за мултиинтегративност на личността, т.е. идентифицирането с ролята на ученика е 

своеобразен аналог на ценностната ориентация, че правилата на училището като институция, 

предпоставят съгласуваното и продуктивно взаимодействие. Така на преден план се откроява 

необходимостта от овладяване на широк диапазон на социални умения за живот, чрез който се 

екстериоризират характеристиките на конкретното ролево съдържание, присъщо на организацията в 

училище
28

.  

Следователно, в аспекта на приспособяване към институционалния ред на училището младата 

личност изработва механизми за ефективно организиране на собственото поведение, релевантно на 

актуалните и нормативни социални очаквания и оценки. Така се осъществява механизмът на 

идентификация между отделния индивид и принадлежността му към училищната институция.  

Педагогическата практика изобилства със случаи, в които подрастващия среща затруднения в 

адаптирането към културното разнообразие, от една страна и нормите на училищната институция, от 

друга страна
29

. В съвременната педагогическа психология посочените проблеми, разкриват негативите 

на цялостната социална адаптация, и в частност на мултиинтеграционния процес на представителите от 

всички етнически групи в училище.  

Това обуславя именно необходимостта от целенасочени възпитателни взаимодействия на учителите 

към учениците и концентрирана педагогическа работа за прилагане на образователна политика, която 

стимулира мултиинтеграционния процес, в контекста на интегралното общество и е в подкрепа на 

поликултурната идентичност при реализиране на социалното взаимодействие.  

 

3. ПОЛЗИ ОТ ПРОМОТИРАНЕ НА МОДЕЛА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА В 

ПОДКРЕПА НА МУЛТИИНТЕГРАЦИОННИЯ ПРОЦЕС И ПОЛИКУЛТУРНАТА 

ИДЕНТИЧНОСТ.   

В новото интегрално общество оцеляват социално отговорни индивиди, които знаят, могат и са с 

нарастващи възможности да бъдат и живеят съвместно с другите 
30

.  

                                                           
26

 Мийд, Дж., Разум, Аз & Общество. София, 1997, с. 303. 
27

 Знаков, В., Психология человеческого бития – одно из направлений развития психологии субьекта. В: 

Психологичесий журнал, Москва, 2008, том 29, №2., с. 26-47. 
28

 Огурцов, А., Интерсубьективность как поле философских исследований. В: Личность, культура. 

Общество, 2007. Вип1. (34) и Вип2. (36), с. 29. 
29

 Стойков, Ил., Педагогическа и възрастова психология. В. Търново, 2004, с. 54 - 79 
30

  Делор, Ж., Нова образователна концепция, 2010. 
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На всеки е известно, че постигането на социална устойчивост в разбирането на окръжаващия свят и 

отношенията в него е сложен, комплициран (а понякога дори и безрезултатен) процес
31

.  

Поставен в образователна ситуация всеки ученик запазва функцията си на активен субект. 

Субективността му, основаваща се на конкретната негова активност, често се явява причина за 

дисбаланс в преживяванията на личността, когато субективните очаквания не съответстват на 

обективната реалност
32

. Именно в такива моменти на неувереност, напрегнатост и безпокойство 

ученикът се нуждае от адекватна образователна подкрепа.  

По своето предназначение, при всяка обществена формация образованието представлява единство 

на два взаимно потенциращи се процеси: обучение и възпитание. И днес в съдържателните измерения 

на обучението се приписват като водещи функциите за изучаване на основите на науките, овладяването 

на езика и развитието на интелекта. Каква е същността на съвременното възпитание, тогава? Как то да 

отговори на прехода от индустриалното към интегралното общество?   

Промотирането на модела за образователна политика в подкрепа на мултиинтеграционния процес и 

поликултурната идентичност има за цел да преодолее неприемането на мултикултурализма и да 

редуцира изключването на хора от обществото, поради многозначните измерения на маргиналността.  

Базисно училищното образование следва да търпи трансформация. Неговата главна цел днес е да 

стимулира в максимална степен развитието на всички способности на учениците, формирайки истински 

връзки и отношения с другите за жизнеустойчиви отношения в условия на интегралното общество и 

въпреки мултикултурализма
33

.  

Уникалността на възпитателното взаимодействие, в контекста на модела за образователна политика 

в подкрепа на мултиинтеграционния процес и поликултурната идентичност се изразява в осигуряването 

на междуличностно пространство, в което учениците разполагат с условия за себеанализ и разпознаване 

на необходимостта от оползотворяване на ценности като:  

- права на човека;  

- социална солидарност;  

- взаимозависимост при социалните взаимодействия; 

-  върховенство на закона.
34

. 

Подкрепата на мултиинтеграционните процеси означава на младите хора да бъдат осигурени 

възможности за социална активност, които отразяват собствените им ценности, потребностите им да 

отстояват себе си като управляват конфликтите по посока на решаване и редуцирането им.  

Участието на учениците в педагогически дейности, базирани на модела, предоставя на всеки 

обучаем да изследва и на тази база да преоценява актуалната си житейска позиция и ситуация, като 

открива нови смисли и предефинира собствените си цели при мултиинтегративния процес, т.е. да се  

„намери” по нов начин
35

.  

Такова разбиране към личността на обучаемия, в контекста на разглеждания модела променя статуса 

на ученика от обект на въздействието към субект на промяната. Подобно интерпретиране на ролята 

на обучаемия позволява да се определи и крайния резултат от промотирането на модела, а именно 

осъзнаване от учениците, че ние хората разполагаме с ресурса да идентифицираме не само 

собствения си свят, но и този на човека до нас.  

Продуктът от реализацията на модела разкрива, че той е ориентиран както към вътрешния свят, така 

и към външната реалност на ученика. Единствено чрез търсенето на тяхното съответствие могат да 

станат “видими” измеренията на конкретната ситуация и дори на културния контекст и да се 

формулират алтернативите на поликултурна идентичност в условията на интегралното общество.  

Важно е и обсъждането на обстоятелството, че настъпващите промени у личността на обучаемия, в 

резултат от промотирането на модела са релевантни на логиката ‘от вътре навън’, т. е. от 

разбирането към поведението
36

, т.е. пътят на личностни промени в контекста на модела изразява 

съдържателните аспекти на динамиката на развитие в следната двукомпонентна последователност:  

 от егоцентризъм към индивидуализация и интеграция; 

                                                           
31

 Наришкин, А., Строение образа мира человека и соотношение понятий „знак-символ” и „значение-

смисл”. В: Вопроси психологии. Москва, 2005, кн. 1, с. 58 – 72 . 
32

 Салмина, Н., И. Тихонова, Т. Иволева, Социально желательное поведение детей и постороение 

отношение в новой социальной ситуации. В: Вопроси психологии. Москва, 2007, кн. 4. , с. 63 – 71. 
33

 Сергиенко, Е., От когнитивной психологий к психология субьекта. В: Психологический журнал, 2007, 

т. 28, №4., с. 13 – 52. 
34

 Соколов, З., Екзистенциалните структури на личността. В: Психология, декември, 2006, с. 82. 
35

 Непомнящая, Н., Ценностность как личностное основание. Москва-Воронеж, 2000, с. 59 – 123. 
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 Славская, А., Личность как себьект интерпретаций. Дубна, 2002, с. 73 – 108. 
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 от приемане на себе си към приемане на другите.  

С други думи, значимостта от промотирането на модела в подкрепа на поликултурната идентичност в 

училище има за свои същностни проекции:  

 оказване на подкрепа за пълноценна социална интеграция с другите; 

 ефективно изграждане на вътрешен психически статус, основан на идентифициране 

на собствените ресурси, независимо от различията с мнозинството;  

 създаване на условия за симетрични социални взаимодействия между субективната и 

обективната реалност;  

 идентифициране на собствените етнически зададени потребности, стремежи, 

намерения и реализиране задачите на индивидуалната жизнена ситуация. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Представеният анализ аргументирано извежда следните по-значими обобщения:  

Първо: Училищната възраст е труден и объркващ за индивида етап на диференциране на 

етноидентичността, но е времето, през което се осъзнават собствените ресурси, т.е. – за всеки 

подрастващ съществуват вътрешни условия за развитие на отговорност за живота си и за умения за 

функционално управление на конфликтите 
37

 
38

.  

Второ: Учителите, които придружават младите хора по пътя към тяхната житейска себереализация, 

следва да стимулират мултиинтеграционния процес, и промените на Аза етноцентризъм към 

поликултурност.  

Трето: Успешността на развитието през училищната възраст изисква осъзнаване на необходимостта 

от интеграция със социалната среда/другите. 

Четвърто: Преодоляването на затрудненията и негативните преживявания от сблъсъка с 

етническите различия през етапа на училищната възраст, изисква психологопедагогическа работа с 

учениците, която е:  

 базирана върху приемане на цялостната личност;  

 насочена към себеоткриване на вътрешните ресурси и насърчаване на използването 

им в ежедневието.  

Изложените аргументи разкриват, че подготовката на младите хора за успешна себереализация в 

интегралното общество изисква възпитателни взаимодействия, които стимулират мултиинтеграционния 

процес и формират у учениците поликултурна идентичност.  

Прилагането на такива възпитателни взаимодействия е отвъд традиционните професионални умения 

на педагога и предполага развитие на специфични метапедагогически компетенции у съвременния 

учител.   
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CULTURE OF GIVING IN EDUCATION – THE CHALLENG FOR THE 

CONTEMPORATY TEACHER 
Petrana Stoykova, Ph.D 

South-West University „Neofit Rilski”, Republic of Bulgaria petrana_stoikova@abv.bg    

 
Abstract: In 2015, within the project „Culture of giving in Education: social, institutional and personal 

dimensions”, funded by the Scientific Research Fund at the Ministry of Education were conducted 20 in-depth 

interviews with representatives of major donor organizations in education and some individual donors in 

Bulgaria. Some respondents have strongly emphasized on the role of the teacher in creating culture of giving 

among contemporary Bulgarians. 

The age of information technology is marked by rapid transformations in all social aspects and fundamental 

change in the interests of the new generations. The new approach in education focuses more on the ways 

students learn, rather than the material taught by teachers. A successful teacher should be more flexible in order 

to expand his competences; to think interdisciplinary and to be able to lead successful discussions in classrooms. 

Other important assets for the contemporary teacher are his abilities to work in a team; to be good psychologists 

and spend more time for individual work with his students. Being active in many non-formal educational 

activities, as well as his support for students during the whole process of education, makes the teacher a role 

model in the culture of giving in education.  

Keywords: Teacher, Education, Donation, Bulgaria 

  

КУЛТУРА НА ДАРИТЕЛСТВОТО В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО – 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯТ УЧИТЕЛ 
д-р Петрана Стойкова 

Югозападен университет „Неофит Рилски”, Република България petrana_stoikova@abv.bg   
 
Резюме: В рамките на проект на тема „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, 

институционални и личностни измерения”, финансиран от Фонд научни изследвания към Министерство 

на образованието и науката, през 2015 година бяха проведени 20 дълбочинни интервюта с представители 

на големи дарителски организации в сферата на образованието и известни индивидуални дарители в 

България. Част от интервюираните подчертават ролята на учителя за формирането на дарителската 

култура на съвременните българи. 

Векът на информационните технологии е свързан с трансформации във всички обществени сфери и със 

съществена промяна на интересите на новото поколение. Акцентът от това, което учителят преподава се 

измества върху това, какво и как учи ученикът. Учителят трябва да бъде много по-гъвкав, да разширява 

своята компетентност, да притежава способност за трансдисциплинарно мислене, да ръководи свободна 

дискусия, да бъде в състояние да работи в екип, да бъде добър психолог и да отделя все повече време за 

индивидуална работа с всеки един от своите ученици. Моделът на поведение, който задава чрез активно 

участие в различни извънкласни инициативи, безрезервна подкрепа на своите ученици и отговорност за 

тяхното бъдеще, го превръща в най-важния субект на културата на дара. 

Ключови думи: учител, образование, дарение, България 

 

1.  УВОД 

Всички страни по света са изправени пред предизвикателството, как да демократизират достъпа до 

качествено образование (и особено до качествено висше образование) при непрекъснатото повишаване 

на неговата цена. Търси се изход чрез диверсифициране на източниците на финансиране на 

образованието и въвеждането на различни модели на споделена отговорност. Разгръщането на 

филантропията в образованието, обаче е възможно само ако в обществото се формира специфична 

култура на дарителство. От тук произтича необходимостта от цялостно теоретичното осмисляне на 

дарителството като вид човешка активност, която е социално детерминирана и затова е своеобразен 

измерител на нивото на обществена солидарност и обществена ангажираност. 

 Създаването на т. нар. култура на дара, подобно на формирането на друг специфичен вид 

култура (политическа култура, правна култура, здравна култура, селска култура, култура на 

предприемачеството и т.н), трябва да започне в ранните етапи на социализация на личността. Ако 

приемем, че  възпитанието се състои в методичната социализация на младото поколение (Е. Дюркем)
39

, 
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то моралният стожер във възпитателният процес – учителят, е този, който по най-пряк начин може да 

сведе смисъла на дарението до съзнанието на ученика. 

  

2.  СОЦИАЛНА КОНСТРУИРАНОСТ НА КУЛТУРАТА НА ДАРА (Пепка Бояджиева)
40

 

Според Пепка Бояджиева социалната конструиранност на културата на дара има два, макар и свързани, 

аналитично разграничими аспекти. Първият се отнася до мястото на дара и даровия обмен в еволюцията 

на обществото. Вторият аспект визира формирането на култура на дарителство в процеса на 

социализацията на личността. 

Даровият обмен е системна характеристика на традиционните и предмодерните култури
41

. В 

традиционните общества практиките на дара пронизват всички сфери на социалния живот и именно в 

тях и чрез тях се определят социалните позиции и отношенията на господство. С развитието на 

модерното общество социалните взаимоотношения започват преимуществено да се основават на 

договора и паричната размяна. Това обаче не означава, че дарът изчезва или се маргинализира в сферата 

на частното. По-скоро „модерността . . . създава идеологии, които правят (дарът) невидим.”
42

  

 Даровата размяна може да се основава на различни форми: генерализирана реципрочност, при 

която се дава не за да се получи нещо в замяна и реакцията на дарения не се дефинира във времето, или 

от гл. т. на своето качество; балансирана реципрочност, при която е налице еквивалентна размяна, 

осъществена за кратко, и негативна реципрочност, при която всяка от двете страни се стреми да 

максимализира ползата за себе си за сметка на другата страна
43

. Различните общества се различават по 

доминиращата в тях форма на дарова размяна. 

Вторият аспект на социалната конструираност на културата на дара е свързан с разбирането на 

дарителството като индивидуална жизнена стратегия и визира нейното формиране в процеса на 

личностната социализация. 

В основата на културата на дарителство е формирането на хабитус, центриран около 

солидарността и доверието като социални ценности. Особено важно е да се подчертае, че „в основата на 

щедрото действие. . . стои не съзнателното намерение (пресметнато или не) на изолиран индивид, а 

предразположението, нагласата на хабитуса щедрост. . . и тази нагласа се придобива или чрез 

целенасочено преподаване. . . или чрез ранно и продължително пребиваване в социални среди, в които 

тя е безвъпросен закон на поведение”
44

. С други думи,  индивидуалната култура на дарителство се 

изгражда и зависи от развитостта на културата на дара на социалната среда, в която индивидите се 

формират и съществуват. В този смисъл личностната култура на дарителство е продукт на 

социализацията на индивидите. 

 

3. СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗПИТАНИЕ 

Социализацията е един процес на интеграция на индивида в генералната система на обществото. По 

думите на Мохамед Шеркауи [M.Chercaoui, 1986] тя е една трансформация от асоциално към социално 

съществуване, усвояване на категории на мислене, система от идеи, вярвания, традиции, морални 

ценности
45

. Тя е процесът, при който човешката личност възприема и интериоризира през своя живот 

социо-културните елементи на средата, интегрира ги към структурата на своята личност под влияние на 

опита и значимите други и се адаптира към социалното обкръжение където живее [Rocher,1968]
46

.  

Идеите за социализацията са свързани с един модел на човешкия индивид като активно 

усвояващ действителността. В този смисъл ролята на възпитанието е значима, защото чрез него се 

създава социалното цяло, а единичните желания се подчиняват на колективната воля [Дюркем]
47

.  
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Възпитанието за разлика от социализацията е преднамерен, целенасочен, предварително 

замислен и организиран процес. Р. Йорданова (2006) отбелязва, че от педагогическа гледна точка, този 

процес е система от взаимодействащи си компоненти – цели, задачи, принципи, форми, методи, 

средства, съдържание и е насочен към конкретен резултат, който обединява усилията на страните 

включени във възпитателното взаимодействие – ръководещи и ръководени педагогически субекти
48

. 

 Въпреки че семейството е основна институция на социализацията и възпитанието „се схваща по 

същество като частна и семейна работа”(Дюркем), осъществяваният контрол от родителите, тяхната 

авторитарна власт и демократичния стил във възпитанието се определят от нормите и правилата към 

които се придържат, от целите към които се стремят и средствата с които се постигат. В голяма степен 

обществото, посредством държавата, участва активно във възпитателния процес като определя 

ръководните принципи на своите членове. 

Съвсем правилно Дюркем определя, че възпитанието е по същество социална функция и 

държавата не може да не се интересува от него и всичко, което възпитанието трябва да бъде, в някаква 

степен е подчинено на нейното въздействие. Държавата облекчава семейното възпитание като 

предоставя училища, в които родителите, ако пожелаят могат да изпратят своите деца, не остава чужда и 

на случващото се в училищата, за които не отговаря пряко, възлага изпълнението на възпитанието на 

лица, ползващи се с определени гаранции, не допуска политизиране на училищното възпитание, както и 

налагане на собствените принципи от страна на възпитателя и посочва най-главните принципи, които 

съществуват в основата на нашата цивилизация - уважението към разума, науката, идеите и чувствата, 

залегнали в основата на демократичния морал, като осигурява преподаването им в училищата си и следи 

за това, децата да знаят за тях и навсякъде за тях да се говори с нужното уважение
49

. 

 На практика учителят като субект във възпитателния процес се оказва не по-малко важен от 

родителя. От авторитета му зависи утвърждаването на йерархията от ценности в съзнанието на 

подрастващите и превръщането на последните в отговорни и солидарни граждани към своето общество. 

От тази гледна точка учителят има изключително важна роля за формирането на културата на дара още в 

ранните етапи на процеса на социализация. 

 

4.  ЛИЧНИЯТ ПРИМЕР НА УЧИТЕЛЯ КАТО „ЕДИНСТВЕНА ПЕДАГОГИЯ”
50

 

Във връзка с методите на морално образование (наблюдение, вътрешна преработка и приложение) 

Петко Цонев подчертава, че най-важен жив пример за наблюдение е самият учител, който заразява 

повече от всичко. Още Сенека е казал: „Дълъг е пътя на наставленията, а къс тоя на примера”. Примерът 

освобождава детето от морални разсъждения. Ето защо учителят трябва да бъде внимателен през целия 

си живот, защото той не принадлежи на себе си, а е живо и главно пособие за наблюдение при 

нравоучението
51

. 

В не по-малка степен и днес, в света на глобализацията, той трябва бъде подготвен и 

внимателен. В условията на ценностен вакуум и необходимост от повече добри примери за подражание, 

учителят се превръща в още по-важна фигура във възпитателния процес.   
Интервюираните представители (20 на брой) на големи дарителски организации за образование и известни 

индивидуални дарители в България във връзка с проект на тема „Култура на дарителство в сферата на 

образованието: социални, институционални и личностни измерения” отчитат необходимостта от развитието на 

дарителската култура на съвременните българи и „личният пример на учителя като „единствена педагогия” 

за стимулиране на дарителството.  

Доброволното включване на учителя в различни извънкласни дейности и времето, което той 

отделя за личните проблеми и нужди на своите учениците, могат да се разглеждат като форми на 
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дарителство. В някои случаи извънредният труд и натовареност на учителя не са пряко свързани с 

образователна кауза, но примерът, който той дава е изключително важен във възпитателния процес. 

Учителят е този, който свежда по най-пряк начин нравствените идеи на своето време до 

съзнанието на ученика.  Безспорна е неговата роля за културното развитие на подрастващото поколение. 

Според един от респондентите „дарения в материалната база са честа практика, но те нямат това 

незабавно въздействие върху резултатите, нагласите, мотивацията. Все повече прокламираме да се 

въздейства върху нагласите и мотивацията на учителите (човешкия капитал), което неминуемо влияе и 

върху представянето и резултатите на децата”. 

Съвсем правилно в книгата „Academic Duty”, Д. Кенеди обобщава, че да бъдеш учител, означава 

да бъдеш много неща – комуникатор на практика, треньор за подобряване на уменията, вдъхновител на 

творческо прозрение или деликатен ръководител към аналитична мисъл, професионален ментор и много 

повече
52

. От учителя зависи формирането на грамотни, мислещи и отговорни за бъдещето си граждани. 

 

5. СТИМУЛИРАНЕ НА ДАРИТЕЛСТВОТО В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО – 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ 

Според един от респондетите, интервюиран във връзка с посочения в предходната точка проект, освен 

значението на личният пример, учителят и реално дарява в образователния процес. Така например „един 

учител тръгвайки с деца на екскурзия не е 8 часа с тях, а 24 часа. Така че една част от времето е 

абсолютно дарителство от страна на учителите към този процес”.   

Вероятно е вярно твърдението, че „колкото са по-големи, толкова са по-видими тези дарения”, а 

ако не са материални сигурно са и още по-незабележими.  Както правилно се отбелязва „често като 

общество се фиксираме върху големите материални дарения – под формата на вещи или финансови 

средства и пренебрегваме голямото количество различно по вид и насока дарителство под формата на 

доброволен труд. Именно този вид дарителство създава много повече енергия, свързана с подобряване 

на общото усещане за благоденствие в дадена общност.” 

Дарителството в сферата на образованието от страна на учителя се свързава преди всичко със 

създаването на чувство за общност и стимулирането на дарителска активност у учениците. Не винаги, 

обаче тази форма на дарителство бива забелязяна и призната от обществото. Причина за това е както 

нематериалното измерение на даранението, така и приемането му като задължителен елемент от 

хуманната учителска професия. 

  „Дарителството е отношение”, което понякога включва три страни - дарител, дарен и 

посредник. Учителят-дарител може да служи само за пример на своите ученици и на обществото като 

цяло. В случаите, обаче когато е трета страна, ролята му на посредник не е изключено да бъде 

критикувана. 

 Изследваните лица дават различни примери за дарителство в образованието в България като 

обръщат внимание на отчетността на учителя и/или училищното ръководство към „многото като 

количество дарители, които участват с малки, но редовни средства или усилия”. В ролята на посредник, 

учителят не получава винаги доверие и дори може да се окаже причина дарението да не бъде 

осъществено. 

 Респондените са съгласни с твърдението, че „всички родители в едно училище редовно даряват 

различни суми, които най-често се свързват с подобряване на материалната база или закупуване на 

различни учебни и образователни средства” и стимулирането на тази дарителска активност зависи най-

вече от правомерното използване на даренията от страна на училищното ръководство.  

Един от интервюираните съвсем правилно отбелязва, че „доверието и сигурността у партньора-

дарител се изграждат и затвърждават именно чрез прозрачно и точно управление на средствата”. 

Наличието на доверие между страните на дарението е предпоставка за увеличаването както на броя 

дарения, така и на техния размер. 

Контролът над разходването на дарените средства, може да се определи като предизвикателство 

пред учителя като посредник. Според по-голямата част от интервюираните този контрол в България е 

недостатъчен или липсващ. Във връзка с това един от респондентите посочва, че „като цяло 

образователната система е доста непрозрачна по отношение на финансирането си, което предполага 

доста занижени възможности за контрол и влияние на дарителите върху начина, по който се ползват 

техните дарения”, друг споделя, че „от изключителна важност е да се въведат система за проследяване 
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на резултатите и система за публичност”, трети пък е на мнение, че „училищата са изключително големи 

длъжници на родителите по отношение на тези дребни, но регулярно от всички събирани дарения по 

отношение на това за какво и как отиват в училище...училищните ръководства трябва да имат много 

ясен отчет пред всички родители, не само пред училищното настоятелство затова какви средства, по 

какви линии са набрани през годината и за какво са използвани. Т.е. трябва да има един много публичен 

училищен бюджет, който да е достъпен за всички, защото неяснотата за начина по който се разпределят 

училищните бюджети влияе и на учителите, и на децата, и на родителите, защото макар това да не е 

формално, това се говори, генерира недоверие и напрежение.”. 

Проблем се оказват „ясните правила как се прави и как се оповестява,  какъв е капацитетът за 

дарения и дарителски средства”. Така например „понякога се събират пари за инфраструктура в 

училищата и много от даренията не са декларирани”. Разрешаването му ще внесе яснота и прозрачност 

върху разходването на дарените средства, а от тук и върху мотивацията за дарение.  

Регламентацията на начините на дарение в сферата на образованието и осигуряването на 

прозрачност при разходването на дарените средства са въпроси, решенията на които до голяма степен 

зависят от учителите и по-точно от начина по който те „разбират смисъла от това да поддържат активна 

обратна връзка по отношение на това как са използвани дарените средства”.  

  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Културата на дара може да се разглежда като важен елемент от възпитателната и образователна системи. 

Както правилно отбелязва проф. Минко Балкански „дарителството трябва да е един обмислен акт”, 

защото в противен случай няма дарение в истинския смисъл. Гражданите трябва да са достатъчно 

запознати „със стойността и с влиянието, което дарението ще окаже за бъдещото развитие на 

обществото”. Учителят е този, който по най-добър начин може да отговори на това предизвикателство. 
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Abstract: Knowledge management is a key asset and plays a pivotal role in modern society. It is crucial to 

organizations of any type and size, but its importance is crucial in educational institutions in Europe. The 

European Commission promotes ‘close, effective links between education, research, and innovation – the three 

sides of the ‘knowledge triangle’.’ Knowledge management is a main topic also for UNESCO which ‘works to 

create inclusive knowledge societies and empower local communities by increasing access to and preservation 

and sharing of information and knowledge’. This UNESCO policy is based on four pillars: freedom of 

expression; universal access to information and knowledge; respect for cultural and linguistic diversity; and 

quality education for all.’ The International organization for standardization, ISO, also has issued standards such 

as the popular ISO 9000 series which deal with knowledge management. The latest edition of ISO 9001:2015 in 

its clause 7.1.6 Organizational knowledge devotes more specific attention to knowledge management than the 

previously used Competence of human resources. In addition, clause 6.7.2 Knowledge, and 9.4 Learning of ISO 

9004:2009 give more clues how universities and schools can benefit from implementing a quality management 

system standard for achieving sustainable success. This context defines the conditions in which a European VET 

(Vocational Education and Training) project DESK (Develop, Evaluate and Save Knowledge) has united the 

strengths of German, Austrian, Slovenian and Bulgarian educational institutions. The project deals with defining 

critical knowledge for the partner organizations, implementing custom tailored solutions to knowledge 

management issues, and disseminating good practices in order to assure better knowledge management, to 

propose national guidelines, and to help introduce the successful cases at European level.  

Keywords: knowledge management, develop, evaluate and save knowledge, DESK project. 
  

1. INTRODUCTION  

Knowledge management has always been a key competitive factor. The abundance of information coupled with 

the intensity of the lives we live today may mislead us that we know more than our predecessors. General 

knowledge passes from one generation to the next with some inevitable losses, but is also enriched with new 

practices and additional skills acquired in different contexts. Organizational knowledge shares some similarities 

with general knowledge but it is crucial for the sustainability of companies and institutions.  

Being established representatives of the educational system, schools and universities play a pivotal role in 

developing, preserving, sharing, and disseminating knowledge. The social responsibility of the educational 

institutions is immense because they shape the future intellectual elite of any nation, provide skilful craftsmen 

for the industry, and help maintain and increase the level of professional training and experience of the 

workforce. 

The problem of poor knowledge management is multifaceted.  

In its publication ‘Towards Knowledge Societies’ UNESCO suggests that ‘adequate knowledge management 

help to dispel fears, to remove constraints and to reduce the uncertainty associated with the advent of complex 

societies’ [7]. 

According to the EU Strategy for the Danube Region [1] ‘the share of highly educated people in the Danube 

Region is lower than the EU27 average.’ Brain drain is not an uncommon phenomenon, the best often leave. 

This is in contrast with the traditionally solid education system, with many universities and high schools. 

Another shortcoming of education in the lower Danube region is that its quality is variable and not relevant to 

labour market needs. The prestige of the teaching profession is low, teachers, especially in schools, are ageing. 

Young specialists find it hard to stay in the teaching profession due to limited induction training and lack of 

ongoing support by peers. Resistance to change is another factor which hampers the process of knowledge 

transfer between more experienced and new colleagues, between the ‘blackboard and chalk’ teachers and the 

computer savvy ones.  

The project DESK focuses on the problems of knowledge management in schools and universities and attempts 

to provide meaningful and sustainable solutions. 
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2. GOOD PRACTICES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT  

The mission of educational institutions to serve as a knowledge hub is supported and enhanced by implementing 

EU directives, laws, and standards, by the activities of various governmental and non-governmental 

organizations, and by the development and implementation of good practices.  

 

 EU Guidance Documents: Europe 2020 is the key EU commitment to more and better jobs, and 

smart, sustainable, and inclusive growth. Its five main priorities are: promoting employment; improving the 

conditions for innovation, research and development; meeting climate change and energy objectives; improving 

education levels; and promoting social inclusion in particular through the reduction of poverty, and addressing 

the challenges of ageing. Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) 

[6] addresses knowledge management issues and proposes close links between research, innovation and 

education in the context of the so called knowledge triangle. VET organizations can contribute to addressing the 

objectives of Horizon 2020, including the societal challenges, by actively participating in the knowledge 

triangle. Universities can contribute to the knowledge transfer process by making scientific knowledge more 

accessible, by ensuring open access to scientific publications, by training VET teachers and upgrading their 

qualifications, and other means of cooperation. 

The EU Strategy for the Danube Region [1] provides a sustainable framework for policy integration and 

coherent development of the Danube Region. It addresses a plethora of issues and problems which are 

segmented into 4 pillars and 11 priority areas.  

The pillar 'Building prosperity' is supported by the priority areas PA 07 'To develop the Knowledge Society 

(research, education and ICT)', PA 08 'People and skills', and PA 09 'Competitiveness'. The EUSDR has 

recognized and awarded the 'PA7 Flagship Project Label' to 7 projects. It is worth noting that one of them- 

Danube:Future [8] proposes, in the White Paper resulting from this project, to create transformative knowledge. 

Such knowledge necessarily needs to incorporate traditional, livelihood-based forms but calls for new ways of 

learning, also of learning from the past. The authors point out that 'such a mode of knowledge production needs 

cooperative structures'. They propose the development of a joint knowledge base on research and capacity 

building in the Danube region as the vehicle for achieving this knowledge management goal. 

 

ISO Standards: The International Organization for Standardization (ISO) develops and publishes 

numerous standards. It is important to list some of the standards which specify requirements for management 

systems and more specifically, the standards which directly refer to knowledge management as a sustainability 

tool. 

ISO 9000 outlines the fundamental principles and terminology used in quality management systems [2]. One of 

the seven quality management principles- engagement of people, suggests that one of the ways towards better 

involvement of staff is to facilitate open discussion and sharing of knowledge and experience between 

colleagues. The knowledge gained in the organization upon analysis of performance and management review 

can lead to innovation if the corporate culture and management style provide the necessary context and 

conditions. This is closely connected to the second quality management principle, i.e. leadership, which states 

that 'Leaders at all levels establish unity of purpose and direction and create conditions in which people are 

engaged in achieving the organization’s quality objectives.' As the quality guru W. E. Deming said: 'Drive out 

fear.' People will be willing to share their knowledge when they feel secure, and yet better- supported and 

promoted by the top management for helping their colleagues improve their competence. 

 

The fifth edition of the well-known and widely used standard ISO 9001 got issued in September 2015 [3]. The 

new version of this international standard, which defines the requirements for a quality management system, has 

brought about some significant changes. Along with the new term 'Risk-based thinking', and the SIPOC process 

model, comes defining the internal and external context of the organization. Clause 4 of the standard says, 

'Understanding the internal context can be facilitated by considering issues related to values, culture, knowledge 

and performance of the organization.' This forerunner announces the coming of a larger and totally new topic, 

especially in comparison to the previous editions of the standard.   

Organizational knowledge (Cause 7.1.6) is an integral part of the processes which support the operation or 

functioning of the organization. The standard requires each organization to determine what knowledge is 

necessary both for the operation of its processes, and ‘to achieve conformity of its products and services’. Since 

the main product of schools and universities is actually the service of educating or teaching, conformity should 

be aligned to international and national educational standards. ISO 9001 then continues with the requirement to 

maintain knowledge and to make it available to relevant interested parties- teaching staff, administrative staff, 

students, etc., to the extent necessary. 
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Having in mind the necessity to address the constantly changing needs and trends, the school and/or university 

are supposed to consider the level of their current knowledge, and then to determine how to acquire or access 

any necessary additional knowledge and required updates. 

Organizational knowledge, just like personal knowledge, is specific and is generally gained by experience. 

Thus, the knowledge management process must involve some form of exchange of experience between 

colleagues. This information should be used and shared in order to achieve the objectives of the school and/or 

university. ISO 9001 specifies the following sources of organizational knowledge: 

- Internal sources: for example, intellectual property, knowledge gained from experience, lessons 

learned, capturing and sharing undocumented (tacit and explicit) knowledge and experience, etc.; 

- External sources: standards, academic publications, feedback from customers or suppliers (for example 

external lecturers). 

In its Annex A.7 ISO 9001 further emphasises on the importance of organizational knowledge. The reasons for 

including this clause of the standard are: 

- To safeguard the organization from loss of knowledge due to staff turnover or failure to capture and 

share information; 

- To encourage the organization to acquire additional knowledge by learning from experience, 

mentoring, benchmarking, etc. 

 

ISO 9004 ‘Managing for the sustained success of an organization - a quality management approach’ [4] provides 

guidance for organizations which realize that the requirements of ISO 9001 are no more than a first step on the 

long path to perfection. This standard advises an organization to ensure that resources (such as natural resources, 

materials, energy, equipment/infrastructure, facilities/work environment, knowledge, finance, suppliers and 

partners, and people/staff) are used effectively and efficiently. The last two terms mean to achieve the stated 

objectives, and to do so in an economic way, with the least amount of waste. People in the organization are 

expected to be competent, involved and motivated. 

Clause 6.7 of ISO 9004:2009 titled ‘Knowledge, information and technology’ says that the organization should 

establish and maintain processes to manage knowledge, information and technology as essential resources. Steps 

in the proposed knowledge management process are: identification of knowledge needs, obtaining the necessary 

knowledge, maintaining the organizational knowledge, protecting the knowledge and making it available to 

specific interested parties, letting them use it, and evaluating the whole process. 

The principal of the school or the rector of the university, and their managing teams, should assess how the 

organization's current knowledge base is identified and protected. It is also important to consider how to obtain 

the knowledge required to meet the present and future needs of the organization. The creation of a knowledge 

base can facilitate the learning process of the entire organization. The organizations management can recognize, 

support, and reward the improvement of people's competence, through processes for learning and sharing of 

knowledge. 

In its Annex A, ISO 9004 provides a self-assessment tool for organizations. This is a kind of reference table 

consisting of key elements and subclauses of the standard, and maturity levels with specific descriptions of what 

the organization is supposed to do if it claims to be at a certain maturity level. For example, in the case of 

learning in the organization, the description of the lowest ‘Level 1’ says ‘Learning occurs randomly at an 

individual level.’, and the highest ‘Level 5’ is ‘The organization’s processes for learning are shared with 

relevant interested parties, and support creativity and innovation’. Once the self-assessment is complete, the 

organization can use the description of the next higher maturity level to come up with ideas for further 

development and improvement. 

The international standard ISO 10018 defines competence as the ability to apply knowledge and skills to achieve 

intended results [5]. Thus, knowledge is a valuable asset to an organization when it is applied in line with the 

business strategy and goals. The main part of the standard, which significantly differs from the previous edition 

of ISO 9001 (2008), is clause 4. It is devoted to management of people involvement and competence. Figure 1 

depicts the competence acquisition process at organizational level. It can be said that this process follows the 

Deming-Shewhart management cycle, known as Plan – Do – Check – Act, or PDCA with the addition of the 

SPIOC logic, where S stands for supplier (who may be both internal and external to the organization), I – inputs, 

P – process steps, O – outputs, and C – customer (also internal or external). After analysis of the long-term and 

short term competence needs, the competence acquisition process is planned, and then implemented. The 

purpose of the evaluation is to establish possibilities for further improvement based on the analysis of the 

implementation stage. If the process has been successful, it can be stored into the knowledge database. If not, a 

lessons learned form can be completed and retained for future reference. Depending on the specific case, the 

feedback loop can lead to repeating the implementation, developing a new plan, and / or analysing the causes for 

poor performance. 
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Fig. 1 – Process for competence acquisition (based on ISO 10018*)  

* - the numbers on the figure indicate clauses of ISO 10018:2012. 

 

Two additional ISO standards can be of help to any educational organization which looks for guidance and 

improvement ideas for its knowledge management processes: 

- ISO 10015:1999 ‘Quality management - Guidelines for training’, and the more recent 

- ISO 29990:2010 ‘Learning services for non-formal education and training - Basic requirements for 

service providers’. 
 DESK Project: The project DESK ‘Develop, Evaluate and Save Knowledge - Knowledge Continuity 

in Vocational Education’ (2014-1-DE02-KA200-001643) is an ERASMUS+ project which involves partners 

from 4 countries (Germany, Austria, Slovenia, and Bulgaria) and 8 institutions: 

- Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen in Esslingen, Baden-

Württemberg; 

- Max-Eyth-Schule, Stuttgart; 

- Fachberufsschule Villach 1; 

- Šolski Center Nova Gorica; 

- Technical University Sofia; 

- University of Ruse 'Angel Kanchev'; 

- Professional School of Telecommunications, Sofia, and 

- Vocational High School of Clothing and Design 'Nedka Ivan Lazarova', Ruse. 

The distribution of partners allows better understanding of national, regional and local similarities, drawing 

parallels between different educational levels (school and university), exchange of knowledge and experience. 

The main outputs of the project shall be: 

- National guidelines for Knowledge Continuity in VET-Organizations; 

- Handbook of Knowledge Continuity in VET-Organizations; 

- Knowledge Retention in VET-Organizations - Train-the-Trainer-Seminar, etc. 

 

3. METHODOLOGY  

The project methodology roughly follows the process, presented on Fig. 1, and involves a sequence of steps 

which aim to retain and develop knowledge in the vocational training system. In the specific case of the 

University of Ruse ‘Angel Kanchev’ these steps are:  

1. Preparing a national analysis: analysis of the existing educational system in Bulgaria and its regional 

characteristics which influence the way knowledge management in implemented.   

2. Defining the concept of critical knowledge: developing better understanding of what is critical 

knowledge for the teaching and administrative staff at the University of Ruse.   

3. Identifying ‘local’ best practices in knowledge management: looking for positive examples when 

knowledge has been shared between experienced and retiring staff, and newly hired personnel; 

4. Defining the target group for implementing the identified best practices: the target group selected for 

initial testing of the project consists of recently employed teaching staff with experience of less than 3 years. 
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5. Preparing curricula for the pilot project ‘Training Courses for the Development of University 

Corporate Culture’: topics for the curricula were selected based on a needs’ assessment questionnaire.  

6. Carrying out of the training courses: the specialized courses are taught by authorities in the specific 

domain, usually established and renowned professors with rich practical experience and willingness to give back 

to their younger colleagues. 

7. Collecting feedback from the participants: all participants will fill-out questionnaires upon completion 

of the courses. They will have the opportunity to share their opinion with peers and mentors alike. 

8. Using the feedback for continuous improvement of the curricula. 

9. Developing a section of the handbook of knowledge continuity. 

10. Participating in the preparation of the ‘National guidelines for Knowledge Continuity in VET-

Organizations’ – the case of Bulgarian educational institutions. 

 

An added value for each partner is the specific system for giving feedback and generating ideas, established by 

the Management Committee of the project. This allows each team to incorporate new tools and techniques in 

their initial project idea for knowledge management. 

 

4. CONCLUSION  

The European project DESK is a joint effort of universities, VET schools, and training organizations 

aiming to develop, evaluate and save knowledge. Some good practices have already shown success during 

implementation in the University of Ruse, as well as in the other partner organizations. Even more promising 

outcomes in the form of national and European guidelines for knowledge management are about to be delivered 

to stakeholders and interested parties. 
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MODELS OF LEARNING IN LEARNING ORGANIZATION 
Radmila Micić Ph.D 

University of Priština, Faculty of Economics – Kosovska Mitrovica, Republic of Serbia 

radmila.micic@pr.ac.rs 

 
Abstract: Contemporary organizations do business in turbulent surroundings, so the ability of permanent gain 

and use of new knowledge becomes a key factor for their survival and develop. Learning represents the most 

valuable resource of the organization and the main challenge of the 21
st
 century. With learn we acceptance new 

knowledge, skills and abilities. Learning leads to change and organization acquires and a competitive advantage. 

Learning has positive effects on individual, organization and society. Business globalization, rapid technological 

changes, cultural differences, have initiated the necessity of forming learning organizations. These are 

organizations that continually learning, develop systemic thinking, shared vision, teamwork, open 

communication, faster the culture of togetherness, development of employees. The focus of these organizations 

is constantly supporting and encouraging organizational learning. The paper discusses models of learning in 

learning organization. The goal of this work is to point out the significance of the organizational learning for key 

competencies high organizational performances and provide a competence advantage on the market. The 

presentation begins with the definition of learning and organizational learning. Then, the organizational design 

characteristics of the learning organization will be shortly presented. After that, some of learning models will be 

presented. In order for organization to be ready to support learning, it should be flexible, open, decentralized. It 

should invest into development of the employees, to encourage community, good human relations, open 

communications and acceptance of changes. The research done in this work is theoretical character and the 

method of analysis and synthesis will be use.   

Keywords: learning, organizational learning, models of learning, organization 

 

MODELI UČENJA U ORGANIZACIJAMA KOJE UČE 
Prof. dr Radmila Micić 

Univerzitet u Prištini, Ekonomski fakultet Kosovska – Mitrovica, Republika Srbija 

radmila.micic@pr.ac.rs  
 

Rezime: Savremene organizacije posluju u turbulentnom okruženju, te sposobnost permanentnog sticanja i 

korišćenja novog znanja postaje ključni faktor njihovog opstanka i razvoja. Učenje predstavlja najvredniji resurs 

organizacije i glavni izazov u XXI veku. Učenjem se stiču nova znanja, veštine i sposobnosti. Učenje dovodi do 

promena i organizacija stiče konkurentsku prednost. Učenje ima pozitivne efekte na pojedinca, organizaciju i 

društvo. Globalizacija poslovanja, brze tehnološke promene, kulturne razlike, inicirali su neophodnost 

transformisanja tradicionalnih organizacija u organizacije koje uče. To su organizacije koje kontinuiranio uče, 

razvijaju sistemsko mišljenje, zajedničku viziju, otvorene komunikacije, neguju kulturu zajedništva, timski rad, 

razvoj zaposlenih. U fokusu ovih organizacija je permanentno podržavanje i podsticanje organizacionog učenja. 

U radu se razmatraju modeli učenja u organizacijama koje uče. Cilj ovog rada je da ukaže na značaj  učenja kao 

ključne komponente za kreiranje visokih performansi organizacije i sticanje konkurentske prednosti na tržištu. 

Izlaganje započinjemo definisanjem učenja i organizacionog učenja. Zatim ćemo ukratko prikazati 

karakteristike organizacija koje uče. Nakon toga ćemo izložiti neke od modela učenja. Da bi organizacija bila 

spremna da podržava učenje ona treba da bude fleksibilna, otvorena, decentralizovana. Treba da ulaže u razvoj 

zaposlenih, da podstiče zajedništvo, dobre međuljudske odnose, otvorene komunikacije i prihvata promene. 

Istraživanje je teorijskog karaktera i koristićemo metodu analize i sinteze.  

Ključne reči:  učenje, organizaciono učenje, modeli učenja, organizacija 

 

1. UVOD  

U uslovima turbulencije, dinamičnosti i kompleksnosti okruženja u kome posluju savremene organizacije, 

učenje postaje imperativ opstanka, rasta i razvoja. Sposobnost organizacije da permanentno uči predstavlja 

osnovnu pretpostavku za razvoj ključnih kompetentnosti. Ključne kompetentnosti se izgrađuju tako što 

organizacija uči kako da brže, kvalitetnije i uz niže troškove obavlja poslovne procese. Dakle, organizacija uči 

kako da na superiorniji način od svojih konkurenata ostvaruje visoke performanse. Pri tom, nije dovoljno samo 

da uči, već je potrebno da uči brže od konkurencije. Dakle, danas, kada je okruženje organizacije turbulentno i 

nesigurno, kada je potrebno konstantno kreiranje novog znanja i njegovo širenje kroz organizaciju, učenje 

postaje osnovna pretpostavka organizacije da ostvari konkurentsku prednost na tržištu.  

Da bi opstale u turbulentnim uslovima privređivanja, organizacije treba da sa tradicionalnog način poslovanja 

pređu na savremeni način organizovanja i funcionisanja. Savremena organizacija mora da podstiče i podržava 

mailto:radmila.micic@pr.ac.rs
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učenje i da svoj celokupni dizajn prilagodi tako da podstiče učenje, širenje i deljenje znanja kroz organizaciju. 

To znači da treba da prilagodi svoju organizacionu strukturu, da promeni kulturu, sistem nagrađivanja, 

motivisanja itd. 

Cilj ovog rada jeste da ukaže na značaj  učenja kao ključne komponente za kreiranje visokih performansi 

organizacije i sticanje konkurentske prednosti na tržištu. U radu ćemo, najpre, definisati učenje i organizaciono 

učenje. Zatim ćemo opisati karakteristike organizacije koja uči. Na kraju ćemo opisati nekoliko modela učenja. 

 

2. POJAM UČENJA I ORGANIZACIONOG UČENJA  

Učenje predstavlja proces u kome pojedinac stiče znanja, sposobnosti i veštine kroz iskustvo, razmatranje, 

istraživanje. Učenje se može definisati kao relativno permanentna promena u načinu ponašanja koja je rezultat 

vežbe, iskustva, obrazovanja ili usavršavanja. Pri tom, promena ponašanja uključuje prihvatanje novih veština, 

znanja i sposobnosti
53

. Učenje predstavlja centralni resurs i glavni izazov 21. veka, najsnažnije, 

najprimamljivije, najzaslužnije i najprijatnije iskustvo koje pojedinac ili grupa može doživeti
54

. Učenje se može 

definisati kao proces u kome pojedinac znanja, veštine i stavove savladava iskustvom, razmatranjem, 

istraživanjem i obukom
55

.  

 Iz navedenih definicija učenja uočavamo tri bitna elementa učenja. Prvo, učenje je proces koji traje, koji nema 

kraja i nikada se ne završava. Drugi element se odnosi na to šta se stiče procesom učenja, a to su: znanje, 

veštine, sposobnosti. Treći element definicija nam govori o tome kako pojedinci to stiču – iskustvom, 

posmatranjem, istraživanjem, obukom. 

U stručnoj literaturi postoji veliki broj definicija organizacionog učenja. Izdvojićemo nekoliko  radi uvida u 

različita viđenja ovog pojma. Organizaciono učenje se može definisati kao ''proces kroz koji menadžeri nastoje 

da podstaknu želju i sposobnost članova organizacije da razumeju i upravljaju organizacijom i njenim 

okruženjem na način da donose odluke koje kontinuirano povećavaju organizacionu efektivnost''
56

. 

Organizaciono učenje se definiše kao promena u kognitivnim strukturama i ponašanju članova organizacije koja 

obezbeđuje podizanje sposobnosti organizacije da se prilagodi svome okruženju
57

. Organizaciono učenje 

predstavlja ''stalni proces promena koje znače unapređenja, inoviranja i poboljšanja u proizvodnji, uslugama, 

potrošačkom servisu i drugim sektorima, koje nastaju kao rezultat iskustva i novih znanja do kojih je došla jedna 

organizacija
58

''.  

Iz navedenih definicija uočavamo da organizaciono učenje predstavlja proces od ključnog značaja za opstanak i 

uspeh organizacije i da se vezuje za performanse organizacije. U fokusu organizacionog učenja su promene - 

kognitivne ili bihejviorističke prirode, i inovacije koje podrazumevaju prihvatanje novih znanja, veština i 

sposobnosti. Dakle, organizaciono učenje predstavlja kontinuirani proces stvaranja i usavršavanja sposobnosti 

organizacije za promene i prolagođavanje okruženju. 

Učenje ima pozitivne efekte na pojedinca, organizaciju i društvo
59

: 

 Za pojedinca: ono je ključ razvoja ljudskog potencijala; povećava efikasnost učenja; kapacitet učenja je 

imovina koja se nikada neće istrošiti; učenje pomaže pojedincu, da shvati, da je učenje više od 

formalne nastave i treninga. 

 Za organizaciju: učenje povećava kapacitete zaposlenih, sa kojim oni više doprinose uspehu cele 

organizacije; učenje olakšava razumevanje ciljeva, vizije i poželjnog ponašanja u organizacijama; 

fokusiranje na učenje, bilo da je reč o planiranom ili neplaniranom procesu, formalnom ili 

neformalnom, povećava sposobnosti i broj solucija za postizanje ciljeva organizacije; doprinosi 

postizanju ravnoteže između dugoročne i kratkoročne efikasnosti. 

 Za društvo: društvo preživljava i napreduje na osnovama koje pruža učenje; fokusiranje na osvajanje i 

raspoređivanje znanja doprinosi integritetu društva; individualno  i kolektivno učenje vodi društvu bez 
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diskriminacije, koje učvršćuje demokratiju; učenje povećava kapacitete pojedinaca, i time doprinosi 

kreiranju savremenog i savršenijeg društva. 

Senge smatra da će u budućnosti uspeti one organizacije koje podstiču učenje na svim nivoima. Prema ovom 

autoru svet postaje sve više međusobno povezan, a poslovanje sve složenije i dinamičnije. Iz tih razloga više 

nije dovoljno da samo jedna osoba uči za celu organizaciju, niti je moguće da svi samo slede naloge ''velikog 

stratega''
60

. Za menadžere je bitno da podstiču učenje na četiri nivoa, i to: individualnom, grupnom, 

organizacionom i interorganizacionom. Na individualnom nivou potrebno je podsticati učenje novih veština, 

normi i vrednosti koje pojedincima omogućavaju da unaprede svoje lične sposobnosti, a time i kompetentnosti 

organizacije. Na grupnom nivou potrebno je da menadžeri ohrabre učenje kroz afirmaciju grupa, timova, tako da 

zaposleni mogu da razmenjuju znanja, veštine i sposobnosti u rešavanju problema. Na organizacionom nivou 

menadžeri mogu da podstaknu učenje kroz organizacionu kulturu. Na interorganizacionom nivou učenje se 

podstiče kroz imitiranje i kopiranje drugih. 

 

3. KARAKTERISTIKE ORGANIZACIJE KOJA UČI  

Savremeni trendovi iz okruženja: globalizacija tržišta i konkurencije, brze tehnološke promene, informatizacija 

poslovanja, promene u demografskoj strukturi, kulturne razlike, izvršili su snažan uticaj na organizacije da 

postanu učeće. U današnjem turbulentnom okruženju, u kome su tržišta globalna, a dinamika poslovanja sve 

intenzivnija, transformacija organizacija postaje neminovnost. Da bi odgovorile izazovima opstanka, savremene 

organizacije moraju da se preobraze u organizacije koje podstiču stvaranje, širenje i korišćenje novog znanja, 

odnosno u organizacije koje uče. 

Senge učeću organizaciju definiše kao onu u kojoj ljudi kontinuirano proširuju svoju sposobnost za kreiranje 

rezultata koje istinski žele, u kojoj se novi i ekspanzivni modeli razmišljanja pojavljuju, u kojoj se forsira 

kolektivna aspiracija i u kojoj ljudi uče kako da zajedno uče. Bitne odlike učeće organizacije su
61

 :  

 

 Kontinuirano učenje - podrazumeva da zaposleni kontinuirano razmenjuju znanja između sebe i svoj 

posao koriste kao osnovu za primenu i sticanje novih znanja. 

 Generisanje i razmena znanja - podrazumeva da organizacija kreira sistem za kreiranje i razmenu 

znanja. 

 Sistemsko kritičko mišljenje - podrazumeva da organizacija osposobljava zaposlene da organizaciju 

percipiraju kao celinu, sastavljenu od delova koji su u međusobnoj interakciji, i da stalno proveravaju 

polazne pretpostavke. 

 Kultura učenja - podrazumeva da organizacije nastoje da kreiraju kulturu u kojoj je učenje osnova za 

nagrađivanje i unapređenje i koje je podržano strategijom organizacije i od strane menadžmenta. 

 Ohrabrivanje fleksibilnosti i eksperimentisanja - podrazumeva da organizacija podstiče zaposlene da 

preuzimaju rizik, da budu inovativni, da tragaju za novim idejama, isprobavaju nove procese i razvijaju 

nove proizvode i usluge. 

Učeća organizacija se može definisati kao ona organizacija u kojoj je svaki njen član angažovan u 

identifikovanju i rašavanju problema, u omogućavanju kontinuiranog eksperimentisanja sa organizacijom, u 

njenom permanentnom menjanju i unapređenju, i u kojoj kao posledica svega toga, dolazi do unapređenja 

organizacionih sposobnosti, rasta, učenja i ostvarenja ciljeva
62

. 

Tradicionalne organizacije su orijentisane na sadašnji trenutak i profit. Za razliku od njih, organizacije koje uče 

su orijentisane na budućnost i temelje se na učenju. Svi zaposleni u organizaciji moraju biti uključeni u proces 

učenja, te time i proces usavršavanja i napredovanja. Pri tome ne treba da bude ni zabrana ni ogranjčenja, a 

zaposlenima treba omogućiti da učenjem eksperimentišu i da preuzimaju rizik od neuspeha učenja. Pojedinac 

može da uči iz sopstvenog iskustva, ali i iz iskustva drugih. Pojedinci koji stalno uče i obnavljaju svoja znanja 

mogu lakše da odgovore na izazove savremenog vremena, neizvesnosti, rizika i promena. 

Na osnovu navedenog možemo izdvojiti bitne karakteristike organizacije koja uči: 

 Podsticanje i nagrađivanje učenja. 

 Deljenje informacija i njihova dostupnost. 

 Prihvatanje grešaka i neuspeha. 
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 Kontinuirano učenje. 

 Zajedničko vođstvo i vizija. 

 Strategija koja je okrenuta ka kupcima. 

 Kultura inovacija. 

 Organski dizajn. 

 

Slika 1: Karakteristike organizacije koja uči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: Robbins, S. P., Coulter, M. Management. New Jersey: Prentice Hall, (2005), pp. 249. 

 

Zadatak menadžera je da upravlja fenomenom organizacionog učenja. Menadžer treba da stvori ambijent u 

kome će zaposleni permanentno da uče i usavršavaju svoje sposobnosti kreativnog mišljenja, dijaloga, 

učestvovanja u stvaranju vizije, rešavanju problema u organizaciji, slobodno da istražuju i eksperimentišu, da 

otkrivaju skrivene potrebe potrošača. Organizacija koja uči treba da kreira organizacionu strukturu koja ima sve 

odlike organskog dizajna: niska specijalizacija, niska formalizacija, visoka decentralizacija, timsko grupisanje 

poslova, neposredno komuniciranje kao mehanizam koordinacije, mali broj hijerarhijskih nivoa. Učeće 

organizacije su otvorene organizacije, spremne za razmenu znanja, informacija i saradnju. Učeće organizacije su 

fleksibilne, odnosno  sposobne da se brzo prilagođavaju promenama u okruženju. U učećoj organizaciji  

informacije su dostupne svima. Organizaciona kultura učeće organizacije treba da se bazira na sledećim 

vrednostima: otvorenost prema okruženju, orijentacija na kreiranje vrednosti, tolerancija grešaka i prihvatanje 

rizika, orijentacija na pitanja i probleme, tolerancija grešaka i prihvatanje rizika, orijentacija na istraživanja, 

otvorenost u internoj komunikaciji, pozitivan stav prema promenama, sistemska perspektiva, razvoj zaposlenih. 

U učećoj organizaciji se motiviše i nagrađuje učenje, sticanje novog znanja, podela znanja i stvaranje novog 

znanja kroz adekvatne sisteme i politike. U učećoj organizaciji liderstvo se zasniva na saradnji i poštovanju 

svakog pojedinca, tako da svi zajedno grade zajedničku viziju. U izgradnji učeće organizacije lider ima sledeće 

uloge: model, mentor, menadžer, monitor
63

. 
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4. MODELI UČENJA 

5. Jedan od najpoznatijih modela učenja je model koji je dao Senge, a poznat je pod nazivom pet 

disciplina učenja. Te discipline učenja su
64

:  
 Sistemsko mišljenje - polazi od toga da je organizacija celina sastavljena od  međusobno zavisnih i 

povezanih delova. Da bi radnik učestvovao u rešavanju problema organizacije neophodno je da shvati 

organizaciju kao celinu, način funkcionisanja organizacije i uzročno-posledične odnose u njoj. 

 Lične veštine - se zasnivaju na permanentnom učenju i usavršavanju zaposlenih. Zaposleni moraju  

stalno da preispituju sopstvene stavove, uče i uvode promene u svom ponašanju. 

 Mentalni modeli - u učećoj organizaciji, zaposleni stalno preispituju postojeća razmišljanja, menjaju 

predstave o pojavama i procesima u organizaciji u momentu kada saznaju nešto novo ili steknu 

drugačije iskustvo. Kroz zajednički rad, ljudi međusobno uče i menjaju svoje mentalne modele. 

 Zajednička vizija - podrazumeva edukaciju i osposobljavanje zaposlenih da razumeju ideju i da imaju 

svest o njenoj korisnosti. Stoga ih treba uključiti u kreiranje vizije i misije organizacije. 

 Timsko učenje – je sinergetski efekat timskog rada koji unapređuje način razmišljanja, promenu 

mentalnih modela, odbacivanje predrasuda i stereotipa. Timski rad podstiče dijalog, suprotstavljanje 

mišljenja i generisanje novih ideja. 

 Veoma interesantan model učenja je Kolbeov model učenja, odnosno Kolbeov ciklus učenja na osnovu 

iskustva, koji povezuje ciklus učenja iskustvom sa ciklusom organizacijskog učenja. Da bi došlo do 

organizacijskog učenja, svaki pojedinac mora biti uključen u sve cikluse učenja na temelju iskustva. Međutim, 

potrebno je puno više od pojedinačnog učenja kako bi se postiglo organizacijsko učenje. Kolb smatra da je 

učenje proces u kome se kreira znanje kroz transformaciju iskustva.  

Kolbeov model razlikuje dva nivoa učenja i četiri faze ciklusa učenja: 1. Konkretno iskustvo; 2. Refleksivna 

opservacija; 3. Apstraktna konceptualizacija i 4. Aktivno eksperimentisanje
 65

. 
 

Slika 2: Kolbeov ciklus učenja 

 

 
Izvor:
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Prema Kolbeovom modelu pojedinac najpre stiče konkretno iskustvo. Članovi organizacije se uključuju u 

prikupljanje informacija iz okruženja i u poslovne ekperimente kojima se dobijaju nove informacije. U fazi 

refleksivne opservacije ili razmišljanja o opaženom pojedinac razmišlja o iskustvu, prisećajući se onoga što je 

bitno, odnosno različito. Pojedincu su potrebne sve informacije sa kojima raspolažu i ostali pojedinci. Potrebno 

je sve informacije uklopiti u organizacijski kontekst. Treći korak u ciklusu učenja je apstraktna 

konceptualizacija. Pojedinac donosi zaključak na osnovu svog iskustva. U slučaju organizacijskog učenja 

tumačenje informacija je zadatak cele organizacije. Članovi organizacije različito tumače informacije, a upravo 

je to od značaja za proces organizacijskog učenja. Bez različitosti nema učenja. Prema ovom modelu, pojedinac 

može svoje zaključke testirati aktivnim eksperimentisanjem. 
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Pri organizacijskom učenju članovi organizacije moraju delovati na osnovu kolektivnog tumačenja. 

Preduzimanjem akcija testira se tumačenje informacija i osmišljavaju nove informacije za nastavak 

organizacijskog učenja. 

Prema N. Dixonu, ciklus organizacijskog učenja se sastoji od četiri koraka. To su: stvaranje informacija, 

integrisanje informacija, tumačenje i delovanje odnosno preduzimanje određenih akcija 
67

. 

Prema E. Lindley, model učenja karakterišu
68

: 

 Višedimenzionalni ciljevi. 

 Zajednička vizija. 

 Kontinuirano učenje. 

 Upotreba implicitnog znanja zaposlenih. 

Osim navedenih modela učenja,  koji se sastoje od četiri koraka, spomenućemo i model učenjaP. Smitha. Ovaj 

autor razlikuje tri elementa ciklusa učenja, i to
69

: 

 Usredsređenost. 

 Spremnost.  

 Sposobnost za učenje. 

Postoje brojni primeri kako se uči u organizacijama. Na primer, u 3M-u praksu učenja odlikuje
70

: 

 Podsticanje inovacija. 

 Politika prema kojoj 30% prihoda svake četiri godine mora dolaziti od novih proizvoda. 

 Prihvatanje ideja, predloga i zahteva kupaca. 

 Afirmacija politike najbolje prakse, što znači da najbolje organizacije iz neke oblasti postaju model za 

sve ostale organizacije. 

 Prenošenje znanja unutar organizacije. 

 Omogućivanje zaposlenima da sami biraju projekte na kojima će raditi deo svog radnog vremena itd. 

 

Prema Vogtu, model učenja DNK predstavlja kombinaciju i rekombinaciju tri vrste postupka učenja: 

 Treninaranje (coaching) – umetnost je posmatranja, postavljanja pitanja i osmišljavanja intervencija. 

Ovo učenje može da obuhvati i intervencije i predavanja, sve dok međusobno komuniciranje ne 

poprimi oblik pričanja priče jasno odgovarajući na pitanja učenika. 

 Timsko učenje (team learning) – predstavlja sposobnost stvaranja poverenja, oblikovanja pitanja i 

uvođenja u nove perspektive uz pomoć dijaloga. 

 Učenje za radnim stolom (desktop learning) – učenje je međusobnim delovanjem multimedijskog 

iskustva osmišljenog da prilagodi različite stilove učenja i učenikovu koncentraciju dovede do višeg 

nivoa. 

 

4. ZAKLJUČAK  

Budući da savremene organizacije posluju u turbulentnom okruženju, sposobnost permanentnog sticanja, 

korišćenja novog znanja i učenja postaje ključ njihovog opstanka i razvoja. Učenje je centralni izazov i ključni 

resurs savremenih organizacija. Učenjem se stiču nova znanja, veštine i sposobnosti. U organizacijama postoji 

široka lepeza načina i oblika učenja. Ključ organizacijskog učenja je u njegovoj inovativnosti, nesputanosti, 

prirodi i slobodi učenja. Organizaciono učenje je pokretačka sila, generator sposobnosti organizacije da uči, 

inovira i uvodi promene u cilju održanja vitalnosti i opstanka u uslovima oštre konkurencije. 

Da bi odgovorile izazovima opstanka, savremene organizacije moraju da se transformišu u organizacije koje su 

sposobne da sistematski i permanentno prikupljaju, kreiraju i koriste nova znanja u obavljanju svoje društvene i 

poslovne misije. Savremene organizacije treba da transformišu svoju organizacionu strukturu, kulturu, liderstvo, 

upravljanje ljudskim resursima, kako bi se prilagodile uslovima brzih promena i oštre globalne konkurencije. 

Velika je uloga lidera u stvaranju konteksta koji podržava i podstiče učenje, širenje informacija i znanja u 

organizaciji. Organizaciona struktura učeće organizacije treba da ima odlike organskog dizajna. Kultura učeće 

organizacije neguje zajedništvo, brigu za ljude, razvoj zaposlenih, otvorene komunikacije itd. Treba izgraditi i 

adekvatan sistem motivisanja i nagrađivanja zaposlenih. 
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Svaki pad organizacionih performansi je signal za menadžere da je potrebno redizajnirati postojeći 

organizacioni model, ali i organizacioni ambijent koji taj model treba da podrži, kako bi organizacija 

funkcionisala efikasno i efektivno.  

 

5. LITERATURA 
 
 

[1] Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P., & Pološki, N. Suvremeni menadžment-veštine, sustavi i izazovi. Zagreb: 

Školska knjiga, (2008), str. 583. 

[2] Certo, S. C. & Certo, S. T. Modern Management (10
th

 edition). New Jersey: Prentice Hall, (2010), p. 444. 

[3] Daft., R. L. Management. Orlando, USA: The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, (1997), 

pp. 751. 

[4] Denton, J. Organizational learning and Effectiviness. London: Routledge, (1998), p. 45- 56. 

[5] Dixon, N. The Organizational Learning Cycle. London: McGraw-Hill, (1994), pp. 44. 

[6] Drew, S., Smith, P. The Learning Organization: Change Proofing and Strategy, The Learning Organization, 

Vol. 2, No. 1, pp. 5-8, 1995. 

[7] Janićijević, N. Organizaciono ponašanje. Beograd: Data Status, (2008), str. 382. 

[8] Lindley, E. Linking The Learning Organization With Strategy: The Learning Square, Training & 

Management Development Methods, Bradford, Vol. 16, No 3, pp. 116, 2002. 

[9] Mullins, L. Management and Organisational Behavior. Harlow: Prentice Hall, (2002), pp. 357. 

[10] Petković, M. Organizaciono ponašanje - sa menadžmentom ljudskih resursa. Beograd: CID Ekonomskog 

fakulteta, (2003), str. 184. 

[11] Petković, M., Janićijević, N. & Milikić, B. (2009). Organizacija - Dizajn, Ponašanje, Ljudski resursi, 

Promene. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta (2015), str. 409. 

[12] Robbins, S. P., Coulter, M. Management. New Jersey: Prentice Hall, (2005), pp. 249. 

[13] Sengi, P. Peta disciplina-umeće i praksa organizacije koja uči. Novi Sad: Adizes MC, (2003), str. 8. 

[14] Zimanji, V. & Šušnjar, G.. Organizaciono ponašanje. Ekonomski fakultet, Subotica, (2005), str. 104. 

[15] http://www. businessballs.com/leadership/management/kolbs learning styles. Preuzeto 25. Aprila 2016. 

[16] http://www.David Kolb's Learning Cycle. Preuzeto 25. Aprila 2016. 

 

  



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                             

Ninth International Scientific Conference                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

84 
 

  



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                             

Ninth International Scientific Conference                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

85 
 

MODERNIZATION OF UNIVERSITY EDUCATION  

OF HEALTH PROFESSIONALS 
Angelina Kirkova-Bogdanova, PhD 

Nonka Mateva, PhD 

Daniela Taneva, PhD 

Medical University – Plovdiv, Dept. Medical Informatics, Biostatistics and E-learning, *Dept. 

Nursing Care  angelina.kirkova@abv.bg, nonka.mateva@abv.bg, taneva.daniela@abv.bg 

 

Abstract: The dynamic changes that modern society have been subjected to are associated with rapid 

technological change, progressive increase of knowledge and scientific facts, globalization and increased 

mobility of people and services. The rapid growth of knowledge leads to changes in the way people work and in 

the perceptions of the meaning of knowledge. These changes impact on the objectives and the process of 

education and impose seeking new approaches in teaching and learning in which information and 

communication technologies are invariable tools and that will lead to a new model of education. It is important 

to follow and implement innovations for the preparation of health personnel to cope with the challenges and 

requirements of modern times. E-learning, in the context of higher education, is a response to the problem of 

modernization of university education in the spirit of educational, technological and economic trends in the 

global information society. The effective practice of the health specialists profession in such an environment 

requires personal skills for knowledge management, intellectual techniques, learning strategies and readiness for 

lifelong learning to be created during pre-graduate training at the university. 

Keywords: e-learning, health specialists, university education 

 

The increased public requisites as well as the reform of the health education system in Bulgaria sets the  

requirement it to be developed and enriched in the direction of the modern European and global educational 

trends. 

The dynamic changes that modern society have been subjected to are associated with rapid technological 

change, progressive increase of knowledge and scientific facts, globalization and increased mobility of people 

and services. More than 30 years ago the American futurist Alvin Toffler talked about the emergence of the 

information era into the industrial era. He predicted that the behavior and requirements of the population will 

change as a result of easy access to information made possible by the technical progress [1]. Today we exist and 

realize in a society of knowledge. Information and knowledge grow as fast as never before in human 

development. 

The rapid growth of knowledge - improved access and use of existing knowledge to generate new - leads 

to changes in the way people work and in the perceptions of the meaning of knowledge. These changes can 

impact on the objectives and the process of education [2]. 

Education is an integral part of a rich social network that encompasses different philosophies, policies, 

technologies, economies, cultures and religions. They influence the place of education in the social network and 

the context in which it exists. 

Fundamental statement about what education should be is found in art. 26 (2) of the Charter of Human 

Rights /1948/, which states: 

« Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening 

of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship 

among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the 

maintenance of peace.» [3]. 

Nobel laureate Herbert Simon confirms that the meaning of "to know" is changed from "I can remember 

and reproduce information» in «I can find and use information» (quote on [2]). 

Modern information society requires the creation and development of an educational system of a new 

type. Reigeluth [4] outlines the main characteristics of education in the industrial age and in the information era: 

Industrial era to  Information era 

Competition  Cooperation 

Bureaucracy  Teamworking 

Autocratic leadership  Shared leadership 

Centralized control  Autonomy with responsibilities 

Authoritarianism  Democracy 

Subjection  Initiative 

Subjective agreement  Shared agreement 

One-way communication  Networking 
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Division  Integration 

 

World Bank compares traditional training with academic preparation for economy of knowledge as [5]: 

 

Sources of knowledge are teachers and textbooks.  The teacher - adviser in finding and interpreting 

information from / to the real world. 

 

Knowledge is served to students and they learn it.  Learning through action and participation that 

occurs as close as possible to the real world. 

 

Assessment by answering questions with 

predefined right or wrong answers. 

 Assessment based on building competencies 

documented in various forms of presentation, 

including those that require integration of 

individual work with the team's work. 

 

Changes will affect the logistics of the educational process on the one hand: transfer of daily use of 

technology for communication, information management, working with documents and presentations in higher 

education. Technology allows easy access to resources, sharing and collaboration, regardless of time and 

distance. This inevitably leads to our students’ expectations that these facilities can equally well be used for 

training purposes. 

On the other hand, the changes lead to new training methods, particularly to a new pedagogical approach 

in which students find or create resources to share with colleagues and which resources can be used to expand 

the content of the course. This new pedagogy, born of technology, requires the active participation and 

contribution to the course, both from the teachers and the students themselves. 

Challenges to the syllabi, caused  by the rapid development of technology and the mass usage of 

interactive activities, include how best to [2]: 

 integrate technology into the curricula; 

 enable students to select appropriate technology and method in a specific context; 

 provide teachers capable of effective pedagogy that integrates technology; 

 provide connectivity for teachers and students; 

 develop students' skills to evaluate information. 

E-learning meets  the new educational needs arising from the transition from industrial to information 

society and is associated with changes in all aspects of the educational process. The implementation of e-

learning cannot be reduced only to the use of information and communication technologies in the current 

educational system and by no means only to bringing the existing educational content to electronic format. 

E-learning, according elearningeuropa.info,  is "application of advanced multimedia technologies and the 

Internet to improve the quality of education and facilitating access to learning resources and services, as well as 

exchange of information and cooperation from a distance." 

E-learning in the context of higher education is a response to the problem of modernization of university 

education in the spirit of educational, technological and economic trends in the global information society. 

The effective practice of the health specialists profession in such an environment requires personal skills 

for knowledge management, intellectual techniques, learning strategies and readiness for lifelong learning to be 

created during pre-graduate training at the university. 

This obviously demands innovative approaches to teaching and learning, where technology is an 

invariable tool and that will lead to a new model of education. For the preparation of health personnel to cope 

with the challenges and requirements of modern times it is important to monitor and implement innovations [6]. 

According to teachers and students, carefully designed and high quality e-learning is effective and 

improves learning [7], [8], [9], [10], and it is not a substitute, but is an alternative to traditional education in 

medical specialties [11]. The training in these disciplines has its own specifics that affect the design of 

electronic forms: 

• Training is conducted on three levels – theoretical preparation, practical classes in specially equipped 

classrooms and in real settings – at the patient’ bed, in the clinical, X-ray or dental laboratory or pharmacy; 



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                             

Ninth International Scientific Conference                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

87 
 

• Preparation of future health care professionals requires sound theoretical knowledge, correct 

professional relationships, values and attitudes and excellent practical training;  

• Health care cover humanitarian applied sciences, according to Biglan’s taxonomy of academic 

disciplines. Knowledge and skills learned at the university are applied to people with unpredictable reactions. 

This requires critical thinking and skills for making clinical decisions [9];  

• Organizational difficulties in clinical practice - informed consent, access to hospital settings, 

availability of appropriate cases according to the taught unit. 

There is no generally accepted definition of clinical competence of nurse and midwife. Clinical 

competence is dynamic, depending on the requirements of the working environment, the user of health services, 

of nosological specificity, etc. A holistic approach proposed by Cowan et al. dominates, according to which 

competence includes knowledge, skills, performance, attitudes and values [12]. The education of competent 

bachelors in health care is associated with thorough preparation in each of the three educational domains defined 

by Bloom - cognitive, affective and psychomotor. While intellectual knowledge and emotional attitudes can be 

taught and learned through electronic forms and even from a distance, the development of physical skills is a 

challenge for e-learning.  

E-learning, seen as a modern technological approach to create an active, constructive and student 

oriented learning, is going massively in the area of university education. One of the most productive initiatives 

related to e-learning is that in the health sector [13]. This is due to the advantages offered: 

• The progressive increase of knowledge in medical science implies a reduction of teaching time. 

Necessary educational content to achieve the learning objectives within a course or even a lesson today is larger 

compared to previous years. This is due to both the development and progress of medicine and the electronic 

media, which now facilitate access to quality information. 

• It allows students to decide when and where to study, of course within  the limits of the curriculum.  

• Provides levels of interactivity, which are realised only through software technology. 

• Multimedia presentation of the material and the opportunities of learning content management systems 

to organize electronic courses make it possible to record the individual characteristics of any future professional 

as learning style and habits, cognitive abilities and motivation.  

• Applying standards ensures transfer of educational content, building repositories for learning objects 

and interoperability of the existing e-courses with different platforms for e-learning.  

• Electronic testing provides a reliable and objective assessment of achievements with timely and 

documented feedback. 

• The educational process is realized through technologies that today's students are accustomed to and 

which are part of their daily lives. 

E-learning improves skills to use information and communication technologies, which is important for a 

successful career in health care. 
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Abstract: It is considered that the main outcome of education should be the acquisition of functional, applicable 

knowledge. Many believe that the introduction of project-based learning in the education system very recent and 

is associated with new technologies. However, for 30-tihgodina last century two pedagogues, Davey and 

Kilpatrick, introduced into literature and educational practice term project strategies that called alternative 

education experience. Their wish was to introduce the traditional teaching methods and research to increase the 

activity of students. One of the basic features of contemporary society is overproduction of information, and 

therefore education, the law, the first plan does not put over the acquisition of knowledge, but the development 

of various intellectual skills and learning strategies, and the application of lessons learned. For this reason, 

critical thinking skills are recognized as indispensable "intellectual tools" for achieving better success in school 

and later at the professional level. The dilemma: knowledge or skills today are no longer arises because between 

the acquisition of knowledge and development of abilities and skills, there is interdependence and these 

educational objectives are substantially interconnected. 
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ПРОЈЕКТНА НАСТАВА И УЛОГА ВИСОКОШКОЛСКИХ НАСТАВНИКА У 

ПОДСТИЦАЊУ ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА УЗ РАЗВОЈ КРИТИЧКОГ 

МИШЉЕЊА 
 

Абстракт: Данас се сматра да главни исход образовања треба да буде стицање  функционалних, 

применљивих знања. Многи сматрају да је увођење пројектне наставе у образовни систем скорашњег 

датума и да је повезано са новим технологијама. Међутим, већ 30-тихгодина прошлог века два педагога, 

Девеј и Килпатрик, уводе у литературу и образовну праксу израз пројектна настава коју алтернативно 

називају  и образовање искуством. Њихова жеља је била да се у традиционалну наставу уведу 

истраживачке методе и да се повећа активност ученика. Једна од основних одлика савременог друштва 

је хиперпродукција информација, и зато образовање, с правом, у први план не ставља више стицање 

знања, већ развој различитих интелектуалних вештина и стратегија учења, као и примену наученог. Из 

тог разлога, вештине критичког мишљења препознају се као неизоставне „интелектуалне алатке“ за 

постизање бољег успеха у школовању и касније на професионалном плану. Дилема: знање или вештине, 

данас се више не поставља, јер између усвајања знања и развоја способности и вештина, постоји 

међузависност и ти образовни циљеви се суштински прожимају. 

Кључне речи: пројектна настава, функционална знања, критичко мишљење, високошколско образовање

   

1. УВОД 

У члану 4. Закона о основама система образовања и васпитања Р Србије, као један од циљева 

наводи се развијање различитих врста писмености неопходних за живот и рад у савременом друштву. У 

складу са тим, документ Стандарди компетенција запрофесију наставникаодређује да је основна улога 

наставника да развија кључне компетенције код ученика које их оспособљавају за живот и рад, и на тај 

начин  им пружа основу за даље учење.  

Данас постоје земље које у својим документима дефинишу у ком проценту наставу треба 

реализовати употребом пројектне наставе јер је сматрају врло корисном за остваривање већег броја 

вредних и важних образовних и васпитних циљева. И наш образовни систем препознаје пројектну 

наставу. У многим програмима за различите наставне предмете, у делу који се односи на начин 

остваривања програма, наставницима се препоручује да неке садржаје реализују употребом овог начина 

рада. Програми изборног предмета грађанско васпитање за пети и шести разред основне школе 

предвиђају да се  циљеви и задаци предмета у потпуности остваре пројектном наставом током целе 
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школске године. Правилником о оцењивању за основну школу  предвиђено је оцењивање активности 

ученика у оквиру пројектне наставе.  

 

2. ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВИЈАЊА ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА 

Кључне компетенције се могу одредити као преносиви, мултифункционални склоп знања, 

вештина, ставова који је потребан сваком појединцу за његов лични развој, укључивање у друштво и 

запошљавање. 

Приликом процене постигнућа ученика у оквиру међународних програма,као што је 

ПИСА(Programme for International Assessment), од ученика се не тражи да репродукују садржаје 

различитих наставних програма, већ да их примене у релеватним ваншкoлским ситуацијама. 

Бити функционално писмен значи протумачити контекст у оквиру којега је неки податак дат, 

схватити и довести ствари у одређену везу, користити научено знање у различитим ситуацијама. 

Функционална знања треба развијати од најранијег детињства. У оквиру школовања, функционална 

знања се развијају усмеравањем образовних процеса према ученику и његовим активностима, као и 

стављањем нагласка на она образовна постигнућа која подразумевају развој језичке, математичке, 

научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, неопходне за живот и рад у 

савременом друштву.  

Док је у прошлости било довољно поседовати елементарну или примарну језичку писменост тј. 

познавање читања и писања као основних вештина, данас се очекује постизање секундарне или 

функционалне писмености (разумевање писаних упутстава у свакодневној комуникацији нпр. код 

употребе појединих производа, испуњавања уговора или формулара, сналажења у трговини, јавним 

установама) као и терцијалнекоја се односи на рачунарску, интернетску, СМС писменост. У употреби је 

и појам функционалне неписмености под којим се подразумева ниво писмености који није довољан да 

човек буде делотворан на свом радном месту и да активно учествује у животу заједнице, упркос томе 

што може имати формално образовање. Усвајање писмености је целоживотни процес, који се не 

одиграва само у школи и искључиво кроз формално образовање, већ и кроз интеракцију с родитељима и 

другим одраслим особама, кроз интеракцију с вршњацима, с медијима. У оквиру формалног образовања 

главну улогу у подстицању развијања функционалног знања има наставник. Неке од активности којима 

се то постиже су: 

 усмеравање ученика на разумевање значења речи и изградњу мреже појмова;  

 повезивање са претходним знањем на смислен начин; 

 обезбеђивањеда услови учења буду што сличнији условима у којима треба применити научено;  

 обезбеђивање јасноће у излагању  и представљање структуре садржаја који треба савладати;  

 повезивање градива са искуствима које ученик већ поседује; 

 обезбеђивање хоризонталног учења тако што се  ученик ставља у улогу онога који подучава; 

 континуирано давање повратне информације ученику о његовом постигнућу и сугестије шта 

треба урадити да би се оно унапредило; 

 награђивање сваког одговара који указује да ученик разуме градиво и његову примену. 

Осим тога, наставник треба да поседујетехнике којима се проверавада ли реализоване 

активности подстичу развој функционалног знања. Потребан је додатни напор да би се осмислили 

задаци који од ученика захтевају да примене научено, а не само да репродукују градиво. Међутим, 

знањестечено у оквиру наставе, која подстиче функционална знања и пружа могућност да се та 

знања провере практичном применом, имају већу трајност, већу трансферну вредност (могу се 

употребити на различите начине и у различитим контекстима) и представљају бољу основу за даље 

учење.  

Ученици често изражавају неразумевање зашто нешто уче што их чини пасивним, 

незаинтересованим и немотивисаним за школске садржаје и активности.Увид ученика да се стечена 

знања и вештине у школи могу применити ван школе, у решавању проблема у реалном животу, у 

задовољењу сопствених жеља и циљева, подстичу њихову мотивацију и активност. 

 

3. ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

  У литератури се могу наћи различите, мада суштински сличне, дефиниције пројектне наставе. 

Најједноставније речено, то је метода решавања проблема која од ученика тражи самосталну активност 

као и писани траг о томе. Њена вредност се налази у чињеници да ученици током реализације пројекта 

спонтано уче неке садржаје и овладавају когнитивним и социјалним вештинама. У пројектној настави 

долази до повезивања познатог и непознатог, учења помоћу примера (егземпларно учење), учења 
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примењивањем знања, као и комбиновања конвергентног (логичког) и дивергентног (стваралачког) 

мишљења. 

Пројектна настава се некад третира као облик рада који је примерен само старијим ученицима. 

Међутим, она има своје место на свим нивоима школовања. Чак и најмлађи ученици основне школе 

могу успешно да учествују у пројектима који су прилагођени њиховом предзнању и способностима, који 

су мањег обима и који краће трају. Наравно, на млађем узрасту неопходан је већи ангажман наставника 

који преузима на себе неке делове пројектних активности, али оставља довољно простора и за ученике.  

Пројектна настава јесте захтевнији облик рада, и то пре свега, у погледу времена које је 

потребно за њену реализацију. Зато је важна добра организација, односно функционално уклапање 

активности које се одвијају на часовима у школи  и самосталних активности појединих ученика ван 

школе.  

По томе колико је учесника укључено у пројекат, они могу бити лични пројекти или мали 

пројекти који ангажују неколико ученика. Могу бити разредни, где су укључени сви ученици једног 

разреда, као и пројекти целе школе.  

У зависности од теме пројекта разликују се два типа пројектне наставе. Један се бави животним, 

реалним питањима из непосредног окружења ученика и тежи да има за резултат неку промену. Други 

тип пројектне наставе представља симулацију у оквиру које се ученици могу бавити најудаљенијим 

проблемима и у суштини представља добар начин да се ученици вежбају у решавању проблема, али без 

ефекта у стварном животу. 

Што се тиче избора теме пројекта, методологије рада и материјала који ће се користити, постоје 

различите варијанте, и то пре свега одређује наставник у складу са циљевима и задацима,  узрастом 

ученика и њиховим искуством у оваквом начину рада. На пример, наставник може да бира да ли ће за 

неки пројекат ученицима у целини, или једним делом, обезбедити материјал за рад, или им ништа неће 

припремити зато што жели да их упути на различите изворе и оснажи за самостално проналажење 

података. 

Без обзира на ове варијације, сваки пројекат требало би да има следећи ток или фазе: 

 одређивање теме пројекта, односно избор проблема којим ће се пројекат бавити;  

 дефинисање  циља који се пројектом жели постићи; 

 планирање активности које одговарају теми пројекта, односно циљу пројекта, подела 

активности, избор материјала и метода рада, дефинисање места и динамике рада; 

 реализација планираних активности; 

 приказ добијених резултата и продуката пројекта; 

 вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних циљева, указивање на успехе 

и тешкоће у току реализације пројекта). 

Уколико тема није унапред задата, онда је прва фаза изузетно важна, јер се у њој тражи не само 

уочавање проблема, већ и одбрана зашто се треба њиме бавити, што подразумева разумевање ширег 

контекста, социјалну рецепцију, критичко мишљење и вештину аргументовања. 

Пројектна настава је драгоцени облик рада јер од ученика захтева бројне активности, међу којима су: 

 самостално проналажење информација; 

 способност решавања проблема; 

 самосталносавлађивање градива, самостално учење; 

 рад у групи, сарадњу; 

 критички однос према властитом и туђем раду; 

 доношење одлука; 

 аргументовање; 

 усвајање другачијих, нових начина рада; 

 планирање и поштовање рокова. 

Пројектна настава пружа могућност ученицима да се усавршавају у новим медијима, да користе 

нове технологије, посебно у прикупљању неопходних информација. 

Продукти пројекта могу бити представа, изложба, кратки филм, текст у новинама, наступ на 

локалној телевизији, предавање за родитеље. Уколико је мисија пројекта у томе да се нешто промени у 

окружењу, изузетно је важно да резултати пројекта не „остану у учионици“ разреда који га је 

реализовао. 

Иако је ово облик наставе, у којој је већа активност ученика него у традиционалној настави, она 

захтева и од наставника додатни ангажман као и  нове улоге. За успех пројектне наставе  важан је 

партнерски однос ученика и наставника, односно функционално комуницирање између свих учесника 

пројекта. Наставник пружа подршку свим ученичким активностима у току пројекта, а по потреби и 
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помоћ. Он управља пројектом на начин који оставља довољно простора самоорганизацији ученика. 

Активнији је у обезбеђивању услова и материјала за реализацију пројекта, као и при решавању проблема 

који превазилазе ученичке способности. 

Конфликти су саставни део рада у групи и сами по себи нису проблем, али уколико се не 

решавају, могу то постати. Они могу бити и корисни, јер се њиховим решавањем може унапредити рад 

групе. Главни разлози зашто долази до конфликата у пројектној настави су: недовољно прецизно 

дефинисани циљеви, неодговарајућа подела послова, проток информација не функционише, прекратки  

рокови, планиране активности нису изводљиве, нема пратећих материјала и опреме, појава такмичарског 

уместо сарадничког односа, незадовољство неких чланова групе, неприхватање различитости између 

чланова групе итд. У решавању конфликтних ситуација, ако се догоде, у току реализације пројектне 

наставе најважнију улогу има наставник. Међутим, наставник треба да управља пројектом на такав 

начин да се могући узроци конфликта минимизирају, а својим понашањем треба стално да даје лични 

пример како се ради у групи на конструктиван начин.  

Како је већ наведено, нови Правилник о оцењивању ученика у основној школи, у делу који се 

односи на начин и поступак оцењивања, између осталог наводи да се учешће ученика у пројекту такође 

оцењује. То захтева од наставника да осмисли шта ће и на који начин оцењивати, а ученике о томе треба 

благовремено обавестити. Процењивање, односно оцењивање ученичких активности у пројектној 

настави, није лако, јер постоји много тога што се може посматрати (степен сарадње, мотивисаност, 

самосталност, постигнути резултати...). Осим тога, као и код других облика групног рада није увек лако 

проценити допринос појединаца. Зато је у овом случају добро комбиновати процене наставника са 

проценама ученика и њиховим самовредновањем.  

Вредност пројектне наставе постоји и када нису остварени дефинисани циљеви или када 

непланиране тешкоће ометају реализацију пројекта. Много важније од самог циља пројекта јесте 

мотивисање ученика на активности, унапређење сарадње, оспособљавање ученика да преговарају и 

доносе одлуке, као и овладавање  процесом праћења сопственог и туђег рада које има за последицу 

предвиђање и планирање. Из неуспелог пројекта може се много тога научити и унапредити даљи рад. 

Као и при употреби других метода, треба имати у виду да пројектна настава има и своје 

слабости, посебно ако превлада у настави. Она форматира одређен начин стицања знања који свакако не 

може бити једини.  

 

4. КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ 

Критичко мишљење се тешко дефинише једном реченицом. Најчешће се наводе његове главне 

карактеристике и описује шта оно јесте, односно шта није. Популарно речено, развијање критичког 

мишљења може се назвати „како да боље користимо своју памет“. Подстицањем критичког мишљења, 

код ученика померамо фокус са стицања знања усвајањем обиља чињеница, на освешћивање 

когнитивних процеса током учења, што значи овладавање различитим когнитивним вештинама, 

усвајање стратегије мишљења, вредновање сопствених и туђих мисли, осећање задовољства при 

решавању проблема и примени знања.  Критичко мишљење се најбоље подстиче у ситуацији када се 

пред ученике поставља захтев да решавају проблем, доносе различите одлуке, да вреднују те одлуке, 

процењују њихову адекватност у односу на контекст, да процењују њихову далекосежност, 

употребљивост, последице. Тиме ученици боље разумеју оно што уче, јер се новим информацијама 

одређује контекст, не остају изоловане. Информације се повезују с постојећим знањима, утврђује се 

њихов међусобни однос, преиспитује њихова применљивост и сврха у свакодневном животу.  

Када се од ученика тражи да аргументују, разликују битно од небитног, тачно од нетачног, да 

сагледају последице, изнесу што више идеја, активно слушају друге, да се децентрирају (сагледају туђи 

угао гледања, препознају туђа осећања...), вреднују, повежу, докажу, питају, реше проблем, искажу 

сумњу, нађу узрок, закључе или класификују – подстичемо њихово критичко мишљење. Међутим, није 

довољно ставити ученика у проблемску ситуацију и очекивати да се критичко мишљење појави само од 

себе. Наставник је тај који охрабривањем иницијативе, самосталности, оригиналности, радозналости, 

дебате, сумње, слободе изношења мишљења и постављања што разноврснијих питања, „дува у једра“ 

критичком мишљењу. Он, такође, води рачуна о томе да ученици не упадну у замку да, уместо 

критичког мишљења, почну да исказују критику и критизерство, неосноване аргументе, уверење да могу 

критички мислити без знања, или потребу да другима наметну сопствено мишљење. Да би се то избегло 

наставник може, пре него што започне рад са ученицима на неком проблему/теми, да утврди која знања 

су потребна, шта већ знамо о томе, ко/шта нам може помоћи, са чиме је то повезано, које алтернативе 

постоје, који стереотипи или погрешна знања о томе постоје, и тиме их постепено уведе у критичко 

мишљење.  
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Уношење елемената критичког мишљења не искључује друге облике рада са ученицима. Оно се 

може уградити у реализацију садржаја свих наставних предмета као и у индивидуални рад, рад у пару, 

малој или већој групи. Ученици брзо и лако уоче предности критичког мишљења као аутономног, 

евалуативног  мишљења, осетљивог на контекст и радо га користе у свим предметима и свим 

активностима, наравно, уколико им се омогуће услови да то искажу. 

  Бројне су активности и технике које подстичу критичко мишљење. Неке од њих су: анализа 

противуречности, аргументовање за и против, усвајање и одбацивање чињеница, варирање могућих 

одговора на питање, тражење питања на дати одговор, уочавање сличности, уочавање различитости, 

„вртлог идеја“, набрајање супротности, предвиђање последица, тестирање могућих решења, постављање 

питања… Постављање питања је кључна активност у свакој техници и одличан показатељ критичког 

мишљења. Питања могу бити важнија од одговора. Критичко мишљење се развија од најранијег 

детињства, али не само од себе. Оно тражи услове и подстицај. Критичко мишљење не треба везивати 

само за теме или проблеме који имају више решења и траже креативност, стваралаштво, оригиналност. 

Напротив, критичко мишљење је употребљиво и за решавање проблема где постоји само једно тачно 

решење, али се до њега долази коришћењем и креативног мишљења. Основне предности критичког 

мислиоца су отпорност на преурањене закључке, ставове и судове, мудро коришћење знања која се 

поседују, лако усвајање нових информација, отвореност за промене, исказивање иницијативе, успешније 

решавање проблема и већи степен самопоуздања у исказивању сопствених мисли и осећања.  

 

5. ЗАКЉУЧАК 

Подстицањем критичког мишљења код ученика и студената се постављају темељи здраве 

критичности, аутономности и рационалног промишљања, тако потребног за младе људе суочене с 

различитим изазовима савременог живота. Школа има за циљ развој интелектуалног, социјалног и 

емоционалног делаличности. Углавном се подстиче умни развитак док социјални и емоционални су 

помалозаборављени. Управо вршњачко учење омогућава унапређење ових аспекта личности итиме 

развијамо целовитог човека. 

Трансфер учења у психологији представља преношење учења са једне савладане активности на 

нову, још несавладану активност. Трансфер може бити позитиван или негативан. Позитивни трансфер 

олакшава учење нове активности а негативни га отежава. Без трансфера не би имало смисла учити било 

шта што се неће директно примјењивати у будућности јер би се губио сваки смисао стицања теоријских 

основа одређене гране науке. Свако стечено знање би било изолован систем који не би утицао на нова 

учења. У школству не би имало смисла пружати ученицима општа знања која ће их припремати за даље 

школовање а све што ће једног дана морати да се ради морало би се унапријед савладати. У стварности, 

трансфер управо омогућава способност каснијег прилагођавања новонасталим околностима и убрзан 

развој јединке чија већ стечена искуства значајно утичу на будуће процесе сазнавања, схватања, увиђања 

итд. 

Одговори на горе поменута, темом дефинисана питања се сами намећу, интеракција у првом 

реду између самих актера у наставном процесу и вршњачка интеракција се не своди само на разговор о 

Фејсбуку (Facebook) и где изаћи, шта обући. Вршњаци могу, требају да уче заједно једни од других. 

Продукт таквог учења јесте квалитетно и корисно, високоприменљиво знање. 
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Abstract: The dynamics in the development of science and technology in the world, created for equally 

dynamic modernization of higher education. The main objective of modernization is the creation of a Pan-

European Higher Education Area. Guide the implementation of these activities are strategic documents adopted 

within the Bologna Process, Strategy „Europe 2020” and National Development Program „Bulgaria 2020”. 

Therefore  in all universities in the country are built and operate internal systems to evaluate and maintain both 

the quality of students' education and the training and career development of faculty. The pursuit of 

modernization naturally and logically reveals the significance and another problem - the problem of readiness, 

career development and career advancement of lecturers in higher education institutions in terms of ever-

expanding academic autonomy. In higher education there is visible activity towards upgrading and competence 

development of all members of the academic staff.  

Still, however, a number of European and national documents acknowledges the existence of inadequate 

preparedness of university lecturers in the field of teaching and andragogy and insufficient public awareness 

about the proposed effective opportunities for lifelong learning. All this requires in-depth insight and 

technological development of the problem of permanent training and career development and growth of 

lecturers in higher education institutions through the establishment and implementation of a flexible and 

versatile internal systems 

Keywords: higher education, career development, internal systems for qualification. 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКЦИИ И РЕАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРНО 

РАЗВИТИЕ И ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ КАДРИ  

ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 
Доц. Маринела Грудева 

Доц. Станислава Павлова 

grudevam@abv.bg 
 

Резюме: Динамиката в развитието на науката и технологиите в световен мащаб, създават предпоставки 

за също толкова динамично модернизиране на висшето образование. Главната цел на модернизацията е 

създаването на Общоевропейско пространство за висше образование. Ръководно начало за 

осъществяването на тази дейност са стратегическите документи, приети в рамките на Болонския процес, 

Стратегия „Европа 2020” и Националната програма за развитие „България 2020”. Поради това 

обстоятелство във всички висши училища у нас са изградени и функционират вътрешни системи за 

оценяване и поддържане както на качеството на обучението на студентите, така и на подготовката и 

кариерното развитие на академичния състав. Стремежът към модернизиране съвсем естествено и 

логично разкрива значимостта и на един друг проблем – проблемът за готовността, кариерното развитие 

и кариерното израстване на преподавателите във висшите училища, в условията на все по-разширяваща 

се академична автономия. В системата на висшето образование е налице видима активност в посока 

повишаване и развитие на компетентностите на всички членове на академичния състав. Все още, обаче, 

в редица европейски и национални документи се отчита наличието на незадоволителна подготвеност на 

университетските преподаватели в областта на педагогическата и андрагогията, както и недостатъчна 

информираност на обществото за предлаганите ефективни възможности за учене през целия живот. 

Всичко това налага по-задълбочено вникване и технологично разработване на проблема за перманентно 

повишаване на квалификацията и кариерното развитие и израстване на преподавателите във висшите 

училища, чрез изграждането и реализирането на гъвкава и многофункционална вътрешноуниверситетска 

система.  

Ключови думи: висше образование, кариерно израстване, вътрешноуниверситетска система за 

повишаване на квалификацията. 
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1. INTRODUCTION 

The topicality of the issue of career and career development of university lecturers is determined mostly by the 

dynamics of the world economy, which in itself creates a natural need for modernization of higher education in 

all countries. In the scale of the European Union, the modernization of higher education is aimed at creating a 

European Common space parameters outlined major strategic documents adopted within the Bologna 

process
71

. The parameters of modernization in the Republic of Bulgaria are specified by the National 

Development program “Bulgaria 2020”. These documents clearly outline several key challenges facing higher 

education today, namely: wider access to higher education; increase by 2020 year the proportion of university 

graduates among young people aged 30-34 to 40% (36% in Bulgaria); promoting student and academic 

mobility; stimulating lifelong learning and further training and retraining of the workforce, which will contribute 

to its restructuring in sectors with high needs
72

. Adequately address the above challenges given the manual for 

the eight key competences for lifelong learning, which clearly stands out the necessity of their control as a 

condition for career development and advancement. At this stage, the issue of career development of faculty in 

the country legally is outlined by the Law on Higher Education and the Law on the development of academic 

staff in the Republic of Bulgaria. Its specifics can be found in the rules of procedure and regulations for the 

development of academic staff at universities.  

 

2. THE CURRENT UNDERSTANDING OF THE CONCEPT ”CAREER” 

In research on the problem and in modern literature under "career" usually means moving to a specialist at a 

higher position, which provides higher material reward and greater prestige and responsibility. Due to this 

circumstance , when considering the concept "career", in a narrow sense, it is most often understood and 

interpreted as “official and professional growth” which is associated "with the acquisition of certain of the job 

status with consistent management of professional roles; with the transition through different stages of 

mastering the professionalism and the transition „from one level of professionalism to another"
73

. As for the 

broader aspect of its consideration and understanding it involves not only the achievement of different levels 

and degrees of professionalism, but also reaching a certain higher social status in professional activities, occupy 

a higher position [ibidem]. The result of his career in this aspect of the review reflects selected and implemented 

by a person time "оfficial movement " (occupy a higher position ), striving towards achieving and mastering 

previously set status (social, job, qualification), which it provides in accordance with their qualifications, not 

only professional but also their social self-affirmation[ibidem], i.e. in careers in this case means the movement 

of a person up the ladder of social, administrative or other type hierarchy. But the career is not only ”way up” 

according Tz. Davidkov and O.Vedyr. The process of its development is marked by stages like stagnated, 

failures and declines in one or more organizations
74

. In this sense, it should be seen as a set of movements in 

forward and reverse direction, promotion, demotion, transfer, retrenchment, dismissal, retirement. Opportunities 

for themselves, "advancement in professional careers have a long-term incentive for the development of human 

resources in organizations"
75

. 

 

3. EUROPEAN DOCUMENTS AND CAREER DEVELOPMENT ACADEMICS 

Career development of academic teachers is defined by the European Qualifications Framework for lifelong 

learning as a resource for shaping the quality of education at universities and hence the level of preparation of 

graduates
76

. The greatest weight among the benefits of this development stands mastery of key competencies 

that enable teachers in high schools to orient themselves quickly in new trends to be able to provide adequate 

support learners to adapt to them [ibidem]. European Qualifications Framework for lifelong learning includes 

and defines eight key competences:  

1. Communication in national language, communication in foreign languages;  

2. Mathematical competence and basic knowledge of science and technology;  

3. Digital competence (ICT);  

4. Learning, initiative and entrepreneurial skills;  

                                                           
71
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72

 National Programme for Development "Bulgaria 2020"   
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(2012) 
74

 Davidkov Ts., O. Vedder. Human Resources Management in NGOs, Centre for the Study of Democracy in 

Sofia, (1999) 
75

 Leyziar, E., M. Gibbs. Economics of staff. Sofia, (2009) 
76
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5. Social and civic competences;  

6. Competences in the field of culture and expression [ibidem].   

In the context of the idea of lifelong learning, the mere acquisition of these competences should be understood, 

considered and implemented as an ongoing and deliberate learning process of updating knowledge and 

improving skills as a process of career development and growth
77

. 

 

4.REGULATORY CONDITIONING CAREER DEVELOPMENT IN BULGARIA 

The problem for the career development of faculty Republic of Bulgaria is regulated in different legal 

documents that reflect its relationship and dependence with European legislation. These are the Law on Higher 

Education, the Law on the development of academic staff, as well as rules of procedure and regulations for the 

development of academic staff at universities. For example, the Higher Education Act, which governs the 

structure, functions, management, financing of higher education and defines its primary objective reveals a rich 

his nature, which should be awareness, research and development towards full control. The first option is 

associated with a broad understanding of higher education as "secular" i.e. as a medium for the formation of 

specific values in relation and unity with the system of universal, European and national values, traditions, 

regardless of existing in a given stage of social development negative influences. Alternatively understanding of 

the definition of higher education like "Humane and democratic" , i.e such as education which reflects not only 

equal access for those wishing to train, but also the status of the mechanisms and conditions for the application 

of the principles of humanism and democracy in all areas of activity in the educational environment. Vivid 

expression of democracy and humanity as the right to be granted to each member of the academic community to 

participate personally in the activity of collective management bodies, to elect and to be elected by them 

(including in senior university posts) to exercise its right out loud, to express an opinion and make suggestions, 

make critical comments, participate in committees, councils, teams and others
78

. The law on development of 

academic staff in the Republic of Bulgaria, in turn, regulates the social relations associated with scientific 

degrees and academic positions in this country. Defines the principles of their acquisition and borrowing. Settle 

all issues relating to the structure of the academic staff (academic positions - "Assistant", "Chief Assistant", 

"Professor","Vice Professor") and non-academic staff (positions: "Lecturer","Senior Lecturer", part-time 

Lecturer,visiting professor). They are governed by rules for the development of academic staff at any 

university
79

. The analysis of these regulations provides grounds to conclude that they rather reflect different 

levels of career development vertical and outline the corresponding rights, duties and responsibilities than to 

stand the necessary competencies that must be owned for their occupation. 

 

5. CAREER AND CAREER DEVELOPMENT FACULTY MEMBERS AT THE HIGHER SCHOOL 

As an autonomous institution each university consistently plan and organize the career development of their 

teachers by creating specialized units which provide timely and relevant information to its employees, most - 

especially in direction: 

1. Increasing foreign language competence 

2. Introduction of IT technologies in the educational process control methodology  

3. Methodology of research.  

 

On the other hand, every teacher himself planned his career, according to their values, desires, experiences, 

education and so on.:  

1. It includes courses in post-graduate students participate in various scientific forums  

2. Monitor developments in the field in which it operates 

3. Develop independently or in team projects, etc. 

For the success of career development in this aspect of the examination is crucial in bringing the organization's 

objectives and goals of university lecturer (Scheme 1). Particularly significant in this regard we believe is 

increasing organizational and managerial competence of the academic staff towards acquiring new academic 

status, preparing to acquire next step in this hierarchy; preparation for careers in the administrative hierarchy, as 

Rector, Dean, Head of Department , Director of College, Director of subsidiary, Sector Manager and another, on 

the one hand. On the other hand, should seek adequate solutions to the career development of professional 

careers horizontally so that every teacher on the first day of taking an academic position to be aware of 

opportunities for their career development and the steps you need to go for it implementation .Achieving the 

                                                           
77

 National strategy for lifelong learning for the period 2014 - 2020 year 

   http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=35&id=2132 
78

 Law of academic staff development - http://mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143 
79

 Rules of Procedure of MU-Varna - http://muvarna.bg/BG/AboutUs/Pages/PravilnikMu-Varna.aspx 

http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=35&id=2132
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objectives in these areas should be achieved by means of appropriate activities both academic and personal level 

(Schemes №2, №3, №4 and №5).  

 

OBJECTIVES OF THE UNIVERSITY CAREER OF TEACHING STAFF 

 

Academic development Professional development Administrative development 

 

 

PERSONAL CAREER GOALS 

 

 

Participation in 

training courses 

Obtain a 

second higher 

education 

Acquisition of 

specialization 

Participation in 

research projects 

Participation 

in scientific 

forums 

Self-education 

and self-

development 

Another 

 

Scheme №1. Connection and relationship between career goals and university teachers  

 

ACADEMIC DEVELOPMENT - ACTIVITIES 

 

 

Assistant Assoc. Profеsor  Profеsor Another 

 

 

Diagnosing competences 

Development of a program for the 

acquisition and development of 

competences 

Organizing forms of acquisition 

and development of competences 

 

Scheme №2. Activities towards academic development 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT – ACTIVITIES 

 

 

Specialist in a professional area Lecturer at the university 

 

 

Diagnosing competences 

Development of a program for the 

acquisition and development of 

competences 

Organizing forms of acquisition 

and development of competences 

 

Scheme №3. Activities towards professional development 

 

The goals of career development at university level and purposes of a personal level it would be possible and 

effective in the presence of adequate on their system motivation and stimulation that includes objective and 

measurable indicators and benchmarks resulting from the European framework for key competences. Moreover, 

it is also necessary transparency and publicity of procedures reflecting the practical realization of career 

development. This means, in our view, the establishment of independent expert bodies like the National Agency 

for Accreditation not only facilitate methodical planning and organizing process, but also to carry out close 

control over its implementation. For this purpose it is necessary a thorough and careful review of the regulations 

related to the preparation and implementation of teachers in high school, its synchronization with Europe and 

the world, in order to remove existing inconsistencies and gaps in its clear regulation. Especially strongly and 

clearly must appear to compulsory pedagogical qualification of teachers in higher education institutions as a 

guarantee for professional and quality implementation of the educational process. 
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DEVELOPMENT ADMINISTRATION - ACTIVITIES  

 

 

Rector   Vice 

Rector  

Dean Vice Dean Head of 

Department  

Sector 

Manager 

Director of 

subsidiary 

Director of 

College 

 

 

Diagnosing competences Development of a program for 

the acquisition and development 

of competences 

Organizing forms of acquisition 

and development of competences 

 

Scheme №4. Activities in the direction of administrative development 

 

PERSONAL CAREER DEVELOPMENT 

 

Academic Professional Administrative 

 

 

 

Diagnosing competences (Alone 

and by a specialized unit of the 

University)  

Develop a personal program for the 

acquisition and development of 

competences  

coordination 

Oriented forms of acquisition and 

development of competencies 

organized by universities and 

private training  

 

Scheme №5. Activities on a personal level career 

 

 

6. CONCLUSION 

Addressing сareer and career development of teachers in higher education, the context of European projections 

for the modernization of higher education is particularly relevant and significant. It stands out not only as a real 

challenge but also as a responsibility to the public authorities and academic leadership for all universities. 

Because the provision of quality education tailored to the dynamics of social processes can not be guaranteed by 

insufficiently qualified staff and without a clear, transparent and actionable career development system. 
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Abstract:   The organization is a system of interrelated activities, made up of individuals - employees. They, the 

employees as members of a labor organization should endeavor to establish a balance between personal needs 

and desires from one side and those needs of the organization from the other side. Sometimes this balance is 

easily accomplished, but sometimes it is impossible. Today, in these turbulent social change falling into 

opposite-directed chaos, personal, individual and organizational. It is required modifying the basic needs in the 

system of an individual to continue, that will result in an open organizational behavior. This behavior represents 

a set of personal goals, competencies, beliefs and values. The best predictor of future behavior is a previous 

behavior of the person. It is a key link which linked expectations of person with its actions in specific situations. 

Expectations are basic to start some action, competence which incorporates the knowledge and skills leads to 

superior performance. The system of personality composed of subsystems generate synergy through self - 

concept in which the changes in any subsystem affect others. 

Keywords: a system of individuality, organizational behaviour, competence, self – concept 
 

МЕНАЏИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ НА ЛИЧНОСТА ВО КОРЕЛАЦИЈА СО 

ОРГАНИЗАЦИСКОТО ОДНЕСУВАЊЕ 
Проф. д-р Еленица Софијанова 

доц. д-р Тамара Јованов Марјанова 

 доц. д-р Дарко Андроников 

 доц. д-р Љупчо Давчев 

 проф. д-р Ацо Јаневски 

Универзитет ,,Гоце Делчев,, – Штип, Република Македонија elenica.sofijanova@ugd.edu.mk , 

tamara.jovanov@ugd.edu.mk  , darko.andronikov@ugd.edu.mk , ljupco.davcev@ugd.edu.mk , 

aco.janevski@ugd.edu.mk 
 

Резиме: Организацијата е систем од активности меѓусебно поврзани, составена од индивидуи – 

вработени. Тие, вработените како членови на една работна организација треба да се трудат да 

воспоставуваат рамнотежа помеѓу личните потреби и желби, и оние потреби на самата организација. 

Понекогаш овој баланс лесно се остварува, ама понекогаш е невозможен. Денес, во овие турбулентни 

општествени  промени се запаѓа во спротивно-насочен хаос, во личен, индивидуален и организациски. 

Потребно е модифицирање на базичните потреби во системот на личноста, што понатаму, ќе резултира 

во отворено организациско однесување. Тоа однесување представува збир од лични цели, 

компетентност, верувања и вредности. Најдобар индикатор за идно однесување е претходното 

однесување на личноста. Тоа е клучна врска со која се поврзуваат очекувањата на личноста со нејзините 

акции во конкретни ситуации. Очекувањата се основа за почеток на некоја акција, компетентноста во 

која се инкорпорирани знаењата и вештините, води кон супериорни перформанси. Системот на личноста 

составен од подсистеми генерира заедничка сила преку self – концептот во кој развојот и промената во 

било кој подсистем влијае на другите. 

Клучни зборови: систем на личноста, организациско однесување, компетентност, self – концепт   

 

1. ВОВЕД  

 ,,Луѓето многу често не ги знаат своите лични цели, се додека не ги постигнат,,  - парадокс на 

животот ! 

mailto:aco.janevski@ugd.edu.mk
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mailto:tamara.jovanov@ugd.edu.mk
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 Организациското однесување претставува збир од индивидуални и организациски желби и 

потреби кои понекогаш се задоволуваат преку идентични акции и активности, но понекогаш тоа не е 

возможно. Причината е во различните начини на перципирање. Индивидуата, секој вработен како 

личност е комбинација од елементи кои се во зависност од различни аспекти искажани преку 

однесувањето кое е многу комплексен процес. Понекогаш во организациското однесување менаџерите 

генерализираат одредена група на вработени, понекогаш ги анализираат како индивидуи за да разберат 

што всушност е истакнато и да можат да донесат правилни одлуки. Ова посебно е важно и потребно 

денес кога тимската работа е во фокусот на управувањето, кога е нужно да се утврди мотивирачката 

сила на поединецот како член во тимот. Разбирањето и почитувањето на индивидуалните разлики на 

сите членови на тимот е всушност силата на тимот од која зависи и самата успешност во тимското 

работење. 

 

 

 

 

 

Слика 1. Систем на личноста во релација со потребите и однесувањето
80

 

 

2. СТРУКТУРА НА СИСТЕМОТ НА ЛИЧНОСТА   

Најдобар индикатор за идното однесување на личноста, е нејзиното претходно однесување. 

Потребно е да се анализира личноста преку системот на личноста кој е клучен механизам кој ги 

модифицира потребите и произведува посебно однесување. Според него, може потполно да се проценат 

акциите и ставовите на оние кои се околу нас. 

 

 

 

 

                  модифицирани            водат                              што                         резултираат  

                           од                             кон                          одредува                            во  

                       страна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2. Врска помеѓу потребите и акцијата
81

 

 

Според Coler, очекувањата се основа за некоја акција, системот на личноста учествува со четири 

подсистеми или компоненти кои менаџерите задолжително ги проучуваат. Тоа се: 

1. Лични цели 

2. Компетентност  

3. Верувања 

4. Вредности 

                                                           
80

 Bozinov M J, M.Zivkovic, T.Cvetkovski, Organizacisko ponasanje, Mega trend Univerzitet primenjenih 

nauka, Beograd, 2003, str. 47 
81

 Ibid. str. 48 
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Единство на индивидуата 

Особини на личноста 

Форми на 
самоизразување 

Ставови, способности и 
емоции 

Поимање за себеси – self 
концепт 

 Овие компоненти се менуваат, секоја промена на една компонента влијае на промената на 

другите компоненти, ова е таканаречениот self – концепт.   

 Личните цели - целите се оние нешта или случувања кон кои се стреми индивидуата за да ги 

исполни своите основни потреби во иднината. Целите се подредуваат според нивното значење. Заради 

хиерархиската универзалност на потребите, постои и хиерархија во личните цели која и помага на 

индивидуата да ги постави приоритетите и да ги реши интерните конфликти помеѓу целите. (пр. за 

интерен конфликт-брзо напредување во кариерата и од друга страна, создавање семејство-двете цели 

бараат одговорност, едната кога напредува, значи успорување на другата) Ако се познаваат целите на 

некоја личност, многу полесно можат да се  објаснат некои аспекти од нејзиното однесување. 

Надворешно, со перципирање на однесувањето многу лесно може да се заклучи кои се цели на личноста. 

Ова треба да го знае секој менаџер и да го практикува, бидејќи на тој начин полесно ќе создаде 

можности за остварување на организациските цели. 

 Компетентност - е карактеристика на вработените која води кон супериорни перформанси. 

Заедно со природните и научните (стекнатите) способности, компетентноста го вклучува знаењето и 

вештините.  Компетенциите се области од различни знаења, способности и вештини кои се избираат 

според природните предиспозиции во кои индивидуите многу вложуваат. Во одредени ситуации човекот 

е подготвен да ги модифицира своите цели, но многу потешко ги менува своите компетенции. За тоа е 

потребно ново учење за кое треба многу време. Секоја индивидуа се стреми да биде добра во посебни 

активности и константно  да ги усовршува, со што создава корисно однесување. Кога околностите го 

спречуваат човекот да го работи она во што е добар, или се бара од него да работи нешто за што не е 

доволно квалификуван, тогаш се чувствува одреден степен на интерперсонална конфликтност. 

Индивидуата често не ја гледа својата компетентност на начин на кој ја гледаат другите околу него. 

Менаџерите често ги ,,изненадуваат,, своите вработени со своите коментари за резултатите од нивната 

работа. Констатирано е дека најмала компетентност имаат луѓе кои имаат многу високо мислење за себе. 

Често поединците ја ,,потиснуваат,, својата компетентност при тимското работење заради стравот да не 

излезат ,,смешни,, рефлексија на тоа е добивање на епитетите  забушанти или некорисни членови за 

тимот. 

 Верувања - верувањата се идеи кои луѓето ги имаат во релација со средината и начинот на кој 

таа функционира. Индивидуата ги применува своите верувања во секоја ситуација  и ги потврдува оние 

кои се во согласност со ситуацијата. Понекогаш доживувањата се совпаѓаат со верувањата на 

индивидуата и затоа таа е изненадена (понекогаш пријатно, понекогаш непријатно). Ако 

несогласувањето е многу изразено, поединецот зазема став, почнува да се однесува со непочитување, 

покажува отпор, создава конфликтни ситуации и. т. н. Луѓето ги сакаат доживувањата кои ги 

подржуваат  нивните верувања. Со тоа се чувствуваат исправно, стабилно. Ниеден сет од верувања не е 

валиден за сите ситуации. Компетентните, флексибилните менаџери се отворени за сите можности, за 

сите типови на индивидуи вработени во организацијата и секогаш го прилагодуваат стилот  на 

менаџирање според ситуацијата. Затоа нивните верувања секогаш се на ,,проба,, секогаш се предмет на 

тестирање и ревизија. 

 Вредностите се основа на карактерот на индивидуата. Додека некои од вредностите можат да 

се менуваат во текот на животот, некои имаат тенденција  да останат длабоко вкоренети во личноста на 

индивидуата. Постои тенденција на хиерархиска подреденост на вредностите  според важноста  и  

значењето. Организациското однесување  станува ,,посилно,, кога се темели на ,,силни,, вредности 

прифатени од поголемиот број на вработени. Вредностите ги чинат индивидуалните разлики кои се 

изразени преку повеќе форми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3. Концептуален модел за индивидуалните разлики во организациското однесување
82
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Според индивидуалните разлики, според сопствениот начин на размислување, единката гради свој 

специфичен стил, кој всушност претставува комбинација од стабилни, физички и ментални 

карактеристики кои и даваат сопствен идентитет. Тоа е интеракција од генетските предиспозиции и 

влијанието од опкружувањето. Одредени индивидуални стилови најдобро функционираат во одредени 

ситуации кои пак директно се поврзани со организациската култура. Според Fundamental Interpersonal 

Relations Orientation FIRO, направена е класификација на индивидуалните потреби:  

 вклученост - степен на контактирање со другите и истакнување на индивидуалните потреби 

 контрола - степен на доминација на единката 

 поврзаност (афекција) - степен на блискост со потребите на индивидуата 

 Димензиите на вклученост и поврзаност одговараат на позитивните или негативните црти на 

организациската култура, во зависност од тоа како се поставени. Контролата е исто така важна, посебно 

кај  индивидуите кои работат на промена на оние атрибути на организациската култура кои не се во 

согласност со нивните лични перформанси.   

 

4. ЗАКЛУЧОК  
 За да се дојде до продуктивност треба да се  работи паметно, а не напорно. Работата може да се 

модифицира во едно богато искуство, начин за развој  на способностите и вештините, извор на вредни 

меѓучовечки односи, пат кон самореализација во организациското однесување.  

 Но, за да може знаењето на вработените да се претвори во продуктивен и супериорен квалитет, 

потребна е повратна врска од извршената работа презентирана и почувствувана, инструктивна и полна 

со поддршка, како и познавање на личноста на вработените нивните желби и потреби.. Со повратната 

спрега се зголемува способноста, се охрабрува вложениот напор и се наградуваат постигнатите 

резултати.  

 Учењето и личниот развој е клуч на успехот на сите нивоа, комбинацијата меѓу работата и 

саморазвојот го промовира личниот просперитет и профитабилноста на организацијата. Ова го 

наметнуваат промените кои се се побрзи, кои произведуваат ситуации за брзо адаптирање, за кое е 

потребно континуирано учење, континуирано барање нови начини за подобро функционирање. 

Одбирајќи соодветен начин на регулирање, добивање повратна врска и доделување награди води кон 

учење и мотивирање на вработените во насока на позитивни промени и во менување на меѓусебното 

перцепирање во организацијата. 
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Abstract: The realization of the strategic goal of the modern development of the Republic of Bulgaria to enter 

the group of countries called 'moderate' innovators requires development of centers for regional intelligent 

development of science, technology and education. The analysis of the possibilities for construction of such 

research and innovation centers in the North Central Region of Bulgaria recognizes the existence of a number of 

modern enterprises, which successfully cooperate with Ruse University. It shows that it is possible and 

perspective to build such a center in the priority sector of Mechatronics and Clean technologies. The center 

should be based on a number of key enabling technologies, such as numerically controlled processes, additive 

and advanced energy assisted processes (lasers, ion beam, electro erosion processes etc.). It should allow for the 

integration of these technologies with new materials and aims at creating a disruptive products in priority areas 

of industry, such as mechatronics, robotics, medicine and recreation technology. 
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Резюме: Реализацията на стратегическия за Република България приоритет, нейното преминаване в 

групата на т.нар. „умерени” иноватори изисква създаването на регионални центрове за интелигентно 

развитие на науката, технологията и образованието. Анализът на възможностите за изграждане на 

подобни научни и иновационни центрове в Северен централен район на България отчита 

съществуването на редица съвременни предприятия, с които Русенски Университет успешно партнира. 

Той показва, че е възможно и перспективно изграждането на такъв център в приоритетния сектор 

Мехатроника и чисти технологии. Центърът трябва да се базира на редица ключови технологии, такива с 

цифрово програмно управление, работещи на принципа на адитивните процеси и съвременни енергийни 

източници на въздействие (лазери, йонни лъчения, електро ерозийни процесии др. Той трябва да дава 

възможност за интегриране на тези процеси с нови материали и да има за цел създаването на пробивни 

изделия в приоритетни области на индустрията, като мехатроника, роботика, медицина и рекреативни 

технологии. 

Ключови думи:иновации; наука; икономика, основана на знанието 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

Програмата на Европейския съюз за наука и иновации в рамките на периода 2014-2020 година 

предвижда подпомагана научна инфраструктура (научни, иновационни центрове и институции, мрежи 

от регионални организации и др.), които да имат холистично въздействие върху икономическата и 

социалната среда [1-3]. Те трябва да бъдат в състояние да осъществят  редица функции, като: 

 подпомагане инвестициите в перспективни работни места; 

 подкрепа на икономическия растеж; 

 създаване на възможности за кариерно развитие през целия живот; 

 подобряване условията за безопасност и охрана на труда; 

 развитие на технологии, способстващи за чиста околна среда; 

 укрепване на глобалната позиция на ЕС в иновациите и технологиите.  

По такъв начин развитието на научната инфраструктура трябва да има отражение както върху 

научноиновационния и икономически потенциал, така и върху социалните аспекти на обществото и 



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                             

Ninth International Scientific Conference                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

106 
 

бизнеса. Такива са приоритетите както на програмата Хоризонт 2020, така и на Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) в България [4].  

Научните изследвания и технологично развитие са приоритетна ос 1 на Националната стратегия 

за развитие на научните изследвания 2020 [5].Стратегическа цел на тази приоритетна ос включва 

укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност, и на 

капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната 

дейност. Реализирането на тази цел изисквасъздаване и развитие на центрове за компетентност и 

обновяване на съществуващата научноизследователска инфраструктура и въвеждане на стратегически 

научноизследователски програми.Ударението се поставя върху развитие и изграждане на регионален 

научен капацитет за интелигентна специализация извън София-град, включващ модернизиране на 

научната инфраструктура и нейното използване за осигуряване на услуги за бизнеса и за обучение на 

висококвалифицирани специалисти. 

Анализът на възможностите за изграждане на подобни научни и иновационни центрове в 

Северен централен район на България трябва да отчита съществуването на редица съвременни 

предприятия, резултат от чуждестранни и български инвестиции, с които Русенски Университет 

успешно партнира през годините. Те провеждат добре артикулирана иновационна политика и са 

предпоставка за възникване и устойчиво развитие на значителен научно-изследователски и иновационен 

център в региона. Промери за такива предприятия са  Atlas Copco, Монтюпе, ВИТТЕ Аутомотив, „Идеал 

Стандарт- Видима” АД.  

Atlas Copco е водещ световен доставчик на решения за устойчива производителност, който 

обслужва клиенти в повече от 180 държави с продукти и услуги, насочени към производителността, 

енергийната ефективност, безопасността и ергономията. Организацията има предмет на дейност в 

областта на производството на съвременни строително оборудване: компресори, генератори, бустери, 

както и такива за подземен и открит добив на скална маса и ротационни модули.  

Монтюпе е индустриална група, специализирана в проектирането и производството на изделия, 

предназначени основно за автомобилната индустрия,цилиндрови глави и части за двигатели, носачи, 

структурни елементи за окачващата система, помпи, турбо-компресори, както и компоненти за 

спирачната система. Изделията са ключови елементи на около 10 водещи автомобилостроителни марки 

в Германия, Швеция, Корея, Румъния, Турция и др.  

ВИТТЕ Аутомотив е компания, чийто производствен процес преминава от формиране на 

първоначална идейна визия през техническото прототипно конструиране и достига до масовото серийно 

производство на иновативни и креативни решения в областта на заключващата техника- ключалки, 

панти, гарнитури и брави, които се използват от всички световноизвестни производители на 

автомобили.  

„Идеал Стандарт- Видима” АД е специализиран производител на смесители и аксесоари за бита. 

Предприятието се нарежда сред най-големите производители на термостатни и други видове смесители 

в света. Заема площ от 127 хил.кв.м.в гр.Севлиево и с.Градница. 

Списъкът с иновативните предприятия може да бъде продължен с Antares- Шумен; Елика 

елеватор- Силистра; МБМ MetalWork- Русе; Laser Pres- Русе, Велико Търново; Терма- Тутракан, Спарки, 

както и редица предприятия от военно-промишления комплекс разположени в Русе, Лясковец, Велико 

Търново и др., чието специфично производство налага внедряването и развитието на върхови 

технологии и комплексни решения. 

Наличието на производствено-инвестиционна структаура с показания по-горе профил в Северен 

централен район на Република България показва, че перспективите за развитие свързани с ОПНОИР 

следва да бъдат адресирани към приоритетна ос No1 на тази програма „Научни изследвания и 

технологично развитие”. По-конкретно, съществуват реални възможности за участие на Русенски 

университет „Ангел Кънчев”(РУ) и партньорски организации в специфична цел (ID2): „Подобрение на 

териториално и тематично разпределение на научни инфраструктури с цел развитие на регионална 

интелигентна специализация (Центрове за компетентност- ЦК)“ или/и специфична цел (ID1): „Развитие 

на върхови и пазарно-ориентирани научни изследвания (Центрове за върхови постижения- ЦВП). 

Приоритетна ос No1 предвижда създаване на центрове в няколко приоритетни сектора [6], а 

именно: Мехатроника и чисти технологии, информатика и информационно комуникационни технологии 

(ИКТ), индустрия за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативни и рекреативни 

индустрии. 

Перспективен за района се очертава приоритетния сектор Мехатроника и чисти технологии, 

който съгласно програмата обхваща компетентности в слените направления: 

• Производство на мехатронни елементи или самостоятелни агрегати; 

• Машиностроене и уредостроене с акцент върху транспорт и енергетиката; 
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• Инженеринг, реинженеринг на индустриални системи; 

• Роботика и автоматизация на процеси; 

• Високо-технологични продукти, които да се разработват от над-национални вериги; 

• Био-мехатроника; 

• „Интелигентни“ системи, уреди, домове и градове; 

• Чисти технологии с насоченост към: 

- съхранение, спестяване на енергия и еко-мобилност, 

- безотпадни технологии и включване на отпадъчни продукти от други производства. 

Останалите приоритетни сектори също включват тематични области, които са от компетентност 

на изследователските звана на РУ и също биха представлявали интерес за регионалния бизнес. Такива 

са: 

• Нови производства, дизайн и асемблиране от типа Fabless; 

• ИКТ подходи вмашиностроене,медицина, творчески индустрии; 

• 3D дигитализация, визуализация и прототипиране; 

• Създаване на оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия с 

помощтта на над-национални вериги; 

• Персонална медицина, диагностика и терапия, лечебни и лекарствени форми и средства; 

• Нано-технологии в медицината; 

• Производство на стоки и съоръжения с приложение в сфера, като национални носии, 

велосипеди, стени за катерене, стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, 

материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни 

издания. 

•  

2.КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

В резултат на анализа на промишления профил на региона, и в контекста на гореописаните 

приоритетни сектори РУ би могъл да инициира създаването на „ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА 

СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ (ИЦСМТ)“, който 

да си постави следните основни цели: 

1) Развитие на научноизследователски и учебен комплекс от пазарно ориентирани 

иновационни технологии, създаващи в региона възможности за: 

 устойчиво развитие на икономиката; 

 реализиране на конкурентни предимства; 

 разработване на производства с екологична съобразност; 

 подобряване на енергийната ефективност на промишлените производства; 

 подобряване живота и здравето на населението; 

 подготовка на висококвалифицирани кадри, носители на знания и умения за създаване и 

успешно внедряване в индустрията на съвременни конкурентни изделия, технологии и 

материали; 

 подобряване условията и качеството на заетост на населението. 

2) Изследване и създаване на съвременни материали, съответстващи на разработвания 

комплекс от технологии, притежаващи специфични характеристики, най-важните от които 

са: 

 предварително зададен комплекс от свойства; 

 биосъвместимост и функционалност; 

 микро и/или нано структурираност; 

 екологична съобразност. 

3) Синергетично разработване на иновативните материали и технологии, което да способства 

за реализирането на: 

 бързи и ефективни цикли на внедряване; 

 устойчиво развитие на бизнес средата посредством подобряване на научната и развойна 

инфраструктура.  

Една илюстрация на възможностите за създадеване в РУна център с възможности за инженеринг 

и реинженеринг на високотехнологични базови елементи, детайли, възли и оборудване като части от 

мехатронни агрегати и системи [7] е лабораторията по леярски процеси към катедра Материалозбнание 

и технология на материалите (МТМ) към Машино технологичния факултет (МТФ). В нея са създадени 

мощности в областта на прецизното леене, които притежават възможности за разработването на 

специални сплави с използване на вакуумни топилни агрегати. Работата в това направление се основа на 

редица ангажименти на членове на колектива в международни проекти в 6
-та

 и 7
-ма

 рамкова програма- ЕС 
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‘SARE’ и ‘4М’. Понастоящем усилията са насочени към възстановяване и модернизация на 

лабораторната инфраструктура и технологичното оборудване. Разработва се комплекс от технологични 

процеси, които да дадат възможност за изследователска дейност с приложни аспекти в областта на т.н. 

„reverseengineering”. Разработваната технология представлява интегрирана верига от:  

1) CAD/CAM проектиране; 

2) послойно изграждане на леярски модели;  

3) прецизно вакуумно леене в керамични блок-форми. 

Процесът дава възможност за експресно изготвяне на „концептуални” и „функционални” 

метални прототипи от разнообразни високо-яки, корозионно-устойчиви, антифрикционни и пр. сплави 

на основата на Al, Mg, Cu, Fe, Co, Ni, Ti. Оборудването за леене чрез индукционното стопяване във 

вакуум (Leybold, MCP, Schultheiss) с което разполага катедра „Металознание и технология на металите” 

е уникално за страната, както и в международен план. То дава възможност за получаване на сложни 

лигатури и сплави с разнообразен фазов и химичен състав. Предвижда се технологията да се прилага 

широко в следните области: 

 при изработване на единични и дребно-серийни отливки; 

 във фазата на концептуално разработване и тестване на нови изделия и машини; 

 за изработване на резервни части и специфични корпусно-призматични тънкостенни 

детайли; 

 за ремонт, усъвършенстване и адаптиране на машини и съоръжения; 

 в художественото леене; 

 в микро/нано технологичното машиностроене [8]. 

Технологичните и експертни възможности на катедрите в МТФ създават реални предпоставки за 

решаване на сложни интердисциплинарни проблеми, например свързани с използването на материали 

със сложни комплексни свойства. Така например, в катедра МТМ са налице апарати и съоръжения и 

технологии, които се използват за реализиране на редица изследователски и приложни проекти с 

индустриални фирми, както и за обучение на студенти и докторанти [9,10]. Най-важните от тях са: 

1.Вакуумни съоръжения и технологии за обработка на материалите. Получаване на 

износоустойчиви и твърди покрития и покрития с декоративна цел; 

2.Съоръжения и технологии за термично, химико-термично и вакуумно обработванена 

материалите; 

3.Методи за получаване на ултра-дисперсни (нано) структури чрез интензивно пластично 

деформиране на материалите. Моделиране и симулиране на процесите на пластична деформация; 

4.Методи и технологии за прецизно леене. Микро/нано технологии за обработка на материалите 

и методи за бързо прототипиране (RP); 

5.Съвременни методи и технологии за заваряване на материалите; 

6.Изследване и изпитване на инженерни материали. Рентгено-структурен анализ на 

материалите, електронна микроскопия и рентгенова микросонда за определяне на химичен състав. 

Изследвания на повърхности и покрития, анализ на дебелини и оценка на абразивното износване. 

Изпитвания на опън, натиск, огъване, усукване, ударна жилавост (при високи и отрицателни 

температури, вкл. циклични натоварвания). Корозионни изпитвания и изследване на устойчивостта в 

биологични среди. 

Към комплекса от компетентности и възможности за обучение на студенти в различни 

квалификационни нива, които биха имали отношение към ИЦСМТ следва да се добавят и широк кръг от 

„ресурсо спестяващи“ технологии и методи за контрол в областта на инструменталното производство и 

технологията на машиностроенето, които се развиватв катедра Технология на машиностроенето и 

металорежещи машини (ТММРМ), а именно: 

 Довършващи методи за обработване на детайли и изделия (рязане и ППД); 

 Инструментално производство и бързо прототипиране; 

 Метрология и качество в машиностроенето; 

 Обработване на детайли върху машини с ЦПУ; 

 Автоматизация и роботизация на производството. 

В допълнение към това, катедра „Техноческа механика” (ТМ) на МТФ разполага със софтуерни 

средства, възможности и ресурси за обучение и изследователска работа в следните области:  

 Измерване на вибрации на металорежещи машини, редуктори и други съоръжения; 

 Тензометриране на метални конструкции, остъкления; 
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 Числено моделиране на напрегнатото и деформирано състояние на детайли и 

конструкции (машини, транспортни средства, земеделска техника, съоръжения и 

сгради) 

 Симулиране на механични и термомеханични процеси като удар, развитие на 

пукнатини, охлаждане на стопилка; 

 Еднопараметрична и многопараметрична оптимизация 

За да може ИЦСМТ да осъществява консултантски, изследователски и иновационни дейности, 

отговарящи на изискванията на индустриалния профил на регионалния бизнес иинтегрирани с 

технологичните възможности самия център е необходимо създаване на достатъчно широк комплекс от 

съвременни измервателни средства и методики. Към настоящия момент МТФ разполага със следните 

машини, съоръжения и методики за измерване на геометрични параметри, физични, механини свойства, 

и структурни изследвания: 

• Машини за изпитване на опън/натиск/огъване/усукване в т.ч. при повишени и ниски 

температури; 

• Изпитване на ударна жилавост; 

• УЗ, магнитна, цветна дефектоскопия; 

• Рентгеноструктурен анализ; 

• Оптична металография; 

• Сканираща електронна микроскопия и химичен анализ в точка; 

• Изследване на адхезия и дебелина на покрития чрез надраскване и KALO тест; 

• Корозионни изследвания; 

• Технологични изпитвания на изтегляемост, многократно огъване, усукване и циклично 

натоварване; 

• CMM - трикоординатни цифрови измервателни машини; 

• Високо прецизни измервателни микроскопи; 

• Дължиномерни машини до 1000 и 300 mm; 

• Зъбоизмервателни уреди. 

•  

3.ПРИМЕРНА СТРУКТУРА НА ЦЕНТЪРА  

Идеята за изграждане на ИЦСМТ предвижда  изграждане на интегрирана структура, която да  

обхваща: (а) комплекс от иновативни технологии за обработка на материали и изделия, (б) средства за 

измерване и контрол на качеството, (в) методи за моделиране и симулиране на процесите. Тя трябва да 

създава възможности и да подпомага извършването на технологични, консултативни услуги, 

конструиране и изпитване на системи и изделия в  иновативни приложни области, съответстващи на 

приоритетните области на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Фиг.1 

схематично представя структурата на центъра заедно с взаимните връзки между компонентите. 

Финансирането на проекта по изграждане на центъра би трябвало да се фокусира върху комплекс от 

ключови технологични средства и методики („keyenablingtechnologies“, представени в центъра на 

схемата), които да направят възможно създаването на „пробивни“ иновативни изделия и сами по себе си 

да представляват върхови постижения в технологичната наука.   
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Фиг.1.Структура на иновационен център за съвременни материали и технологии за устойчиво 

развитие (ИЦСМТ) 

Примерните целеви области на приложение на комплекса от материали и технологии, които 

биха могли да бъдат развивани в ИЦСМТ, са както следва: 

 Мехатронни системи (например: системи за автоматизация на производствените процеси – 

както дискретни, така и непрекъснати, датчици, сензори, електро-механични,хидравлични и 

пневматични задвижващи и управляващи устройства); 

 Твърди, износоустойчиви, корозионно устойчиви и декоративни покрития (в това число 

градиентни покрития); 

 Инструментално производство (например: шприцформи за пластмаси, металообработващи 

„смарт“ инструменти); 

 Системи и технологии с цифрово управление; 

 Промишлена роботика и робототехника; 

 Продукти за бита (в това число такива с персонализирани потребителски свойства); 

 Биомедицина и биоинженерство (например: биоимпланти и рекреативни системи); 

 Сертифициране на лаборатории за метрологичен контрол на електронизирани и мехатронни 

измервателни уреди за промишлеността и бита.  

Надграждането на съществуващата материална база и финансирането на центъра с цел 

създаването на принципно нови възможности за обслужване на бизнеса с ключово значение за 

функционирането на центъра трябва да се фокусират около следните уреди и системи: 

 Машини за 3Dпослойно изграждане на прецизни прототипи на микро и макро размерно 

ниво;  

 Машини с ЦПУ, високоскоростни и високоточни - фрези, стругове; 

 Лазерни, ерозийни, йонни (и др. „енергийно-асистирани“) машини за геометрична и 

структурна обработка 

 Съвременна металографска апаратура, комбинирана електронна микроскопия, AFM и др.; 

 Изследователска система за експресен химичен анализ 

 Системи за термична, химико-термична обработка във вакуум и контролирана среда 

 Машини за изпитване на строителни материали и конструкции 

 Измервателни системи за специфични физични величини 

 Симулационен и CAD/CAMсофтуер; 

 Компютърни лаборатории с висока изчислителна мощност. 
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4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагания иновационен център е свързан със стратегическите приоритети, заложени на 

европейско и национално ниво, във връзка с постигане на устойчиво икономическо, социално и 

екологично развитие.  Проучванията на състоянието и потенциала на района в непосредствена близост с 

Русенския университет показва, че са налице възможности за финансиране и създаване на иновативен 

център в областта на мехатрониката и чистите технологии.  

Като основна цел на центъра може да се посочи повишаването на конкурентоспособността на 

малкия и средния бизнес чрез стимулиране на въвеждането на иновативни практики и развитието на 

ключови технологии. Целта е да се осигурят необходимите условия за устойчиво развитие и растеж на 

местните малки и средни предприятия (МСП), подкрепяйки техни партньорски инициативи, 

включително формиране на ресурсен или технологичен обмен между предприятията с оглед повишаване 

на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес. 

Реализирането на приоритетите на развитието на центъра би дало възможност за подобряване на 

образованието, стимулиране на квалификацията и преквалификацията на работната ръка и ученето през 

целия живот. 
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STUDENTS FOR TAKING PART IN INFORMATICS COMPETITIONS 
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Abstract: The national development strategies of many countries, which are EU members prioritize the stronger 

orientation to an economy based on the knowledge, on the development of research work and on the 

technological development and innovation. This requires a policy oriented to supporting the mechanisms, 

structures and institutions which are in favor of creating and assimilating the innovations and the wide 

introduction of the information and communication technologies. This policy has to be supported in the 

production sector as well as in the public sector. The search and demand of science-proved approaches is 

applied as a standard. Bulgaria is one of the few countries in the world which offers young children the 

opportunity to study informatics from a very early age in extracurricular classes and also organizes competitions 

in informatics for students of all ages. In this paper is given an overview of the existing researches to the topic. 

Here are presented the general didactic principles for creating a learning process. It is searched their workability 

for training talented kids in informatics. The paper analyses and well-grounds that there is a necessity of an early 

start for the children in learning the basic principles of programming. What is more there is a description of the 

scientific and educational necessity of discovering and training gifted children to participate in programming 

competitions. We present and also analyse some of the key practical situations which show the important role of 

the teacher. In favour of the past statements we have experiment results that prove the effectiveness of the 

recommended approach. 

Key words: teacher, trainee, gifted, programming, student’s competitions in programming, pedagogical 

approaches 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ОТКРИВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА 

НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОГРАМИРАНЕ 
д-р Галина Атанасова,  

Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, България, galina.atanasova@gmail.com 

д-р Пламенка Христова,  

Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, България  phristova@ami.uni-ruse.bg 

 
Абстракт: Националните стратегии за развитие на много страни, членки на ЕС, поставят като приоритет 

все по-силната ориентация към икономика, базирана на знанието, развитието на изследователската 

дейност, технологичното развитие и иновациите. Това налага политика, ориентирана към подкрепа на 

механизмите, структурите и институциите, благоприятстващи създаването и усвояването на иновации и 

широко въвеждане на информационните и комуникационни технологии, както в производствения, така и 

в публичния сектор. Търсенето и прилагането на научно-обосновани подходи се налага като стандарт. 

България е една от малкото страни в света, в които се организират школи и състезания по информатика 

за ученици от ранна детска възраст, а именно – още от началното училище. В настоящата работа е 

направен обзор на съществуващите изследвания по темата. Представени са общите дидактически 

принципи за изграждане на процес на обучение и е потърсена тяхната приложимост с цел подготовка на 

надарени деца по програмиране. Анализирана и обоснована е необходимостта от ранно въвеждане на 

децата в основните принципи на програмирането. Описан е научно-педагогически подход за 

откриването и подготовката на надарени деца за участия в състезания по програмиране. Представени са 

и са анализирани няколко важни практически ситуации, показващи важната роля на обучаващия. 

Посочени са експериментални данни, които свидетелстват за ефективността на предложения подход.  

Ключови думи: обучаващ, обучаем, надарен, програмиране, ученически състезания по програмиране, 

педагогически подходи 

 

1. УВОД 

Необходимостта от изграждане на съвременното информационно общество, основано на знание, поставя 

сериозни изисквания към образователните институции. Те са призвани да подготвят както компютърно-

mailto:phristova@ami.uni-ruse.bg
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грамотни граждани, така и висококвалифицирани софтуерни специалисти. Този проблем е разпознат 

като съществен в рамките на Европейския съюз (ЕС). В стратегията Европа 2020 се обръща специално 

внимание на страните от ЕС „да гарантират достатъчна наличност на кадри с природонаучно, 

математическо и инженерно образование и да фокусират училищните програми върху изграждане на 

творческо, иновативно и предприемаческо мислене“ [9]. Тази директива на ЕС е в съответствие с 

избрания в България подход и многогодишните усилия на университетски преподаватели и учители за 

ранно въвличане и изграждане на траен интерес у подрастващите към новите технологии и 

информатиката. България има традиции и успехи в подготовката и състезанията по информатика за деца 

от ранна възраст. Организирането на извънкласни учебни форми по информатика дава възможност да се 

установят постепенно и последователно във времето трайни знания и умения за съставяне на алгоритми 

и програми като се използва естествения детски интерес към компютрите, породен от компютърните 

игри. Постигането на положителни резултати до голяма степен е свързано с отговорите на следните 

два важни въпроса: на какво трябва да се учат децата и има ли кой да ги обучава? Работата по 

откриването, подготовката и развитието на младите дарования в областта на информатиката има своите 

специфики, които трябва да се отчитат. В последно време все повече учени насочват вниманието си към 

начина на подготовка на изявените ученици в школите по информатика. В [2, 3] К. Гъров прави преглед 

на изучаването на информатика и ИТ в българското училище, разглежда историята на състезанията и 

олимпиадите по информатика, предлага модел за управление на подготовката на участниците в 

олимпиадите по информатика и ИТ и система от опорни задачи за подготовка на изявени ученици за 

участие в олимпиадите по информатика. В [4] Б. Йовчева предлага спираловиден подход, по който да се 

извършва подготовката на 10 -11 годишни деца по информатика. В [8] П. Христова предлага обектен 

подход за организиране на извънкласната работа по информатика за ученици до 5 клас. 

Доколкото според Н. Вирт “Програмирането е конструктивно изкуство”, актуален е въпросът: Какви 

подходи и методи трябва да се използват при подготовката на начинаещите ученици за овладяване на 

тази конструктивна творческа дейност, така че да бъде гарантирано и високо качество, и 

осъществимост (методическа, когнитивна, организационна) на тази подготовка? [3]. 

Ролята на педагога като личност, специалист и учен за постигане на крайната цел е неоспорима. Все още 

изследванията, свързани с подготовката и изискванията към преподавателите, които подготвят ученици 

за състезания по Информатика, са сравнително малко. Необходими са научно обосновани подходи за 

работа, които да са издържани от гледна точка и на двете научни области – педагогическата и 

информатичната. Целта на настоящата работа е да предложи научно обoснован педагогически подход за 

работа на преподавателите при откриването и подготовката на надарени деца за състезания по 

програмиране.  

 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

2.1. Дидактически принципи в процеса на обучение по програмиране 

Един подход, за да е научен, трябва да се основава на утвърдени научни постулати. В тази връзка въз 

основа на анализ на общите дидактически принципи за изграждане на процес на обучение е потърсена 

тяхната приложимост с цел подготовка на надарени деца по програмиране. Проф. П. Петров дефинира 

принципите на обучението като система от основни положения, водещи идеи или общи изисквания, 

които определят цялостната дейност на обучаващите и обучаваните в учебния процес [5]. Те са 

теоретичната основа при детерминирането на учебното съдържание, затова те имат основополагащо 

място в педагогическата наука, предопределящо правилното планиране и реализиране на процеса на 

обучение. П. Петров предлага за основополагащи следните принципи, подредени в дадената 

последователност:  

А) Принцип за научност. Опира се на закономерната връзка между науката и учебния предмет. 

Изисква учебното съдържание да се основава на обективни научни факти, понятия, закони, теории на 

съответната област и да разкрива съвременните научни постижения. Насочен към компонентите на 

учебния процес в обучението по програмиране, този принцип предопределя: социално детерминирани 

цели на обучението по програмиране и  научно прецизирани алгоритмични задачи, засягащи 

съвременни научни проблеми, използване на научно доказани методи и подходи при построяване на 

алгоритмите, формиране на понятия, закономерности, теоретически постановки и практическа 

реализация на конкретен програмен език. 

Б) Принцип за нагледност. Нагледността осигурява първичното възприемане на изучаваните 

обекти, включени в учебното съдържание и изграждането на представата. Чрез сетивната опора се 

осигурява нагледността при прехода от конкретното към абстрактното. Принципът за нагледност най-

общо може да се изрази с изискване за използване на нагледни средства в учебно-възпитателния процес. 

Нагледността е основният фактор, който директно провокира активността и съзнателността на 



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                             

Ninth International Scientific Conference                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

115 
 

обучаваните в учебния процес. Този принцип е особено значим за качественото обучение по 

програмиране и има висока стойност за практическата подготовка на бъдещите състезатели. Реализиран 

чрез дидактическия метод наблюдение, принципът намира приложение при изграждането на представата 

за действието на всеки оператор от алгоритъма, промяната на стойностите на отделните променливи и 

пътя за трансформиране на входните данни в търсените крайни резултати. В обучението по 

програмиране са приложими условноизобразителна и динамична нагледност, като първата се осигурява 

чрез графичното представяне на алгоритмите, а втората - чрез среди за анимация или визуализация на 

алгоритми. Това води до повишаване на наблюдателността и абстрактното мислене у малките 

състезатели. 

В) Принцип на съзнателност. Принципът на съзнателност се изразява в единство между 

съзнателното отношение към учебната дейност от страна на обучаваните и разбирането на учебния 

материал. Това се явява важна предпоставка за преодоляване на механичното заучаване на учебната 

информация. За формирането на този принцип у обучаваните отговорни са следните фактори: 

целеполагане; организиране на учебната работа; мотивация и създаване на познавателни интереси и 

положителни емоции; формиране на умения и навици за умствен труд; развитие на критично мислене. 

Съзнателността като качество на личността се изразява като единство между интелектуална, 

емоционална и поведенческа дейност.  

Г) Принцип на активност. Същността на този принцип се изразява в целенасоченото активно 

възприемане на изучаваната материя, нейното осмисляне, творческо преработване и прилагане. 

Обуславя се от двустранната връзка между субектите в процеса на обучение – активната и съзнателна 

позиция нараства при осъзнаване на целите и активизиране на познавателната дейност на обучаваните 

[7]. 

Целите при подготовката на ученици за участия в състезания по програмиране може да се декомпозират 

в междинни и специфични учебни цели, така че да се осъществява мотивиращо педагогическо 

въздействие при планирането и организирането на учебния процес. Начинът на провеждане на учебния 

процес при подготовка има съществено значение за повишаване мотивацията за възприемане на активна 

и съзнателна роля на учениците в обучението. Стимулирането на умствената активност и съзнателност в 

обучението по програмиране са в пряка зависимост от използваните методи и похвати с доказана 

активизираща стойност като: проблемни ситуации, задачи с практическа насоченост, ситуации, 

предполагащи творчески решения. Активността и съзнателността са в основата на създаване на 

предпоставка за успешно представяне на състезания по програмиране.  

Д) Принцип за достъпност. Достъпността е ръководният принцип за дидактическа трансформация 

на научната информация в учебно съдържание по даден предмет. Достъпността изисква постигане на 

пълна координация между: целите, учебното съдържание; възрастови и психични особености на 

обучаваните; методите и средствата на обучение, което дава възможност знанията, уменията и навиците 

да се овладяват с нормално напрежение на силите за регламентирано време [6]. Принципът изисква 

представянето на научните знания да се извършва системно и последователно, добре аргументирано, 

онагледено съобразно предвиденото учебно време и психофизиологичните особености на обучаваните. 

Специфичен проблем при прилагането на този принцип е „мярата на трудността”, как да се определи 

оптималният вариант. При това се влияе не само от учебното съдържание, но и от качеството на 

преподаване, от адекватността на учебните методи, средства и технологии, чрез които трудно 

достъпното научно познание се свежда до усвояемо [7]. 

За целите на успешната подготовка на талантливи деца по програмиране са използвани дидактическите 

правила за достъпност, формулирани от Коменски във „Великата дидактика” още през 17-ти век [1]:  

• от лекото към трудното – постепенен преход от добре усвоени знания към усвояване на знания, 

които предизвикват затруднение и изискват повече интелектуални и емоционални усилия; 

• от известното към неизвестното – усвояването на новите знания се базира на предшестващия 

житейски опит, теоретични знания и практически навици и умения; 

• от простото към сложното – започва се с усвояването на по-елементарни понятия, факти, 

закономерности и се прави плавен преход към по-сложни такива; 

• от близкото към далечното – познавателния кръгозор се разширява постепенно.  

Е) Принцип за системност и последователност. Приложението на този принцип се илюстрира чрез 

системния характер на науката, научната логика на изучаваните предмети и закономерностите в 

развитието на мисленето на обучаваните. Още Коменски постулира да се върви от фактите към 

изводите, от примерите към правилата, т.е. да се излага учебния материал като система. „Този принцип 

изисква знанията, уменията и навиците да формират определен ред, където всеки елемент от учебния 

материал се свързва с другите” [7]. Принципът на системност се проявява и във всички компоненти на 

процеса на обучение в областта на информатиката: системността към целите на обучение означава 
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цялостен проект на професионалните качества на личността, които да са в закономерна връзка с 

учебното съдържание, основополагащо и усъвършенстващо знанията и уменията в областта на 

алгоритмите и конкретен програмен език; установяване на връзки между отделни подалгоритми и 

методи за тяхното създаване, така че да се създаде цялостна представа за изучаваната област и изгради 

възможност за практическо решаване на задачи от различен характер; учебните технологии, форми и 

методи да са организирани в рационална и ефективна система, в последователен логичен порядък; 

дейността на обучаваните да е мотивирана и планирана рационално, системно и последователно да се 

усвояват знанията и уменията. 

Ж) Принцип за трайно овладяване на знанията и уменията. Същността на този принцип, според П. 

Петров, се състои в осигуряването на задълбочени и трайни знания, умения и навици и възможност 

обучаваните да използват усвоеното за основа на бъдеща интелектуална дейност и решаване на 

практически задачи. „Трайни са онези знания, които се запазват за дълго време в съзнанието на 

учениците, могат да се възпроизвеждат без особени усилия и да се прилагат в нови различни ситуации” 

[5].  

З) Принцип на индивидуален подход. Основава се на обстоятелството, че процесът на усвояване на 

знания и умения е строго индивидуален. Това предполага диференциране на преподавателската дейност 

съобразно личностно-индивидуалните особености на талантливите деца. Акцентирането върху 

индивидуализацията се основава и реализира чрез подходи, методи, форми и средства за диференциране 

на учебната работа: обучение по индивидуален учебен план; диференциране на познавателните задачи 

по сложност и други. 

2.2. Мястото на учителите при работа в школите по Информатика 

Терминът „обучаващ“ е по-подходящ и по-точен, когато става дума за обучение в извънкласни форми. 

Обучаващ в извънкласните форми по информатика може да бъде учител, ръководител на школа, 

университетски преподавател, учен, родител, друг ученик или кой да е, нагърбил се с нелеката задача да 

осъществи трансфер на собствени знания и умения, за които счита, че биха били полезни за обучаемия.  

Предложеният подход комбинира описаните дидактически принципи и се състои в следното: 

обучаващият обяснява, демонстрира различни алгоритмични проблеми и оставя обучаемите да се 

упражняват, докато не овладеят умението. Предимството на този подход е, че чрез него обучаемите 

овладяват умението със собствено темпо. В обучението се включват ученици с подчертани интереси в 

тази област. Те чувстват необходимост да разширят знанията си в областта на информатиката, да 

придобият практически умения по програмиране, да изучат задълбочено основни алгоритми за работа 

със сложни структури от данни и да натрупат опит за реализирането им при решаване на нестандартни 

задачи. В тази връзка ролята на обучаващия е много важна както за начинаещите, така и за утвърдените 

състезатели. 

При подготовката по Информатика си пробива път конструктивната идея за пирамидална организация 

на работа, включваща селекция и съответно работа с учениците на различни нива и с различна 

интензивност, съобразена с индивидуалните им особености и желания. Вниманието към индивида заема 

все по-централно място. Но засега педагогическите аспекти на откриването, подготовката и развитието 

на младите таланти в областта на информатиката са все още в начална фаза на разработване и се 

нуждаят от разширяване и задълбочаване, с отчитане на спецификата на областта. Акцентът се поставя 

върху бързо усвояване на базовите знания и осмислянето им чрез разработване на колкото се може 

повече алгоритми, с помощта на които да се решават задачи, близки до практиката. При тях не е 

достатъчно обучаемите да могат да възпроизвеждат познати алгоритми. Те трябва да могат сами да 

определят последователността от действия за решаване на поставената задача и да конструират 

неизвестен за тях алгоритъм. Често това е свързано с комбиниране и модифициране на съвкупност от 

вече познати базови алгоритмични стъпки, както и съставянето на нови такива. Успешното опериране 

със сложни формални обекти е свързано с развитието на математическа култура, логическо, системно и 

алгоритмично мислене. Началната подготовка на малките таланти за състезания по Информатика 

включва получаване на знания и умения от разнороден характер: чисто програмистки,  математически, 

технически и логически. Не доброто усвояване на някой вид знания води до нежелани неуспехи и 

разочарования на по-късен етап. Комплексният характер на подготовката първоначално може да 

стресира и уплаши учениците, затова новите знания трябва да се поднасят доста внимателно и да се 

упражняват продължително.  

2.3. Проблемни ситуации, показващи важната роля на обучаващия 

Проблемна ситуация 1: Преди всяко състезание обучаващият е поставен пред въпроса: Кои ученици е 

добре да вземат участие в него от гледна точка на постигане на максимален успех? Това налага да се 

провери готовността на учениците за предстоящото състояние, както по отношение на знанията и 
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уменията им, така и по отношение на състезателната им форма. Най-често се правят контролни преди 

всяко състезание за подбор и ранжиране на състезателите. 

Проблемна ситуация 2: Всеки обучаващ се стреми да провежда качествено обучение, за да могат 

неговите ученици да покажат отлични резултати по време на състезанията и да заемат челните места. 

Това налага да се изгради механизъм за получаване на обратна информация от обучаемите към 

обучаващия. Сложността и начина на излагане от обучаващия и възприемането от страна на учениците е 

различно за различните теми от учебната програма, затова е добре качеството да се оценява тематично. 

Проблемна ситуация 3: С особена значимост е въпроса: ”Кога е готово едно дете за участие в 

първото си състезание по информатика?”. Отговор на този въпрос трябва да даде обучаващият, като 

отчете следните фактори: теоретична подготовка; практическа подготовка; желание за изява; 

емоционална стабилност. Необходимо е да се провеждат тренировъчни състезания, при които учениците 

да се поставят в условия, близки до тези на действителните състезания. Те им помагат да добият по-

голяма увереност в способностите си. Добиването на увереност има важно психологическо значение, 

защото при малките деца неуспехът и грешките се приемат много емоционално и оставят трайни следи. 

При неуспех мотивацията за участие в състезания намалява и съзнанието се обсебва от мисълта, че няма 

да могат да се справят никога. 

2.4. Резултати от практическото приложение на подхода 

Предлаганият подход е разработен, апробиран и развиван динамично в условията на реално провеждан 

учебен процес в школата по информатика към Центъра за ученическо, техническо и научно творчество в 

град Русе. Важен критерий за качествата му е представянето на учениците в националните състезания по 

информатика, в които те традиционно заемат призови места. Конкретните резултати могат да се 

проследят на специализирания сайт [10]. Първите 10 ученици в поддържаната национална ранг-листа 

получават право за участие в Национална лагер-школа по информатика, организирана под егидата на 

Министерството на образованието и науката (МОН) и Съюза на математиците в България (СМБ). 

Таблица 1 представя броя на участниците от Русе в тези лагер-школи [10]. Налага се извода, че 

качеството на обучение с прилагане на подхода и със специално разработената за тази цел методическа 

система от задачи, е конкурентноспособно и успява да подсигури средно 10% от местата в школите за 

групите 6-ти и 7-ми клас [9].  

Таблица 1. Брой участници от Русе в школи на МОН и СМБ 

година 2011 2012 2013 2014 2015 Общо 

6 клас 1 1 1 0 1 4 

7 клас 0 1 1 2 1 5 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съществуват различни подходи и методи за работа с цел откриване и развиване на надарени деца. За 

съжаление, програмирането е област с широк обхват, често пъти изискваща сложни интелектуални 

усилия. Затова организацията на този вид обучение не може да се опише в кондензиран вид като някакво 

чисто “обучение по рецепта”. Ефективната й реализация зависи силно от психологическия профил на 

обучаемия - от неговата старателност и интуиция при обучението на базата на разглеждане на основни 

примери, от  създаването на положителна мотивация, рационално формиране на трайни умения и 

приучаване както за работа в група, така и самостоятелно. Разработването на нови подходи за 

обучението по програмиране на начинаещи деца, проверката им в реални условия и споделянето на 

натрупания опит допринасят за успешната реализация на задачите, поставени от стратегията на ЕС. 
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TEACHING STYLE AS A STIMULATING ACADEMIC ACTIVITIES FACTOR 
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Abstract: One of the main tasks of the teacher in the learning process is the creation of effective interaction 

with the students. By creating a supportive environment that affects the cognitive, physical and social 

development. The favorable psychological climate stimulate interaction between learners themselves. Through 

systematic application of student-centered approach most actively stimulate their activity and innovation. To 

achieve high quality educational outcomes is needed is a more demanding attitude towards communication, 

organization and delivery of educational material. To determine the level of style of teaching, in terms of 

students was conducted a local survey of students majoring in "Management of health care" - degree "Bachelor" 

and "Master". The analysis of its results showed that the style of teaching is essential to attract the interest of 

students to study teaching material. From the multiplicity of learning methods, the greatest interest method 

causes "work in a small group," which allows - depth understanding of content and support for skills acquisition 

and teamwork. According polled students, teachers fail to present different topics from different perspectives, 

which is essential for the formation of their professional competence. By interacting with the teacher, the 

students appreciate the interpersonal relationships that are created in the learning process. Top rated are such 

professional and personal qualities of the teacher, such as cooperation, tolerance, empathy, rigor as significant. 

Keywords: teaching, interaction, teaching style, professional and personal qualities. 

 

 

СТИЛЪТ НА ПРЕПОДАВАНЕ КАТО СТИМУЛИРАЩ УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

ФАКТОР  
Доц. Станислава Павлова 

Доц. Маринела Грудева 

Медицински университет – Варна, Република България stpavlova@abv.bg 

 
Резюме: Една от основните задачи на преподавателя в процеса на обучение е изграждане на ефективно 

взаимодействие с обучаваните, чрез създаването на подкрепяща среда, която оказва влияние върху 

когнитивното, физическото и социалното им развитие. Благоприятният психоклимат стимулира 

взаимодействието и между самите обучаващи се. Чрез системното прилагане на студент-центрирания 

подход най-активно се стимулира тяхната активност и иновативност. За постигането на високи учебни 

резултати е необходимо по-взискателно отношение към комуникацията, организацията и предоставянето 

на учебния материал. За определяне равнището на стила на преподавателската дейност, от гледна точка 

на обучаващите се бе проведено проучване сред студенти от специалност „Управление на здравните 

грижи“ – ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Анализът на резултатите от него показа, че стилът на 

преподаване е от основно значение за привличането на интереса на студентите към изучавания учебен 

материал. От множеството използвани учебни методи, най-голям интерес предизвиква методът „работа в 

малка група“, който позволява по – задълбоченото разбиране на учебното съдържание и подпомага 

овладяването на умения за работа в екип. Според участвалите в анкетирането студенти, преподавателите 

успяват да представят различни изучаваните теми от различни гледни точки, което е важно условие за 

формирането на професионалните им компетентности. При взаимодействието си с преподавателя, 

студентите оценяват високо междуличностните отношения, които се създават в процеса на обучение. 

Най-високо са оценени такива професионално-личностни качества на преподавателя, като: 

сътрудничество, толерантност, емпатия, взискателност, като значими. 

Ключови думи: преподаване, взаимодействие, стил на преподаване, професионално-личностни 

качества 

 

1. INTRODUCTION 

The planning of the teaching process currently involves the use of the newest and most modern srtrategies and 

practices of effective teaching. These strategies optimize the teaching process. One of the main tasks of the 

lecturer in the process of teaching is the building effective interaction with the students being taught, by the 

creation of a supportive environment which exerts an influence on their cognitive, physical and social 

development. The favorable psychological climate  favorably impacts the interaction between students and the 

lecturer. By applying the student-centered approach, activeness and innovativeness are stimulated, critical 
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thinking is developed. The obtaining of high educational achievements is based on the exacting attitude towards 

communication, organization and the supplying of the material being taught
83, 2 ,3

. Communication is realized in 

the interaction between the lecturer and the students. Professional ethics regulates the behavior, relationships 

and the choice of an effective approach in accordance with the emotional, physical and behavioral peculiarities 

of the students
84,4

. The effectiveness of teaching is determined by correctly built didactic strategies, pedagogical 

mastership and the personal qualities of the student. The style of teaching is linked to the highest extent with the 

personal peculiarities of the lecturer, his or her experience, his or her attitude towards the students, as well as his 

or her organizational skills
5
.  

 

2. AIM: To determine and analyze the style of teaching, as a factor stimulating teaching activity. 

 

3. MATERIAL AND METHOD: A survey has been carried out among students in the speciality 

“Management of Health Care”  – degrees Bachelor and Master (total 94) studying at the Medical University - 

Varna, in the period 2014 – 2015. The data has been statistically processed, via SPSS v. 15.0. 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION: Studying is a creative process which is related not only to the absorbing of 

information taught, but is also based on the motivation and the striving for scientific knowledge. The 

effectiveness of teaching directly depends on the methods of teaching and the selected strategy of learning. The 

data from the survey shows that the teaching style stimulates the interest of students (Fig. 1). 

We offered the students a group of activities carried out by the lecturer in the course of teaching. The ones most 

significant for them, regardless of the degree of teaching, are the good interaction with the lecturer, the building 

of habits for working in a team, and the opportunity for active participation in the teaching process (Fig. 2).  

The data from the survey shows that teaching activity should be focused on motivation and on the striving for 

creative expression. A factor enhancing the effectiveness of teaching activity is the correct choice of teaching 

methods. Out of the multitude of methods of teaching used, of the higher interest is “working in small groups” 

(92%), which enables the more in-depth understanding of educational content and aids the mastering of skills 

for working in a team. After it are ranked discussion (61%), solving of problems (58%), exercising (53%), 

lecture style information (41%). The analysis of the results shows that teaching forms in students not only 

theoretical knowledge, but also practical skills. The evaluation of the results shown by the students surveyed 

shows that the lecturer presents different viewpoints on the topic presented. 

 
Fig. 1 Opinion of students on the style of teaching, as an incentive for interest 

                                                           
83

 I. Kareva T. Antonova-Angelova. The professional competence of the lecturer in modern conditions. Autumn 

scientific and educational forum Sofia University “Saint Kliment of Ohrid”, Department for Information and 

Improvement of Teachers „The Tacher: Vocation, Competence, recognition“  Printed by Simolini, (2011). 
2
 Popov T., Hr. Milcheva, G. Petrova, Principles and methods of teaching. Kota Publ. Stara Zagora, (2008).  

3 
http://www.nap.edu/read/10126/chapter/9#352 

4
Pavlova S., V. Vаlkov. Aggression in the work of medical professionals, National Conference with 

International Participation, Shumen, Yearbook of the Konstantin Preslavsky University of Shumen, vol. XІХ  D, 

Faculty of education and arts. Shumen, (2015). 
5
 Motschnig-Pitrik R., A. Holzinger. Student-Centered Teaching Meets New Media: Concept and Case Study 

Educational Technology & Society 5(4), р. 160-172, (2002). 
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Fig. 2 Activities carried out by the lecturer, important for the students 

 

That always happens according to 65% of the respondents, and sometimes happens according to 19% of the 

respondents. For a small part of the students (6%) that is not the case, and 10% cannot judge.  

Pedagogy is an art, requiring talent, a high degree of skills and developed abilities. In each profession there are 

specific moral principles which are adopted and complied with by the respective specialists. The role of the 

modern lecturer is increasingly expanding. With the updating of teaching activity, the question is increasingly 

more frequently raised of the personal and professional profile of the lecturer, his or her skills, competences and 

abilities that he or she has to present in the course of teaching. In their interaction with the lecturer, students 

highly rate interpersonal relationships that are created in the course of teaching (Bachelor - 88%; Master – 

95%). The lecturer's communicative competence is part of his or her professional and pedagogical competence. 

It is discussed as a significant factor, with respect not only to interactions, but also as a symbol for students' rate 

of success. By means of effective communication, mutual understanding and information exchange are 

obtained, trust is formed, feelings are co-experienced. The requirements towards the lecturer are determined to a 

large extent by the personal and professional qualities that he or she has to possess. The professional and 

personal qualities rated as the highest by students comprise: cooperation, tolerance, empathy, exactingness, 

patience (Fig.3). 

 

 
Fig.3. Professional and personal qualities that the lecturer has to possess 

 
In conclusion, on the basis of the results obtained, we can summarize that the style of teaching stimulates the 

interest of students in teaching. For students, the interaction with the lecturer is important. The building of habits 
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for working in a team and the opportunity for active participation in the teaching process are highly rated by 

students. Out of the multitude of teaching methods used, of the highest interest is the method of “working in 

small groups“ which enables the more in-depth understanding of educational content and aids the mastering of 

skills for working in a team. The lecturer's  communicative competence is part of his or her professional and 

pedagogical competence. The professional and personal qualities that the lecturer has to have, such as 

cooperation, tolerance, empathy, exactingness, are highly rated by students. 
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Abstract:  Nowadays as the Albanian society is developing the education of the new generation plays an 

important role. Every attitude towards the new generation is an attitude towards the future. Nothing can provide 

the future more than our attitude towards education. School today is a dynamic institution that is changing a lot, 

comparing to what was in the past. The teacher’s image and his role in society have been developing to 

perfection as well. The image of the honored and respectable teacher lost its brightness for a while but it is 

returning to shine, give knowledge to his student and convert them into attitudes. Nowadays school and students 

offer new standards in the teaching and the educational process which ensure an effective collaboration in the 

teaching and the learning process.  Living in a global world which is developing rapidly, facing fast and 

unpredictable challenges, looking for the realization of the educative mission, clashing a world where the 

generation of ideas is achieved through stable knowledge, it is the proper time for the teacher’s standards to be 

seen closely related to the key powers of learning. The qualitative school is the main factor to solve problems. 

We have to face the education system counter. The quality must be seen as a value for changes which have been 

expected for a long time in educational system in economy, culture, science and technology. 

Keywords: education, future, standard, teacher, methods, values.   
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Abstrakt:  Në zhvillimin e sotëm të shoqërisë shqiptare një rol të rëndësishëm luan edhe edukimi i brezit të ri. 

Çdo qëndrim ndaj edukimit të brezit të ri është qëndrim ndaj së ardhmes. Asgjë nuk përcakton më shumë të 

ardhmen, ndërtimin e saj, sesa qëndrimi ynë i sotëm ndaj arsimit, edukimit, shkollimit të të rinjve tanë. Shkolla 

sot është bërë një institucion dinamik që po ndryshon shumë nga ajo çfarë ka qenë në të shkuarën. Bashkë me të 

është zhvilluar e përsosur edhe figura e mësuesit dhe roli i tij në shoqëri. Mësuesi, kjo figurë sa e nderuar edhe e 

respektuar, aq dhe e humbur në shkëlqimin e saj, për fajin e vet dhe jo të tij, po rikthehet të vezullojë tek një 

mendje e mbushur me dije, tek nxënësi i cili duhet të zotërojë njohuri, shkathtësi, shprehi e të sigurojë kthimin e 

tyre në vlera e qëndrime. Shkolla dhe mësuesi sot ofrojnë standarde  të reja në procesin mësimor dhe edukativ,  

të cilat sigurojnë një bashkëpunim më efektiv në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Duke jetuar në një botë 

globale që po përparon në mënyrë të rrufeshme, duke u përballur gjithmonë me sfida të shpejta e të 

paparashikuara, duke kërkuar realizimin e misionit të arsimit dhe duke u ndeshur me një botë ku gjenerimi i 

ideve të reja arrihet nëpërmjet dijeve të qëndrueshme, sot për sot, ka ardhur koha që standardet e mësuesit të 

shikohen të lidhura ngushtë si një rrip transmisioni me kompetencat kyçe të të nxënit. Shkolla cilësore është 

faktori kryesor për zgjidhjen e problemeve. Ne duhet të ballafaqohemi me antivlerat në sistemin e edukimit. Ta 

mendojmë cilësinë si vlerë për ndryshimet që janë pritur për një kohë të gjatë nga sistemi i edukimit në fushën e 

ekonomisë, kulturës, shkencës dhe teknologjisë. 

Fjalët çelës: edukim, e ardhmja, standart, mësues, metoda, vlera. 

 
Nowadays as the Albanian society is developing the education of the new generation plays an 

important role. Every attitude towards the new generation is an attitude towards the future. Nothing can provide 

the future more than our attitude towards education. 

School today is a dynamic institution that is changing a lot, comparing to what was in the past. The 

teacher’s image and his role in society have been developing to perfection as well. The image of the honored 

and respectable teacher lost its brightness for a while but it is returning to shine, give knowledge to his student 

and convert them into attitudes. 

The profession of the teacher manifests some qualities, which need to be in the service of teaching 

process. The success of a teacher is the ability of knowing his subject, his scientific preparations , accompanied  

by some of  his best qualities of the character. The teaching process must be associated by accuracy in getting 

methods and materials which teachers wants to know, such as: the definition of teaching objectives, diagnostic 

of student’s daily preparation and also a lot of other successful activities which create an ideal image to students. 

Nowadays school and students offer new standards in the teaching and the educational process which 

ensure an effective collaboration in the teaching and the learning process.  

Living in a global world which is developing rapidly, facing fast and unpredictable challenges, looking for the 

realization of the educative mission, clashing a world where the generation of ideas is achieved through stable 
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knowledge, it is the proper time for the teacher’s standards to be seen closely related to the key powers of 

learning.  

Learning is a process which requires patience and concentration. The attractions that the teacher 

realizes through his scientific authority, his practical skills which are seen during a research process, do not 

allow students waste their time during the lesson in the class. This incentive students ’interest of the subject 

increases the feeling of work during the class and due to this the learning interest is aroused.  

The daily commitment of the teacher with the class and his contribution in solving learning problems 

create a positive image of the teacher on students’ eyes. 

The focus of the teacher’s word on learning will be realized in high level when he will support on the 

lexicon he uses during the class and also how he will exploit the case of speaking to students. 

A good teacher does not tolerate undesirable behavior of the students in the class and he acts 

immediately. The positive behavior of the teacher means that he knows what to require and what to expect from 

the students. 

The teacher very often faces cases or situations where he can get nervous or stressed. In tense moments 

the teacher may control himself and may say or do abnormal things, he will later regret. The students feel 

insulted  and in this case a situation of high pressure would be created in teacher-students relationship. 

We have to comprehend that authoritative way of speaking does not presume losing temper and control 

from the teacher, but shows the ability to correctly manage situations that arise during the class. 

The student should be treated equally according to a teacher’s human ethical and he should make 

efforts to transmit knowledge to them in order that the students adopt.  

This can be reached by using pedagogical rates, new curricula, contemporary  methods, human values, 

without threatening insulting or pressuring the students. The teacher’s duty is to encourage and motivate him 

aiming in creating a warm environment, so that he can reach a potential parameter of acknowledgement and 

culture. 

In other words warm and friendly teachers  tend  to have students as they are themselves. The future 

teachers must be just like this, although he is free in the class organization, using methods, alternative texts, as 

he thinks and wants to have good result, he keeps working acting aware of it with love and dedication in 

accomplishing his mission.  

Nowadays the student  is in the centre of teaching. The teacher regulates and adapts teaching and its 

objectives to student ‘ s interest  and  needs. A lot of teachers are trying to change their practice to “better 

practice” ,in order to ensure fruitful teaching ,to support developing and critical thinking during reading and 

writing. They want their students not to be just simple reproducers, but to scrutinize, to criticize solve , interpret 

and dispute facts , information or ideas given in different materials or situations. 

 To learn in full and productive means that you can  think of what you  lear, apply it in practice, use it 

as basic to go further on learning and also to learn independently . ( Gardner , 1993; Marzano , 2001) 

Not everybody have to be a teacher, but everyone can be a teacher because teaching is a kind of art just 

like politic is a kind of skill. Nowadays TSN and other institutions concerning education are paying special 

attention to the teacher towards his qualification and professional development.  

The image of teacher was honored for his work in the past, because it was not only a profession , but it 

was also a mission. This struggle/mission continued for a long time to eradicate the illiteracy in every part of our 

country. Although the teacher has done a lot of work in the past the quality of contemporary teaching still 

remain a challenge, which requires comprehensive mobilization. 

Student will be proud later, if teachers prepare good ones when the society wants smart people in 

different fields of life. We live days full of events, cases and phenomena which have wore out our eyes, ears and 

our mind. The teacher has no hope to reach the point of relaxation.  This physic pressure, this moral torture is 

found in the absence of a necessary integration which is very useful in a mutual respect and so on. We face a lot 

of challenges. The contemporary teacher must find the way out or solve this enigma.  

Our society needs missionary teachers. This mission is viewed as a main skill of life through which 

teachers my develop their potential , us their imagination to express  themselves and make original and useful 

choices for their life. The development of creative skills needs an open culture to creativity and the creation of a 

supporting environment. Our society will reach physical and spiritual welfare when we will reincarnate clear 

moral and educative virtues, values and contemporary achievement. 

We all remember our good teachers, those who have affected our personalities. During school life, they 

have played an important role, trusted and supported as affecting our personality growth. 

For centuries, the teacher, not only transmits know ledge to his students, but most of all he affect them 

with his own personality. It is right, at the school gate knowledge, emancipation and progress of a society starts. 

That’s why investigation on school as an institution, the teacher and especially student’s education worth. 



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                             

Ninth International Scientific Conference                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

125 
 

Academic research suggest that countries with higher income (per person), countries where social 

inequality is less present, and also countries with low rates of fertility tend to invest more on students’ 

education. This is certainly not sufficient as these countries should ensure quality of their educational system a 

main challenge for the years to follow. So, we have to worry, when we see bud results and in effective 

education.  

Insufficient education of all levels, including professional and technical education is producing 

unprepared students to accomplish their requirement in job market. 

So, all our educational institutions must commit to improve the education quality, by increasing school 

resources, improvement of their efficiency and also finding ability to offer technological innovation. All of this 

will serve to enrich the human capital, which is fundamental in increasing of fruitfulness and income too. 

The power of muscles never exceeds the power of mind. The 21
rst

 is a challenge for our society which 

requires comprehensive mobilization in all fields of life, especially in education. The future teacher must 

educate students who think critically, who are curious, who have imagination and initiative, students who 

interpret, explore, exploit technological resources, analyze, develop their empathy for the past and characters. 

The qualitative school is the main factor to solve problems. Nowadays, adding values to potential is a 

priority to any nation in order that its citizens may contribute in global economy by increasing knowledge and 

skills, and also with advanced manners related to world trade. (Reich, 1992) 

Finally we have to face the education system counter. The quality must be seen as a value for changes 

which have been expected for a long time in educational system in economy, culture, science and technology. 

The government institutions are changing their attitude, their approach towards educational system and treat this 

system seriously and in real priority, not just electoral. 

I think that the Albanian society is ready to get responsibility for the future of education, for a qualitative 

education in all levels, starting from primary education.  

At the end of this speech I want to quote the words of a sociologist, Gëzim Tushi, written on “The 

teacher” magazine: “The more we take care of school and education, the future will be of the youth and with 

better results. 
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ТЕACHER, INTERACTIVE TEACHING AND STUDENTS’ MOTIVATION FOR 

LEARNING 
Viara Gyurova, PhD 

Sofia University St. Kliment Ohridski - Sofia, Republic of Bulgaria 
 

Abstract: Modern teachers are not just a source of information (knowledge) for their students. They have to 

develop students’ competencies which will make them citizens of the information society. This means that 

students should be able to seek and find information on their own, to analyze it and use it in accordance with 

pre-defined goals, to reach by themselves – or together with others – creative answers and solutions, which in 

turn require development of their critical thinking. To make all this happen, the school and teachers should in 

the first place develop, stimulate and maintain students’ motivation to learn. In these efforts of theirs, teachers 

and school come across serious competition from the modern “temptations” of the information society which 

offer “easy solutions” to the numerous problems associated with finding information and which may further 

discourage students from studying seriously. How can schools and teachers counteract this? Some of the 

solutions the author proposes are: to care about and to differentiate between the causes of students’ demotivation 

to learn; to apply a pedagogy of partnership and cooperation; to implement interactive teaching, using modern 

information and communication technologies and technical resources as well as methods based on interaction 

with students by implementing a modern CREAM-strategy for organizing the teaching process which is based 

on interactivity and results in increasing the motivation for participation, learning and success. 

Keywords: teacher, interactive teaching, students’ motivation for learning, CREAM-strategy for learning 

 

INTRODUCTION 

Today, many teachers in Bulgaria point out the demotivation for learning of a great number of students as one of 

the serious problems of education. It manifests itself in students' absenteeism, skipping classes and irresponsible 

attitude towards learning tasks – namely, "imitating studying,", massively adopting the "copy-paste" approach, 

and attempting "to economize efforts" whenever possible. The reasons for this are more often searched for 

outside the educational process, in factors that undoubtedly matter (such as the family, the morality and values 

of the society of transition, etc.). However, one of the main reasons for such an attitude of many students to their 

educational obligations is rooted in teachers' inability to awaken interest among students with the old model of 

teaching.  

 

1. REASONS FOR STUDENTS' DEMOTIVATION FOR LEARNING 

Students' motivation and attitudes to learning are influenced by various factors – objective and 

subjective. Hundreds of pages have been written on the subject. Generally, a student may lose motivation in the 

process of learning due to: the organization of the educational process (What happens in the classroom?), a 

display of unprofessional behavior of the teacher; overwhelming personal problems, or the lack of learning 

skills (students cannot cope and this holds them down).  

 

More specifically, the learning process may be demotivating when: 

 it is generally unvaried, boring, monotonous; 

 the material is “dull”, and the teacher does not make it interesting; 

 modern information technologies and technical tools offer easy solutions to educational problems – 

you just need to master the skill of "copy-paste"; 

 students "do nothing" – no one is interested in their opinion – they just have to listen and "be 

careful"; 

 the learning material is difficult; 

 the teacher's language and style, and the educational content are too academic; 

 the environment is unhelpful (unsupportive) – both the physical environment (an "uninviting" 

classroom, a lack of necessary technical equipment, etc.) and the microclimate (“hostile” and strained). 

The teacher may demotivate students to learn when: 

 teaching in a boring way – using only speech; 

 “rushing” through the material because a lot of material has to be taught within a short period; 

 teaching in an inaccessible manner – using very complex terms and phrases; 

 showing biased attitude towards students, including being unfair to a student's behavior and 

knowledge, underestimating or belittling a student's achievements;  

 having extreme requirements – requiring too much from the students (which creates a feeling in 

them that they will not cope) or requiring too little from them; 
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 discussing a particular student's problems in front of everyone; 

 not giving and not asking individual students and the class as a whole for feedback about what they 

understand and how they cope. 

A student's problems may lead to demotivation – if the student: 

 has gaps in knowledge and they are deepening; 

 lacks necessary learning skills developed; 

 lacks a sense of success; 

 has family, health or personal issues and is anxious; 

 develops a feeling and a conviction that he/she is not among the teacher's favourites and is “not 

noticed”; 

 is not well received by his/her classmates – the student is isolated or neglected; 

 is in love, but the object of his/her affections ignores him/her; 

 cannot combine the academic requirements with his/her other commitments, priorities and interests; 

 works in his/her spare time, is tired, does not have time to study; 

 lacks help from anyone; 

 finds it pointless to make efforts – lacks perspective, e.g., his/her parents are unemployed (or 

underpaid) and he/she projects/foresees such a future for him/herself too, and so on. 

In general, what can be a positive influence on the motivation for learning is the attitude, the need for 

the student to learn new things, the positive emotions, the sense of self-worth and importance due to the 

acquisition of various skills, the attention, the objectivity, the stimulation by the teacher and by the parents, the 

pleasant feeling of being noticed, appreciated and successful. All this is much easier in an interactive learning 

process where interpersonal relationships are used as a means and a factor of the management of the motivation 

for learning. 

 

2. INTRACTIVE TEACHING AS A FACTOR OF STUDENTS' MOTIVATION FOR LEARNING 

The foundations of the interactive educational process are communication, changing the activities, the 

tasks and the organization (form) of work. Interactive teaching can be realized through the use of technical 

means (e.g., interactive boards) or can be based on interpersonal relationships. In the first case, the teacher needs 

to have high technological competence and in the second case – communicative competence (social skills). 

Regardless of the type of interactive education, it is motivating because it offers the great combination 

of interactive teaching and learning by doing. A teacher who is open to interaction provokes activity and 

dialogue. At the core of such teaching is students' activity. They feel important (because they do something, and 

someone is interested in their opinion and the results they achieve), confident (because they can check up the 

correctness of their direction of thought and knowledge, and compare them with those of the other students and 

the teacher), and successful (because even when they do not have enough knowledge and skills, others help 

them reach the "truth" or "the right solution"). Therefore, if a teacher wants to manage better students' 

motivation for learning, he/she should integrate more interactive elements into the teaching process. They 

enable the practical implementation of the pedagogy of cooperation (learning while working with others) and 

naturally lead to enjoying learning.  

The interactive learning process involves the realization of all the important characteristics of human 

learning, described by the British specialist in higher education organization Phil Race: 

 Wanting (the motivation) – to learn and to succeed. 
Since most interactive methods require working in a pair or in larger groups, they provoke a sense of 

belonging to a common task and results. When you are a part of a group's success (as most interactive methods 

are implemented through group work), when you have contributed to it, self-esteem and confidence in your own 

abilities increase and this motivates students to strive for new and more challenging goals. Furthermore, in the 

process of working with others students can learn from others' experience and mistakes, make comparisons with 

them, and find their own place in the overall progress of the group.   

 Learning by doing 

As important as listening and watching are, in order to learn, one needs doing, practice, trial-and-error, 

and discovering the right way. According to Phil Race, both our bodies and our minds need this. And in this 

process, it is important for the teacher to act as a coach – as someone whom the students trust, whose opinion 

they respect, who defends their interests and is interested in helping them reach higher achievements, whom 

they feel as one “on their side”, who helps them plan and operate, and gives them feedback about their progress, 

who cares about the problems and difficulties they come across on their way to success (Race, Phil, 1995., p. 

54). 

 Positive feelings (positive feedback) 
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Usually, these are paid less attention to, whereas they are actually an important factor with regard to the 

motivation for learning. In the educational process, such feelings can be provoked by a student's good 

achievements being noticed by the teacher and the peers, and also by the achievements themselves, the 

empowerment and the responsibility, the recognition and the feeling of progress and personal development, and 

as a whole – by the well-organized and effective educational process. 

It is very important for the educational process that both the teacher and the students can handle 

(control) their feelings. To handle feelings means that the teacher should: 

 accept that both he/she and the students have feelings; 

 reflect on one's own and, when necessary, provoke a discussion in the group about how feelings 

affect the participants and the outcomes of the educational process; 

 have a strategy how to use the effect of emotions.  
The interactive learning process provokes positive feelings in students as a result of the others' reaction, 

the feedback on how they cope, the "compliments" from the teacher and/or other students for completing a 

common task, for the results of their performance. In fact, as Phil Race states, two things that can really prevent 

successful learning are the lack of positive feedback or giving/receiving negative feedback/criticism (Race, Ph., 

1994, p. 11). Therefore, in order to be motivated to invest more effort in learning, students need both the 

approval of their peers in the group and that of the teacher. 

 Digesting (reflecting/"making sense" of new knowledge). 

 The essence of the process of "digesting" according to Phil Race is expressed in distinguishing “what 

is important” from "what is not important" in what has been learned , identifying the basic principles from the 

information that we have accumulated, and defining the perspectives (Race, Ph., 1994., p. 12). Digesting is 

easier to realize when students have the opportunity to discuss important issues together (in group work) or 

make the choice of "important" and "unimportant" in individual work. All experienced teachers, according to 

Phil Race, know how important it is to provide time and space for students to reflect on their learning and to put 

it in perspective – the perspective of further learning and action (Race, Ph., 1994., p. 16). 

In terms of Phil Race's thinking and concept, "wanting” (or motivation), "doing" (action), "feedback" 

and "digesting" (making sense) are inextricably linked and are the basis of the competences we want students to 

acquire – whereas he understands competence as "I can do it" (Race, Ph., 1994., p. 23). They are elements of the 

CREAM-strategy for learning (Cottrell, S., 2003, p. 59-96) which can be applied successfully, especially with 

older students. It is based on the management of the teaching process by cooperation (which is also 

characteristic of interactive teaching) – in a "collegial approach", in which each of the participants (teachers and 

students) can contribute to the overall success of learning. In such an educational process, students can express 

themselves and develop as TREAM-learners: 

C - creative; 

R - reflective (able to analyze and reflect on opportunities and solutions); 

E - (more) effective – in achieving their learning goals; 

A - active; 

M - motivated to learn. 

The implementation of this strategy requires that the teacher should encourage students towards: 

  creative learning – by including them in different roleplays and didactic games, and also by 

assigning educational projects requiring individual and group work;  

  reflective (based on reasoning) learning - by including them in discussions and encouraging them to 

keep a diary of learning, to do self-assessment, to use constructively the feedback on their achievements, to 

work on improving their learning skills; 

  effective learning – firstly, to encourage them to avoid some ineffective approaches (e.g., to work 

when tired, to listen or read without asking questions, and to accept everything as "true" or "truth", to be 

distracted while learning, to study mechanically without trying to comprehend, not to seek help even though 

they need such, not to seek for cross-curricular and logical connections, not to seek for the relation between the 

curriculum and real life); secondly, it makes them self-assess themselves as to how effectively they study and to 

identify particular measures to improve their learning; 

 active learning – it means to explain to students the differences, the advantages and the 

disadvantages of active and passive learning, to provoke and stimulate them to participate in educational 

activities, to encourage them to develop and implement strategies for active learning and time management; 

 motivated learning – by maintaining a positive attitude to learning and motivating students by            

encouraging and evaluating their achievements and success.  

CREAM strategy application is a reality in interactive teaching. Assigning students creative group tasks 

requires that they reflect on the goal, choose the way of implementation (out of several alternatives), make 
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prognoses about the expected results, plan specific steps for action and deadlines for their fulfillment, allocate 

tasks and responsibilities. Thus, they are active all the time. The teacher intervenes when asked for help or 

advice, or participates as an equal partner in discussions without imposing his/her opinions. This students' 

activity provoked by the teacher is a sufficient, serious incentive for action. It is combined with responsibility 

for the implementation – for the final outcome. This is "shared responsibility", which is typical for the pedagogy 

of cooperation and teamwork. 

In general, the formation and strengthening of a positive motivation for learning requires an integrated 

approach, which means making students active partners of the teacher in educational work by: 

● pre-analyzing their needs, expectations and interests; 

● forming and refining their learning skills; 

● encouraging an in-depth approach to learning; 

● actively using feedback; 

● creating a positive microclimate; 

● stimulating individual and group work; 

● finding a reasonable balance with regard to the requirements for students; 

● establishing a good physical environment and utilizing modern technological means (ICT);  

● connecting theory and practice;  

● helping students to overcome their fear of failure and to feel successful.  

Interactive training facilitates the implementation of this integrated approach. Walking through these 

steps with each one of the students and with each new group of students gives the teacher the opportunity to 

manage their individual motivation for learning, to notice their uncertainties and doubts, and to intervene timely 

and adequately in order to support their efforts to cope – to achieve success and satisfaction. This makes the 

teacher supporting and facilitating learning. 

 

CONCLUSION 

Interactive teaching reorients the educational process to students. It compels teachers, besides 

considering their "performance in class", also to take care purposefully for students, by asking the important 

questions: Who are their students? What do they need? How what is set in the curriculum will help them to 

understand better the world they live in? What is the best way in which "the message" of the educational content 

can reach them – so that they can understand, comprehend, remember it in a way that they can later apply it? 

What is their role in the educational process – how and to what extent they will be involved in educational 

work? What do they need to be active participants? How can the teacher help them see their place and their roles 

in the learning process? How can they attain the planned goals, objectives, and expected results together? and so 

on. 

In interactive learning, students are teachers' partners in the educational process. According to the 

Modern Dictionary of the Bulgarian Language, a partner is "a person who participates in a game with another 

one" (e.g., "... a dance partner") and "a person who participates in any action or activity with another one" 

(Burov, S. et al., 2002, p. 604). The key words here are "participation" and "together"/”in cooperation”. In order 

to perform successfully together the dance called "the learning process", the partners – teachers and students – 

should be able to participate equally in the process, to trust, to believe, to support, to help each other, be 

complete and to synchronize their expectations, attitudes and steps, or, in other words – to cooperate in the 

overall game. This means that teachers should also organize educational work from the first day and class in 

such a way so as to make/motivate students to participate. Furthermore, they should also help them to fully cope 

with whatever individual difficulties they come across. For every student can be successful in something as long 

as they get a chance and assistance from the right person. 
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Abstract: Under the conditions of globalization in all fields of the economic life, knowledge becomes a 

competitive advantage of every modern man. The acquisition of knowledge in the universities of economy in 

Bulgaria is a key prerequisite for the successful professional realization of the education and qualification 

degree “Master” students in the economic practice.  

Тhe Master students should have the relevant knowledge, skills and competences in the field of their education. 

This makes the issue of the role of knowledge for the formation of skills and competences of the students in the 

field of the enterprise’s financial and business analysis (FBA) a topical issue. 

The strive is for improving and upgrading the strategies for organizing efficient lectures and seminars in FBA, 

for provoking the students’ creative thinking, for applying information technologies in the process of study, the 

role of lecturers in the teaching process. Furthermore, the ethical aspects of the presentation of the study 

material and the educative effect of the process of study are of crucial importance. In its nature, the process of 

study in FBA is based on the objective integration of information technologies and the formation of education 

policies and strategies aimed at preparation of specialists with higher education in economy who have 

knowledge, skills and competences for full-value work in knowledge-based economy.  

This report highlights the study in financial and business analysis of the master students. This report studies the 

opportunities and directions for improvement of the process of study in financial and business analysis of the 

Bulgarian industrial enterprises’ business. The report is aimed at achieving complex methodologies for analysis 

of the overall business of the enterprises based on modern information technologies.  

Keywords: education, knowledge, competences, business analysis 

 

РОЛЯТА НА ЗНАНИЕТО ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА КОМПЕТЕНЦИИ ПО 

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ АНАЛИЗ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ОКС 

“МАГИСТЪР” В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ 
Доц. д-р Росица Иванова 

УНСС - София; ВУАРР - Пловдив, Република България  Rosi_Ivanova@abv.bg 

  
Резюме: В условията на глобализация във всички сфери на стопанския живот знанието се превръща в 

конкурентно предимство за съвременния човек. Придобиването на знания в икономическите 

университети на България е важна предпоставка за успешната професионална реализация на студентите 

от образователната и квалификационна степен “Магистър” в стопанската практика.  

Студентите от магистърската степен следва да притежават знания, умения и компетенции в областта на 

тяхното образование. Това поражда актуалността на въпроса за ролята на знанието при формирането на 

умения и компетенции на студентите в областта на финансово-стопанския анализ (ФСА) на 

предприятието. 

Стремежът е към подобряване и надграждане на стратегиите за ефективно провеждане на лекционните и 

семинарни занятия по ФСА, провокиране на творческото мислене на студентите, приложението на 

информационните технологии в образователния процес, ролята на преподавателите в процеса на 

обучението. С важно значение, също така, са етичните аспекти при поднасянето на учебния материал, 

както и възпитателния ефект на образователния процес. Самият образователен процес по ФСА се базира 

на обективната интеграция на информационните технологии и формирането на образователни политики 

и стратегии, насочени към подготовката на специалисти с висше икономическо образование, 

притежаващи знания, умения и компетенции за пълноценна работа в икономиката, базирана на знания.  

Обект на разглеждане в доклада е обучението по ФСА на студентите от магистърска степен. Предмет на 

изследването са възможностите и насоките за подобряване на образователния процес по ФСА на 

дейността на предприятията от индустриалния сектор на България. 

Поставената цел е достигане до комплексни методики за анализ на целокупната дейност на 

предприятията, базирани на съвременните информационни технологии.  

Ключови думи: образование, знания, компетенции, бизнес анализ 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Знанията са резултат от познавателната дейност на хората, както и на формалното образование. Самите 

знания имат комплексен характер. Те представляват съвкупност от данни, информация, опит и интуиция 

в строго определен контекст и експертни възгледи за оценка на настоящи и бъдещи събития, факти, 

явления и процеси, въз основа на което се придобиват нови информация, опит и знания. 

Знанията се проявяват и прилагат не само посредством ума на хората или носителите, на които те са 

фиксирани (хартиени, електронни и др.), но и чрез изграждането на организационни правила (принципи) 

и съответни практики.  

Базирайки се на това разбиране за знанията стремежът ни е към изграждането на съвременна стратегия 

за обучение на студентите от образователната и квалификационна степен (ОКС) “Магистър” по 

дисциплината “Финансово-стопански анализ”.  

Ефективното използване на придобитите от студентите знания по време на обучението им в 

образователната и квалификационна степен “Бакалавър”, надграждането на тези знания, както и 

придобиването на нови знания по финансово-стопански анализ в ОКС “Магистър” се превръщат в 

ключов фактор за бъдещото развитие на младите хора с висше икономическо образование. 

Ролята на знанията в съвременното информационно общество е съществена и те се превръщат в 

конкурентно предимство за специалистите с висше икономическо образование за тяхната успешна и 

устойчива реализация в бизнес практиката. 

Знанията са важен компонент за развитието на целокупната дейност на предприятията. Те са основа за 

постигане на тяхната стратегия, мисия и визия посредством изграждането и интелигентното 

функциониране на обективно съществуващите връзки между функционалните центрове на отговорност 

в предприятията. По същество знанията са ключов фактор за осъществяване на конкурентоспособен 

бизнес на микрониво, както и развитие на конкурентоспособна икономика на национално ниво. 

 

2. СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ ПО ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ АНАЛИЗ 

Чандлър свързва стратегията с определянето на основните дългосрочни цели на едно предприятие, 

усвояването на линиите на поведение и разпределяне на ресурсите, необходими за постигането на тези 

цели.
85

 Питър Дракър разглежда стратегията като съвкупност от дейности, посредством които 

предприятието трябва да постигне съвършенство, за да създаде устойчиво конкурентно предимство на 

пазара.
86

 Стратегията разкрива как едно предприятие възнамерява да създаде стойност за акционерите, 

клиентите и гражданите като цяло.
87

 

Следователно стратегията може да се определи като система от последователно осъществявани етапи, 

между които съществуват обективни връзки, за решаването на конкретни задачи с цел постигане на 

мисията и визията на всяко едно предприятие. 

Логично и обективно възможно е стратегията, разглеждана като съвкупност от определени действия, да 

се интегрира успешно в образователната сфера. Това означава, че стратегията на преподаването по 

съответната учебна дисциплина може да се определи като система от компоненти, които се прилагат в 

определена логическа последователност с цел постигане на мисията и визията на тази дисциплина.  

Мисията на всяка учебна дисциплина представлява ясно формулиране на целта на дисциплината, 

основните задачи и ценности, които да покажат нейната приложимост и полезност за бизнеса и за 

практиката като цяло.  

Визията на учебната дисциплина може да се разглежда като конкретизация на основната цел по 

отношение на външната среда. Тук става дума за начина на възприемане на учебната дисциплина от 

външните субекти, които са и конкретните потребители на придобитите от студентите знания по време 

на обучението им в ОКС “Магистър”. По същество става дума за имиджа на съответната учебна 

дисциплина сред аналогичните дицсиплини, преподавани на обучаемите в конкурентните университети 

и висшите училища не само в страната, но и в чужбина. 

Становището на автора е, че при преподаването на материала по финансово-стопански анализ трябва да 

се изгради ефективно работеща стратегия за това. Компонентите на тази стратегия са представени на 

фигура 1. 

На първо място, учебната дисциплина трябва да има учебна програма. Темите в учебната програма, в 

съответствие с европейските стандарти и критерии, следва да бъдат представени на български и на 

английски език. 

                                                           
85

 Chandler, A. Strategy and Structure, Cambridge, MIT Press, (1962). 
86

 Каплан, Р., Д. Нортън. Стратегически карти, София, Класика и стил, (2006). 
87

 Каплан, Р., Д. Нортън. Стратегически карти, София, Класика и стил, (2006). 
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На второ място, трябва правилно да се изясни и обоснове съдържанието на учебната дисциплина, като 

на тази основа се разработи въпросник (конспект). Въпрос, на който в последно време не се обръща  

 
 

Фигура 1. Стратегия за преподаване по финансово-стопански анализ 

 

достатъчно внимание и се принизява неговото значение.  

Тук, по мнение на автора следва да се решат два въпроса. Първият от тях е по отношение на 

изясняването изобщо на мястото, ролята и значението на финансово-стопанския анализ. Авторът 

изразява своето убеждение, че финансово-стопанският анализ трябва да се разглежда в три 

взаимносвързани помежду си аспекти: 

1. Като наука, заемаща самостоятелно място в научното пространство. Като наука финансово-

стопанският анализ има собствени и принадлежащи само на него: предмет и обект; метод, методология и 

методика; цели и задачи; принципи и функции, които го отличават от другите науки. 

2. Като специализирана функция на управлението в системата за управление на всяко едно 

предприятие, която свързва останалите функции и се проявява във всяка една от тях. 

3. Като подсистема в системата за финансов мениджмънт на предприятието. 

Разглеждането на анализа в посочените три аспекта ще позволи студентите да получат ясни теоретични 

и практико-приложни знания за същността, мястото и ролята на финансово-стопанския анализ на 

дейността на предприятията. 

Вторият основен въпрос е по отношение на различните наименования на анализа, които се срещат в 

редица теоретични разработки, а така също и в стопанската практика на България. Разсъжденията на 

автора по този въпрос са следните. Като най-общо проявление на анализа в съдържателен аспект 

разглеждаме икономическия анализ. Той може да се разграничи на макроикономически анализ, на ниво 

национална икономика, и на микроикономически анализ, на ниво предприятие. Микроикономическият 

анализ е по същество финансово-стопанският анализ, който до 90-те години на ХХ век е известен в 

България като “Анализ на стопанската дейност”, и който под същото наименование се преподаваше в 

икономическите университети в страната. Финансово-стопанският анализ разглеждаме като система от 

два взаимносвързани помежду си компоненти: финансов (външен) анализ и управленски (вътрешен) 
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анализ. Следва да подчертаем нашето становище, че финансово-стопанският анализ се разграничава от 

счетоводния анализ и управленското счетоводство. 

Теоретичното изясняване на същността, допирните точки и качествените различия между финансово-

стопанския анализ, счетоводството като цяло, управленското счетоводство и счетоводния анализ са 

важна предпоставка за предоставянето на ясни, точни и еднозначно определени знания на студентите 

относно теоретичните основи на финансово-стопанския анализ. 

На трето място, стратегията за преподаване на финансово-стопанския анализ в ОКС “Магистър” следва 

да обхване различни задания. Разработването на курсови проекти по избрани от студентите теми от 

учебното съдържание по финансово-стопански анализ ще провокира тяхната самостоятелна работа и 

творческо мислене по съответните проблемни области. Решаването на индивидуални задачи и казуси ще 

позволи на студентите да придобият определен опит за работа в реална бизнес среда. Груповите задания 

по конкретни бизнес ситуации ще позволят студентите на придобият важни компетенции, въз основа на 

които ще могат да вземат правилни и обосновани управленски решения за развитието на бизнеса, за 

постигането и поддържането на финансова и пазарна стабилност на предприятието. 

На четвърто място, с важно значение за организацията на учебния процес по финансово-стопански 

анализ, е осигуреността на дисциплината с учебници и други учебни материали, които отговарят на 

съвременните изисквания за актуалност и значимост на тяхното съдържание.  

На пето място, съвременната образователна стратегия по учебната дисциплина “Финансово-стопански 

анализ” предполага и изисква подходяща организация на учебния процес. Самата организация 

разглеждаме като система, формирана от съответни компоненти, както и взаимовръзките между тях. 

Тези компоненти са: осигуреност със съвременна компютърна техника; използване на подходящ 

софтуер за решаване на бизнес казуси от стопанската практика; представяне на мултимедийни 

презентации по отделните теми от съдържанието на учебната дисциплина; осигуреност с 

висококвалифициран персонал в областта на финансово-стопанския анализ.  

Процесът на обучение на студентите по учебната дисциплина “Финансово-стопански анализ” в ОКС 

“Магистър” е представен на фигура 2. 

 

 
 

Фигура 2. Обучение на студентите по финансово-стопански анализ  

в ОКС “Магистър” 

 

3. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ ПО ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ АНАЛИЗ 

В резултат от обучението по учебната дисциплина “Финансово-стопански анализ” студентите от ОКС 

“Магистър” ще придобият знания за системата от показатели за анализ и оценка на: 

1. Обема, асортиментната структура, качеството и конкурентоспособността на предлаганите от 

предприятията продукти. 

2. Ритмичността на производството и продажбите. 

3. Използването и ефективността от използването на производствените ресурси (дълготрайни 

материални активи, материални ресурси и работна сила). 

4. Размера, състава, структурата и динамиката на приходите на предприятието, в т.ч. на нетните 

приходи от продажби на продукцията, както и на другите приходи от дейността. 
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5. Размера, състава, структурата и динамиката на разходите и себестойността на продукцията. 

6. Финансовите резултати на предприятието. 

7. Финансовото състояние на предприятието. 

8. Финансовата стабилност на предприятието. 

9. Размера, състава, структурата, динамиката и ефективността на паричните потоци. 

10. Ефективността от дейността на предприятието. 

11. Степента на риск от търговска несъстоятелност и фалит на предприятието. 

Въз основа на получените знания студентите ще придобият различни познавателни и преносими умения. 

Познавателните умения по същество позволяват на студентите да прилагат елементите от метода на 

финансово-стопанския анализ за установяване на посоката и силата на влиянето на преките фактори 

върху формирането, поведението и тенденциите за развитие на резултативните показатели, 

характеризиращи инвестиционната, производствената, търговската и финансовата дейност на 

предприятието, финансовото състояние, финансовата стабилност, паричните потоци и ефективността на 

бизнеса. Студентите ще придобият преносими умения за презентиране, работа в екип, решаване на 

конкретни проблеми, усвояване и прилагане на съвременни информационни технологии за бизнес 

анализ на дейността, вкл. облачни услуги, формиране на информационна култура и др. 

Въз основа на получените знания и умения по финансово-стопански анализ студентите от ОКС 

“Магистър” ще придобият следните компетенции: 

1. Професионални компетенции за: събиране, обработване и интегриране на информацията, която е 

необходима за финансово-стопанския анализ в съответствие с поставените цели и задачи; решаване на 

сложни проблеми в стопанската практика; интегриране на знания и информация, и др. 

2. Компетенции за самостоятелност и отговорност за: ръководство и управление на екипи за 

извършване на бизнес анализ; творческо решаване на важни практико-приложни проблеми и вземането 

на правилни и обосновани решения за развитието на бизнеса, за постигането и поддържането на 

финансова и пазарна стабилност на предприятието. 

3. Компетенции за учене, изразяващи се в индентифицирането на потребностите от нови знания по 

финансово-стопански анализ, тяхното своевременно усвояване и творческо прилагане в стопанската 

практика. 

4. Комуникативни и социални компетенции, в т.ч. за: ясно, разбираемо и достъпно изразяване на 

собственото мнение; формулиране на собствени възгледи и изводи за различни проблемни въпроси от 

методиката на финансово-стопанския анализ и нейното приложение в стопанската практика; решаването 

на конкретни проблеми в реалния бизнес. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Знанията са ключов фактор за икономическото развитие. Инвестициите за създаването на знания 

и трансфера на знания са предпоставка за развитие на конкурентоспособна икономика. Знанията, 

уменията и компетенциите по финансово-стопански анализ допринасят за подобряване на финансовата 

стабилност на индустриалните предприятия, за формирането и поддържането на тяхното финансово 

равновесие, в контекста на взаимовръзките между рентабилност, ликвидност и финансова устойчивост. 
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THE PRESENT AND FUTURE OF TEACHERS ON TECHNICS, TECHNOLOGIES 

AND ENTERPRENEURSHIP 
Tsvetana Antipesheva, Ph.D 
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Abstract: Qualification and rating of the education define the level of human productivity. From these two 

things are fixed next opportunities about realization of job market. The gaps of educational system can follow to 

impossibility the economics to reach his potential growth. And also, the protection of the educational problems 

and their deterioration during years creates a possibility to increase the inequality about profit and strong 

demotivation. 

In this paper are the  realities of our technological education as a part of the education in High School. There are 

problems, which exist, and suggestions to their remove. Another type of problems are associated with 

preparation of teachers for technics, technologies  and entrepreneurship.  Looking to the future we see a dose of 

optimism and perspectives of development. 

Keywords: technological education, technologies, entrepreneurship. 

 

НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ТЕХНИКА, 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
 д-р Цветана Антипещева 

ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград, България, cvetana_anta@abv.bg 

 
Резюме: Степента на образованието и квалификацията определят нивото на човешката 

производителност. Оттам се предопределят последващите възможности за реализация на пазара на 

труда. Пропуските в образователната система могат да доведат до невъзможност на икономиката да 

достигне своя потенциален растеж. Нещо повече, запазването на проблемите в образованието и тяхното 

влошаване през годините създават предпоставка за увеличаване на неравенството в доходите и силна 

демотивация.  

В настоящата разработка се разглеждат реалностите в нашето технологично обучение като част от 

обучението в СОУ. Разкриват се проблемите, които съществуват, като се предлагат начини за 

отстраняването им. Разгледани са и проблемите при подготовката на учители по техника, технологии и 

предприемачество. Погледът в бъдеще носи доза оптимизъм и показва перспективите на развитие. 

Ключови думи: технологично обучение, технологии, предприемачество. 

 

Качеството на образователната система е решаващ фактор при придобиване на квалификация от 

всеки човек. От друга страна степента на образованието и квалификацията определят нивото на неговата 

производителност и оттам предопределят последващите възможности за реализация на пазара на труда. 

В този ред на мисли образованието стои в основата на развитието на икономиката в дългосрочен план. С 

други думи пропуските в образователната система могат да доведат до невъзможност на икономиката да 

достигне своя потенциален растеж. Нещо повече, запазването на тези проблеми и тяхното влошаване 

през годините създават предпоставка за увеличаване на неравенството в доходите сред населението, 

както и влошаване на социалната мобилност.  

Какви са реалностите в момента? 

Създаването на специалисти с педагогическо образование и засилена техническа подготовка е 

особеност във висшето ни образование през последните 25 години. Проблемите с тяхното обучение все 

още не са разрешени. Новата парадигма, изразяваща се в радикални социално – икономически промени в 

българското общество, породи нова концепция в образованието и в частност в българското 

технологично обучение. Главен приоритет на технологичното обучение днес е навлизането на младите 

хора в света на  труда, техниката и  технологиите, и изграждането на тяхната технологична култура. 

Обучението по техника, технологии и предприемачество дава по-големи възможности за активно 

развитие чрез придобиване на знания и прилагането им в практическа дейност. Заявена е политическа 

воля за съществено подобряване на образованието, с цел повишаване конкурентността на икономиката. 

В тази връзка нараства ролята и значението на образователната област „Технологии”, включена в 

учебните планове на много страни по света под различно наименование. Тя включва знания, свързани с 

технологичните изменения, с формиране  на отношение към  технико – технологичната картина на света 

и създаване на подходи за изследване на това, което ни заобикаля. Обучаваните не само овладяват тези 

знания и умения, но проектират предмети на труда и създават съответните продукти на труда. 

Технологичното обучение се осъществява от учители, завършили специалност Педагогика на 

mailto:cvetana_anta@abv.bg


THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                             

Ninth International Scientific Conference                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

140 
 

обучението по техника, технологии и предприемачество (ТТП).  В рамките на ЮЗУ „Н. Рилски” – 

Благоевград тя е с установени традиции. Бъдещите учители в Културнообразователната област /КОО/ 

„Бит и технологии” трябва да бъдат подготвени за непрекъснато променящите се условия на техниката и 

технологиите. Образователната дейност в тази КОО има за цел да формира технологична грамотност и 

компетентност на учениците като съществен елемент на тяхната обща култура. Технологичната 

грамотност е способността да се използва, управлява, определя и разбира технологията. Тя включва 

знания, способности и тяхното приложение в реални ситуации. 

Нека разгледаме отделните проблеми първо в технологичното обучение. Степенуването им не 

винаги е напълно точно. Припокриването на важността им показва тяхната сложност. Различните 

становища не са противопоставени, а взаимно се допълват. В плуралистичното общество е естествено да 

има различни виждания по обсъжданите въпроси: парадигми, подходи, методи, ... Възможни са 

интерпретации с различни детайли и отсенки. Всъщност става дума за конструкт, реализацията на който 

в технологичното обучение се отличава с изключително богатство.  

 Технологичното обучение трябва да бъде задължително направление в общото 

обучение. Николай Божков определя  технологичното обучение  като факт и равнопоставен елемент от 

образоваността. То винаги трябва да се разглежда като част от цялостната културна подготовка на 

човека и представлява неизменна част от комплекса от учебни дейности. Във време, когато 

технологичните знания и умения стават основен ресурс на отделната личност и на обществото като цяло, 

технологията става съществен елемент на грамотността. Н. Божков издига на ново равнище значението 

на технологичната култура като „познание за научния базис на технологиите, евристични способности 

за технологично концептуиране, умения за управление и контрол на технологичните системи”. Застъпва 

схващането, че в цялостната фундаментална поливалентна подготовка трябва да се засили значението на 

технологически ориентираното знание, било то математическо или природонаучно. Обосновава като 

закономерна корелация връзката между него и фактори от общосоциално, общопроизводствено, трудово 

и дидактическо естество. Тази връзка е изведена като закономерност. 
88

 Изводът е, че технологичното 

обучение трябва да остане задължително, без да се намалява седмичния хорариум на учениците. 

Продължаването му в гимназиалния курс би допринесло за включване на възможности за 

професионално ориентиране. 

 От друга страна не бива да се забравя за спецификата на технологичното обучение като 

единствената в българското общообразователно училище действена, производително насочена 

стратегия за образованост. Технологичното обучение се детерминира от технологичната култура. То 

трябва да отразява съвременните й измерения, но не чрез случайни, а чрез закономерни елементи от 

широко интерпретираната същност на технологиите и технологичното. То от своя страна има два 

аспекта – социален и производителен (има се предвид обществения начин на производството въобще). 

На технологичното обучение не трябва да се гледа опростенчески и дискриминативно. То  се тълкува 

като спомагащо за изграждане на технологичната култура на човека. А тя е част от общата му култура и 

не бива да се допуска той да я изгражда сам, благодарение на собствените си усилия. „... технологичното 

обучение в аспекта му на образованост полага необходимите общотехнически основи на 

професионалното обучение, което от своя  страна ги  разгръща и специализира” за нуждите на 

обществото за перманентно възпроизводство на производителните сили.
89

  

             Въпросът с междуучилищните центрове /МУЦ/ няма да обсъждаме подробно.  Създаването им 

беше правилно, особено за условията в нашата страна, която е с ограничени финансови възможности в 

сферата на образованието. Наличната материална база се използва от всички училища в населеното 

място, което е по-удобно и по-икономично. Не трябва да се подминават проблемите с разкъсаното 

учебно време на учениците и неудобствата по придвижването им от едно училище до друго. 

 Да видим сега и проблемите в самата подготовка на учителите по техника, 

технологии и предприемачество. Технологичното обучение акумулира своето образователно 

съдържание от изключително динамични производителни направления и тенденции. Като такова в него 

се включват базисни елементи от техническо, природонаучно, социално, икономическо и др. знание от 

съдържателните блокове на съвременната за даден етап технологична култура. В противен случай то се 

превръща именно в излишък от знание и пример за непригодност към потребностите на съвременника. В 

годините на непрекъснати промени, обемът на  технологичното обучение се променя в общия обем от 

знания. Какви и доколко да са тези съдържателни направления е въпрос на време и тенденции в 

образованието. Така се създадат нови мрежи от знания, развиващи нови заключения, теории, хипотези и 
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представи.
90

 Разглеждайки държавните образователни изисквания за учебно съдържание
91

, може да се 

изтъкнат следните особености: Образователната дейност в КОО ”Бит и технологии” е предназначена да 

изгради основите на технологичната грамотност и компетентност на учениците като съществен елемент 

на тяхната обща култура. Учебните предмети в тази област представляват своеобразни стъпала за 

преминаване от процеса на изграждане на култура на бита на отделната личност към процеса на 

изграждане на базисни умения за нейното бъдещо кариерно развитие. Работата с учениците е подредена 

така, че: 

- от представата за организация и планиране на дейностите в дома да се премине към 

изграждане на знания и умения за организация и планиране на дейностите в света на технологиите и 

извън дома; 

            -    от представата за съвременно оборудване на домакинството и техниката в близкия свят, с 

който семейството комуникира, да се премине към изграждане на представа за основните взаимовръзки  

в сложния свят на техносферата на нашата планета; 

            -      от знанията за управление на доходите в домакинството и потребителското поведение да се 

премине към изграждане на икономическа култура, както и на разбиране и диференциране на основни 

икономически понятия и концепции; 

             -      от разбиране на влиянието на различните професии и сфери на дейност да се премине към 

умения за планиране на собствената професионална кариера в едновременна зависимост от 

индивидуалните качества и перспективите на трудовия пазар. 

Запознавайки се с посочените държавни образователни изисквания за учебно съдържание, 

веднага се вижда отговорната роля, поставена пред КОО „Бит и технологии”. Специфичната особеност 

на технологичното обучение е в това, кое е определящото като онтогенезис в технологичната подготовка 

– техниката и технологията, икономическата, трудовата или производствената дейности. Така границите 

на културно – образователната област са доста размити. Това от своя страна налага непрекъснато 

осъвременяване на учебните планове и програми. 

 Теоретичната постановка и научната обосновка на проблемите за подготовката на 

учители по техника, технологии и предприемачество всъщност обхващат проблемите на обучение, което 

интегрира различни области – педагогическа и техническа. Как и доколко да се преподават отделните 

части, как да се подготвят учителите, които ще ги интерпретират в образователните програми? Това са 

част от въпросите, бавно намиращи своя отговор. Едновременното изучаването на педагогически и 

технически специалности е нелека и трудна задача. Така израстват специалисти с широка подготовка и 

голям диапазон от знания. Коя част от нея ще им бъде необходима, ще покаже самият живот.  На 

практика има непрекъснат стремеж към обновяване на учебните планове и програми, и адаптирането им 

към челните европейски образователни стандарти. Може да се каже, че „качеството както на всеки 

продукт, така и на знанието е функция от качеството на процесите, които създават продукта. Единствено 

чрез оптималното управление на знанието и неговото качество може да се даде правилен отговор на 

въпросите: ”Какви знания да се произвеждат”, „За кого да се произвеждат” и „Как да се произвеждат”.
92

  

Много важно е на бъдещите педагози да се обясни как да се учат, как да учат и как да преподават. „В 

свят, който непрекъснато се променя, няма предмет или няколко предмета, които със сигурност ще ви 

бъдат полезни в близкото бъдеще, а да не говорим до края на  живота. Най-важното умение, което 

трябва да усвоите, е да се научите да учите. Ако знаете как да учите, вие можете да се приспособявате и 

да се променяте, каквито и технологични, социални или икономически промени да станат.”
93

 Няма 

никакъв смисъл от образование, което не те е накарало да мислиш. Логично възникват следните  

принципни въпроси: 

            - доколко студентите в обучението си получават необходимата им подготовка, адекватна на 

изискванията на учебните програми в КОО „Бит и технологии”? 

            -  достатъчни ли са знанията, които ще бъдат обект на обучителната им дейност? 

            - доколко е съвременна сега действащата методика за преподаване и как може да се осъвремени 

тя? 

            - какви нови насоки за усъвършенстване на обучението по педагогически дисциплини в 

съдържателен план могат да се включат? 
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           - достатъчно ли са техническите познания на студентите, практическото им приложение и 

дидактическите средства, с които ги интерпретират? 

 Не са маловажни и проблемите от финансово естество. Специалистите, подготвени 

до сега, преподават в ХХІ век, подплатени с различни знания, които оформят ясен научен мироглед. 

Опитът в тяхното обучение се оказа положителен. Учителите, макар да не са в челото на социалната 

стълбица, видимо са хора, възпитани и обучени да са адекватни спрямо променящото се общество. 

Днешният учител трябва да е така подготвен, че да даде образованието, необходимо за утрешния ден на 

обучаваните. Необходимо е бъдещите учители в КОО „Бит и технологии” да бъдат подготвени за 

непрекъснато изменящите се условия на средата и труда, техниката и технологиите. Тези тенденции се 

развиват и в българското образование. Измъквайки се от тоталитарното и силно идеологизирано 

образование, в което урочната форма и акцента върху запаметяването на определен пакет от знания бяха 

наложени като основен модел на обучение, в годините на преход България загуби много от достигнатите 

успехи в образованието. Стигна се до силна демотивация и на ученици, и на учители. Въпреки всичко 

това, все още е налице традиционно силният стремеж към образованост на българина. Кадровият 

потенциал е висококвалифициран, макар и не добре мотивиран. Това са благоприятни фактори, които 

спомагат за сверяване на българските приоритети с тези на Европейския съюз в областта на 

образованието. Очевидно е, че учителите трябва да бъдат стимулирани финансово, за да се възвърне 

тяхното самочувствие и респект. 

От позициите на съвременните изисквания за професионализъм завършващите студенти трябва 

да са с изградени способности за самостоятелност, отговорност, гъвкавост, активност и 

комуникативност. С други думи, да притежават ключови професионални, личностни и социални умения. 

В този дискурс професионализмът трябва да се разглежда като единство на професионална 

компетентност и ключови квалификации. Те трябва да бъдат достигнати въпреки съществуващите 

проблеми. Проблемите не само трябва да се констатират, те дават аспектите, по които може да се 

работи, както и да се проследяват достигнатите нива. 

Решаването на проблемите чертае пътя на бъдещото развитие на учителите по техника, 

технологии и предприемачество. През учебната 2016/17 година в началното училище се въвежда нова 

учебна програма по „Технологии и предприемачество“. Учебният предмет не е нов за обучението, а е 

ново наименованието на досегашния „Домашен бит и техника“. Преименуването не е само формално, а 

и съдържателно. Това се обуславя от множество фактори, по-важните сред които са: новите приоритети 

в политиката на ЕС; изменените социално-икономически основи в нашата страна; индивидуално-

психологическите промени в облика на учениците от начална училищна степен; промените в 

педагогическата наука и методиката на технологичното обучение. В проекта на учебна програма по този 

предмет е акцентирано върху теми, свързани с конструиране и моделиране, с изработване на модели по 

образец и по собствена идея от познати материали. Дава се голяма свобода за реализиране на въпросната 

програма-чрез проекти, проучвания, опитно-изследователска работа във и извън класната стая, сред 

природата, на посещение на работно място и др. Целта е в края на 1-ви клас детето да знае различни 

начини за задвижване и управление на играчки, да има обща представа за понятия като труд, цена, стока, 

услуга и др. Учениците от от I до VII клас ще учат предмета "Технологии и предприемачество" като 

задължителен. Това е залегнало в новите учебни програми, които ще влязат в сила със закона за 

училищното и предучилищното образование. Съдържанието на предмета ще бъде съобразено с 

промените, настъпили през последните години в обществото и бита на хората. Учениците от I до IV клас 

и в VII клас ще изучават новия предмет по 1 час седмично, а тези от V и VI клас - по 1,5 часа седмично 

(редуват се една седмица по два часа, а следващата седмица по един час). Акцентът в новите програми 

е "учене чрез правене", т.е. всеки проект ще се реализира с игри и творческа дейност. 

Ще станат ли излишни учителят и училището в класическия си вид?  Трябва ли с един замах да 

сменим учителя с компютър, който разполага безспорно с повече информация, която за да получим, 

дори не е необходимо да ходим до училище? Има ли нещо, което липсва на мощния компютър, което 

може да ни даде класическият преподавател? Правейки своебразна характеристика на учителската 

професия, може да откроим основните професионално-личностни качества на учителя: общителност, 

творчество, наблюдателност, емоционална устойчивост, силно развито чувство за справедливост, 

авторитет, артистичност, ораторски данни, организаторски умения, нагласа за постоянно 

усъвършенстване, и разбира се, любов към учениците. Тези качества са класически и ако е необходима 

промяна, то в каква посока да търсим учителят на бъдещето? Едно е сигурно, промените трябва да 

бъдат насочени само и изцяло към интересите на учащите се. 

Може ли да твърдим, че са налице факти и доказателства, че ролята и необходимостта от учителя 

намаляват спрямо последните десетилетия? Може би. В ерата на високите технологии информацията 

буквално залива обществото, в частност подрастващите. Училището далеч не е този единствен извор на 
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знания и просвещение. Въпреки това, учителят все още се възприема като отговорен за обучението и 

възпитанието на подрастващите, на него се поверяват грижите за изграждането на личността у детето, от 

него се търсят отговори на въпроси, останали нерешени в семейството. На какво се дължи този малък 

парадокс? Очевидно роденият учител разполага с арсенал от лични качества и умения, имащи 

притегателна сила за децата. Например, индивидуалното присъствие, личният пример са безценни за 

възпитателната функция на учителя. Когато той установява и поддържа добри човешки отношения с 

възпитаниците си и им служи за пример с високо нравствено поведение и принципност, богата 

специална и обща култура, педагогическо майсторство и педагогически такт, проявява педагогически 

оптимизъм и стимулира увереност на ученика в собствените му сили, тогава се наблюдават случаи на 

имитация или следване на привлекателния образец, особено в първите училищни години. Без такова 

еталонно подражание на любим учител, учащите се могат да останат духовни сираци с недостатъчно 

здрава основа за по-нататъшно активно развитие по самостоятелен път. Разбира се, няма идеален 

учител, но той е особено влиятелен тъкмо с личностните си качества, ето защо е необходимо да бъде 

избиран именно по тях. И ако учителят е пътеводител в света на познанието, то училището е мястото, 

където то се случва, един своебразен микросвят със собствен дух и живот. 
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Abstract: A large number of authors attempt to distinguish between  the concepts „leader development“ and 

„leadership development“. In the last decade the position of David Day and Stanley Halpin about the 

„fundamental distinction between leader development and leadership development“ has been catching on. What 

many organizations call „leadership development“, is labeled as leader development.  The difference mentioned 

is beyond  „semantics“ (Day, Halpin, 2004).     

  With reference to research tradition, we think that there is a certain misunderstanding in putingt a sign of 

equality between leader and leadership or, as Holander and Julian aptly noted a long time ago: „The basic 

element of misunderstanding referring to the investigation of leadership, is failure. Furthemore, leadership is 

viewed as a process and the leader as a person who plays a crucial role in this process. Even the most successful 

world leaderould be helpless, if he was alone on a desert island“ (Holander, Julian, 1969). In fact, Robinson 

Crusoe demonstrates leadership only when Daniel Defoe sends Petkan to him so that he can have a follower. 

Keywords: leader development, leadership development 

    

INTRODUCTION 

Citing the most common authors on the problem and taking into account the modern development of leadership 

theory, which also incorporates the followers‘ perspective, this distinction may be expressed in the following 

way: leader development is defined as the increase in individual leader capacity or leader competencies 

development (Day et all., 2008), human capital, „so as to be effective in their leader roles and processes“  (Van 

Velsor et al., 2010), while leadership development is regarded as the growth of an organization leadership 

abilities, i.e. social capital and relationships.
   

We cannot, however, fail to point out that the majority of texts dedicated to leader and leadership are focused on 

individual leader development rather than on organizational leadership development. It seems that it is not 

significant which of the two terms Day and Halpin use. They notice that the focus is mainly on the leader 

personality, suggesting implicitly that individual leader development would result in better leadership. The 

suggestion is hard to prove because social context is ignored. 

Day and argue that:  „ ... If knowledge, skills and abilities (the so-called „human capital“) are developed on 

individual level, which are relevant to leadership but are not seemed to be useful for creating and improving the 

relationships with others (the so-called „social capital“), it can be said that leadership development is 

concerned? Could it be that someone intends to manage without being followed? 

In addition, Fiedler points out that leadership is a complex interaction, including leader, followers and 

situation. It is a function of relationships which are created and evolved with others (the so-called „social 

capital“) as well as interpersonal context. Nevertheless, individual leader development is of great importance for 

leadership development. 

 It could be hard to occur without personal preparation for requirements and leadership challenge“. (Day, 

Halpin, 2004; Goffee, 2006). 

 The critical review of the last 50 years of leadership development are actually 50 years of leader development. 

Both theorists and practitioners ask the following question: WHAT MAKES A GOOD LEADER? They 

continue to deal with the development of practices to achieve the ideal already defined. However, over the last 

15 years, this model has become less effective and less adequate to the challenges for organizations, and the 

capacity of “great” people to respond them-increasingly insufficient. The environment complexity is so high that 

it is not possible whoever person is to know problem-tasks solving or even defining them. 

 Leadership development refers to the expansion of the collective capabilities of the staff to participate 

actively in leader roles and processes, such as “growth of leader processes; growth of leader capabilities or 

organization capacity to set the direction of development and to ensure associates competency in its following” 

(Van Velsor et al., 2010). It is viewed as a function of interpersonal processes in the organization and includes 

social capital creation, principally at group, team or organizational level. 

In practice, with reference to leadership development, this position is well-presented in the maturity model for 

organizations of Bersin & Associates where four levels are distinguished:          

             - The first two may be considered as leader development and they include primarily isolated 

management training, followed by structured leader training with a well-defined programme, focusing on key 

competencies and evolving each leader;   

           -  The third and fourth levels are, in fact, focused on organization leadership development, on the future, 

establishing organizational culture, as the last mentioned level is strategic leader development, headed by 

organization leadership and integrated with talent management. The model takes into consideration that the 
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development process of human capacity, in this case /leader/, is different from the one of the team or 

organization capabilities. 

  Over the last few years, The Center for Creative Leadership has started to use more frequently the concept 

“individual leadership” and “collective leadership” and more rarely – “leader development” and “leadership 

development”. As regards the trends for leadership development described in White Papers by the Center, the 

decline of the heroic leader and the rise of collective leadership, are noticed as the third emerging trend. 

However, leadership development has become deeply individualistic and elitist. It is considered that a 

certain transformation of an old paradigm to a new one is currently taking place (in which leadership is 

typical for the personality and where it is a collective process covering a network of people). The essential 

question is no longer who leaders are, but what kinds of conditions are necessary for evolving leadership 

in network; how to expand leader capacity within the organization, how leadership can be democratic 
(Petrie, 2011).

 
The number of publications noting implicitly or explicitly that „if leadership is viewed as a social 

process which engage everybody within the community, then there is less and less sense to invest in individual 

leader skills“ has increased (Goldsmith, Reiter, 2007; McGuire, Rhodes, 2009; McGonagill,  Doerffer, 2011). 

   For many practitioners it means redefining the understanding of leadership in terms of personality into 

leadership as a process, including mobilisation of people to face difficult challenges (McCauBey, Van Velsor, 

2004). Nowadays, it is important to emphasize that leadership can be practiced by anyone even though not 

related to the position of authority within the hierarchy. It is worth thinking about Heifetz’ statement (1994) that 

is more easy to practice leadership without the restrictions imposed by authority. As the act of leadership is not 

related to a concrete personality, the question Who is the leader? becomes less important than What is necessary 

to happen within the system? and How could it be done (Kerr, 2004).    

   The the Center for Creative Leadership, similar to Bersin & Associates (2011), also distinguishes four 

leadership levels, using the acronym SOGI (Society Organization Group and Individual). For each of these 

levels The Center offers different practices, constructed to evolve leadership
 
(McGuire, Rhodes, 2009).                     

   Five years ago, the Bertelsmann Stiftung Foundation in Germany (2010) whose American partner is The 

Center for Creative Leadership, presented a serious survey about the best practices of leader-ship development. 

In conclusion, it suggests that, in future, organizations should point where they will invest their efforts for 

leadership development concerning one of the following five levels:     

1. Individual leadership capabilities;      

2. Team leadership capabilities;  

3. Organizational leadership capabilities;   

4. Network leadership capabilities;    

5. Leadership capabilities within the system. 

Depending on the field where the increase of capabilities is sought, the organization investigates different target 

groups and uses various methods for leadership development. The matrix investment referring Bertelsmann 

model could be applied. In fact, both academic models of leader development and leadership development do 

not counteract each other, so it is not necessary to have a preference to one of them. Leader development 

precedes leadership development because people, firstly, should have basic skills and competences to create 

effective relationships with others, before social capital to be realized (Hackman, 2002; Day et al., 2008).
                                                                                                                                                                                                                                    

However, it is important to highlight that all types of organizations do not have to perceive the new paradigm of 

thinking leadership as a process. Creativity in traditional organizations management is not required, probably 

they would be more effective if they kept with the traditional, individual leader and manager style (Kegan, 

Lahey, 2009). 

 

CONCLUSION                                                                                                                                                           

In conclusion, we can point out that theterminological distinction imposed in academic sphere is crucial, but it is 

more important to emphasize that leadership is a social phenomenon. So, its understanding should be adequate 

to the changes of society and the requirements towards people professionally involved in leadership. Leader 

development is defined as the increase of individual leader capacity, i.e. evolving competences so as to be 

effective leader roles and processes. Leader development aims to create “heroic”, individual type of leader, to 

establish human capital.   

Leadership development is viewed as the increase of leader capabilities within the organization showing the 

evolution way and engaging associates as followers. It is manifested as a function of processes among people 

and organization and includes the creation of social capital both at team and organization level.  
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Abstract:   The organization is a system of interrelated activities, made up of individuals - employees. They, the 

employees as members of a labor organization should endeavor to establish a balance between personal needs 

and desires from one side and those needs of the organization from the other side. Sometimes this balance is 

easily accomplished, but sometimes it is impossible. Today, in these turbulent social change falling into 

opposite-directed chaos, personal, individual and organizational. It is required modifying the basic needs in the 

system of an individual to continue, that will result in an open organizational behavior. This behavior represents 

a set of personal goals, competencies, beliefs and values. The best predictor of future behavior is a previous 

behavior of the person. It is a key link which linked expectations of person with its actions in specific situations. 

Expectations are basic to start some action, competence which incorporates the knowledge and skills leads to 

superior performance. The system of personality composed of subsystems generate synergy through self - 

concept in which the changes in any subsystem affect others. 

Keywords: a system of individuality, organizational behaviour, competence, self – concept 
                  

МЕНАЏИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ НА ЛИЧНОСТА ВО КОРЕЛАЦИЈА СО 
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Резиме: Организацијата е систем од активности меѓусебно поврзани, составена од индивидуи – 

вработени. Тие, вработените како членови на една работна организација треба да се трудат да 

воспоставуваат рамнотежа помеѓу личните потреби и желби, и оние потреби на самата организација. 

Понекогаш овој баланс лесно се остварува, ама понекогаш е невозможен. Денес, во овие турбулентни 

општествени  промени се запаѓа во спротивно-насочен хаос, во личен, индивидуален и организациски. 

Потребно е модифицирање на базичните потреби во системот на личноста, што понатаму, ќе резултира 

во отворено организациско однесување. Тоа однесување представува збир од лични цели, 

компетентност, верувања и вредности. Најдобар индикатор за идно однесување е претходното 

однесување на личноста. Тоа е клучна врска со која се поврзуваат очекувањата на личноста со нејзините 

акции во конкретни ситуации. Очекувањата се основа за почеток на некоја акција, компетентноста во 

која се инкорпорирани знаењата и вештините, води кон супериорни перформанси. Системот на личноста 

составен од подсистеми генерира заедничка сила преку self – концептот во кој развојот и промената во 

било кој подсистем влијае на другите. 

Клучни зборови: систем на личноста, организациско однесување, компетентност, self – концепт   

 

1. ВОВЕД  

 ,,Луѓето многу често не ги знаат своите лични цели, се додека не ги постигнат,,  - парадокс на 

животот ! 

 Организациското однесување претставува збир од индивидуални и организациски желби и 

потреби кои понекогаш се задоволуваат преку идентични акции и активности, но понекогаш тоа не е 
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возможно. Причината е во различните начини на перципирање. Индивидуата, секој вработен како 

личност е комбинација од елементи кои се во зависност од различни аспекти искажани преку 

однесувањето кое е многу комплексен процес. Понекогаш во организациското однесување менаџерите 

генерализираат одредена група на вработени, понекогаш ги анализираат како индивидуи за да разберат 

што всушност е истакнато и да можат да донесат правилни одлуки. Ова посебно е важно и потребно 

денес кога тимската работа е во фокусот на управувањето, кога е нужно да се утврди мотивирачката 

сила на поединецот како член во тимот. Разбирањето и почитувањето на индивидуалните разлики на 

сите членови на тимот е всушност силата на тимот од која зависи и самата успешност во тимското 

работење. 

 

 

 

 

 

Слика 1. Систем на личноста во релација со потребите и однесувањето
94

 

 

2. СТРУКТУРА НА СИСТЕМОТ НА ЛИЧНОСТА   

Најдобар индикатор за идното однесување на личноста, е нејзиното претходно однесување. 

Потребно е да се анализира личноста преку системот на личноста кој е клучен механизам кој ги 

модифицира потребите и произведува посебно однесување. Според него, може потполно да се проценат 

акциите и ставовите на оние кои се околу нас. 

 

 

 

 

                  модифицирани            водат                              што                         резултираат  

                           од                             кон                          одредува                            во  

                       страна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2. Врска помеѓу потребите и акцијата
95

 

 

Според Coler, очекувањата се основа за некоја акција, системот на личноста учествува со четири 

подсистеми или компоненти кои менаџерите задолжително ги проучуваат. Тоа се: 

5. Лични цели 

6. Компетентност  

7. Верувања 

8. Вредности 

 Овие компоненти се менуваат, секоја промена на една компонента влијае на промената на 

другите компоненти, ова е таканаречениот self – концепт.   

 Личните цели - целите се оние нешта или случувања кон кои се стреми индивидуата за да ги 

исполни своите основни потреби во иднината. Целите се подредуваат според нивното значење. Заради 

хиерархиската универзалност на потребите, постои и хиерархија во личните цели која и помага на 
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Единство на 
индивидуата 

Особини на личноста 

Форми на 
самоизразување 

Ставови, способности 
и емоции 

Поимање за себеси – 
self концепт 

индивидуата да ги постави приоритетите и да ги реши интерните конфликти помеѓу целите. (пр. за 

интерен конфликт-брзо напредување во кариерата и од друга страна, создавање семејство-двете цели 

бараат одговорност, едната кога напредува, значи успорување на другата) Ако се познаваат целите на 

некоја личност, многу полесно можат да се  објаснат некои аспекти од нејзиното однесување. 

Надворешно, со перципирање на однесувањето многу лесно може да се заклучи кои се цели на личноста. 

Ова треба да го знае секој менаџер и да го практикува, бидејќи на тој начин полесно ќе создаде 

можности за остварување на организациските цели. 

 Компетентност - е карактеристика на вработените која води кон супериорни перформанси. 

Заедно со природните и научните (стекнатите) способности, компетентноста го вклучува знаењето и 

вештините.  Компетенциите се области од различни знаења, способности и вештини кои се избираат 

според природните предиспозиции во кои индивидуите многу вложуваат. Во одредени ситуации човекот 

е подготвен да ги модифицира своите цели, но многу потешко ги менува своите компетенции. За тоа е 

потребно ново учење за кое треба многу време. Секоја индивидуа се стреми да биде добра во посебни 

активности и константно  да ги усовршува, со што создава корисно однесување. Кога околностите го 

спречуваат човекот да го работи она во што е добар, или се бара од него да работи нешто за што не е 

доволно квалификуван, тогаш се чувствува одреден степен на интерперсонална конфликтност. 

Индивидуата често не ја гледа својата компетентност на начин на кој ја гледаат другите околу него. 

Менаџерите често ги ,,изненадуваат,, своите вработени со своите коментари за резултатите од нивната 

работа. Констатирано е дека најмала компетентност имаат луѓе кои имаат многу високо мислење за себе. 

Често поединците ја ,,потиснуваат,, својата компетентност при тимското работење заради стравот да не 

излезат ,,смешни,, рефлексија на тоа е добивање на епитетите  забушанти или некорисни членови за 

тимот. 

 Верувања - верувањата се идеи кои луѓето ги имаат во релација со средината и начинот на кој 

таа функционира. Индивидуата ги применува своите верувања во секоја ситуација  и ги потврдува оние 

кои се во согласност со ситуацијата. Понекогаш доживувањата се совпаѓаат со верувањата на 

индивидуата и затоа таа е изненадена (понекогаш пријатно, понекогаш непријатно). Ако 

несогласувањето е многу изразено, поединецот зазема став, почнува да се однесува со непочитување, 

покажува отпор, создава конфликтни ситуации и. т. н. Луѓето ги сакаат доживувањата кои ги 

подржуваат  нивните верувања. Со тоа се чувствуваат исправно, стабилно. Ниеден сет од верувања не е 

валиден за сите ситуации. Компетентните, флексибилните менаџери се отворени за сите можности, за 

сите типови на индивидуи вработени во организацијата и секогаш го прилагодуваат стилот  на 

менаџирање според ситуацијата. Затоа нивните верувања секогаш се на ,,проба,, секогаш се предмет на 

тестирање и ревизија. 

 Вредностите се основа на карактерот на индивидуата. Додека некои од вредностите можат да 

се менуваат во текот на животот, некои имаат тенденција  да останат длабоко вкоренети во личноста на 

индивидуата. Постои тенденција на хиерархиска подреденост на вредностите  според важноста  и  

значењето. Организациското однесување  станува ,,посилно,, кога се темели на ,,силни,, вредности 

прифатени од поголемиот број на вработени. Вредностите ги чинат индивидуалните разлики кои се 

изразени преку повеќе форми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3. Концептуален модел за индивидуалните разлики во организациското однесување
96

 

 

 Според индивидуалните разлики, според сопствениот начин на размислување, единката гради 

свој специфичен стил, кој всушност претставува комбинација од стабилни, физички и ментални 

карактеристики кои и даваат сопствен идентитет. Тоа е интеракција од генетските предиспозиции и 

влијанието од опкружувањето. Одредени индивидуални стилови најдобро функционираат во одредени 
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ситуации кои пак директно се поврзани со организациската култура. Според Fundamental Interpersonal 

Relations Orientation FIRO, направена е класификација на индивидуалните потреби:  

 вклученост - степен на контактирање со другите и истакнување на индивидуалните потреби 

 контрола - степен на доминација на единката 

 поврзаност (афекција) - степен на блискост со потребите на индивидуата 

 Димензиите на вклученост и поврзаност одговараат на позитивните или негативните црти на 

организациската култура, во зависност од тоа како се поставени. Контролата е исто така важна, посебно 

кај  индивидуите кои работат на промена на оние атрибути на организациската култура кои не се во 

согласност со нивните лични перформанси.   
 

4. ЗАКЛУЧОК  
 За да се дојде до продуктивност треба да се  работи паметно, а не напорно. Работата може да се 

модифицира во едно богато искуство, начин за развој  на способностите и вештините, извор на вредни 

меѓучовечки односи, пат кон самореализација во организациското однесување.  

 Но, за да може знаењето на вработените да се претвори во продуктивен и супериорен квалитет, 

потребна е повратна врска од извршената работа презентирана и почувствувана, инструктивна и полна 

со поддршка, како и познавање на личноста на вработените нивните желби и потреби.. Со повратната 

спрега се зголемува способноста, се охрабрува вложениот напор и се наградуваат постигнатите 

резултати.  

 Учењето и личниот развој е клуч на успехот на сите нивоа, комбинацијата меѓу работата и 

саморазвојот го промовира личниот просперитет и профитабилноста на организацијата. Ова го 

наметнуваат промените кои се се побрзи, кои произведуваат ситуации за брзо адаптирање, за кое е 

потребно континуирано учење, континуирано барање нови начини за подобро функционирање. 

Одбирајќи соодветен начин на регулирање, добивање повратна врска и доделување награди води кон 

учење и мотивирање на вработените во насока на позитивни промени и во менување на меѓусебното 

перцепирање во организацијата. 
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Abstract: The basic characteristics of small and medium enterprises is reflected in the difficulties in adapting to 

the changes. For a small economy in modern business conditions necessary strategic and organizational position 

in order to comprehend the environmental factors that affect the quality of operations. Data from the teachings 

and practices confirms that SMEs are now in the most difficult stage of the economy. In addition to fierce 

competition, which follows the problem is the inability of small business looking at the origin of the crisis and 

its consequences. This paper will elaborate applicative architectures in the developed world, such as re-

engineering. Re-engineering will be presented as a management technique, which offers the possibility of 

redesigning the existing model of organizational structure, with new methods and work processes. 

This field of research is the actual fact that in our country we have a large number of companies that 

fall into this category. Based on the theoretical analysis of the object of this research effort will be made to reach 

results that will have a practical application. 

Keywords: business, organizational change, re-engineering, small and medium enterprises, development. 

 

INTRODUCTION 
Modern business conditions require strategic principles when scanning the environment and its impact 

on the company. According to scientific and practical information companies today are going through the most 

difficult period in business. Primarily this refers to small and medium-sized enterprises. 

For this statement reveals the goal of the paper. It's simple to try and find a systemic solution to the 

crisis of small and medium-sized enterprises. Looking at the scientific aspects of small and medium enterprises 

are homogenous whole with the known principles and operating principles. 

Looking from a practical point of view it has been found that each and homogenous whole with the 

known principles must adapt to the requirements of the environment. Customizing the requirements of the 

environment entails organizational changes with a focus on business processes, which is the subject of this 

paper. 

What environment imposes in terms of improving are the requirements are in the sphere of business 

processes and technology. Organizational changes implemented include reengineering business processes that 

are market-oriented. 

Keeping this in mind, we can say that this is a field of study topical because in our country the size of 

small and medium-sized enterprises that have such orientation. 

Based on the theoretical analysis will aim to come to the realization that the way to facilitate 

minimization of errors in business processes of small and medium-sized enterprises, while improving them.  

  
SCOPE OF THE SMALL AND MEDIUM ENTEPRISES   

Role of small medium enterprises in the transition countries is indispensable because it encourages 

economic development and employment. In addition to developmental role, SMEs are reflected its role in the 

development of micro-enterprises by encouraging their innovation and the development and application of new 

technologies. To emphasize the role of SMEs in national economies necessary to address the impact and role of 

small and medium-sized enterprises in the overall performance of an economy. 

Recognized developmental role of small and medium-sized enterprises implies a precondition 

development environment, which includes the production and division of labor. For the continuity of the 

development of this sector is already a desirable standard of living, in order to increase demand for products, 

which offer small and medium-sized enterprises. 

It is necessary to point out the beginning of the development of small and medium-sized enterprises, 

which started with micro level, which gradually thanks to sustainable development morphed into SMEs, and 

those in large companies. 

 
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA WELL AS THEIR 

IMPACT ON ECONOMIC ACTIVITY  

Small and medium enterprises play an indispensable role in all economies, particularly in transition 

such as Bosnia and Herzegovina. Their visit is primarily to encourage nec Manufacture and increasing 
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employment rates. On the other hand exert a positive effect on the development of micro enterprises and 

promote innovation.
97

 

Long-term development of small and medium enterprises involves stimulating role of the business 

environment, starting from economic opportunity to the regulations. In addition to the qualitative development 

of this sector means a higher standard of living that would allow the purchase of products and services offered 

by these companies. In our business environment, this sector contributed to the economic development starting 

in 2000, that the global economic crisis has slowed down, until today. Small and medium enterprises are a 

significant factor bringing Bosnia and Herzegovina developed market economies, and the EU integration 

process. 

Bearing in mind the fact that the chance of Bosnia and Herzegovina to accelerate the economy in this 

sector, it is sufficient that this sector create the institutional preconditions that so legislative and state incentives 

alone economic policy. 

 
THE CONCEPT OF ORGANIZATIONAL CHANGE IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

Surveys carried out in the field of small and medium enterprises, both domestic and foreign confirm 

that the improvement in the sector is carried out through organizational changes. 

These changes primarily involve re-engineering both in business and in the production systems. 

Operating systems have a role holder business program and as such provide conditions for realization of 

business activity, while production systems provide the conditions relating to the production program.  

In the early 20th century, the concept of organizational changes found their place in business concepts 

to the business and production. 

When it comes to the science which treats small and medium-sized enterprises, so far does not 

recognize the generally accepted definition of reengineering.  

Reengineering is defined as the basis for the systemic action where efforts are made to increase 

productivity. This definition is best suited for small and medium enterprises, because of productivity as one of 

the most important indicators largely depend on them to be carried and business performance. 

Reengineering involves the reorganization of business processes within the organizations with the aim 

of improving existing or introducing new organization structure with the aim to adapt the business 

environment.
98

 

Given that this is a sector of small and medium enterprises we can say that reengineering very 

important because it points to react flexibly and abandonment of obsolete processes and develop new systems 

that are appropriate for a business environment. 

When it comes to changes organizatione crucial factor of the success of their implementation the 

company's management. Namely, if the management is not aware of, and if you do not see what changes should 

be made in order to accommodate the company environment then the same shall not be carried out with the aim 

of which is carried out. 

Once implemented re-engineering does not mean the end. On the contrary, it implies contingents 

whether it fits or not the new conditions. 

The new model, which is generated by implementing organizational change helps to set the company 

on a sound business foundation. 

 
STAGES OF IMPLEMENTATION OF REENGINEERING AS ORGANIZATIONAL CHANGES 

Reengineering is a complex activity that is accepted and implemented as planned, fundamental 

changes, redesigning processes or significant reorganization of the activities and actions.
99

 

The first phase is characterized by the concept of set. This phase marks the creation of the idea arose 

after the previous market research. 

Feasibility study in the second phase, and is characterized by preparing documentation and economic 

analysis. 

The third phase of its Executive or related to the design of the product and its development. After 

creating products and improve its performance phase of commercialization or distribution of products on the 

market. 
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The last phase is the phase of market expansion - an advantage over the competition. The practice of 

companies that are reengineering recorded in its existence is to be achieved through the temporal dimension of 

economic benefits. 

 

CONCLUSION 

The operations of small and medium enterprises is subject to fluctuations that adversely affect their efficiency 

and profitability. 

Methodology of organizational changes primarily reengineering has found application in scientific and 

applicative practice. 

Reeingineering business processes in small and medium-sized enterprises is carried out at the request of the 

external environment. Analyzes before and after the re-engineering of business processes led to the conclusion 

that the resulting improvement in business and achieving economic benefits. 

Bearing in mind the modern business environment it can be concluded that the introduction of techniques and 

the implementation of organizational changes based on the concepts of BPR-a base of quality business that 

provides the competitive advantage, and therefore profitable business. 
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Abstract: In education interactivity is most commonly defined as any form of communication between students 

and teachers; between learners or between learners and learning resources, including any computer system. 

Interactivity is important both for teaching and for learning. It helps to encourage learners to participate actively 

in the learning process. For the teacher is important to obtain from learners information about the learning 

process - comments, suggestions, complaints and so on. That is essential to achieve quality teaching. Not less 

important for the process of mastering the educational content is the interactivity among the learners themselves. 

The report presents some of the interactive methods applied during lectures and exercises in "Library and 

Information Management." The authors use role-playing, brainstorming, discussions, situation analysis, etc. to 

teach students to analyze internal and external environment, to communicate successfully and work as a team. 

Described is also the virtual communication between Bulgarian and German students as an interesting and 

successful method of information and communication. 
Keywords: interactivity, library management, training, resources, role play, Brain storming 
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Резюме: В сферата на образованието интерактивността най-често се определя като всяка форма на 

комуникацията между учащите и преподавателите, самите учащи, както и между учащите и учебните 

ресурси (в които се включва и всяка компютърна система). Интерактивността е много важен елемент от 

процеса на преподаване и усвояване на учебния материал. Обучаемите трябва да бъдат насърчавани да 

взимат активно участие в учебния процес. Получаването на информация за процеса на обучение – 

коментари, препоръки, оплаквания и т. н. – от учащите, е от изключителна важност за постигане на 

качествено преподаване. С доказана важност за процеса на усвояване на учебното съдържание е и 

интерактивността между самите обучаеми. Докладът представя някои от формите за интерактивно 

обучение, прилагани по време на лекции и упражнения при студентите от специалност „Библиотечно 

информационен мениджмънт”. Авторите използват ролеви игри, брейнсторминг, дискусии, ситуационен 

анализ и други за да научат студентите да анализират вътрешната и външната среда, да комуникират 

успешно и да работят в екип. Описано е също вируалното общуване  между наши и немски студенти 

като интересен и успешен метод за информация и комуникация.   

Ключови думи: интерактивност, библиотечен мениджмънт, обучение, ресурси, ролева игра, брейн 

сторминг 
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1. INTRODUCTION 

In the most general sense the interactivity can be considered as any form of two-way communication. It can be 

between two or more people as well as between person and the electronic system. For interactive learning we 

talk when there is interaction between instructors and trainees as well as between trainees [1]. 

In education the interactivity is most commonly defined as any form of communication between students and 

teachers, the learners as well as between learners and learning resources (which includes any computer system). 

Interactivity is a very important element of the teaching and learning process. Learners should be encouraged to 

participate actively in the learning process. With proven importance for the absorption of educational content is 

the interactivity among learners themselves. 

The aim of this publication is to present some of the forms of interactive education that are appropriate on 

timing of classes of students in "Library Management". Here we will mention only part of the objectives of 

training students from this specialty for which achievement is important to use interactive methods:    

 to teach future managers to communicate successfully with other librarians and users; 

  to learn how to analyze internal and external environment and make quick and effective decisions at 

work; 

 to learn how to work as a team; 

  To teach students independently develop creative scenarios they need when conducting various events. 

One of the most commonly used tools in teaching is the use of interactive multimedia. The main objective is to 

motivate the students to study certain topics by drawing their attention. The use of multimedia presentations is 

mostly useful when initially introducing students to educational material during a lecture. Multimedia 

presentations have been prepared for example on the subject "Information literacy for children and students" to 

be presented main forms of information literacy used in Germany, Bulgaria and the USA as a combination of 

photographs and text. 

 

2. METHODS FOR INTERACTIVE EDUCATION 

Много важно е бъдещите мениджъри да се научат да анализират вътрешната и външната среда и да 

вземат бързи и ефективни решения в работата си. В дисциплината „Публичната библиотека – 

комуникационен и информационен център“ чрез ролеви игри студентите се научават как да определят 

библиотечната политика, библиотечните процедури и промоционалния план на библиотеката. Така 

например, за да изработят стратегическия план на публичната библиотека студентите сами определят 

кой ще изпълнява ролята на директора на библиотеката, на представител на детския отдел и на отдела за 

възрастни. След това те определят още 6 позиции на видни граждани на общината – от кои институции 

ще бъдат те и какви позиции ще заемат в тях. Така избраният комитет трябва да определи мисията на 

библиотеката, нейните основни цели и задачи. Тази интерактивна методика е интересна и по този начин 

студентите бързо усвояват материала.    

Ролева игра и брейн сторминг се прилагат и при преподаване на темата за изготвяне на 

промоционалния план на библиотеката, както и за определяне на библиотечните процедури. При тези 

две теми определяща е посочената от студентите мисия в стратегическия план. Решаваща роля за 

изготвяне на промоционалния план имат студентите, които играят ролята на библиотекари. Останалите 

студенти също помагат като изпълняват ролята на избрани от тях категории – представители на медиите, 

на общината, директорът на детската градина, пенсионери, учащи, военнослужещи или курортисти, ако 

избраното от студентите населено място е курортно. Прави се брейн сторминг относно избора на 

библиотечни процедури, подходящи за конкретното населено място. 

Ролева игра се използва и за да се научат бъдещите мениджъри да комуникират успешно с 

потребителите. Това се прави, когато те се учат как да провеждат интервю за добра книга или 

справочно интервю. И в двата случая студентите се разделят на групи по двама като единият от тях 

играе ролята на потребителя, а другия на библиотекаря. В първия случай всяка група трябва да напише и 

да изиграе пред останалите диалог между библиотекар и читател, в който библиотекарят изяснява какви 

са читателските предпочитания на потребителя и му препоръчва подходящия за него документ.  

Уточняването на справочното запитване е първата основна стъпка в процеса на търсенето. От 

умението на библиотекаря да уточни запитването зависят всички следващи етапи на стратегията за 

търсене на информация. Уточняването на заявката оказва пряко влияние и върху качеството на 

намерената информация, върху такива показатели като точност и пълнота. Ето защо е необходимо да се 

обърне внимание на уменията на студентите да общуват с различни и специфични групи потребители. 

Те трябва да се научат да прилагат и да разбират езика на тялото. Това означава те да използват някои 

прости, но ефективни жестове за привличане и задържане на внимание като усмивката, погледа, жестове 
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с ръце, стойка, спазване на личното пространство. От значение са и умението да се слуша, интонацията и 

други техники за вербално общуване. За да се определи по-точно информацията, която търси 

потребителя, е важно те да придобият умения да задават отворени и затворени въпроси. 

По време на упражненията по дисциплината „Информационно обслужване в библиотеката“ се 

използват ролеви игри, с цел усвояване на техники при провеждане на справочни интервюта. Студентите 

се разделят на групи по двама и обсъждат какви въпроси да се зададат на търсещия информация. След 

това те записват справочното интервю. Накрая всяка група се представя пред останалите, като единият 

играе ролята на библиотекаря, а другият – на потребителя. Следва обсъждане на начина на 

представянето от страна на студентите и на преподавателя. В оптималния вариант студентите правят 

справочни интервюта на една и съща тема, но за различни категории потребители. Поставената по този 

начин задача цели освен отработване на справочните въпроси и разбирането на разликата в провеждане 

на справочни интервюта за различни по възраст, професия и статут потребители. 

На студентите от специалността „Библиотечно-информационен мениджмънт” са необходими и 

други комуникационни умения, които да им помогнат при осъществяване на тяхната бъдеща 

информационно-консултантска дейност, както и при подготовката на информационни листовки за 

предоставяните от библиотеката информационни ресурси. На този важен аспект от дейността на 

библиотечния мениджър се обръща внимание както в лекциите, така и в упражненията. Под формата на 

дискусия или на брейн сторминг се обсъжда какви листовки е необходимо да се подготвят за една 

университетска и какви за една публична библиотека. След това всеки студент изработва една листовка 

по свой избор. Това може да бъде листовка, в която се представят услугите, които предоставя конкретна 

библиотека, указание за ползване на електронния каталог, разясняване на правата и задълженията на 

читателите или промоция на проява.  

Друг вид задача, която развива анализаторските умения на студенти и уменията им да общуват е 

свързана със самостоятелно или организирано посещение на една публична библиотека (читалищна или 

Столична библиотека). Целта е всеки от тях да направи оценка на начина на представяне на нови 

заглавия,  на витрините и изложбите в конкретната библиотека, на надписите, на плакатите. Накрая те 

дават своето мнение и предложения за подобряване на разкриването на колекциите. Всяко отделно 

мнение се дискутира в групата. По този начин студентите се учат да анализират дадена ситуация и да 

представят мнението си пред публика.  

Друга важна задача е студентите да се научат да работят в екип.  Това се постига чрез 

разделянето на обучаемите на групи и възлагането на обща за всяка група задача. При този вид 

обучение всяка група има една обща цел, която трябва да постигне. Членовете на групата трябва да 

работят или действат заедно. Те обсъждат съвместно общата задача и сами решават как да си 

разпределят задачите.  Важен е не толкова приноса на всеки от участниците в групата, а най-вече 

цялостно й представяне. В добре структурираните групи, всеки от обучаемите получава възможност не 

само да усвои по-добре изучавания материал, но и да усъвършенства своите умения за работа в екип. 

Чрез дискусии по зададени теми се подобряват вербалните умения, дедуктивното мислене по определен 

проблем, усъвършенстване на способността за изслушване. Обучаващите се учат заедно, за да получат 

по-голяма индивидуална компетентност [1]. 

Работата в екип е предпочитана форма както по време на упражненията по всяка от 

преподаваните дисциплини, така и при изготвяне на самостоятелната писмена работа, която се 

представя на изпита. Оценката на знанията например по дисциплината „Публичната библиотека 

информационно-комуникационен център“ се състои от оценка на изработените от групата студенти 

задания /50%/ и направения от всеки студент по време на изпита ситуационен анализ /50%/. По време на 

изпита студентът получава данни за конкретна библиотека, разположена в определено населено място. 

Той трябва да направи ситуационен анализ и да предложи как да се организира библиотечното 

обслужване за посочената в изпитния билет възрастова или професионална група. 

Други писмени материали, които студентите трябва да се научат да пишат са писма до местните 

власти или до местни бизнесмени, от които се искат средства. По време на упражненията студентите се 

разделят на групи, обсъждат съвместно текста на писмото, оформят го и го предават на друга група за 

коментар и оценка. Така допълнените писма след това се съхраняват в досието на студента.  

Интерактивните методи на преподаване с успех се прилагат и в дисциплината „Читалището 

като комуникационен и информационен център“. Тук студентите работят в екип като  анализират 

работата на конкретно читалище, неговото информационно обкръжение и потребностите на общността в 

конкретно населено място от полезна и практична информация. Те използват още метода брейн 

сторминг и анализ на ситуацията. Следващата част от задачата е да се предложи организирането на 

информационни услуги за гражданите на общината.  
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В дисциплините „Информационно обслужване в библиотеките” и по „Справочно-

информационна дейност“ като метод се използва сравнителеният анализ. При него студентите се учат 

да сравняват качествата на печатни и на електронни източници на информация при извършване на 

справки.  Важно е  те също да умеят да правят анализ на качествата на използваните от тях библиотечни 

сайтове. Тук става дума не само за анализ на съдържанието на сайта, но и за създаване на умения за 

преценка относно бързината и точността при намиране на търсената информация [3]. В заданието за 

самостоятелна писмена работа е поставено задължително условие да се извърши търсене най-малко на 

две места и да се направи сравнение по отношение на начина на търсене, пълнотата на сведенията, 

точността и бързината при намиране на информацията. 

Интерес сред студентите предизвика и осъщественото през 2012 г. виртуално общуване със 

студенти и преподаватели от Полша, Шотландия, Германия и Турция. Общата за всички задача беше да 

се установи какви са важните за дадената страна културни артефакти в рубриките:  традиции и обичаи, 

природни забележителности, традиционни напитки и храни, национални празници, национални герои, 

историческа места. За целта всеки национален отбор бе разделен на групи.  

Всяка група избра една от предварително посочените рубрики и извърши брейн сторминг, за да 

определи важните за България културни артефакти в нея. След това  групата издири необходимата 

информация, състави съобщението на английски език и публикува текста в платформата на форума 

JILID Community. Едно от изискванията бе участието да е активно и по възможност да се качват снимки 

към изпращания текст. Ако участник от друга държава зададе въпрос относно даден текст в рубриката – 

задължително да се отговори. Освен това всяка група трябваше правилно да си разпредели 

задълженията: един да се регистрира и да публикува, друг да намира и селектира информация, а трети да 

я преведе на английски и да я изпрати. По този начин студентите от специалността „Библиотечен 

мениджмънт“ се учиха да търсят и намират информация, да комуникират с колеги от други страни и 

най-важното – да работят в екип. 

Допълнителна задача при това виртуално общуване беше да се посочи и къде като реклама се 

използват тези паметни за културата на нацията предмети, герои, места и т.н. След брейн сторминг бяха 

установени най-често използваните за промоция паметни за културата образи в отделните рубрики. 

Беше установено, че голям брой паметни за културата на България места са изобразени на страниците на 

новите паспорти, върху монети и банкноти, върху пощенски марки, при реклама на вина и ракии, на 

плакатите на партиите и т.н. Образът на розата бе избран както за символ на България, така и за символ 

на партии.  

На страниците на новите паспорти например са изобразени следните паметни за културата на 

нацията места, герои или предмети: Царевец във Велико Търново и монета с образа на цар Иван 

Шишман;  Дворец в Преслав и иконата на Стратилат; Боянската църква и образите на ктиторите – 

Десислава и Калоян; Рилският манастир и образа на светеца Иван Рилски, както и изображения на 

стенописи от църквата; Гробницата в Свещари; Панагюрското златно съкровище; Казанлъшката 

гробница Мадарският конник; Кирилицата и глаголицата и образите на Кирил и Методий; Паисий 

Хилендарски и История Славянобългарска; Български възрожденски къщи и характерен таван с 

дърворезба от град Трявна; Паметникът на Шипка и образът на лъв (първообраза на герба); сградата на 

Софийския университет. 

 

3. CONCLUSION 

В заключение ще отбележим, че използваните в преподаваните дисциплини на студентите от 

специалност „Библиотечно информационен мениджмънт“ интерактивни методи прави обучението им 

по-интересно, учи ги да работят в екип и да анализират самостоятелно ситуацията, което ще им помогне 

да станат добри мениджъри. 
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METODOLOGICAL PROBLEMS OF PRIMARY THEACHER’S WORK WITH 

PROBLEM SOLVINGS ON MATHEMATICS 
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Abstract: One of the important elements of the curricula in mathematics in primary school are text problems. 

For the successful training of students in the following degrees it is crucial for them to absorb the ability to solve 

text problems. The fact is that the text problems are difficult for a large percent of students in primary grades in 

Bulgaria. This article will examine the main causes of the difficulties with text problems. One of them is the 

methodologically incorrect work of the primary teachers themselves. Examples will be presented. The article 

will show how it is methodologically correct to work with word problems with students from the first grade of 

primary school. For the basis of this article are used monitored and recorded over 1,000 lessons in mathematics 

in primary classes in different schools in Sofia, Bulgaria. The observations were made during the period 2000 - 

2016 by the author of the article. In the content of textbooks in mathematics there is a trend towards reducing 

the number of text problems. This is also one of the main reasons for the poor performance of young students in 

learning how to solve text problems. It is common practice for teachers to choose only excellent students to 

solve text problems. Moreover, these students say directly numerical answers and even end result, without 

explaining how they got to them or how they have analyzed the problem. Thus students who have trouble 

understanding just recorde the readily heard solution of the problem, but do not understand how to solve it and 

so text problems remain difficult for them. 

Keywords: problem solving, primary school education, teacher, mathematics, difficulties 

 

1. INTRODUCTION 

Text problems are a necessary component from the learning content in mathematics for primary classes. They 

are even met in the mathematics textbook for first grade. One of the important skills that young students should 

learn in mathematics is the ability to solve text problems independently. From this depends largely their 

successful mathematical education in the coming school years. Unfortunately for many of the students from 

primary school age text problems are insurmountable difficulty. For this there are several objective reasons. The 

analysis and solution of one text problem involves a high degree of development of analytical thinking. It is 

known that the students of 6-7 years have developed mainly concrete-shaped thinking and to a lesser extent 

abstract thinking. This is one reason why text problems are difficult for younger students. Like any other skill 

the ability to solve text problems can be formed through multiple iterations. In recent years in Bulgaria there is a 

decrease in the proportion of text problems in books for I - IV grade. One example: in the 30s of XX century the 

textbook on arithmetics consists almost entirely of solving text / practical problems (about 90% of all problems 

in the textbook). In modern mathematics textbooks for first grade text problems are introduced in the second 

half of the school year (after students have studied the letters and can read) and in one lesson in the textbook 

there is either none, one or maximum two text problems. Furthermore, when the text problems are two, they 

necessarily are of a different type of mathematical model. 

 

2. SHARE OF TEXT PROBLEMS 

One of the main reasons for the difficulties with working with text problems is that the many teachers in primary 

grades skipped text problems during the work in the mathematics lessons and leave them for homework or work 

in the afternoon classes in self preparation. So they put the responsibility to parents or educators from the 

daycare in the school. This is established in 30% of monitored over 1,000 lessons in mathematics in the period 

2000-2016 year. When they are asked why they skipped the solving of the word problem in class these teachers 

most often responded that "they do not have enough time". This is not true because the same teachers work in 

class with problems taken from additional book with mathematic problems. In a comparative content analysis of 

text problems in the current mathematics textbooks for elementary schools in Bulgaria were reached the 

following results:   

 Text problems in various mathematics textbooks of the three authors teams [1], [2], [3], [4], [7] [8] [9] 

[10] [11] [12 ], [13], [14] vary as a proportion to all problems. This variation is from 7% to 18%. Each 

team has different approach, but at the same time there is no systematic approach in presenting the text 

problems in the textbooks of one and the same team; 

 Text problems in the developments of the topics of the lessons are from 0 to 4; 

 Where text problems are more than 1, they always are of different types. Thus the ability of the student 

to analyze and solve text problems of one kind cannot be strengthened. Skills are formed by repetition. 
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 Many text problems are simple (solvable by one computation) - 59%, and other text problems are 

composite (solvable by two or more computations); 

 In the school books to the textbooks there are also text problems, but their number is statistically 

insignificant and will not be discussed in this article; 

 Some of the text problems in textbooks are vague, others contain unknown to younger students words, 

and some have errors. 

Can be said that the share of text problems in existing mathematics textbooks in Bulgaria is such that it does not 

allow the students from primary school to develop successfully solving skills for text problems. It is necessary 

(and many teachers practice it) the teachers themselves to give additional text problems for work in maths 

classes. They take these problems from textbooks (additional books) with problems or invent them themselves. 

 

3. PROBLEMS IN THE WORKING METHODOLOGY WITH TEXT PROBLEMS  

From the monitoring of over 1000 mathematics classes in primary schools during the period 2000-2016 can be 

concluded about one of the main reasons for the difficulties of the students in solving word problems. Here will 

be presented a representative example. Students in Bulgaria attend compulsory preparatory class at the age of 6. 

In the math curriculum for preparatory grade one of the goals is that students are able to solve practical 

problems in pictures. This actually represents solving word problems that are not recorded in text and are 

presented through a series of pictures. For example, one picture is a box with 4 kittens. The next picture is the 

same box, but with two kittens in it, and in the distance we can see two kittens walking away. The problem that 

the teacher tells to the children is as follows: "In a box there were 4 kittens. Two of them escaped. How many 

kittens are left in the box?". This in practice is a simple text problem with one calculation of the type: finding a 

difference of two numbers. The Bulgarian child solves on visual-practical basis text problems of addition and 

subtraction in preparatory grade. Then the same student enters first grade, where he again studies the numbers 

from 1 to 10, etc. Only in the spring of first grade in the textbook appears the first text problem. It is simple in 

content as a mathematical model. For example, a problem for finding the sum of two numbers of the form: 

"Mimi has 3 dolls. Vesi has 2 dolls. How many dolls do both of them have?" Parsing (analysis) of a text 

problem is done by three classic questions: 

 What is given to the problem? (What we know in the problem?) 

 What is sought in the problem? (What is asked in the problem?) 

 How will we find it? (How do we find what is sought in the problem?) 

There is no objective difficulty for a normally developed child in first grade to answer the first two questions. 

Essentially these are the reproductive type questions where the student is expected merely to repeat what is 

known (in the first question) and what is sought (in the second question) in the problem. Interesting is the third 

question in the debriefing - the question "how?". This is an analytical question, question about a manner. In how 

the teacher will allow (or teach) the students to answer the analytical question in the debriefing lies the success 

or failure in dealing with text problems in elementary school. [5] Here is the most common mistake. To the 

question "How do we find ... how many dolls do both of them have?" usually there are many students willing to 

answer who are intellectually prepared to analyze this simple text problem in their mind and even compute the 

final answer. Often there is a student who, without being referred to by the teacher gets up and says "As three 

plus two equals five, ma'am!" What does the teacher do at this point? To punish the student for being 

undisciplined? To sanction him for being able to solve in mind text problems? The problem in the working 

methodology in solving text problems is that in most cases the teacher smiles and sais: "Correct! Well done! 

Come on, students solve the problem! "On this problem there is no longer something to be solved – the boy 

solved it instead of the others. Even the final answer is known. To continue " working "in this problem is a 

waste of time. The children who have not grown intellectually to understand how to solve this problem do not 

get to understand it. The only thing they can do is to copy the ready solution that the classmate said out loud. 

And this is what they do. And remain in ignorance and non-understanding. Teachers who practice in this way 

continue it through all four years of primary school. Even when the numbers are large and the problem is not 

easy to calculate in mind, there are always "excellent students” in which the teacher trusts to answer the 

question "how?". They say something like: "As 379 minus 165 and the result is divided by 2." It is nothing else 

but readily given numerical expressions - a model of the solution of the problem. It should be clear to every 

primary school teacher: talk, frontal work, parse of a text problem is done for children who still can not 

themselves find ways of reasoning in solving the respective type of text problem. The correct way to answer the 

question "How do you find .....?" is analytic, descriptive. The child from the last row should hear from hes pal 

the way of thinking in solving this kind of problems. Each text problem is of a certain type. Each type of text 

problem has a certain way of thinking to be solved. In the analytical response of the student he should not be 

allowed to use numbers, numeric expressions and especially to say the calculated answer. How to properly 

respond to the analytical question from the above example, "How do you find how many dolls do both of them 
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have?". Answer: "As to the number of Mimi’s dolls we add the number of Vesi’s dolls we will find a total of 

how many dolls both of them have." We use the word count. When the text problem has units – use the unit. 

Example: "Michael's grandmother bought from the market 3 kg of potatoes and 2 kg of peppers. How many 

kilos of vegetables in total has Michael's grandmother bought? "Analytical question:" How do you find how 

many kilos of vegetables has Michael's grandmother bought?". Analytical answer: "As to the kilos of potatoes 

we add the kilos of peppers we will find how many kilos of vegetables in total Michael's grandmother bought." 

What happens when the text problem containes relations "with ... more" ... with less " ... “times more" ... “times 

less ". In these cases we will not forbid students to mention the numbers contained in these relationships when 

they answer the analytical question "how many?". For example, if we have the following text problem: "Ivo has 

8 cars. Vesko has 2 cars more than him. How many cars does Vesko have?". Analytical question: "How do you 

find how many cars does Vesko have?". Analytical answer: "As to the number of Ivo’s carts we add 2 we will 

find the number of Vesko’s carts." Why the number 2 can be named? Because 2 are not Ivo’s carts (they are 8). 

Two are not Vesko’s carts either (we are looking for them). Two is a number-relation. It just shows how out of 

what we know (the number of Ivo’s carts) we can find what we are looking for (the number of Vesko’s carts). 

How would the analytical response sound if we get our students not to mention any numbers?" As to the number 

of Ivo’s carts we add as much as it is said that Vesko’s carts are more." Neither an adult nor a child will draw a 

similar formulation and this is not necessary. Numbers-relations can be directly mentioned in the analytical 

response. These are text problems of the type: finding a number with a few units higher (with a few units less; 

several times greater, several times less) than another number. Why is it important that students get used to 

using the word "number"? Example: "In grandmother’s garden have blossomed 3 tulips and 2 hyacinths. How 

many flowers in total have blossomed in grandmother’s garden?" If in the analytical response the students miss 

the word number they may give the following answer: "As to the tulips we we add the hyacinths." But when to 

the tulips we add the hyacinths we get a bouquet. And in our text problem we are looking for an arithmetic 

answer, the problem is solved by arithmetic transformation. The question is "how many?" Therefore we 

necessarily have to use the word "number". Finally, another example of faulty working methodology with text 

problems. Often in discourse - parsing of text problems the teacher replaces the analytical question with the 

question: "Which action will solve the problem, kids?" In the class the children answer together - some say 

adding, others say subtracting. Students are taught only these two arithmetics. The teacher confirmes that the 

correct answer is subtraction. The child who does not understand how to analyze in order to solve the problem 

has two condition in which there are two numbers, there is a prompted arithmetic operation subtraction and it 

has no other choice but to write the expression and to calculate the answer without understand what and why is 

done. This way the child does not learn how to solve this kind of text problems. 

 

4. CONCLUSION 

In the modern elementary school solving word problems in math is one of the key skills that students need to 

learn. There are objective difficulties in this regard. One of them is the insufficient number of word problems in 

math textbooks. Another aspect of the difficulties is the lack of a systematic approach to the presentation of text 

problems of the same type. The most important weakness in the work methodology of primary school teachers 

is the wrong approach to discourse text problems when in the response to the analytical question "How do you 

find .....?" is allowed to answer with numeric expression or calculated numeric expression. This mistake should 

be handled. The proposed approach in this article will contribute to solving this important methodological 

problem. 
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Abstract: The present article highlights the key role of international cooperation in teaching pluricentric 

languages to non-native speakers (TPLNNS). While we reach conclusions regarding the teaching of a 

pluricentric language per se, we base them on observations of the two leading pluricentric languages, English 

and Spanish, and their major variants: respectively, British and American English, and Peninsular and Mexican 

Spanish. Similarly, while we stress the importance of international cooperation in general, we are specifically 

interested in transatlantic cooperation. In the article, we present our understanding that TPLNNS should be 

based on a couple of distinct dominions: active dominion and passive dominion. The former can be developed 

on the basis of the variant employed in a single country; the latter, however, cannot be brought about without 

some form of multinational collaboration. Since non-native students of pluricentric languages ought to cultivate 

both active and passive dominions, TPLNNS is not feasible without international cooperation. Furthermore, the 

lack of multinational cooperation threatens the continued existence of a pluricentric language as such by 

promoting its fragmentation and the emergence of new languages. It is important to note that we do not claim 

that language fragmentation should either be artificially induced or avoided at all cost: what we do establish is 

the existence of a reverse correlation between international cooperation and pluricentric fragmentation. It must 

also be pointed out that the present article, far from thoroughly examining the multifaceted relatedness of 

politics and linguistics, focuses solely on the role of international cooperation in pluricentric language 

preservation and didactics.  

Keywords: international cooperation, pluricentric language, active dominion, passive dominion 

 

1. INTRODUCTION 

Modern foreign language teaching is characterized by a great quantitative increase in the number of learners. 

Since leading languages taught to non-native speakers are of a new and special kind, i.e. they are pluricentric, 

foreign language didactics seems to be on its way to a significant qualitative change as well. 

 

2. PLURICENTRIC LANGUAGES 

A pluricentric (or polycentric) language has multiple language variants, each one of them being recognized by a 

country or by a region within a country. Bernárdez defines a pluricentric language as “una lengua que no posee 

una única norma, sino dos o más, equiparables en cuanto a prestigio, uso, etc. Suele usarse el término para 

lenguas habladas en una zona geográfica muy amplia, normalmente diversos países”
 100

 – “a language that has 

two or more norms rather than a single norm; each one of the norms being comparable in terms of prestige, 

usage, etc. The term is often used to denote a language that is spoken in a very wide geographic area, usually 

comprising various countries”. 

The pluricentric languages par excellence are the transatlantic ones, i.e. the one that have at least one European 

and at least one American variant. Among the four transatlantic languages, English, Spanish, and Portuguese 

have variants established in different countries. The recognition of the American variant of French is limited to a 

province, Québec.   

Of course, pluricentric languages are not all transatlantic ones. German, for example, has European variants 

only. Furthermore, there exist languages of questionable pluricentric nature: more than one such language can 

be found on the Balkan Peninsula. 

For the sake of foreign language didactics, we propose that the scope of the term pluricentric language be 

limited to a language with more than one officially recognized variants. We base our understanding of what 

a variant is on Coseriu’s dichotomy of functional and historical languages. A functional language is a dialect on 

one level and with one style
101

. A historical language is “a lengua que se ha construido históricamente como 

unidad ideal e identificada como tal por sus propios hablantes y por los hablantes de otras lenguas”
102

 – “a 

language that has been historically constructed as an ideal union and is identified as such by its native speakers 

and by speakers of other languages”. In this sense, a variant is a set of functional languages with a common 

geographic denominator and exhibits characteristics of a historical language different from its original 

                                                           
100

 Bernárdez, E. Lenguas pluricéntricas , Rinconete, Centro Virtual Cervantes, para. 2, 2012.   
101

 Coseriu, E.  Lecciones de Lingüística General, Madrid: Editorial Gredos, 1981. 
102

 Coseriu, E. Los conceptos de «dialecto», «nivel» y «estilo de lengua» y el sentido propio de la dialectología, 

Lingüística actual española III, Madrid: Arco Libros, pp.302, 1981. 
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one. The fact that we base our definition on Coseriu’s terminology allows us to overcome the uncertainty of 

whether to count a given language among the pluricentric ones: Bulgarian, for instance, cannot presently be 

thought of as a pluricentric language since our southwestern neighbors do not consider themselves to be 

speakers of Bulgarian. 

It is important not to confuse language variants with dialects. A dialect is a deviation from a norm, i.e. from      

“совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных и 

закреплённых в процессе общественной коммуникации” 
103

 - “the set of the most stable traditional 

realizations of the language system, selected and preserved in the process of social communication”. 

Monocentric languages have a single norm, and possibly, various geographically–motivated deviations from it, 

i.e. dialects, whereas pluricentric languages have multiple norms: each variant has a single norm, and may have 

numerous dialects. For instance, Spanish has more than twenty variants such as Argentinean, Columbian, 

Mexican or Peninsular Spanish, and many more dialects. It is of great importance for foreign language didactics 

to distinguish between a language dialect and a language variant, since the latter is normative and, as such, 

ought to be taught, while the former does not have to be addressed in the learning process. In other words, while 

TPLNNS involves the acceptance of various norms of a pluricentric language, it does not embrace their 

deviations. While it is clear that that such didactics may, but does not have to, familiarize learners with dialects 

(for example, today’s British textbooks almost always include dialects from the United Kingdom such as 

Scottish), the quintessential question is whether learners of a pluricentric language must know all the variants of 

this language.    

 

3. TEACHING PLURICENTRIC LANGUAGES TO NON-NATIVE SPEAKERS 

The impossibility of learning to understand and use all variants of a pluricentric language is of twofold nature: 

on one hand, some pluricentric languages have a significant number of variants (as pointed out, Spanish has 

more than 20 variants); on the other hand, a variant is unlike a register, i.e. while one can switch to the 

appropriate register in a given situation, one cannot go back and forth between variants since their norms are 

“comparable in terms of prestige”
104

 and it is from among the registers of a single variant that one must select 

the suitable one.  

There have been different attempts to emerge from the quandary. Until very recently, to teach a pluricentric 

language to non-native speakers used to mean to focus on a single variant and ignore the rest of the variants of 

the language. In the case of a major pluricentric language such as Spanish, its European variant still has not lost 

its position of dominance: “la variedad castellana sigue dominando la programación de muchos de los manuales 

de EL2/LE”
105

 – “Castilian Spanish is still the predominant one in the elaboration of many of the SSL/SFL 

manuals”. 

Another way of dealing with the problem is to use an artificial variant, one that has no native speakers, and one 

that exhibits characteristics that are not typically found together in a single real variant. This method is 

especially popular with ESL/EFL teachers: even though artificial variants of English are known by different 

names (International English, English as Lingua Franca, Basic Global English, etc.), what all such variants have 

in common is, namely, their artificiality, their lack of exclusive affiliation with any real variant. For instance, 

Joachim Grzega clearly states that his Basic Global English includes “the most important elements of the 

English language that enable as fast as possible to communicate in international settings—not only in British, 

American or Australian settings, but in any international setting”
106

. 

Both of these methods endorse a single variant (a real or an artificial one) and have major drawbacks. Why 

should a constructed variant be promoted? After all, artificial languages do not have an impressive track record: 

it is enough to remember how few speakers the most popular artificial language, Esperanto, has in comparison 

to any of the major polycentric languages, English, Spanish, French, etc. How could a single real variant be 

advocated? A polycentric language is made up of variants that are different but equally important. One cannot 

place a single norm in position of absolute dominance because doing so would be disparaging all other norms 

and actually denying them the status of a norm. If, for example, one decides that to teach ESL/EFL means to 

teach British English only, one degrades all other norms and views them simply as dialects, i.e. as deviations 

from the single norm. 
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4. ACTIVE AND PASSIVE DOMINION 

The shortcomings of single-variant approaches have motivated us to elaborate a multi-variant strategy. We 

propose a new approach to TPLNNS: an approach that distinguishes between active dominion and passive 

dominion. We have developed this dichotomy on the basis of two key concepts in foreign language teaching: 

passive (receptive) vocabulary and active (productive) vocabulary. As is well-known, “hablamos de 

conocimiento RECEPTIVO de la palabra cuando somos capaces de reconocerla al oírla o al verla escrita. . . y 

demostramos un conocimiento PRODUCTIVO de la unidad léxica cuando. . . podemos utilizarla en diferentes 

contextos”
107

 - “we talk of RECEPTIVE knowledge of a word when we are able to recognize it upon hearing or 

seeing it written down. . . and we demonstrate PRODUCTIVE knowledge of a lexical unit when. . . we can use 

it in different contexts”. Similarly, we believe that non-native speakers of a pluricentric language should be able 

to express themselves in one variant of the language, while they should be able to understand all variants of 

the language. Thus a learner has active dominion of a single variant and passive dominion of multiple variants. 

Of course, although somewhat similar, the relationship between the two dominions is not the same as the one 

between the two types of vocabulary. The latter relationship is one that is constantly evolving, and it is among 

teachers’ main goals to transfer as many words from the receptive into the productive vocabulary, thus enlarging 

the active vocabulary of their students. The relationship between the two dominions is fixed and unchanging: 

one variant is selected as the basis of the active dominion and no additional variants are added, there is no 

continuous expansion of a student’s active dominion.   

We have previously enumerated some important factors that must be taken into consideration when selecting a 

variant for the active dominion
108

. What we cannot forego mentioning in the present work is that there is no 

variant entitled to being the preferred variant which is to serve as the basis of the active dominion. We 

categorically refute the notion of, in the case of English, always picking, let’s say, British English as the variant 

of preference or, in the case of Spanish, never choosing a variant different from Peninsular Spanish.  

Since any variant of a pluricentric language can serve as the variant of active dominion, the variants included in 

the passive dominion are not a fixed set: if one opts for Peninsular Spanish as the basis of one’s active 

dominion, then Mexican Spanish will belong to one’s passive dominion, yet if the Mexican variant is the active 

variant, then it will not find place in the passive dominion. 

Once a variant is selected for the active dominion of a student, then this variant can be taught as any other 

monocentric language, since, just like the latter, a variant has a single norm. However, the development of the 

student’s passive dominion offers new challenges.  

 

5. PASSIVE DOMINION AND INTERNATIONAL COOPERATION 

Cultivating a student’s passive dominion alongside his/her active dominion requires that he/she be exposed, 

primarily, to diverging variants of a pluricentric language or rather, to characteristics that are at variance with 

the ones of the active dominion variant. The importance of comparing characteristics or “patterns”
109

 of 

linguistic systems rather than the systems as a whole has long been established by comparative linguistics: one 

should, for instance, compare not Russian and German in general, but rather a particular feature such as their 

declension systems. In a similar fashion, when forming one’s passive dominion, one should encounter various 

characteristics that are unlike the ones of one’s active-dominion variant. For instance, if one’s active dominion 

is based on Guatemalan Spanish, one must get exposed to at least two other ways of pronouncing the graphemes 

y and ll (other than corresponding to allophones of /ʝ/: a phenomenon known as yeísmo): preservation of the 

phonological opposition /ʝ/ and /ʎ/ as in the European variant of Spanish (lleísmo), and neutralization of the 

opposition in favor of allophones of /ʒ/, as in Argentinean Spanish (zeísmo). There will be no need to include the 

loss of phonological opposition typical of variants such as Mexican Spanish, since this dephonologization is of 

the same kind as the one in Guatemala (yeísmo).  

While we have already categorized in other essays the different types of characteristics that should form the 

passive dominion of a learner
110

, we have yet to explore the important role that international cooperation plays 

in the development of the learner’s passive dominion. First of all, it must never be forgotten that a key feature of 

a pluricentric language is the mutual comprehensibility of its variants. A learner whose active dominion is based 
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on American English must be able to understand that when a speaker of British English claims she “hasn’t got 

time to eat her biscuit before she leaves her flat”, she means that “she doesn’t have time to eat her cookie before 

she leaves her apartment”. 

Preserving mutual intelligibility is the main reason for having passive dominion of a pluricentric language. It is 

self-evident that the development of a learner’s passive dominion of a language requires international 

cooperation since the learner must get exposed to the norms of variants that are used in different states. In order 

for a teacher to know which characteristics should be included in the passive dominion, he/she must rely on the 

specialized knowledge of linguists from other countries: linguists that are experts in variants that are not his/her 

native or active dominion variant. Only thus a teacher of a pluricentric language can be certain of not omitting 

central characteristics of non-active dominion variants and/or of representing them truthfully. A great example 

of the need to depend on the expertise of multinational linguists is offered by the phenomenon of voseo: if the 

teacher’s native or active-dominion variant is not a voseo-variant, he/she is unlikely to know much about the 

special voseo conjugation in Argentina. It is questionable whether the teacher would identify “vos cantás” as a 

non-deviation from the Argentinean norm; it is even more doubtful that he/she would be able to explain that 

there are different types of voseo, as, for instance, in Argentina the norm is voseo completo, in Bolivia –voseo 

pronominal, in Uruguay – voseo verbal
111

. Of course, once international cooperation is established, accurate 

passive dominion of a pluricentric language can be cultivated. 

Properly established passive dominion means sustained comprehensibility between variants of a pluricentric 

language. Maintaining such mutual intelligibility is crucial since, without it, the set of variants can easily loose 

cohesiveness and disintegrate into different languages. Thus international cooperation is indispensable for 

preserving a pluricentric language as such.  

It is important to note that we do not claim that language fragmentation should either be artificially induced or 

avoided at all cost: what we do establish is the existence of a reverse correlation between international 

cooperation and pluricentric fragmentation. (Should a variant engender a new language, this language will still 

be taught to non-native speakers, yet now it will be treated as a regular monocentric language, in this way 

ceasing to be the object of TPLNNS.) 

While the promulgation and continuous existence of all pluricentric languages require international cooperation 

per se, a special type of such cooperation is needed in the case of the four quintessential pluricentric languages, 

the transatlantic ones. In the case of English, Spanish, French, and Portuguese, we can always identify a couple 

of leading variants: a European variant, spoken in the country of origin of the language, and an American 

variant, employed by the greatest number of native speakers. By no means do we intend to imply that there are 

first-rate and second-rate variants: when we talk of two leading variants, we simply reflect today’s dichotomy 

established by, on one hand, tradition and, on the other hand, numerical advantage. Thus the major variants of 

English are British and American, of Spanish – Peninsular and Mexican, of French – Metropolitan and 

Québécois, of Portuguese – European and Brazilian. Consequently, international cooperation in the context of 

these languages is inadequate if not transatlantic. It is not enough that Australian and British linguists 

collaborate: American English must also be considered when teaching English. Nor is it sufficient that Mexican, 

Cuban, and Peruvian variants be born in mind, unless Peninsular Spanish is included as well. Hence 

collaboration between both European and American linguists is always at the heart of teaching a transatlantic 

pluricentric language to non-native speakers.   

 

6. CONCLUSION 

In the present article, we have drawn attention to the import role that international cooperation plays in 

TPLNNS. We have decidedly concluded that international cooperation is indispensible for the development of a 

learner’s passive dominion, as well as for the preservation of a pluricentric language as such. While we have 

formulated a special kind of collaboration that is essential for teaching English, Spanish, French, and 

Portuguese, transatlantic cooperation, we have only touched upon the great need for international cooperation in 

the field of teaching pluricentric languages. In future writings, we intend to shed more light on essential 

questions in regard to international cooperation such as whether it should be purely state-governed and if it can 

be carried out solely by linguists.  
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Abstract: The report presents some important aspects of the school and in particular the role and importance of 

multicultural environment and teachers as an important factor for the development and support of Roma 

children in education. Data from several studies indicate that the majority of Roma children mistrust the school, 

being considered foreign territory unknown to them and do not recognize a place where you feel comfortable 

and will acquire knowledge and skills for the world around them and life . It work in a multicultural 

environment and application specific approaches to education of Roma children will not only help to reduce the 

distance and alienation of children from their classes, but will also help to promote them they successfully 

acquire new knowledge, skills and abilities. 

Keywords: Roma children dropping out of school, multicultural education 

 

РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА И РОЛЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ УЧИТЕЛ 

ЗА ИНТЕГРИРАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА В УЧИЛИЩЕ 
д-р Камелия Петкова 

Институт за изследване на обществата и знанието- БАН kamelia.petkova@gmail.com 
 

Abstract: Докладът представя някои важни аспекти на училището и по-конкретно на ролята и 

значението на мултикултурната среда и учителите като важен фактор за развитието и подкрепата на 

ромските деца в образованието. Данни от редица проучвания показват, че голяма част от ромските деца 

изпитват недоверие към училището, смятат го за чужда територия, непозната за тях и не го припознават 

като място, където ще се чувстват комфортно и ще придобият знания и умения за обкръжаващия ги свят 

и живота. Именно работата в мултикултурна среда и прилагането на специфични подходи при 

обучението на ромските деца ще помогне не само за намаляване разстоянието и отчуждението на децата 

от техните класове, но ще способства и за тяхното насърчаване те успешно да усвоят нови знания, 

умения и способности. 

Ключови думи: ромски деца, отпадане от училище, мултикултурно образование 

През последните години ролята и значимостта на съвременния учител като фактор за образователна 

интеграция на ромските деца придобива все по-голяма популярност, имайки предвид негативните 

тенденции, които се наблюдават по отношение на образователния статус на представителите на 

посочения по-горе етнос. Данни от редица проучвания алармират, че независимо от отчетения напредък 

на България в борбата с неграмотността, продължава да нараства броят на необразованите и отпадащи 

от училище деца от ромската общност [4:26].  

Фигура 1. Дялове на никога непосещавалите училище сред 7-19-годишните от съответните 

етнически групи 

 

Източник: [4:39].  

Според официалната статистика, делът на незавършилите начално образование сред ромите във 

възрастовата група 12-19 години е над три пъти по-висок от този при турците и над 6 пъти по-висок, в 

сравнение с българите [4:39]. Всичко това недвусмислено подсказва, че повече от наложително е да се 
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търсят начини за мотивиране на ромските деца да посещават училище и в последствие успешно да се 

реализират в живота. Един такъв подход в борбата срещу необразоваността е създаването на условия за 

благоприятна мултикултурна среда в училище, в която съвместно учат деца от различни етноси и 

същевременно да бъдe поле за изява и комуникация между ученици с различна културна идентичност. 

Фигура 2. Дялове на лицата на 12 -19 години с незавършено начално образование по етническа 

група към 1.02.2011 г. 

 

Източник: [4:39] 

 

В специализираната литература са налични множество разработки, които отделят особено внимание на 

мултикултурната среда, която в съвременния свят все повече започва да става норма за българското 

училище. И тук идва несъмнено значимостта на учителят, пред който стои тежката задача да създаде 

условия за положителен социален климат и комуникация между децата от различните етноси, зачитайки 

индивидуалността на всеки, а така също на класа като цяло. Известният английски професор Bennett 

разкрива положителна връзка между социалната приемливост на ученика (или популярност) и неговите 

социални умения, между академичните достижения и чувството за приетост от връстниците [9].Ученици 

от малцинствена културна или етническа група в културно разнообразен клас имат по-високи 

достижения в атмосфера на приемане, стимулираща самоуважението [9]. В класове с ниска степен на 

междурасово и междуетническо приемане, различията са явни, видими с просто око и групите имат 

тенденция към капсулиране [9]. Всеизвестен на всички нас е факта, че училището е важен социализиращ 

фактор в живота на всяко дете. То е институт на вторична социализация, при който индивидът 

придобива ролево-специфично знание [2]. Изхождайки от същността на понятието социализация като 

онтогенетичен процес, който всеобхватно и последователно въвежда индивида в обективния свят на 

дадено общество или общност [2], водещи автори отделят основно място, както на първичната 

социализация, най-важната роля, в която принадлежи на семейството, а така също и на училището, в 

което индивида усвоява определени знания и норми [7]. Възниква въпроса: Как се чувстват ромските 

деца в училище и доколко средата позволява те да разгърнат своя потенциал за усвояване на знания и 

умения? 

Редица разработки по темата показват, че в условията на една нова културна среда ромските деца често 

пъти са несигурни и затруднени. Те гледат на училището като на „чужд свят”, в който действат различни 

правила и норми. По думите на френският циганолог Жан Пиер Лиежоа: „училището е чуждо 

затворено пространство за ромските деца. Те значително по-малко са вписани в света на 

образованието, като в същото време са много по-активни в социално отношение” [7]. Данни от 

проведено през 2011 г. национално представително проучване показват, че голяма част от българските 

учители продължават да бъдат носители на някои широко разпространени предразсъдъци отнасящи се 

до ромските деца. Според социологическите данни, голяма част от тях (47%) споделят мнението, че тези 

деца много трудно се приобщават към училищната среда, а една четвърт от тях (25,4%) посочват, че те 

трябва да се обучават отделно [3:24]. Очевидно сред основните причини, поради които тези учители 

споделят подобно мнение са както липсата на подготовка и квалификация за работа с „различните” деца, 

а така също и липсата на вътрешна мотивация. Не случайно и не малка част от тях са против 

интегрираното обучение и искрено вярват, че за „другите” деца трябва да има „други” училища, защото 

„така е по-добре за тях” [3:24].  
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Таблица 1. Учители: По-долу изброяваме няколко твърдения, като Ви молим да определите 

отношението си по предложената скала 

 Невярно Вярно 

Ромите много трудно се приобщават 29% 71% 

Ромите имат свой специфичен бит и култура и затова е 

добре да учат в отделни училища 

53% 47% 

Децата от турски, ромски и български етнически произход 

се различават по способности 

62% 38% 

Различията между децата са основната причина за тормоз 

между самите тях 

41% 59% 

Източник: [3:23] 

Негативни нагласи от страна на учителите при работа с деца от ромския етнос са емпирично 

верифицирани и когато се обсъжда въпросът за това доколко учителите се справят с различните групи 

деца. Според изложените данни, учителите посочват, че по-скоро не се справят особено в работата си с 

ромските ученици. Интересно, но това не се влияе от опита, тъй като по-позитивни отговори дават както 

младите (до 30 години), така и много възрастните учители (над 60 години) [3:21]. 

 

Таблица 2. Как се справяте със следните групи деца: ( в %) 

 Много трудно По-скоро 

трудно 

Нито трудно, 

нито не 

По-скоро 

лесно 

Много 

лесно 

Деца от ромски произход 12.1 28.5 33.3 15.1 8.5 

Деца от друг етнически 

произход 

2.6 10.5 33.3 30.3 18.2 

Източник: [3:21].  

 

Превръщането на училището в любимо място за ромските деца и постигането на образователни 

постижения изисква допълнителни съвместни усилия от страна на учителите. Те следва да опознаят 

“домашния свят на ромското дете” [7:10] и да се доближат до специфичната общностна култура на този 

етнос, с оглед провокиране на интересът у децата за бъдещо личностно развитие. Когато разглеждаме 

ролята на учителят и работата в мултикултурна среда като фактор за интегриране и задържане на 

ромските деца в училище следва да бъдат взети предвид и множеството проблеми и трудности, които 

съпътстват ромските деца във връзка с образователния им процес. Данни от редица специализирани 

проучвания сочат, че голяма част от тях живеят преди всичко в затворена общност, като техните 

родители, в стремежа си за оцеляване и задоволяване на основни нужди от храна и подслон често пъти 

не оказват нужната им подкрепа в училище [1]. Това от своя страна способства за намаляване на 

желанието и мотивацията у някои деца за посещаване на учебни занятия, формира недоверие, 

неувереност и често пъти отчуждение от училището, припознавайки го като място, където те ще се 

чувстват не комфортно:  

 „В момента всеки родител се бори с оцеляването и изхранването на семейството: 

родителят няма време да обърне внимание на детето – работи 12-15 часа в частни 

фирми и ляга прималял да спи.”(учител) [4:28].  

Тези, както и редица други проблеми пред ромските деца като недоброто владеене на български език, 

липсата на изградени навици и социални умения, новата среда, в която попадат, наложеният нов дневен 

режим, изисква  все повече предприемането на мерки, целящи издигането на учителят като главен 

фактор за намаляване на напрежението и провокиране на интереса към учебни занятия. Именно 

преподавателят е този, който е в състояние да мотивира и насочва в голяма степен стремежите и 

желанията на учениците, както и да стимулира тяхното ангажиране в училище [8]. В рамките на 

проведено изследване на тема: „Отпадащите роми”, болшинството от учителите, особено в селските 

училища, споделят, че децата се привързват емоционално към тях: 

 “Ние тук научаваме и знаем всичко какво става в семейството: каква храна или дрехи, 

какви проблеми имат... всичко. Много споделят и разказват, привързват се и искат да 

им отговориш със същото” (директорка, с.Хаджиево) 

Оказва се, че “любимият учител” е важна предпоставка за образователна активност. За ромските деца е  

важно да чувстват морална подкрепа от своите учители, намираща израз в това те да ги “разбират”, “да 

проявяват чувство за хумор”. Тази тенденция се посочва и от други изследвания [6]. Любимият учител 

обикновено се свързва с различни характеристики на преподавателската активност: “време за общуване 

с децата”, “заинтересованост от техните проблеми”, “емоционална съпричастност” [8]. Разбираемо е, че 
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учениците в ромските училища се опитват да намерят любим учител, който да отговаря на тези 

изисквания предвид ситуацията на емоционален дефицит в собствените им многочленни семейства, а и 

защото “те са много темпераментни, обичат да разказват и искат да ги слушаш”(учителка, 

гр.Вълчедръм) [8]. 

Данните от проведените интервюта с учители показват, че според голяма част от тях, ромските деца 

трудно се адаптират в училище: „те нямат навици за учене, те нямат дисциплина в часовете”, “не идват 

навреме на училище”, “скитат по улиците”. (учители гр. Монтана). С оглед по-добрата комуникация с 

тях, много важно според самите интервюирани учители е подобряването на тяхната специализирана 

подготовка и квалификация за работа в мултиетническа среда [8]. 

Таблица 3. Повишаването квалификацията на учителите за работа в мултиетническа среда ще 

засили ли интересът на ромските деца към училището?(учители) 

 Респонденти % 

  Да 

 Не 

55 61,8 

  20 22,5 

   Не оказва влияние 10 11,2 

  Не знае/ Не отговорил 3 4,5 

  Общо  88 100 

Източник: [8] 

Учителите осъзнават и  споделят необходимостта от това те да получават допълнително етно-

обучение, свързано с изучаване на специфичните потребности на ромски деца [8]. Запознаването с някои 

етнокултурни характеристики на ромската общност, както и с начините за подход към децата от този 

етнос би способствало за мобилизиране на семейните и етнически ресурси и мотивация за учене. 

Резултати от успешно реализиран проект на тема: „Ръка за ръка”, финансиран от Европейския социален 

фонд, показа, че ефективната и качествена работа на учителите с деца от ромската общност предполага 

използването на разнообразни форми на работа, включително и получаване на интеркултурни знания и 

умения за спецификата на ромската култура и начините за успешна работа с този етнос. Много често  

децата и родителите роми заявяват: “уроците не са интересни”, “уроците са трудни”. Тези мнения се 

споделят и от част от учителите, според които децата трудно разбират материала и не могат да се 

справят. Затрудненията, произтичащи от учебното съдържание и натоварването на учениците са често 

изтъквани слабости на българската образователна система. Оказва се, че усложненият материал и 

натрупването на излишна информация демотивират учениците. Ромите от своя страна срещат и по-

сериозни затруднения, свързани с незнанието на български език, поради което те изостават по-бързо от 

останалите. Според мненията на учителите, многократно изразявани по време на интервютата и фокус-

груповите дискусии, децата трябва да научат български, защото в квартала се говори само на цигански, а 

това пречи да усвояват “нещата в училище”. На няколко пъти бе споделяно мнение, че помощник-

учителите са много важни в процеса на обучение, защото те са съпричастни на децата и подпомагат 

учителите в контактите с ромчетата. Предучилищните групи за овладяване на български език се явяват 

важно средство за бъдещата адаптация и обучение в училище.  В допълнение е и мнението на учителите 

в проведеното изследване, че материалните условия са важни за обучението на ромски деца [8]. 

Таблица 4. Предоставянето на по-добри материални условия в обучението  

ще засили ли интересът на ромските деца към училището? (учители) 
112

 

 Респонденти % 

 Да 71 79,8 

  Не 10 11,2 

  Не оказва влияние 6 6,7 

  Не знае/ Не отговорил 
1 1,1 

Всичко 88 100,0 

                                                           
112

Резултати от непредставително изследване, проведено от колектив под ръководството на проф. 
Тилкиджиев през 2007 г. в Пазарджишко и Монтанско.  
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Източник: [8]. 

Свободно-избираемата подготовка също се посочва от учители и директори като важна мярка за 

подобряване на микроклимата в училище и повишаване интересът на ромските деца към учебния процес 

[8].   

Таблица 5. Въвеждането на повече извънкласни форми ще засили ли интересът на ромските деца 

към училището? (учители) 113 

 Респонденти % 

 Да 66 74,2 

  Не 9 10,1 

  Не оказва влияние 10 11,2 

  Не знае/ Не отговорил 3 3,4 

Всичко 88 100,0 

Източник: [8].   

 

Сериозните реформи е необходимо да започнат с учебните програми и учебници, по които ромските 

деца учат. Имайки предвид затрудненията, които ромите срещат когато използват български език, 

материалът в учебниците става още по-труден, а учебното съдържание усложнено с абстрактни термини. 

Възниква необходимостта от допълнително включване в учебните планове на повече  часове по 

“български език” и по-конкретно часове по речево общуване на български език, което би допринесло за 

частично за преодоляване на проблема с обучителните трудности [8]. Освен това, когато говорим за 

ролята на съвременния учител за интегрирането и задържането на ромските деца в училище не бива да 

подминаване и един важен момент, а именно, че “за циганите училищният успех няма тази привличаща 

адаптираща сила, характерна за модерния свят” [10:177]. За повечето от ромите, кумулативната стойност 

на образованието, като носещо придобивки след време не се съвместява с  техния прагматичен свят, в 

който най-разпространените ценности и нагласи са: да се живее в настоящето и за момента, а 

дейностите, които се практикуват да носят ползи веднага [8]. Следователно, превръщането на 

училището в любимо място за ромските деца изисква активна работа на всички, които са въвлечени в 

учебния процес, работа в условията на създадена благоприятна мултикултурна среда, в която 

индивидуалността на всеки се зачита. Постигането на образователни постижения и провокирането на 

траен интерес у ромските деца към учебните занятия изисква полагането на допълнителни усилия от 

страна на учителите, с оглед провокиране на интересът у децата за бъдещо личностно развитие. От друга 

страна успешното задържане в училище зависи и от това в каква степен семейството като основен 

социализиращ фактор е приобщено към училището и доколко родителите осъзнават ползите и 

предимствата, които дава образованието за бъдещата личностна реализация на техните деца в живота. 

Въвличането на семейството в училищния живот, би спомогнало не само за намаляване на дистанцията 

и отчуждението на децата от училище, но и допълнително би ги насърчила за по-активно демонстриране 

на знания, умения и способности.  
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Abstract: This paper outlines the results from a pilot study designated to compare the intrinsic and extrinsic 

motivation of students who pursue their studies in their native country or in a foreign country, as well as 

depending on their future choice of a country where to pursue career development. Authors have designed a 

Motivation scale  aimed to answer the underexplored issue related to the choice of environment for current and 

future self-realization.  103 respondents – Bulgarian and foreign students, who study in their  native or in a 

foreign country -  were administered the scale. Analysis reveal that students who study in their native country 

and intend to  remain in it  after graduation have higher intrinsic motivation compared to those who have 

preferred to study in a foreign country or intend to  commence their career in a foreign country  notwithstanding 

the nationality of the students. This result is supported by the  suggestion that environment can facilitate and 

support or diminish the sense of autonomy and intrinsic motivation. The issue concerning the effect of the 

choice of a country  where students to study  and their intention to develop professionally  after graduation 

deserves  further investigation. In practice the outcomes from such studies can be implemented  for prediction 

and control of the immigration and emigration processes, which are relevant for all European countries 

nowadays.  In educational aspect   these trends can  be used   as indicator of the attitudes of students and can 

underlie  the college and universities  orientation towards students. 

Keywords: extrinsic motivation, intrinsic motivation, motivation to study 

 

Intrinsic and extrinsic motivation 
The motivation is studied primarily in academic and professional setting and can be broadly divided into  

intrinsic and extrinsic [1]. The intrinsic motivation refers to the extent to which the individual is committed to a 

specific task or activity, because finds them interesting and satisfactory. The extrinsic motivation is determined 

by external factors, such as real or expected award or avoidance of punishment [2; 3; 4]. Intrinsically  motivated 

behavior means involvement in the process and the task because of the satisfaction, whereas the extrinsically 

motivated behavior is determined by instrumental benefits and losses [5].   

Until  2000 there had been completed more than 800 studies of intrinsic and extrinsic motivation as a large 

number of studies are focused on situational effects [6]. The results reveal that external stimuli, eg. financial, 

undermine  the intrinsic motivation and decrease its levels below the baseline  after exhaustion of the financial  

incentive effect  [7]. Other factors that undermine the  intrinsic motivation are the control [8], the assessment 

[9], the deadlines [10]  because all of them create external locus of the expectations. Intrinsic motivation lowers  

when the environment provokes  feeling of external control and has negative correlation with competence  [11; 

12]. In contrast, provision of choice and giving consideration to the internal experience are incentives of 

intrinsic motivation  and ensure  personal confidence that people have enough resources to perform well  [13; 

14; 15].  Research in school and professionals setting reveal how autonomy and support  in real terms facilitate 

the performance and promote satisfaction and  well-being.  

It shall be noted that  in a number of cases there  is a combination of  intrinsic and extrinsic motivation  and 

that the intrinsic motivation can transform into extrinsic and vice versa.  Extrinsically motivated behavior can 

also become self-determined  through internalization and integration of the regulation. Internalization suggests  

acceptance of the extrinsic regulation but integration – its full personal transformation [16]. The authentic, fully 

regulated motivation, suggests more  interest, involvement, creativity, self-confidence and well-being [17; 18; 

19].  

Intrinsic motivation is closely related to the opportunities ensured by the environment, which promotes  personal 

growth and development  [20].  Key issue is the sense of autonomy and personal responsibility for own  

behavior, competence or self-efficiency  in interactions with the social environment [21].   

 

Motivation to study 
Number of authors suggest that  extrinsic motivation is related to lower academic performance. Students with 

extrinsic motivation are more anxious, experience less positive emotions in school setting and  have less 

resources to cope with failures [22; 23; 24; 25]. Intrinsic motivation supports the conceptual studying, 

performance,  satisfaction with school setting, whereas the extrinsic motivation undermines these factors  [6; 

26]. The intrinsic motivation is related to well-being and better academic performance [27].  
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When differences in motivation to study  are explored the main  point of study  are the ethnical origin, cultural 

specificity, gender, and age.   

The conclusions of a number of  studies of ethnic groups in the USA  are that the representatives of the minority 

groups have lower motivation in general  to enroll and graduate college. It is demonstrated that American 

students of Asian origin  have lowest orientation to the  purpose. They have clearly expressed extrinsic 

motivation, which is dominated by the cultural norms – the success is in the sake of the group but not personally 

set as purpose  [28]. For the students of African origin the conclusion is that the expectancies and pressure to 

them is to for underscore, otherwise they are  isolated as “non-conforming” to the model established by their 

own group.   [29]. For students of Hispanic origin the conclusion is that their motivation  to commence and 

pursue studies  is dominated by the family and environment support and fear of  disappointing  the expectancies 

of their parents [30].  

Some authors suggest  that women have higher intrinsic motivation [31], however others report the contrary 

trend – women are more motivated by external factors compared to men [32]. With regard to Self-efficiency  

gender differences depend on  the age and the individual  course of studies. The conclusion of meta-analyses  is 

that the gender is moderator of the ethnic differences concerning intrinsic motivation and that changes in 

intrinsic motivation in time can be function of the gender [33].    

Concerning the age effects  one of the main conclusions is that the transition from primary to secondary school 

is related to decrease of the intrinsic motivation  [34; 24].  Dynamics of the extrinsic motivation is subject to less 

research  and not always  result in outlining clear tendencies [24]. Other researchers report slight decrease in the 

extrinsic motivation with the age either  slight age effect [11; 6].   

 

Design of the study 
The brief theoretical summary evidences that motivation is subject of great interest but the topic is not 

exhausted. On the contrary, based on the empirically evidenced significance of the intrinsic motivation to  

improve performance and well-being in  educational  and professional setting, now it is even more obvious the 

need  of integrative model that can take into account a  number of factors. Furthermore, underexplored  remains 

the issue is it better motivation to be polarized or more adequate is to be assumed  a general model of 

motivation, comprising  both intrinsic and extrinsic motives.  

Nevertheless the large body of  research, comprising various ethnical groups, they remain confined within 

different countries. Underexplored is the motivation of students from various nationalities  who pursue studies 

in their native country or in a foreign country and in relation to their  plans after graduation to settle in their 

native country or in a foreign country. Preferred environment is topic of interest both in view to the  accounted 

effect of situational factors and most of all in view to the unprecedented  mobility in the academic and 

professional  worlds. Today at the background of globalization and the wide range of opportunities is interesting 

how  the current and future choices of environment for self-realization is related to the intrinsic and extrinsic 

motivation. In this line our objective is to try to  account to what degree  the choice of a country for studies and 

the preference of students  to settle and develop professionally after graduation  is related to their intrinsic and 

extrinsic motivation.   

 

Method, sample, procedure 
For the purposes of the project authors have designed  Motivation scale. The pilot study allowed preliminary 

analyses  of the scale internal consistency,  construct validity, and correlations  of the subscales [35]. Pilot study 

was implemented in October – November 2015,  via online research platform. After  perfection of the scale 

currently the project is ongoing and data recruited.    

Currently the reduced sample comprises 103 volunteers aged 19-38 years; mean age  23,5 years. The sample is 

relatively well balanced: 1
st
 year students 7%, 2

nd
 year students 25%, 3

rd
 and 4

th
 years students 28% each and 

graduates  12%. Bulgarian students  67%, foreign students - 33%;  55% of all students study in their native 

country and 45% in a foreign country. Men are 42%, women 58%.  

 

Results 

The results from the independent samples T-test reveal significant differences  both in respect to intrinsic and 

extrinsic motivation (table 1).    

 

Table 1. Differences in the intrinsic and extrinsicmotivation  among Bulgarian and foreign students 

(Independent-Samples T Test, p<,05) 

Intrinsic motivation  mean Т  significance (p) 

Bulgarian students  3,41 
8,243 ,000 

foreign students 1,99 
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Extrinsic motivation  mean Т  significance (p) 

Bulgarian students  2,81 
-3.101 ,003 

foreign students 3,23 

For Bulgarian students intrinsic motivation has significantly higher values compared to foreign students, 

whereas  the extrinsic motivation is  significantly higher among foreign  nationals compared to Bulgarian. This 

is a rather interesting tendency and can be interpreted in several ways.  It can be related to the situational factor 

and has to be studied in future.   

Significant differences in motivation to study are observed depending on the country where students pursue their 

studies (table 2).   

 

Table 2. Comparison of the intrinsic and extrinsic motivation to study depending on the country where students 

pursue studies (Independent-Samples T Test, p<,05) 

 mean Т  significance (p) 

Intrinsic motivation     

native country  3,58 7,090 ,000 

foreign country 2,23 

Extrinsic motivation     

native country  2,83 -1,972 ,051 

foreign country 3,08 

The intrinsic motivation is significantly higher among  students studying in their native country, whereas slight 

tendency of higher  extrinsic motivation is reported  for students studying in a foreign country. This tendency 

will be confirmed  or rejected for the larger sample.   

The effect of the preferred country for future realization is outlined in Table 3. 

Table 3. Effect of the  current preference of country for future realization on the motivation to study (ANOVA, 

p<,05) 

 F  significance   (p) 

extrinsic motivation  ,178 ,837 

intrinsic motivation  4,246 ,017 

It turns out that the plans for future realization have effect solely on the intrinsic motivation. This is interesting 

as it reveals the significance of studies from the point of view of future realization.  The extrinsic motivation 

that probably  is more dynamic and subject to more transformations, relates to the particular temporal  and 

external context.   

Table 4 summarizes the multiple comparisons concerning the future plans for professional realization  and their 

effect on the motivation as replies to the item  „Currently where do you intend to  live and  pursue career 

development after graduation?”. 

 

Table 4. Effect of the preferred country on the intrinsic motivation to study (Post Hoc Tests, p<,05) 

Dependent variable (I) Currently where do 

you intend to  live and  

pursue career 

development after 

graduation? 

(J) Currently where do 

you intend to  live and  

pursue career 

development after 

graduation? 

mean 

difference 

(I-J) 

significance  

(p) 

Intrinsic motivation  

in my native country 

in another European 

country 
,7636* ,010 

no matter in what 

foreign country 
,5499* ,029 

in another European 

country 

in my native country -,7636* ,010 

no matter in what 

foreign country 
-,2137 ,476 

no matter in what foreign 

country 

in my native country -,5499* ,029 

in another European 

country 
,2137 ,476 

Highest intrinsic motivation have the students who currently intend  to pursue career development in their native 

country. Their motivation is significantly higher  compared to that of the students who consider the option to 

relocate in another European country  or another foreign country. 

 

Discussion 
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The tendency Bulgarian students to have higher intrinsic motivation to study, supported by the same higher 

extrinsic motivation to study of foreign students can be explained to a large extent by the effect of the 

environment. Environment that fails to ensure sufficient degree of feeling of control over one’s life  on the one 

hand  but provides  only a limited range of incentives on the other hand facilitates search for own sense of 

meaning and purpose. 

Significant differences are outlined  depending on the current choice of the students to  pursue studies in their 

own or in a foreign country, as studying in native country is related to  higher levels of intrinsic motivation but 

studies in a foreign country – to higher extrinsic motivation. Explanation for this can be  that  on this stage of the 

project sample is dominated by Bulgarian nationals, who study in their native country, but Bulgarian students 

have higher intrinsic motivation. Another explanation can be that for the students who have higher intrinsic 

motivation to study the social environment and comparisons and therefore the choice of educational 

environment are not the leading factors as for those who are extrinsically motivated. The explanation  is that 

intrinsically motivated students  are striving more after mastery, personal growth, development and their 

satisfaction  comes from the contents (i. e. „what”), but not from the means (i.e. “how””and “where). On the 

other hand,  when students have  extrinsic motivation, it is completely normal they to think about self-realization 

in another country, which in most of the cases (not only for Bulgarian students) is related to the expected  better 

education and/or better perspectives, i.e. the presumption is that for them (and/or for their parents) the decision-

making process  had been led by extrinsic motivation. 

 

Limitations 

In conclusion, it shall be noted the limitation of this piloy study and that the process of data collection is not 

completed at this point. It is likely the further analysis of the data from the larger sample to confirm or reject the 

trends outlined here or to manifest other trends, not revealed here. The question to what extent the choice of 

country in which the students to pursue studies and their intention to career development after graduation 

reveals opportunities for future research. In practice the outcomes from such studies can be implemented  for 

prediction and control of the immigration and emigration processes, which concern  all European countries 

nowadays.  In educational aspect   these trends can  be used   as indicator of the attitudes of students and 

underlie  the college and universities  orientation towards future students and how  academic programmes can be 

tailored to their needs as to become more attractive. 
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Abstract: The role of social enterprises and their development in contemporary society is recently discussed 

through the perspectives set in the EU strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Current paper makes 

a review of different forms and types of social enterprises outlining the main characteristics and impacts of their 

functioning on social and economic development. It presents the statistical data available for Bulgaria and 

provides conclusions and recommendations on how the social entrepreneurship in the country should be 

encouraged. The specific accent is put on the establishment of a sustainable partnership between state, business 

and ngos targeted to the achievement of socially significant objectives and added value. 

Keywords: social entrepreneurship, social cause, entrepreneurial type 
 

1. INTRODUCTION  

The promotion of innovative ideas in public policy is crucial to support the values of an active-oriented problem 

solving social system. These views underlie the ongoing social reforms in various countries and focus on the 

development of social entrepreneurship and the role of social entrepreneurs. An understanding is underlined that 

namely social entrepreneurs have the capability through localization of usable resources - human capital, 

facilities and equipment, to find flexible approaches to satisfy unmet social needs [1]. 

Social entrepreneurship is identified at European Union (EU) as a key instrument for regional cohesion 

and overcoming the problems of poverty and social exclusion. As part of its policy to promote the social 

economy and social innovation, social entrepreneurship contribute to achieving the strategic goals set in 2020 

[2]. 

Despite the rapid development of the social economy sector in the European Union and the growing role 

of social enterprises to combat poverty and social exclusion, social entrepreneurship is almost imperceptible in 

Bulgaria. Although still modest in scale social enterprises in Bulgaria wear charge of changing attitudes towards 

so-called "welfare state" and allow for the mobilization of additional resources in the social sector through 

development of entrepreneurial potential and innovation [3]. 

A variety of social enterprises is identified in Bulgaria [4]: 

• Private commercial companies that hire people at risk and / or offer products or services for such 

people; 

• Specialized enterprises for people with disabilities who employ these vulnerable groups; 

• Non-governmental organizations that develop business within the statutory opportunity to do so or 

register companies for the development of such an activity, providing jobs for people from vulnerable groups; 

• Social enterprises to municipalities that employ people from risky groups (mostly of people with 

disabilities); 

• Social enterprises in the form of public-private partnerships with municipalities; 

• Day care centers for people with disabilities who are looking for business opportunities with the aim of 

socialization and adaptation to the clients; 

• Social enterprises within large industrial holding companies established for vocational rehabilitation of 

workers received the degree of injury while working at the plant. 

From the standpoint of the working definition, they can be organized into two main groups: Enterprises 

created as a result of a business initiative and operating on a market basis (they are called "entrepreneurial" 

type), or enterprises in which dominant is the social cause and profit in the background. 

Entrepreneurial type: 

1. Specialized enterprises for people with disabilities - the most common type, sustainable enterprises 

created under the Law for Integration of Persons with Disabilities. 

2. Private companies that have started their own resources - several cases arising from an authentic 

business idea. They turned out viable precisely because they do not rely on outside help. 

mailto:terziev@skmat.com
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3. Municipal specialized enterprises for people with disabilities - this is an intermediate type between 

single specialized enterprises and municipal social enterprises. They remain profit-oriented and actually work on 

a competitive basis, but in severe financial situations can rely on the support of the municipalities as important, 

and in some cases major customers. 

With a dominant social cause: 

1. Municipal social enterprises (or public-private partnerships involving the municipality) - the difference 

with the upper type (local specialized companies) is that leading to them is a social cause (eg, improved living 

and social status of persons from vulnerable groups - most often people with disabilities). They have no right to 

separate business, income from their activities are not sufficient to finance themselves, ie they are supported 

mainly by the municipal budget and in case of interruption of funding they would not be able to continue their 

activities. As of this type can be assigned and the only one case of an undertaking in a big industrial giant that 

created it with the aim of vocational rehabilitation of workers received the degree of injury while working at the 

plant. The specific is that the services of a social enterprise are valued, but in practice it can not offer them to 

external customers and generate revenues. 

2. Enterprises of non-profit organizations - several major NGOs have their own businesses that offer 

products on the market and the profit fund their basic social activities. Legally they can function as a separate 

business entities registered or in the possibility of independent economic activities of NGOs. 

3. Social services for vulnerable groups seeking further or sustained funding through entrepreneurship, 

along with employment and socialization - mostly day centers for people with disabilities that work for the 

inclusion of their clients through their involvement in various activities - most often produce cards, 

“martenitsa”, souvenirs, sculptures and more. 

In terms of business objectives, they are clearly expressed in entrepreneurs and present only an abstract 

in companies with leading social cause. 

Other applicable typology is based on the form of assistance to vulnerable groups. From this perspective, 

one can distinguish four basic groups of enterprises. 

• Enterprises that create employment / engage people from vulnerable groups to participate in the 

production process / provision of services, ie they are not passive recipients - social enterprises in Bulgaria are 

concentrated primarily in this group, which is largely a result of the proliferation of specialized enterprises for 

people with disabilities; 

• Enterprises that offer a standard product / service, but social influence - such as social assistants for 

sick people, oven in the Roma neighborhood and others. This group is less common than the first; 

• Innovative products themselves are related to social assistance or revolutionary social products - a 

classic example are the computers for the poor in India, an example of such products in Bulgaria are devices to 

help people with disabilities driving, imported and installed of social enterprise; 

• Enterprises that offer free products / services or support financially vulnerable groups - the first 

historically established form of assistance, this possibility still exists hypothetically. Currently, this form of 

assistance is typical rather for border areas of social entrepreneurship - corporate social responsibility and 

charity. 

Although the companies of the first group dominate, it should be noted that in some cases there is a 

combination of more than one form of the support described above. This occurs primarily in new business from 

an entrepreneurial type. 

From the viewpoint of the development phase: Social enterprises which are still at the "conceptual 

design" that need funding and support; Social enterprises which are at the beginning of its development; Social 

enterprises in the growth phase; Established, stable functioning social enterprises; Completed projects in pilot 

phase that concluded and established social enterprises are in the process of completion or are no longer 

functioning. This diversity can be perceived and conceptualized in different perspectives that could help 

understand the current situation in the country. 

 

2. STATISTICAL DATA ON SOCIAL ENTERPRISES IN BULGARIA  

Due to the weak development of the subject, the statistics for social enterprises in the country is not well 

developed. Best data is in terms of specialized enterprises for people with disabilities. Overall the society does 

not create sufficient and adequate opportunities for social inclusion of vulnerable groups [4]. There is a lack of 

understanding and appropriate responses to the disadvantaged. The activities of social enterprises in Bulgaria are 

usually not particularly attractive to business areas due to lower earnings and slower return on investment. The 

most common area of activity of social enterprises in Bulgaria are the services most often social and 

educational. Production and trade are less developed. Businesses that deal with production, clothes, food (bread, 

honey), souvenirs, postcards, carpentry goods, works of applied art and more. 
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According to the summary data for 2012 of the National Statistical Institute (NSI) 4872 enterprises have 

identified themselves as "social". 2717 of them are registered as commercial companies and cooperatives. Social 

enterprises as commercial companies / cooperatives have generated a total of 3,597,289 lev income and made 

3,419,789 lev operating expenses. Economic areas where there are most social enterprises - companies and 

cooperatives are trade and repair of motor vehicles and motorcycles (964) and manufacturing (395). 2155 by 

those which define themselves as social enterprises are registered as NGOs with only 253 of them have 

generated profit from their business. In 2013, the number of those which define themselves as social enterprises 

is smaller - 3612. Of these, 2046 are registered as commercial companies and cooperatives. Areas of economic 

activity of social enterprises - companies/cooperatives remain unchanged. 1381 social enterprises - 

companies/cooperatives have realized profit. 1566 of self-identified social enterprises are registered as NGOs 

with only 197 of them have generated profit by business (totaling 22,116 lev). These same NGOs have 

generated revenues from non-profit activities totaling 179,675 Levs. 

According to the Agency for Persons with Disabilities and the National Association of Employers of 

People with Disabilities at the end of 2012 in the register of APD are included 131 specialized enterprises for 

people with disabilities. Of these 67 are SMEs and 64 - microenterprises. The total number of employees in 

these amounted to about 1,200 people, 30% of them are people with disabilities. Only 12% of the total of 465 

000 persons with disabilities in the country work (according to the National Association of Employers of People 

with Disabilities). In August 2015 in the register of the Agency for Persons with Disabilities there are 281 

registered specialized enterprises and cooperatives of people with disabilities. They employ 3364 people with 

disabilities (i. e. people who have some % of disability). 

Two of the schemes of the OP "Human Resources Development" 2007-2013 [5] were aimed at social 

enterprises: "Social entrepreneurship - promoting and supporting social enterprises /Pilot phase/" and "New 

Opportunities". They provided support to 77 new enterprises in the social economy and 87 existing ones. As of 

30.09.2013, 3681 persons have begun work in the social economy under the programme. 

NSI data [6] for 2012 and 2013 show that the number of companies identified themselves as social 

enterprises decreased. It should be borne in mind that taking into account the activity for 2012 NSI for the first 

time includes a question about whether respondents identify themselves as social enterprise, without specifying 

the guiding criteria for self-determination. For reporting purposes in 2013 were introduced guiding criteria. 

Next, it must be recognized that in 2013 completed schemes of OP "HRD" aimed at supporting social 

enterprises, and a study in the summer of 2014 shows that the majority of funded enterprises no longer operate 

[7]. This is a clear indicator that the presence only of project financing is not a good way to achieve financial 

sustainability of social enterprises, as well as the need for such programs to strengthen requirements to the 

viability of social enterprises. 

The data also show that social enterprises created in the form of commercial companies and cooperatives 

are more like a number of NGOs. The reasons may be sought in the fact that employment programs and support 

agency for people with disabilities, directly related to the development of social enterprises, are mainly aimed at 

companies and cooperatives. Next, the lack of affordable programs for NGOs to develop capacities and skills in 

business planning and management also affect the numbers. 

NSI provides information on the methodology for the statistical survey of social enterprises in Bulgaria, 

as well as specific information about those which self-identify as social enterprises on certain indicators. The 

survey was launched in January 2013 as the first reference year is 2012, and it is conducted with annual 

periodicity.  
Questions included in AAR-2012 Questions included in AAR -2013 

Section: Social focus 

Does your company carry out activities 

with a social purpose? 

YES / NO 

The enterprise has a social focus when: 

1. Over 50% of profits regularly 

invested in charitable activities: 

- Support for socially vulnerable 

groups; 

- Environmental protection; 

- Social innovation; 

- Other charitable activities with 

charitable nature; 

and / or 

2. Over 30% of the staff from 

vulnerable groups 

 

Category: Social Enterprise 

Is your business a 'social enterprise'? 

YES / NO 

"Social enterprise" is defined as an operator in the social economy whose primary 

goal is to achieve positive measurable social impact rather than generate profit for 

owners or shareholders. It operates in the market by providing social services or 

goods to disadvantaged or used method of production of goods or services that is 

embedded social purpose. 

Your enterprise is "social" when: 

1. Over 50% of profits are regularly invested to achieve social objectives: 

- Support for socially vulnerable groups and / or individuals in isolation; 

- Environmental protection with impact on society; 

- Social innovation; 

- Implementation of other activities, production and / or production of goods and 

services with a social purpose; 

and / or 

2. Over 30% of staff from socially vulnerable groups. 
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The scope of the study includes all non-financial corporations and non-profit organizations in the country 

that have developed activities during the reporting year. The main source of information are the annual accounts 

of non-financial enterprises, compiling and not compiling balance sheet and the annual report of the non-profit 

enterprises. To obtain information about the number of social enterprises in Bulgaria, NSI include the following 

question in the annual activity reports of enterprises (AAR) in "Information for the enterprise" section. 

According to NSI data from the statistical survey of social enterprises, self-identified as social in 2012 

for the country are 4872, the largest share of enterprises in Sofia, and the smallest in Kardzhali. 

 

3. DATA BASES  

Ministry of Labour and Social Policy and its partners National Statistics Institute, the Central Cooperative 

Union and the Social Assistance Agency for 14 months have realized project "Creation of a national database of 

MLSP for social enterprises in Bulgaria"
 
[8]. 

The project includes technology for the entry and processing of information for social enterprises by 

structured forms. The data from the forms are in the section "Social enterprises" and "Indicators for social 

enterprise". 

Survey of social enterprises in Bulgaria started in 2013 and has an annual periodicity. The research 

embraces all non-financial corporations and non-profit organizations in the country that have developed 

activities during the reporting year. The main source of information are the annual accounts of non-financial 

enterprises, compiling and not compiling balance sheet and annual report of the non-profit enterprises. 

The main purpose of the statistical survey of social enterprises in Bulgaria is to identify enterprises in 

the social economy and to provide information on certain indicators of social enterprises in the country. 

Below are examples of references presented by the National Database of MLSP for social enterprises 

in Bulgaria - NSI, 2012: 

 
 

Fig. 1. Number of social enterprises by region 

 

 
 

Fig.2. Number of social enterprises by main economic activity (NACE rev.2) 
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Fig. 3. Number of social enterprises by legal form 

 

 
Fig. 4. Non-financial enterprises, which identified themselves as social, by number of employees 

 

 
Fig. 5. Not for profit enterprises, which identified themselves as social, by number of employees 

 

The database provides even more opportunities for producing information in tabular and graphical form. 

 

4. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS  

Social entrepreneurship is one of the most innovative ways to achieve a better quality of life, independence and 

inclusion in society of persons from vulnerable groups. Key legislative changes [9] need to be taken in order to 

set in strategic and political national documents measures and to establish real mechanisms to support social 

entrepreneurship in Bulgaria. The successful development of social enterprises in the country requires the 

creation of sustainable partnerships between business, NGOs and the public sector - partnerships in which each 

of these actors recognizes its role to achieve socially important objectives and is willing to invest resources in 

that. 
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Abstract: The paper examines the economic efficiency in emergency rescue operations, focusing on the 

expected social impact and formulating basic conclusions about the relationship between economic and social 

activity and the need for application of integrated approaches to assess the effectiveness. Effectiveness as a 

social phenomenon appears in the form of qualitative and quantitative characteristics for maximum development 

of human resources, forms of social activities and management of society, taking into account the minimum 

social, political, economic and moral costs. This approach allows to consider social performance as a universal 

approach to express the level of productivity of research on positive and negative functioning in the 

development of social institutions and processes. Moreover, the widely understood principle of social 

effectiveness goes beyond the given ratio as far as it takes into account and integrates some other important 

dimensions of the effectiveness of social activity. It's about its orientation to achieve socially significant, legally 

set targets for development of the object of social management, evaluation of consistency and the actual degree 

of approximation to the searched public interest in the order of the "self-development" of the system, and the 

orientation towards quality management activities. These aspects for measuring the social performance should 

naturally be reflected in the construction of a general model or principle of economic and social effectiveness 

analyzed in this report. 

Keywords: effectiveness, emergency rescue operations, criteria of effectiveness 
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Резюме: Докладът разглежда икономическата ефективност при аварийно спасителни работи, като 

акцентира на очакваните социални ефекти и формулира основни изводи за връзката между 

икономическата и социалната активност и нуждата от приложение на интегрирани подходи за оценка на 

ефективността. Ефективността, като социален феномен, се явява във вида на качествено-количествената 

характеристика за максимално развитие на човешките ресурси, форми на социална жизнедеятелност и 

управление на обществото, при отчитане на минималните социални, политически, икономически и 

нравствени разходи. Този подход ни позволява да разглеждаме социалната ефективност като 

универсален подход за изразяване степента за резултативност на позитивното и негативното 

функциониране в развитието на социалните институти и процеси. При това, широко разбираният 

принцип за социална ефективност излиза извън пределите на даденото съотношение, доколкото отчита и 

интегрира още няколко най-важни измерения на ефективността от социалната дейност. Става дума за 

нейната ориентираност за достигане на обществено значими, нормативно зададени цели за развитие на 

обекта за социално управление, оценката за последователността и реалната степен за приближение до 

търсения обществен интерес в порядъка на „саморазвитие” на системата, ориентацията спрямо 

качеството на управленската дейност. Тези аспекти за измерване на социалната ефективност следва 

закономерно да намерят отражение в построяването на общия модел или принцип за икономическа и 

социална ефективност, анализиран в настоящия доклад. 

Ключови думи: ефективност, аварийно спасителни работи, критерии за ефективност 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Говорейки за ефективността, като ключово понятие за всяка обществено-икономическа дейност, 

традиционно акцентът се поставя върху икономическата ефективност, чието проявление е в 

зависимостта „разходи-ефекти (ползи)”. И тъй като всяка дейност се осъществява с все по-ограничени 

ресурси, подходът следва да е като към икономическа дейност. Още повече, че за такава се счита „всяка 

целенасочена дейност, при която ограничените ресурси се разпределят и комбинират между 

алтернативи, като при това е възможно максимизиране на ефекта или минимизиране на разходите“ [1, 

17]. На преден план излиза съотношението между разходите и ползите от даден ресурс или комбинация 

от ресурси за достигане на дадена, предварително дефинирана цел и на тази основа рационализирането 
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на управленските решения. В този смисъл зависимостта „разходи-ефекти“ може да се използва като 

„способ за планиране; инструмент за вземане на решения и среда за историческо документиране на 

взетите решения“ [3].  

Този фундаментален принцип, характеризиращ икономическата ефективност, е едната страна за 

изучаване на ефективността от дейността. Но всяка дейност по своя характер е социална и обуславя 

необходимостта от измеримост както на икономическите, така и на социалните ефекти. На тази основа в 

последните години все повече се заговори за така наречената социална ефективност. За разлика от 

икономическата, социалната ефективност не носи толкова пряк характер, явява се по-сложна категория и 

трудно се поддава на едномерно изразяване [11].  

 

2. ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ: ПОДХОДИ И КРИТЕРИИ 

В чуждата изследователска практика е натрупан определен опит в измерването на ефективността в 

рамките на прогнозната оценка от социалните последствия на научно-техническите проекти, 

икономическите и социални програми. Така в САЩ, в началото на седемдесетте години е изградено 

самостоятелно направление на изследвания в областта за оценка на „социалните въздействия” (SIA- 

Social Impact Assessment), или по-точно казано интегралните икономически и социални последствия при 

реализацията на различни проекти и програми за развитие. Деловите и политическите кръгове в САЩ 

осъзнават, че всеки технологичен пробив носи „непланирани” загуби от екологичен, социален, 

психологически характер, които се превръщат в крайна сметка в косвена икономическа загуба. В 

областта на научно-техническото развитие - както на нивото на предприятията, така и на нивото на 

националните програми, се извършва преустройство на цялата методология за планиране и управление. 

И ако по-рано тя е ориентирана само спрямо чисто икономическите критерии за ефективност, то сега 

започват да се отчитат и социалните, психологическите и други последствия при осъществяването на 

научно-техническите проекти, още на стадия на приемане на решение за тяхната разработка и 

реализация. Така възниква необходимост от комплексна оценка на различните категории въздействие на 

техниката и технологията върху обществото [8].  

Оценката за социалното въздействие от научните и техническите проекти и програми в САЩ се 

обособява в самостоятелно направление след като с Акт за политика спрямо обкръжаващата среда през 

1969г. е създадена задължителната процедура по оценка на техните екологични въздействия [8].  

На екологична експертиза се подлагат всички държавни проекти, които могат да окажат 

значително влияние върху обкръжаващата среда, а също така и проектите на частните компании и 

фирми, изискващи специална държавна санкция.  

Впечатляващ пример за употреба на повишени екологични изисквания при реализацията на 

програми за икономическо развитие в САЩ е организацията на разработката и реализацията на проекта 

за нефтопровода през Аляска в средата на седемдесетте години [8]. Планирането на проекта е извършено 

през целия период на строителство, експлоатация и демонтаж на нефтопровода след изчерпване на 

находището.  

Следва да се отбележи, че целият сложен многостепенен механизъм за управление на програмата 

се формира и функционира на основата на действащото в САЩ стопанско право и на специални 

законодателни постановления и съглашения. Това определя спецификата на формата на този механизъм 

за управление, в който отделните негови части и елементи, представени от държавните органи, 

компаниите-собственици, специализираните фирми, са свързани една с друга в единна организационна 

система от дву- и многостранни съглашения и контракти. От позициите на дългосрочните интереси на 

нацията, проектът е признат за високоефективен и правилен.  

Дълго време самата постановка на проблема за ефективността се счита в социологията и 

икономиката за дискусионна. До момента не е установено еднозначно и общоприето определение на 

понятието „ефективност”. Съществуват достатъчно много работи от монографичен характер, в които 

авторите се опитват да изследват ефективността от различните видове дейности, в това число и 

управленската. Преди всичко повечето автори разработват понятието за ефективност, критериите и 

методите за нейната оценка спрямо целите за общественото производство.  

За класически труд по проблема за ефективността може да се счита монографията на българския 

учен М.Марков. Според него ефективно е това, което привежда до резултат, до ефект (на латински 

effectus- действие, изпълнение, и afficio- действам, изпълнявам) - ефективен, значи действен [2].  

Популярен модел за оценка на ефективността се явява зависимостта „ресурси-разходи-резултат”, 

чиято характерна черта е отделянето на ролята на ресурсната осигуреност и на разходите за повишаване 

ефективността от управленската дейност.  
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В модела за ефективна организация на Р.Лайкерт се определят следните три фактора [16]. 

 вътрешноорганизационни фактори, включващи в състава си формалната структура на 

организация, икономическата структура и социалната политика, професионално-квалификационния 

състав на персонала; 

 промеждутъчни променливи, каквито са човешките ресурси, организационният климат, 

методите за вземане на решения, нивото на доверие спрямо ръководството, способите за стимулиране и 

мотивацията за дейност; 

 резултатни променливи, като ръст или спад на производителността на труда и приходите, 

степен на удовлетворяване търсенето на потребителите и др.  

При такъв подход ефективността се ражда в резултат на сложно взаимодействие между различни 

фактори, сред които доминираща позиция заемат човешкият и социално-екологичните фактори.  

Внимание заслужава и подходът, според който ефективността се оценява по степента на 

защитеност на балансираните интереси на държавата и обществото. Работата на държавния апарат може 

да се признае за ефективна само в този случай, ако той успешно решава проблема за оптимална защита 

на интересите на населението, социалните групи и всеки човек. В тази двуединна задача, най-важната 

страна е понятието за ефективност на държавния апарат. Според този подход, ефективността се изразява 

в разширяването на възможностите за активен граждански живот на всеки гражданин, на обществото и 

ефективността на държавата. Тя се детерминира от добре действаща система за дейност на държавните 

органи, от тяхната способност по законен път да осъществят държавните интереси, да реализират 

държавната политика за социално и обществено развитие.  

Друга гледна точка е тази, която свързва ефективността на държавната дейност с наличието или 

отсъствието на оптимална парадигма за административно-политическо управление. Става дума за 

противопоставянето на традиционната технократска парадигма за политическо управление на новата - 

партисипативна. 

Като цяло авторите директно свързват ефективността от държавната дейност с наличието в нея на 

бюрокрация, действително служеща на обществото. А това е бюрокрацията, която: се намира под 

реалния контрол на обществото; изразява интересите за обществен прогрес; минимална е по своите 

количествени и качествени параметри.  

Това твърдение е основано на вътрешното противоречие на бюрокрацията между широките 

обществени цели, заради които тя се създава и тясно корпоративните й интереси, имащи тенденция за 

доминиране.  

Според мнението на някои автори, критериите за ефективност на управлението се заключават в 

следното [20]: 

 в степента на съответствие на направленията, съдържанието и резултатите от дейността на 

управленските структури и от тези нейни параметри, които са определени от функциите и статуса; 

 в законността на решенията и действията, съответстващи на управленските структури и 

ползвателите (реципиентите, бенефициентите); 

 в реалността на влияние на управленската дейност върху състоянието и развитието на обектите 

за управление; 

 в дълбочината на отчитане и изразяване в управленските решения и действия върху конкретните 

и комплексни потребности, интереси и цели на хората; 

 в характера и обема на преките и „обратни” връзки с бенефициентите, или иначе казано - в 

демократизма на дейността; 

 в степента на авторитетност на решенията и действията на управленските структури; 

 в правдивостта и целесъобразността на информация, предавана на управленските структури и 

бенефициентите; 

 влияние на управленската дейност спрямо външната среда.  

Всяко действие, всяко социално явление или качество, в т.ч. и социална ефективност, се 

характеризират с количествени и качествени страни. И макар тези две страни на обекта да съществуват в 

неразривно единство и взаимовръзка, все пак това са различни характеристики на обкръжаващата ни 

социална действителност. В научната литература е прието качествената страна от получения резултат 

(ефект) да се обозначава с термина „критерий”, а количествената - с термина „показател за 

ефективност”.  

В други изследвания се предлага малко по-различна трактовка на термина „критерий за 

ефективност”, като го разглеждат от гледна точка на взаимовръзката между количествената и 

качествената определеност на изучавания и оценявания обект. От количествена страна критерият се 

явява като способ, инструмент, еталонна мярка за движение към желания резултат, а от качествена, като 
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възможност за отделяне на „позитивни страни, форми на това движение в пространството и времето” 

[12].  

При всичките различия в разбирането на термина „критерий” в обозначените подходи, се 

наблюдава смислово единство. Освен това, техният синтез ни дава ново, по-дълбоко разбиране за 

социалната природа на социалната ефективност. Така „показателят за ефективност” (количественият 

критерий), фиксира обективираната и интегралната, главно количествено изразяваната, (например от 

гледна точка на натуралния обем на социалните блага и времевия интервал за тяхното обезпечаване) 

оценката на постигнатото от социалната система от всеки ранг. „Критерият за ефективност” 

(качественият критерий), в по-голяма степен е фокусиран за изследване на вътрешните механизми за 

достигане на даденият резултат, включвайки степента на ограниченост и така наречената активизация на 

човешкия фактор, като условие за саморазвитие, ефективна дейност, социална цена на постигнатото, 

степента на неговата ограниченост и т.н. Това разграничение е съществено и важно за разработката на 

системата за оценка на социалната дейност [9].  

Връзката между икономическата и социална ефективност носи сложен характер. В основата на 

ръста на икономическата ефективност обикновено е поставен следният методически принцип, според 

който реализацията на социалната програма сама по себе си е длъжна да стане катализатор за ефективно 

икономическо развитие.  

Средствата, изразходвани от обществото за удовлетворяване на социалните потребности, в края 

се връщат във вид на повишаване на социалната и трудова активност. В тази система реализацията на 

управлението се явява в крайна сметка като един от подчинените фактори за достигане на икономическа 

ефективност [4-7].  

 

3. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

Опитът по аналогичен начин да се разглежда въздействието на икономическия фактор за достигане на 

интегрална социална ефективност, неизбежно страда от опростенчески подход. Вече е признато за 

напълно очевидно, че при определена същност на ефективността класическият критерий 

(съотношението „разходи-печалба“), е явно недостатъчен. Необходим е друг подход, с помощта на който 

би могло да се оценява действеността на едни или други социални действия. Степента на достигане на 

социалната ефективност се определя от позицията на движение към обществено значима стратегическа 

цел, която съдържателно се разкрива като състояние на максимално пълна реализация на потребностите 

на човека и самореализацията на неговите същностни сили, иначе казано на неговата личност. Благото 

на човека, като висша ценност за обществото, става самоцел за общественото развитие. Оттук и 

проективната цел на всяко развитие обикновено произлиза като изискване за детерминиране на пълното 

благосъстояние и свободното всестранно развитие на всички членове на обществото, чиято реализация е 

преди всичко в създаването на достойни за човека условия за живот и творчество.  

При това е необходимо да се направят редица важни методически уточнения. Представата за 

ефективност като резултативност, оценявана от позициите на приближаване до обществено значимата 

цел трябва задължително да се съотнесе към измененията, съответстващи с общата линия на 

прогресивно развитие на социалната система, т.е. с нейния постепенен преход от по-малко към по-

съвършено съществуване.  

Можем да отбележим, че преди да се съпостави всеки постигнат социален резултат с разходите, е 

необходимо да се изясни значимостта на самия факт от достигането на този резултат, преди всичко от 

гледна точка на неговото съответствие с целите на общественото развитие. Важно е също така, да се 

отчита времевия интервал, необходим за постигане на поставената цел.  

Разглеждането на проблема за ефективността в зависимост от представите за обществено 

развитие и неговия идеал пораждат допълнителни трудности. В тези случаи, когато социалният ефект е 

трудно да се измери количествено, единственият надежден критерий за неговата оценка може да служи 

само степента за приближаване към целта, към реализацията на тези ценности, които са предвидени от 

нея.  

В редица трудове се разглежда преимуществено съдържателната страна на понятията „ефект” и 

„ефективност”. Като правило, авторите на публикации са съгласни с това, че ефектът е определен 

резултат, целеполагаща дейност, проведена в живота от икономически решения.  

При това, в едни случаи той се разбира като „нещо такова, свързано с развитието на човека”, 

което „формира нови черти в образа на живот и дейност, както индивидуална, така и колективна, 

свидетелства за повишаване на социалната активност, подпомага всестранното развитие на личността и 

формирането на нов тип работник”. В друг случай се третира като „резултат, отговарящ на целите на 

общественото развитие”. В трети случай, като „степен за повишаване на социално-психологическия или 

санитарно-хигиенен комфорт на човека”. В последните случаи фактически се има пред вид не социалния 
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резултат като такъв, а ефективността, т.е. съотношението между резултата и целта, изходното и 

последващо състояние на социална комфортност [8, 16].  

Предложените определения позволяват да се уловят същностните различия между понятията 

„ефект” и „ефективност”. В първото е отразена констатация за достигане на определени количествено 

или качествено оценими резултати от социалната дейност в самостоятелно значение. Във втория случай 

е налице съотнасяне на тези резултати с мярката или степента за реализация на нормативно зададената 

цел или идеал за обществено развитие. Тази мярка за оценка на ефекта на свой ред служи като важно 

указание за тази качествена страна на икономическа, социалната и технологична дейност, интегрирана в 

нейната системна организация. Благодарение на същата се достига самата ефективност. Тази присъща 

ефективност на дейността- конститутивната качествена характеристика, може да се определи като 

принцип за ефективността. Той непосредствено е свързан с критериите за ефективност, като конкретни 

качествени признаци и определители на значенията, на основата на които, като своеобразни „нулеви 

точки за отчитане”, дейността се оценява като ефективна или неефективна. Разглеждайки признаците, 

отличаващи социалната ефективност от резултата, го съотнасят или с целите, или с потребностите. 

Следва да се отбележи, че „най-ефективна при други равни условия ще се окаже дейност, в която целта в 

максимална степен изобразява човешките потребности” [12]. Заедно с това, въпросът за конкретните 

социални резултати (ефекти) от управленското й въздействие не е поставен, макар че той се представя в 

даденият контекст като много съществен. Работата е в това, че разглеждането на въпроса за оценка на 

социалната ефективност и самото съдържание на това понятие, е неотделима от конкретния анализ както 

на нормативно или идеологически зададените цели на обществено развитие, така и на потребностите 

(очаквания, интереси, идеали) на различните социални субекти.  

Изглежда, че за ефективността не може да се мисли в категориите на абстрактно социално благо 

или само във вид на движение на социалната система към някаква пределно генерализирана цел на 

общественото развитие.  

Разглеждайки въпроса за социално-икономическата ефективност от целевите комплексни 

програми, проекти, технологични процеси и др., се констатира, че „основното назначение на разчета и 

оценката на ефективността в рамките на програмно-целевия метод е обоснование на приеманите 

планово-управленски решения” [10]. Отчитайки необходимостта от прогнозиране на социалните 

последствия от икономическите дейности, които са длъжни да бъдат разчетени в общата оценка на 

тяхната ефективност, редица автори отбелязват, че за това „трябва да се разкрият устойчивите 

количествени или (макар и поредни) зависимости между производствено-техническите и социалните 

изменения, между характеристиките на набелязваните мероприятия и показатели, отразяващи 

съответстващите целеви нормативи” [18].  

Някои автори свързват социалната ефективност на икономиката с проблема за ефективността. В 

икономиката и социологията дискусионен се явява даже въпросът за правомерността на това понятие, 

като „ефективност” (за разлика от повече или по-малко ясният икономически максимум продукция при 

минимум разходи).  

Тези учени, които считат това понятие за правомерно, се опитват да му дадат по-конкретно 

определение. В частност, критерият за ефективност е степента за решаване на назрели социални 

проблеми при минимални срокове и минимални разходи за обществото. Даденото определение носи 

дискусионен характер, защото разработката на критерий за оптималност в социалната сфера значително 

би придвижила по-напред и разбирането на критерия за социална ефективност, каквато и окончателна 

формулировка да получи това понятие [19]. 

Постановката на въпроса за оптималност на дейността като интегрален критерий за нейната 

ефективност, е перспективна именно поради сложността на всеки социален обект, неговата зависимост 

от множество променливи, а също така и от наличието на многовекторни вътрешносистемни 

противоречия. Под внимание следва да имаме, че оптимизацията в математическата теория за 

оптималните процеси, се нарича процесът за избор на по-добрия вариант от възможните, привеждане на 

системата, обекта, в най-доброто от възможните (оптимално) състояние, процес в който се максимизира 

количествената характеристика на най-желателното свойство на обекта и обратно, минимизира се най-

нежелателното. Въпросът за критериите за оптималност (оптимума) се явява важен теоретичен резултат 

за оптимизацията на националната икономика. В най-общ вид критериите за оптималност в икономиката 

се определят като особени икономически и математически модели, изразяващи обществени нагласи. 

Казано по друг начин, те са особена разновидност на формализация на целите на икономическото 

развитие във вида на аналитична и в този смисъл априорно зададена функция.  

Дискусионен се явява и проблемът за съотношението на проблемите за оптималност и 

ефективност. Една група икономисти фактически ги отъждествяват, а други се опитват да разделят тези 

понятия. Тук е необходима целенасочена изследователска работа. Засега е ясно едно: между критериите 
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за оптималност и ефективност безусловно съществува най-тясна връзка, при това теоретическата 

отчетливост в даденото отношение, ни позволява да постигнем значителни успехи в обективната оценка 

на последствията от реализацията на плановете, програмите, проектите и решенията. Очевидно е, че 

например за ефективност може да се мисли тясно прагматически, като за най-добър резултат в 

решаването на неотложен социален проблем. В рамките на широк социален подход, се отчитат 

стратегическите и дългосрочни последствия от предприеманите мерки.  

Между тези подходи могат да възникнат определени противоречия и разминавания. При тези 

условия, задачата за достигане на съвкупна ефективност, следва да се формулира преимуществено като 

задача по оптимизация на социално-управленската дейност.  

Социалната и икономическата ефективност има двояко изражение. По отношение към всеки 

носител на определен вид труд тя се отнася като част от общия, непосредствено обществен труд. 

По отношение на продукта от всеки даден труд, тя се проявява като качество или свойство, способно да 

задоволи повишаваща се потребност.  

Икономическата ефективност отнася своите критерии за оценка на резултатите от труда към 

решаването на въпроса колко ни коства достигането на получения ефект за социалната активност, на 

кого и как служи този ефект. Изхождайки от това, може да се предположи, че за разлика от критерия за 

икономическа ефективност, критерият, удостоверяващ социалната ефективност, не се осмисля само в 

рамките на дадената „затворена“ система на социалното действие, отколкото има зададен по външен 

начин нормативно-идеален характер. Това значително усложнява оценката за ефективността на всеки 

институт за управление, доколкото го заставя да държи под внимание в своето поле, „вътрешната среда” 

на неговата дейност в рамките, на което резултативността може коректно да се оценява и измерва. При 

това, измерването е изключително с качеството на дадената социално-управленска система, както и с 

„външната среда”, която не се намира в сферата на нейния контрол [15]. Но въпреки това, тя е задача от 

нормативни цели, от които се извежда интегралната оценка за ефективността.  

Целесъобразно е да се подчертае различието и взаимовръзката между категориите ефективност и 

качество. Критерий за ефективност е съотношението разходи и резултат, а критерий за качество - 

съотношението между ефекта и целите, целите и средствата за тяхното достигане. Израз на принципа за 

ефективност е по-малко разходи - по-голям резултат. Проявлението на принципа за качество е най-

висока степен за достигане на целта при рационално и оптимално използване на наличните средства. 

Очевидно е, че при такова разглеждане на принципа за социална ефективност, същата се приема от 

позициите на качеството на дейността, а не като съотношение „разходи-ефекти“.  

Проблемите за ефективността от дейността се разглеждат непосредствено в конкретното 

управление. Социалните последствия от управленската дейност в широкия смисъл на думата, са 

изяснени от споменатата вече американска система за оценка на социалните последствия -ОСП (Social 

Impact Assessment -SIA). Американските автори причисляват към тях икономическите в тесния смисъл 

на думата, политическите, културните и психологическите въздействия. От гледната точка на този, 

който е подложен на въздействие, се отличават социалните субекти и организации. Такива са 

обществото, социалните групи, социално-териториалните общности, индивидите. От организационно-

институционална гледна точка се анализират въздействията, на които се подлага дейността на органите 

за управление, министерствата, отраслите, фирмите [13, 21].  

От гледна точка на пространствените мащаби на въздействието, се оценяват последствията за 

страната, региона, областта, общината, териториалната единица - населението на обекта за въздействие 

или конкретната целева група от бенефициенти.  

Под социално въздействие в тесния смисъл на думата, се разбира влиянието върху заетостта, 

създаването на нови работни места, на образованието и обучението, самообразованието, на здравето и 

качеството на живот, на общуването в социалните групи и между тях, на социалната сплотеност и 

социална сегрегация в рамките на локалната териториална общност. В този случай, задачата се състои в 

това да се отговори на въпросите кой печели и губи, ако предполагаемото действие се проведе, в какво 

се изразяват и как се разпределят социалните разходи и ползи [14].  

За да дадем оценка на социалния ефект от управленските решения, е необходимо да разполагаме с 

критерии, които да ни позволят да причислим социалните последствия към благата или разходите. С 

други думи, се предполага наличието на определени еталони и ценностни ориентири.  

Фактически процедурата завършва с определянето на това, което някои автори наричат „целева” и 

„потребностна” ефективност, т.е. ефективност, разбирана в нормативно-идеално измерение.  

Посоченият опит ни позволява да осъзнаем редица прости истини, без отчитането, на които не 

може да се пристъпи към създаването на социално значими програми и проекти, а именно [12]: 

 преди да се пристъпи към изпълнението на всяко управленско решение е необходимо да се 

оцени неговият социален смисъл, а значи и неговата целесъобразност; 
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 доколкото универсални критерии за социална ефективност няма, всяко конкретно управленско 

решение трябва да бъде съпровождано от обосноваване на очаквания от него социален ефект и 

определяни критерии за неговата оценка; 

 тълкуването на социалния ефект зависи от мащаба на управленското решение, от нивото на 

разглеждане на субектите, изпитващи въздействието на нововъведението, от мотивите и преследваните 

цели, а също така и от времевия интервал, в течение на който се очаква да се получи очакваният 

резултат; 

 важно е да се различават социалният ефект в широкия и тесен смисъл на думата, отчитайки, че 

между тях съществува зависимост. Обосноваването на управленските решения се повишава, ако 

представата за социален ефект носи комплексен характер и включва в себе си и икономически, 

социални, психологически, социокултурни и други значими последствия; 

 оценявайки предполагаемия социален ефект, е необходимо да се ориентираме спрямо 

определени ценностни еталони, позволяващи ни обмислено да съдим за социалната „стойност”, за 

социалната „приемственост на решенията”. Такава оценка е възможна само в случай на сравняване на 

социалния ефект от очакваното от няколко алтернативни решения.  

Проблемът за ефективността на управлението активно започва да се изследва в края на 

шестдесетте, и началото на седемдесетте години на миналия век. Преди това е свързано с развитието на 

теорията за социалното управление, която поставя въпроса не само за икономическия, но и за социалния 

ефект от управленската дейност. Въпросът за ефективността на системата за управление, като 

ефективност от дейността на субекта на управление или управляващата подсистема, е необходимо да се 

фокусира върху следните въпроси: какъв е приносът на системата за управление в решаването на тези 

или онези социално значими задачи? Какво е нейното участие в достигането на целите, стоящи пред 

конкретната организация? 

Първичен критерий се явява степента на въздействие на управляваната подсистема. Но доколкото 

системата за управление е относително самостоятелна и функционира като цялостен комплекс, може и 

трябва да се определи още една група критерии. Тя се формулира на основата на първичния критерий и 

дава отговор на въпросите, свързани с вътрешното състояние на системата за управление, с нейната 

способност да действа с все по-нарастваща степен на ефективност.  

Наред с оценката за ефективността на системата за управление в общия аспект, може и следва да 

се определи ефективността на основните компоненти на управлението - функциите, функционалните 

структури, технологиите.  

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В каквато и величина да се изразява ефективността на функциониращата и развиващата се социална 

система, тя винаги се явява резултат от действията на всички фактори на системата в тяхната 

съвкупност, представяна като интегративна резултативност. При това е важно да се подчертае, че 

каквато и екстраординарно ефективна да бъде дейността на отделно взетите фактори в социалната 

система, нейната висока ефективност може да бъде осигурена само от съответстващото качество на 

системно социалното взаимодействие. То произлиза като нейно неотменимо органично свойство, служи 

като общ алгоритъм и универсален мотивационен механизъм за дейността за всички фактори в дадената 

система.  

Ефективността може да се разглежда не само като явление от икономическата сфера. Нещо 

повече, тя се явява относително самостоятелен социален феномен. В неговата основа е разглеждането на 

многостепенната структура от елементите, ценностните критерии и показатели. В тях се фиксира 

резултативността от социалните програми и мероприятия, дейността на различните групи население, 

социалните последствия от реализацията на икономическите, научните и технически проекти. 

Показателите за социална ефективност се разглеждат като инструменти за оценка на реализацията на 

интересите и потребностите на обществото, държавата, колектива и личността.  
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Abstract: The discussions on social and economic benefits of social enterprises in the context of Europe 2020 is 

the key point in a number of strategic and program documents. The paper presents social enterprises as a 

successful business model but also outlines the main challenges to their development. The study concludes on 

the main principles that should be followed by the national policies and measures to promote social 

entrepreneurship in Bulgaria. The problems in social enterprises development are summarized and conclusions 

and recommendations are made regarding the national legislation development and good practices exchange, as 

well as information provision, experience and competences development. 

Keywords: social enterprises, legal framework, business model, social economy 

 

1. INTRODUCTION  

In the last decade the concept of development and promotion of social economy and social entrepreneurship are 

part of the EU policy to tackle the social exclusion of persons in a vulnerable position. Also, the model of social 

economy is one of the key instruments for achieving social objectives within the framework of the sustainable 

and inclusive growth. Social benefits are measured by integration and employment of disadvantaged people, the 

contribution to the process of social inclusion of other vulnerable people. The economic indicator is expressed 

by saved public funds for social welfare, on the one hand, and the additional funds compensating the social costs 

of long-term unemployment. What is important to happen is to create suitable conditions for the development of 

social enterprises with the widest possible range - vulnerable groups themselves and their problems are diverse 

and different, and the "answer" to their needs must be flexible in order to be efficient and effective; the "way to 

solutions" is not important (the paths may be different, as are diverse and vast opportunities for economic 

initiatives) that leads to the result itself, the result is important – a better integration and sustainable tackling of 

social exclusion [1]. 

At present in Bulgarian legislation there is no legal act that gives a legal regulation of the activities of 

the social enterprise or social entrepreneurship. There are fragmented legal regulation of individual sectors 

(social service providers, specialized enterprises for people with disabilities), where subjects engaged in 

activities are covered by social enterprises, but this approach has a rather negative effect on the development of 

a coherent state policy to support the social economy and social enterprises, which ultimately reflects on their 

sustainability and efficiency. To clear structuring of the social economy sector in Bulgaria legislative changes 

should be undertaken and improvement of legislation to create preconditions for adequate legal and statistical 

recognition of the subjects of the social economy [2]. 

The practice of member states of the European Union with a developed social economy shows that a 

legal definition of social enterprise should be given in which preponderance to be no on the regulation in what 

form will be organized a social enterprise as a subject of law but on what goals it sets and what effects is 

pursuing. The leading role in this process should be given to a clear identification of the social benefit of the 

activities of the social enterprise with specific dimensions of lasting social impact to persons with disabilities. It 

is necessary the legal definition to encourage the development of various entrepreneurial initiatives with social 

impact, ant not to limit social enterprises only to one legal form [2]. 

It is important to note that the opportunities for development of the social economy sector in Bulgaria 

are connected mainly with the introduction of a definition of social enterprise and a clear legal regulation of the 

procedure for identifying the status and functioning of social enterprises. 

Regardless of the fact that the Bulgarian legislation has no legal definition of the term "social 

enterprise", in the country there are active social enterprises [3]. As the main field of activity of these companies 

highlights the different types of public social services, health professionals and education. Through social 

enterprises entities with nonprofit goals manage to achieve a particular social effect on individuals from 

vulnerable groups to improve their quality of life and overcoming social isolation. 
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In this regard, the activities of social enterprises can be defined as critical in helping the state policy on 

social inclusion of vulnerable groups. Moreover, social enterprises have the capacity to become one of the most 

reliable partners of the central and/or local authorities to tackle the social sphere and to promote inclusion into 

society of persons of different vulnerable groups. However, this partnership should be appropriately stimulated 

by the basis of the existing legislative framework, which outlines the legal framework for the activities of social 

enterprises to develop changes aimed at creating a more favorable economic environment in which to operate 

social enterprises. Given that social enterprises are essentially a business carried on by a legal non-profit entity, 

tax laws should be the case to provide appropriate relief and to create more opportunities for financing activities 

carried out by social enterprises with funds from budget, municipal budget or other. 

 

2. SOCIAL ENTERPRISES – A SUCCESSFUL BUSINESS MODEL  

Legally binding definition for social enterprise at EU level has not been introduced. However, in the last 5 years 

we have seen that the leading strategic and normative documents define uniformly key elements in the definition 

[4]: 

 Social enterprises pursue profit (socially significant) goals 

Social enterprises are created to achieve social objectives (overcoming social injustice and social 

inequalities of vulnerable groups of people or achieve important public goals in the fields of ecology and 

sustainable development) and subject its economic activity, in contrast goals of profit in favor of individuals. 

Social enterprises pursue a direct leading goal to create social benefits in the public interest or for their 

members. 

 Activity that carries out an economic / commercial in nature 

The activity of social enterprises is expressed in the provision of goods or services in a competitive 

market, entrepreneurial way. Very often economic activity covers the delivery of services of general interest (eg 

social, health, educational, etc.) and very often they are in there essence a social innovation. It is possible that 

the goods / services are not in themselves directly for the needs of vulnerable groups, but the results or revenues 

to be in direct benefit or directly to support vulnerable groups and to solve socially significant problems. 

 Reinvestment of profits from economic activity 

All or at least most of the profit of the enterprise is reinvested back into the activity itself (for its 

expansion or construction fund that also achieve social purposes and which can not be distributed among 

individual owners of social businesses or during its existence, or by reason of termination) and not being 

distributed to private shareholders or owners. 

 Institutional independence and inner self-governance 

Social enterprises are institutionally independent of the state authorities at central and local level (ie state 

institutions and municipalities do not have the ability to influence in inner decision-making social enterprises 

neither by law nor by virtue of its founding documents). Internal management of social enterprises includes 

mechanisms for participation in the decision-making of representatives of vulnerable groups (such as its 

employees, users, members) for which it exists or the basis of the mechanism of control laid down the principle 

of social justice. Internal control is based on the principles of representativeness and transparency. 

The social economy develops through various organizational and legal forms of entrepreneurship as 

cooperatives, mutual societies, associations, social enterprises and organizations, foundations and other existing 

in different EU member countries entities. 

Personality in the social economy have cooperatives, enterprises and organizations duly registered under 

national law, whose business has a social and humanitarian results and they reinvest profits for social purposes. 

Regarding the criteria for the identification of the entities in the social economy Bulgaria adheres to 

the indicators of the European Parliament to determine the economic and humanitarian activities as part of the 

social economy [5]: 

• rule of community and social activity before profit; 

• protection and enforcement of the principles of solidarity and responsibility; 

• reconcile the interests of the participants and the general interest; 

• democratic control by the participants (one member - one vote); 

• voluntary and open membership; 

• self-government and autonomy from government authorities; 

• use a major part of the economic outturn: 

 to follow sustainable development objectives of the company; 

 to meet the specific needs of participants; 

 in favor of the collective interest. 
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These indicators contribute to the visibility of social enterprises and activities among businesses from the 

real economy, but should not be seen as absolute as it can also hamper their activities and development. For 

example, autonomy to public authorities can be a legitimate impediment for state subsidies, if applied to the 

transparency of the use of public funds, regardless of their size. 

There are some guiding criteria for respondents to self-determination as a social enterprise:  

1) over 50% of profits regularly invested to achieve social objectives: 

 Support for socially vulnerable groups and / or individuals in isolation; 

 Environmental protection with impact on society; 

 Social innovation; - Implementation of other activities, production and / or production of goods and 

services with a social purpose; and / or 

2) more than 30% of the staff from vulnerable groups [6]. 

National concept of social economy considers the following legal forms through which social 

entrepreneurship develops: 

1) Social enterprises - legal non-profit organizations doing business with a strong social effect towards 

members of vulnerable groups in the broadest sense: to improve their standards of living, employment, 

provision of services and/or other forms of direct support, the end result is their active social inclusion. 

2) Social enterprises - companies owned by non-profit organizations as the "income from operations of 

the company is used for social purposes". 

3) Social enterprises according to the Law of Integration of People with Disabilities - cooperatives or 

specialized enterprises (companies) of and for people with disabilities - "transparent and democratic governance 

principles make them particularly suitable form of entrepreneurship in the field of social integration". 

4) Social enterprises - cooperatives, but only if they "meet the indicators of social enterprises". 

However, Operational program “Human resources development” considers social enterprises along with 

specialized enterprises and cooperatives for people with disabilities as a tool for creating supported employment 

for people "who have difficulties with their integration into the labor market" [7]. It leads to the conclusion that 

1) social enterprises are regarded as a separate group of specialized enterprises and cooperatives for people with 

disabilities and 2) namely by supporting social enterprises addressing social problems of persons who do not fall 

within the vulnerable group of people with disabilities is promoted. Overs social enterprises are mentioned as 

some of the beneficiaries types of support among NGOs, cooperatives, providers of social, health or educational 

services. 

Bulgaria has not introduced a legal definition of social enterprise, nor is there a clear and explicitly 

defined regulatory framework. Strategic documents in the field distinguish between "social economy 

enterprises" and "social enterprises", the intention is the first group to cover a wider range of entities, some of 

which are social enterprises [5]. Moreover, from 2012 onwards statistical information is collected for existing 

social enterprises in Bulgaria. In 2013, the National statistical institute (NSI) includes guiding criteria for 

respondents with regard to whether they identify themselves as social enterprise or not. As main features of 

social enterprise are included: 

• achieving social purpose; 

• making of economic activity; 

• predominantly reinvestment of profits back into the business than distribution among individual 

partners, shareholders, founders / members. 

In terms of the types of legal and organizational forms through which one can develop social enterprise, 

inconsistencies and discrepancies are observed between different strategic documents and programs [5]. There is 

no unified framework and general binding characteristics of social enterprises. This makes it difficult 

referencing them in each case to an enterprise and determination what is a social enterprises or not. Solving this 

problem would have been related to more effective planning and efficient spending of public funds to promote 

the development of social entrepreneurship. 

The Economic and Social Committee of the Republic of Bulgaria (ESC) [8] believes that social 

enterprises in Bulgaria are still untapped business model. Current social enterprises are mainly 

non-governmental organizations by applying the relevant legislation creating social enterprises whose business 

is focused on the realization of the social purpose and mission of the organization. Social enterprises in Bulgaria 

operate in various sectors, the most serious part are in: the delivery of social services; providing jobs for people 

with disabilities; mediation in finding employment of unemployed persons; provision of health services; 

аctivities in the field of education and others. 

In realizing these activities the leading is not the end product but the achieved social effect on individuals 

themselves expressed in obtaining the necessary support to integrate into society. In this sense, there are three 

basic models of social enterprises: 
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 The most common model is the one that creates jobs and develops the workforce. By this business jobs 

are created primarily for people with disabilities. Most often the social enterprise is the employer of people with 

disabilities in order to achieve the integration of persons with disabilities in the labor market and create 

conditions for a better life. 

 Another popular model of a social enterprise is the one in which the enterprise produces goods and 

seeks markets, also engaging with their distribution. Most often social enterprises involve persons with 

disabilities in the form of occupational therapy involved in the production of certain goods. Existing social 

enterprises in Bulgaria within this model are engaged in the manufacture of certain products by persons who are 

unemployed or socially excluded. The aim is to enable them to work and improve their social inclusion. 

 The third existing model in Bulgaria is related to the provision of social services generally through 

payment of external customers, while social enterprise provides social services to its members. Payment is under 

contract with the state or a municipality. Within this model, services are provided to different users paid directly 

to social enterprise for the direct service. 

 

3. CONTEMPORARY CHALLENGES TO SOCIAL ENTERPRISES DEVELOPMENT  

In Bulgaria there is freedom in relation to self-determination as a social enterprise and choice of form by which 

to function. At the time, regardless of the national concept of social economy and its implementation plan, a 

systematic state policy is lacking, providing easily accessible and flexible incentives for their development, 

including all forms. Rather, private donors and programs develop initiatives aimed at increasing the capacity and 

the incentives. Entirely by the organizations themselves depend on whether and how to define as a social 

enterprise that comes to the question whether this means real and whether it is long-solving specific social 

problem and seeking support for it. 

The following challenges facing social enterprises in Bulgaria are identified [9]: 

1. Lack of a legal framework relating to the definition of social enterprises in order to properly guide 

policies; 

In Bulgaria there is still no legal definition of social enterprise, but has a set of characteristics (in 

National Concept for Social Economy) which are the starting point for identifying social enterprise. 

2. The majority of social enterprises in Bulgaria are aimed at providing different types of services 

(passive) while social entrepreneurship should develop towards active engagement of target groups in the 

process. 

3. Problems encountered during the operation of social enterprises: facilities, administration, personnel, 

equipment; 

4. Lack of sufficient incentives related to the supply of products of social enterprises in the market; 

5. Interaction with other companies, organizations, administrations; 

6. The need for training and motivation of people working in social enterprises and those who wish to 

take up a job there. 

Social entrepreneurship is one of the most innovative ways to achieve a better quality of life, 

independence and inclusion in society of persons from vulnerable groups [10]. 

National policies to promote social enterprises should provide concrete measures regardless of their 

nature (legal, financial, administrative) must comply and achieve as a result those principles [4]: 

 Promotion and sustainability 

• support for social entrepreneurship should include the release of public funds to support the activities 

of social enterprises to deal with social problems; 

• planning objectives, procedures and expected results in the provision of public resources to support 

social enterprises should be based on periodic assessment of the environment, taking into account the 

peculiarities established at a time models and practices and their potential to work towards social objectives 

 Equal treatment and reduce the administrative burden 

• provide a package of incentives available for all forms of social enterprises; 

• anticipate fast and affordable administrative procedures; 

 Effectiveness and efficiency 

• implementation of programs and measures after analyzing the needs consistency and adequacy of 

goals; 

• relevance of inputs to the result - a clear assessment of the financial and social result 

 Coordination and decentralization 

• establishment of mechanisms for the participation of social enterprises in the planning and evaluation 

of policy for social entrepreneurship at national level; 
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• creation of conditions for development of social entrepreneurship at the local level, according to the 

specificities and the needs of the territory by involving the municipalities in this process (in local and regional 

strategies). 

 Solidarity and Partnership 

• creation of conditions for cooperation, consultations, open dialogue and sharing responsibility among 

all stakeholders. 

 

4. PROBLEMS IN SOCIAL ENTERPRISES DEVELOPMENT 

A study on the problems of different types of social enterprises identifies a wide range of problem areas that are 

determined primarily by the type of the enterprise [11]. 

 Resourcing 

• Lack of adequate financing, supporting social enterprises -. this is a problem that affects virtually all 

social enterprises and refers to the initial and working capital financing of activities of social enterprises. 

• Lack of resources for starting a business - along with financing, there are several components to start a 

business that is usually absent in the majority of start-up social enterprises (both entrepreneurial and social 

type), buildings / land equipment. 

• Lack of managerial and marketing experience - this is the problem of the NGO sector, which generally 

attracts employees with different profile than is necessary for the realization of managerial and marketing 

positions. As far as the civil sector is the most active in the creation of social enterprises support in this area is 

becoming a necessity. 

 Disadvantages of the project approach 

This is a problem that affects mostly companies with dominant social cause. The motivation of those 

businesses that are candidates for project finance is different from that of individual entrepreneurs. It could say 

that the latter are adequately business oriented, while the first is often lacking management skills and vision 

development. 

• The project financing model suffers from a chronic lack of resistance; 

• Slow, cumbersome procedures in the administration of projects 

 Problems with the environment 

• Lack of systematic and deliberate policy at the national level - entrepreneurs ascertain a passive and 

erratic behavior of the state and the responsible institutions; 

• Lack of legislation - a problem already described above; 

• Problems with the institutions - there is no real understanding of the role of social enterprises, lack of 

cooperation from the institutions involved. 

 Personnel problems 

• Existing companies from entrepreneurial type (mostly specialized enterprises for people with 

disabilities) often have problems finding and training suitable staff - on the one hand because of the attitude they 

have inflated expectations of the employer to provide them work without to be motivated to protect their 

working position, appropriately qualified and willing to work. On the other hand employers of specialized 

enterprises say that people with disabilities can not be equally operable and effective as people without 

disabilities: 

• Trap aid - interviewed employers of people with disabilities describe cases in which persons with 

disabilities who apply for jobs have no motivation and quit. The reason is that they are getting enough aid and 

therefore have no incentive to work. 

 Image of social enterprises 

Overall, on established social enterprises with a long history, such as specialized enterprises for people 

with disabilities, lacking any evidence of hostility or discrimination against this vulnerable group. 

However, a study [11] found that among local communities in smaller cities regarding companies that are 

emerging or have a short story still exists discrimination against people with disabilities – they are treated not as 

equal individuals. 

Managers of functioning specialized social enterprises operating in a competitive market environment 

share fears of spreading the rumor that their staff is people with disabilities. According to them because of 

existing prejudices that still alienating some of their customers, ie have a direct negative effect on their business. 

 Successful models of social enterprise in Bulgaria 

The model for a successful social enterprise can be associated with the development phase of the 

corresponding type of enterprise - for example, where the entity is still an idea or project, or has occurred 

recently as a successful enterprise with a minimum of specifics - there prevails the abstract vision where all are 

happy working in sound and sustainable enterprises. Accordingly, on the opposite pole are companies with 
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experience and history behind that really function successfully - there is usually a successful enterprise which is 

thought of as "more of the same" whether an increase in personnel, investment, geographic expansion into other 

regions / cities. 

Another distinguishing feature of successful enterprise is independence, especially in financial terms. 

There are many examples where operating companies have certain financial relationships - from municipal 

budgets (in the case of companies that are part of municipal structures) of project financing, which is 

unsustainable as far as with an unpredictable result from donors who would also may terminate the funding. 

After all, if you need to display a generic model of a successful social enterprise in the country it might 

look like this: 

Successful social enterprise is an operating company with a social cause, a positive financial result, 

which is independent in taking decisions, does not depend entirely on external financing, and it has a clear 

perspective for development and achieving social goals. 

 Profile of the Entrepreneur 

Requirements to the personal characteristics of the social entrepreneur are very diverse, even somewhat 

contradictory. The dominant features of social entrepreneurs could be pointed as: interpersonal competence, 

activity, innovation, organizational skills, ability for strategic planning. Explicable in much lesser extent they 

are willing to take a risk, implement new business models and to act quickly. 

 

5. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS  

Fragmented and incomplete legislation (addressing in particular sectors - social service providers, specialized 

enterprises, etc.) has a negative impact on the development of a coherent government policy to support the 

social economy and social enterprises in the country, which affects their stability and efficiency. It is good 

practice models in the country to be discovered and promoted, as well as to create conditions for dissemination 

of best examples through the creation of national and international networks for exchange of knowledge and 

experience. It is necessary to create networks for social entrepreneurs in the country to develop their competence 

and they are able to exchange information and experience. 
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Abstract: The development of the concept of social economy in Bulgaria is marked by the need of the 

application of innovative instruments and approaches to social entrepreneurship encouragement. Current papers 

discussed the key points in the National concept of social economy, as the main strategic document in the field, 

and some of the proposals concerning establishment, functioning and development of social enterprises in the 

country. The conclusions and recommendations point out the need of a comprehensive and a systematic policy 

to promote the social economy concerning the legal framework, funding and creation of favorable environment 

Keywords: social economy, social enterprise, social entrepreneurship, legal framework 
 

1. INTRODUCTION  

Social economy and social entrepreneurship are subject to special attention from the European Commission 

(EC), particularly in recent years. This is due to their potential to find solutions to society's problems related to 

the creation of sustainable jobs, facilitating social and occupational integration, provision of social services and 

improving the quality of life, including the fight against poverty and social exclusion [1]. 

Social enterprises and social entrepreneurship are central to the agenda of the European Commission, in 

particular in its strategy "Europe 2020" strategy for "smart, sustainable and inclusive growth". They are a key 

element of the European social model and contribute to the implementation of socially significant goals of the 

strategy. Their growing importance - especially in the context of the economic and financial crisis, is primarily 

the result of the need for Europeans from ethical and social dimension of their work, consumption, savings and 

investment. In recent years, the European Commission began setting a policy framework for the social economy 

and social entrepreneurship, which found expression in a number of policy documents outlining the limits and 

opportunities for their development [2]. 

Among the specific objectives set by the Europe 2020 for the period 2010-2020 are: providing 75% 

employment for groups of 20-60 years, reducing school drop-out by 10% and providing at least 20 mil. less 

people who get in a situation of risk of poverty or social exclusion. Social entrepreneurship is recognized as a 

measure to achieve those objectives as "a tool to achieve sustainable development"[3]. The analysis of social 

policies shows that reducing direct support decreases effectiveness, and sustainability of the "successful" models 

remains reciprocal of inputs. This trend can be stopped only by promoting innovative social models that 

overcome unemployment, poverty and social exclusion permanently. Social benefits and services, promoting 

education, training and skills in various fields, improving access to public services such as measures of 

influence, should be complemented by targeted efforts and resources to maintain the forms of socially 

vulnerable groups and would serve as a bridge to primary labor market. Namely as a successful solution to 

achieve effective long-term results the role of social entrepreneurship has been recognized. 

Support and promotion of social enterprises can make the most of their growth potential and capacity to 

create social value added expressed through job creation, creative approaches to small business, new 

opportunities for social inclusion, and revenue for development activities of civic organizations [4]. The social 

economy plays an important role in the European Union, its contribution can be illustrated as follows: 

• Over 2 million operating social enterprises in member states of the European Union; 

• Employer of 11 million people, or nearly 6% of all employees; 

• Accelerated growth creating new social enterprises - 1 of 4 new companies are social enterprises). 

In 2011, the Bulgarian government adopted a policy document - "National concept of social economy", 

which represents the vision and priorities for the promotion and development of social economy in the country. 

This concept reflects the social commitment of the state to establish and strengthen an enabling environment for 

the implementation and development of models and practices in the field of social economy in Bulgaria. The 

social economy is perceived simultaneously as part of the real economy and civil society, in which individuals 
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and/or legal persons, associations of volunteers or other organized entities doing business in the public interest 

and reinvest profits to achieve social goals. 

National concept of social economy [5] is an expression of social commitment of the state to establish 

and strengthen an enabling environment for the implementation and development of models and practices in the 

field of social economy in Bulgaria. It is an expression of intention and determination to promote awareness, 

culture and values related companies and organizations in the social economy. National concept is a document 

by which vision and priorities to promote development of social economy in the country are presented. Thus it 

represents the active position of the state formed as a result of the joint efforts of a wide range of stakeholders. 

As a result of activity on the formation of a national position on the social economy through the National 

concept it is expected policies to be developed that would lead to improved quality of life and well-being of 

vulnerable groups in society. It is expected a resistant sector to be formed to help overcoming social exclusion 

of groups of people with disabilities. Expectations are also for changes to the inclusion of a wide range of 

people in society who are in difficulty in access to jobs, services and resources. 

National concept relies on the understanding of the social economy, reflected in the documents of the 

European Union and other international documents. It is in line with national strategic documents which are 

directly or indirectly related to the tasks arising from defined concept purposes. 

This document is a contribution to the objectives of Europe 2020 - strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth that offers a vision of the social market economy of Europe for the 21st century. In light of the 

strategy that economic realities evolve faster than the political concept specifies ripe processes of the real 

economy, which should delineate the private sector development to become visible as a government policy 

context for raising living level people and the general public, which is committed to the social situation of 

marginalized groups in the labor market. 

National concept provides proactive vision for future changes in legislation and practice of state 

authorities and vision for the integration of sectoral policies. It is a document for the development of which is 

applied an approach based on the best national and international practices in this area, classified and analyzed 

under an interagency working group of experts with broad participation of representatives of state and 

international institutions, social partner organizations, NGOs. 

Although the Bulgarian legislation there is no definition of social enterprise, and rules governing the 

status, form and operation of social enterprises in real life and practice, there are many examples of functional 

social enterprises, which, on the one hand, pursue social objectives rather than other - apply economic 

mechanisms and market principles in its operations. Dynamic processes of social and economic development in 

recent years have clearly shown the following trends that reinforce the role and importance of the social 

economy in Bulgaria [4]: 

• inability of the state to deal with growing social needs of the population and growing population in 

need of support; 

• debunked myth about the capabilities of the market economy to solve all social problems through the 

application of market principles; 

• strengthen the role of local communities and civil society organizations in the process of development 

and provision of innovative social support services to the most vulnerable part of the population. 

Reforms are needed and implementation of innovative measures aimed to develop new approaches and 

models to tackle poverty and social exclusion. The social economy and entrepreneurship are one of the key 

instruments through which to complement ongoing government policy at the time of social support and smart 

and sustainable growth. 

 

2. REALITIES IN SOCIAL ENTERPRISES DEVELOPMENT  

Development of social entrepreneurship in the country is linked to development of the country as a whole in 

economic, social and political aspects but still it has a number of characteristics. 

 Fragmented supportive infrastructure for social enterprises [4] 

Currently, the lack of adequate supporting infrastructure for start-up social enterprises and fragmentation 

of existing practices and experiences to support the work of social enterprises leads to waste of resources and 

ineffective interventions for the development of the social economy sector. Practice on the development of 

social enterprises in different countries of the European Union shows that the process is much more effective 

when there are specialized organizations / platforms to provide business support to beginners social 

entrepreneurs. Not every business consultant can be sufficiently useful to a beginner social enterprise, where, 

besides the traditional business knowledge is required and knowledge of a much wider range of regulations, 

availability of understanding of the organization and appropriate skills to achieve balance between social and 

economic goals. Social enterprises need access to specially-developed training programs and technical and 
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logistical support particularly in the initial stage of their business. Especially important it is to promote the 

structuring of an expert unit and a supporting organization of national and regional branches that act as a 

"resource center" and provide expert support for the creation and development of social enterprises. Special 

emphasis should be placed on investment readiness programs, and proper diagnosis needs support and funding 

of the different stages of social enterprise. 

Opportunities for developing an active supportive environment for social enterprises in Bulgaria are 

associated with targeted support for the establishment of a network of business incubators for social enterprises 

as well as national and regional platforms and support structures for social enterprises. 

 Lack of incentives and access to financial resources for social enterprises [4] 

At present in Bulgaria there are no separate fund measure program exclusively aimed at financing social 

enterprises, regardless of their stage of development. Moreover, nowhere in the legislation incentives are 

provided or incentives to support social enterprises. Adopted in 2011, National Concept for social economy 

provides a significant role in the provision of financial resources to support the entities of the social economy by 

setting various approaches for financial support for the sector through: 

- Schemes to provide grants for the creation and development of social enterprises and social platforms; 

- Tax relief - extending the current preferences for all social enterprises under strict control of the nature 

of social enterprises; 

- Introduce tax incentives for social enterprises; 

- Government subsidies eligible under Regulation block off certain state aid; 

- Access to credit; 

- Encouraging philanthropy in favor of the social economy through tax incentives for donors; 

Despite the stated priorities and willingness to financially support the social economy sector, in largely 

those plans and intentions remain only on paper, no clear mechanism for implementation and no clear financial 

security. As a major opportunity to support the sector to determine efficient and targeted use of financial 

resources from the European Social Fund and the state budget for the creation and development of social 

enterprises, which subsequently can rely on tax incentives and access to low-interest loans for provision of 

operational activities. 

 Low level of awareness and recognition of social entrepreneurship [4] 

One of the serious shortcomings of social enterprises is the lack of knowledge of their goods and services 

and thus resulting limited opportunities for successful marketing of products with added social value. In this 

sense, despite the fact that social enterprises are standing closest to disadvantaged people and try to create 

opportunities for their professional realization, then in most cases it is very difficult to be competitive in the 

market because of the additional costs associated with employment and social integration. 

As a major opportunity for the development of the social economy sector in Bulgaria can be defined need 

to promote the social added value of the products of social enterprises by introducing, promoting and awarding 

the trademark "Product of a social enterprise". Thus, the active involvement of state and local governments can 

ensure the application of market methods of sustainable market penetration of various goods and services, 

effective research techniques and market testing and developing distribution channels of the goods, emphasis on 

product quality and promotion of social added value. 

 Difficult access to marketing to social enterprises 

The lack of active interaction between social enterprises, municipalities and business organizations that 

are fundamental potential buyers for goods and services of social enterprises impede the achievement of good 

market performance of social enterprises. The promotion of these interactions requires specialized incentives, 

especially regarding the order in which public entities (bodies of state and local government) determine 

contractors on public procurement. It is imperative to set additional specific criteria for businesses of social 

economy in their participation in the procedures for obtaining public contracts, and the inclusion of social 

clauses in contracts to capture the incremental social impact as inherently social enterprises may not be 

equivalent to capital companies. 

 

3. RECOMMENDATIONS FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ENCOURAGEMENT 

A number of recommendations could be found in a literature review of relevant documents, especially those 

prepared as proposals from the non-governmental organizations, very often in the course of the implementation 

of projects in the field of the social entrepreneurship. 

 Proposals for legislative changes to the regulation of social enterprises [4] - regulation of social 

enterprises as entities with certain characteristics rather than explicit legal form; 
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The point of this proposal is to define the basic principles and characteristics that define an entity - legal 

or natural person as a social enterprise. The analysis of the organizations themselves as social enterprises shows 

that common features are: 

- Providing public services; 

- Do not redistribute income; 

- Achieving social impact for people / disadvantaged communities. 

 Proposal for future regulatory approach in regulation of social enterprises 

Social enterprises are flexible form for the implementation of various initiatives (in private or public 

entities) in terms of providing support to needy persons. Therefore the guiding principle in their normative 

regulation should be the establishment of criteria and mechanisms for establishing socially significant results in 

favor of vulnerable populations. This principle should be built with the necessary adjustments in special laws 

governing public relations, whose normal course can be facilitated and supported by social enterprise. Legal 

forms for carrying out their activities are sufficiently regulated by existing legislation but of course the most 

functional and useful is the establishment of a separate law for social enterprises. 

 Regulatory changes that facilitate access of social enterprises to public procurement [4] 

By its Decision № 43 / 30.01.2014 Council of Ministers approved the Action Plan on Social Economy 

for the period 2014-2015 It was adopted in implementation of the National concept of social economy and 

contains measures aimed at improved environment for subjects social economy through increased visibility of 

social enterprises, supporting their access to finance and promote social innovation. Of the plan activities related 

to promotion of social entrepreneurship and best practices, development of a methodology for assessing the 

social impact of social enterprises to raise the living standards of target groups and the introduction of tools to 

monitor their contribution to improving the quality of life approving rules to implement and enforce the brand "a 

product of a social enterprise", drafting proposals to introduce additional financial tools and incentives for social 

economy enterprises. Regarding the latter, the plan provides that the forthcoming amendment of the Public 

Procurement Act to provide that social enterprises receive priority when applying for public contracts. In 2013 it 

was made a legislative change which part of social enterprises (businesses of people with disabilities) received 

advantages in public procurement to boost their business. 

In member states more widely observed is the trend of public contracts in "social clause" as a means of 

encouraging the participation of social enterprises. This can be done by synchronizing the Bulgarian legislation 

(in particular the Public Procurement Act) with the following definition of the European Commission for 

socially responsible procurement (SOVOP): activities in procurement, which take into account one or more of 

following criteria: employment opportunities, decent work, respect for social and labor rights, social inclusion 

(including persons with disabilities), equal opportunities, designing, providing accessibility for all, taking 

account of sustainability criteria. 

The aim of the Action Plan on Social Economy for 2016-2017 was the development and promotion of 

the social economy and entrepreneurship [6]. 

The plan set out a number of awareness campaigns and forums to raise the visibility of social enterprises 

in Bulgaria and presentation of best practices in this field. The strategic document foresees the development of a 

methodology for assessing the social impact of social enterprises to raise living standards. Will introduce 

instruments for surveillance and monitoring of the contribution of social enterprises to improve the quality of 

life. It is planned to conduct an annual European Forum on social enterprises. MLSP will continue to organize 

the annual national awards for social innovation. 

In the Operational Programme "Human Resources Development" (2014-2020) the social economy and 

social entrepreneurship are displayed as a separate investment priority, thus further emphasizing the contribution 

of initiatives and measures that will increase opportunities for consolidating social sector economy. 

Although currently on a national level have adopted a number of strategic documents that take into 

account the role of social enterprises for achieving socially important social objectives, this policy is not 

conducted consistently at the legislative level, neither has provided mechanisms to finance these enterprises. 

There is a need the government to take concrete measures in this direction, resulting in [7]: 

 Determining the legislative level of the specifics of social enterprises, regardless of the legal form 

under which they exist, taking into account their characteristics. This will enable the visibility of these 

organizations in society and facilitate the identification of appropriate support mechanisms and tax incentives at 

national level, and will provide access of Bulgarian social enterprises to more European programs and funding 

instruments: 

 Expanding the sphere of activities of social enterprises, regardless of their legal organizational form, 

such as opportunities for NGOs - social enterprises to provide health and social-health services or state to assign 

the provision of such a mechanism similar to the social contract; 
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 Expanding the categories of vulnerable groups whose integration and improving the social status social 

enterprises operate as at present incentive policy of the state is primarily aimed at people with disabilities. In 

practice this can be achieved through legal regulation of the characteristics of the social enterprise. Furthermore, 

it is necessary to take successive changes to the current tax laws by which envisaged at the time, though 

insufficient, tax and financial incentives for social enterprises covering only certain vulnerable groups (eg 

people with disabilities and long-term unemployed) to be granted to social enterprises, whose activity is directed 

towards other vulnerable groups (eg victims of violence, trafficking, people with addictions, etc.); 

 Taking changes in the tax laws by which to provide for additional fiscal and financial incentives for 

social enterprises that take into account various activities and target groups that operate social enterprises, such 

as tax breaks for their donors simplified tax regime for taxation of profits, exemption from VAT they provide 

goods and services aimed at achieving the social objective, establishing national and local mechanisms for 

financing or lending activities of social enterprises; 

 Facilitating access to social enterprises, regardless of their legal form to public contracts - goods or 

services directed towards socially important social goals. For this purpose it is necessary to make appropriate 

amendments to the legislation consistent with existing EU legislation in this area; 

 Facilitating the procedures for granting state and municipal property for use by social enterprises 

through appropriate amendments to the legislation; 

 Ensuring the collection of statistical information on social enterprises; 

 In carrying out the policy of supporting social enterprises attention should be given to the 

administrative burden that is created for social enterprises. Therefore, state and local authorities must adhere to 

the principles of 'one stop shop', i.e. the necessary registration procedures to be carried out services to be fast, 

easy and affordable. Otherwise, the activity of social enterprises will be unnecessarily burdened with financial 

and administrative burden that will eventually hinder the successful development of social enterprises. 

Besides consistent state and local policies to support the development of social enterprises need to 

establish a partnership between business and nonprofit sector. Business organizations in Bulgaria should 

recognize and play their part to achieve important societal or community purposes. In this regard, the promotion 

of corporate social responsibility among Bulgarian business companies (which incidentally is becoming more 

common) should be directed not only to its perception as a tool for advertising and building a "good image". It 

should serve as a basis for the missing culture of involvement of economic actors to the needs of both people 

and building trust in NGOs as a reflection of these needs. Social entrepreneurship could be developed 

successfully if it is not recognized as the institutional framework of the partnership between business and 

nonprofit sector, resulting not only in the investment of resources by the business but also an opportunity to 

achieve long-term social outcomes and provide sustainable employment of disadvantaged and thus - improve 

the economic environment in which the business operates. 

The third group of conditions that should be created in order to achieve successful development of social 

entrepreneurship are related to the creation of the joint cooperation between social enterprises. The 

construction of such structures is a sign of consolidation in the sector to create a common knowledge and 

mindset among social enterprises. Networks would be a good way to stimulate internal development of the 

sector - through exchange of information, knowledge and best practices, and would also facilitate dialogue with 

business and public sector establishing common interests of the three countries and ways to meet them. At 

present there are several similar associations for cooperation between social enterprises. However, they unite 

social enterprises in a particular legal form, which indicates the need to encourage dialogue amongst social 

enterprises to create a generally accepted idea among themselves for themselves. 

 Recommendations to the legal system in Bulgaria [4] 

• Institutionalizing an intermediate body or authority for monitoring and promoting the work of social 

enterprises as an expression of public concern and policy (complementing the powers of the existing bodies - 

register or agency); 

• Adopt a legal definition of social enterprise under the following main characteristics: a union of 

persons whose business is the production of goods and provision of services to achieve defined in law public 

purpose without distributed (throughout) profit with equal participation of interested in making decisions; 

• Remove and ease of registration and permits to entities providing socially important outcomes of 

vulnerable groups; 

• Introduction of uniform standards for quality management in social enterprises; 

• Periodic review of the impact (the utility) from operations of social enterprises to vulnerable groups 

through a set of objective criteria established in law; 
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• Sample list of forms of financing social enterprises based on past practice, incl. integrating social 

innovation and know-how direct (global) grants and microfinance organizations, public - private partnership 

venture capital. 

• Facilitating the access of social enterprises to public procurement, incl. e-procurement; introduction of 

impact assessment as a criterion for easier access to public procurement; specialized portal for procurement 

impacts on vulnerable groups functioning within the website of the Public Procurement Agency. 

• Improve competition by introducing market mechanisms to attract investment and promote social 

enterprises; 

• Tax relief corresponding impact (the utility) from operations of social enterprises to vulnerable groups. 

 

4. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS  

There is a need of a comprehensive and a systematic policy to promote the social economy, including the legal 

framework and financing, as well as specific sustainable measures for launching and supporting social 

enterprises and creating an environment, conducive to the development of social economy. Tracking the 

available practice of recent years in Bulgaria, it gives grounds to conclude that the entities operating in the social 

economy sector receive an incentive for development when there are national targeted program for their 

assistance, financing and development. Still lacks recognition of social enterprises as an innovative model for 

employment of disadvantaged groups in the labor market, as well as a new form for active social inclusion. It is 

important to define the areas and policies where the possibilities of social enterprises are still highly 

undervalued and unused. 
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Abstract: One of the points emphasized in the article is that the integrative and disintegrative functions of values, 

their instrumentalization, which leads to either strengthening or breakdown of community ties, are that centre of 

knowledge that provides escape from active ignorance marked by suppression and disregard for existing problems.   

The article also stresses the sociological perspective on historical reconstruction: the past is perceived not as an item 

on display in a museum, nor as a silent resonator of thought, but as an enclave which provides us with unique access 

to other worlds and unexpected “insights” into our own world  

The article discusses the conflict-engendering nature of a compromised socialization; the components of education 

are distinguished on the basis of their content. The conclusion is that the postponed, neglected or repressed 

conflicts cannot provide a reliable basis for reintegration in a changing society, in which social and educational 

competency is produced amid a lack of active networks for civic education. 

The author points out the risk of commercial overtaking of the public sphere, a trend that carries the danger of 

making  criticism and resistance against the flexible market expansion that engulfs all alternatives, impossible; the 

danger that cultural and educational projects might be subordinated to the global context; the danger of imagination 

in crisis and of desires replaced by the advertisement images of the all-embracing market.    

The article presents the characteristics of the Smart Classroom platform. Smart Classroom stresses 

interactiveness and a simplified system of communication; these are factors that promote the development of 

important competencies aimed at preparing schoolchildren for their future realization in society.   
Keywords: values, socialization, market, education 
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И КРИТИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ/ВЪОБРАЗЯВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО 
доц. д-р Веселин Босаков  
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Резюме: Един от акцентите в статията е, че интегративните и дезинтегративните функции на ценностите, 

тяхното инструментализиране, водещо до укрепване или взривяване на общностните връзки, са онзи 

център на знание, който е изход от активното неведение, характеризиращо се с потискане и пренебрегване 

на проблемите.  

Друг акцент е поставен върху социологическата перспектива към историческата реконструкция, като 

миналото се възприема не като музеен експонат, нито като мълчалив резонатор на мисленето, а като 

анклав, чрез който получаваме уникален достъп до непринадлежащи ни светове и неочакван “просвет” към 

собствения ни свят.  

Визиран е  конфликтогенния характер на компрометираната социализация и съдържателно са 

отграничении и компонентите на образованието. Изводът е, че отлаганите, пренебрегвани и потискани 

конфликти не могат да осигурят надеждна база за реинтеграция в едно променящо се общество, в което 

социалната и образователна компетентност са продукт на отсъствие на активна мрежа за гражданско 

образование. 

Сигнализирана е опасност от комерсиално превземане на публичната сфера, опасност от невъзможност за 

критика и съпротива срещу гъвкавата, поглъщаща алтернативите пазарна експанзия, опасност  от опит 

да се подчинят културните и образователни проекти на глобална конюнктура, опасност от криза на 

въображението и желанието, изместени от рекламни образи на всеобхватния пазар.  

Представени са характеристиките на платформата Smart Classroom. Smart Classroom поставя акцент 

както върху интерактивността, така и върху една по-опростена система на комуникация – фактори, 

които подпомагат развиването на важни компетентности, чиято цел е да подготвят учениците за 

бъдещата им реализация. 
Ключови думи: ценности, социализация, пазар, обучение, възпитание 

 

1.Ценности и социализация 

Ценностите са начало на човешкото съществуване. Те са праначало. Човешкият живот протича в 

свят на ценности, направлява се и се осмисля от ценности. Всяко действие като вид социално действие е 
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ръководено от смисъл и пряко или косвено – от ценности. Кардинална функция на ценностите е да 

легитимират социалните и политическите действия (индивидуални и/или групови). Обезценката на 

ценностите води до криза в обществото, единственият изход от която е преоценка  на ценностите. И 

понеже ценностите са въпрос на избор – поради свойството си да не са подвластни на природната 

каузалност – налаганите и вменяваните по принудителен начин ценности не се въплъщават в блага, т.е 

тяхното обезценяване е неизбежно. Обезценените ценности взривяват имунната система на 

човека/групата/обществото (Фотев 2009: 11-21). Загърбването на образованието като ценност е симптом 

на тежко социално заболяване. Като цяло изследванията на ценностите показват морален упадък и 

дефицит на социални образователни и политически ценности. Социолозите обясняват тази негативна 

тенденция с преходния период, който е поставил цели генерации, социализирани за един тип общество – 

социалистическото  – в нови реалности, изискващи радикално отстраняване на конфликтните полета на 

една вече компрометирана социализация. У нас социализационният процес, обслужвал едно друго 

общество – тоталитарното – все още не е сменен от социализационен процес, който да благоприятства 

припознаването на другите като партньори. За поколението, живяло в лъжа, е характерно, че публичното 

говорене винаги е различно от мисленето и собственото мнение. Реалният проблем на българския 

преход е, че е реализиран от хора с изначален морален дефицит. В политически план това е свързано с 

качеството на политиката и образователната култура. Промяната на качеството на политиката и 

образователната култура е възможна единствено и само чрез активно изграждане на нови 

социализиращи практики, формиращи колективни и нормативно действащи индивиди. 

Компрометираната социализация генерира полета на конфликти между семейство и училище, 

образование и труд, социална реализация и политическа позиция, фиксирана по оста „поданик – 

гражданин" (Гълъбов 2012). В стадия на вторичната социализация, детето се изправя пред 

необходимостта от постигане на минимална съизмеримост между семейството, където е протекла 

първичната му социализация и институционалната среда на училището. В този стадий вероятността за 

изпадане в състояние на познавателен дисонанс е голяма. Същото важи и за постигнатите в хода на 

образователната система резултати, защото последните не са съизмерими с шансовете на младия човек 

за трудова реализация. Процесът на социализация се компрометира и от отказа от постигане на 

споделена реинтерпретация на миналото, ориентирана към настоящето. Отлаганите, пренебрегвани и 

потискани конфликти не могат да осигурят надеждна база за реинтеграция в едно променящо се 

общество, в което социалната и политическата компетентност са продукт на отсъствие на активна мрежа 

за гражданско образование. Образованието  включва два компонента – обучение и възпитание. 

Обучението включва овладяването на учебния материал, придобиването на знания за определени факти 

от заобикалящия ни свят, а възпитанието – създаването на определена ценностна система. Когато 

историческото образование, например, е поставено под натиск да изпълнява патриотизираща функция, 

тогава се появяват системни проблеми, защото училището е призвано не да индоктринира, да внушава и 

втълпява мисли и чувства, а да изгражда информираност и  морална компетентност. Призивите учебното 

съдържание да бъде така подбрано или така представено, че то по своя характер гарантирано да 

предизвиква патриотична емоция не е нищо друго, освен стремеж към рационализация  на тази емоция, 

а това вече е идеологизация (Къдрев 2014).  Намесата, избирателното отношение, модифицирането на 

учебното съдържание с единствената цел то да стане по-патриотично, неизбежно води до изкривяване на 

историята, до превръщането ѝ в една ако не откровена лъжа, то поне в полуистина. История, в която 

българската кауза винаги е справедлива, а чуждата - никога, в която българите винаги са доблестни и 

героични, а другите коварни и подмолни, история, която е съставена единствено от бляскави победи и 

незаслужени страдания, и която приписва на българите толерантност, а на другите –  нетърпимост – това 

не е истинска история. Днес младите хора са заобиколени от различни източници на информация и 

откритието, че това, на което са били учени в училище, е нещо между лъжа и полуистина, скалъпено, за 

да ги накарат да мислят по определен начин, лесно се превръща в отхвърляне на всичко научено. 

Младите, социализирани след 1989г. са пазарно ориентирани, потребителски настроени и потопени в 

интернет-общуване.  

 

2. Пазарното общество 

Преминаването от пазарна икономика към пазарно общество прави от образованието стока, 

която се предлага на пазара.Това е причината отношението към образованието да става инструментално. 

Диктатът на настоящето има видими прояви и в  други сфери – в консумацията, в технологичните 

стандарти, в масовата популярна култура, в младежките суб- и контракултури, в медиите и рекламите, 

дори в елитарните форми на изкуствата, науката и философията. Всички те обаче имат нещо общо – 

пряко или косвено произтичат от настъплението на всемогъщия глобален пазар. В последните 

десетилетия неговите финансови лостове и формализиран речник се налагат като социална математика в 
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най-различни области на живота: неолибералните мантри на ефективността, отчетността, 

стратегическото планиране, проектното начало, оптимизацията при ползването на ресурсите, 

максимизацията на печалбата и пр. колонизираха сфери, пределно далечни на икономиката – 

образование, здравеопазване, креативност, иновативност, знание, художествен пазар и ги ориентираха 

към „непосредствено измерими” от икономическа и мениджърска гледна точка резултати. Но дали тази 

неолиберална религия не превръща демокрацията, либералните идеали, свободата на индивида, 

изкуствата, образованието,  качеството на живота и пр. от ценности сами по себе си, в условия, 

„независими променливи”,  които са важни само дотолкова, доколкото влияят на икономическото 

развитиe? Разликата между пазарна икономика и пазарно общество е, че една пазарна икономика е 

средство – ценно и важно средство – за организиране на производителните ни способности, а пазарното 

общество, напротив, е начин на живот, при който пазарните ценности се просмукват във всеки аспект на 

човешките стремежи и усилия. Това е място, където социалните отношения са оформени по образ и 

подобие на пазара. „Пазарното общество е общество, в което пазарните ценности властват във всеки 

един аспект на човешкия живот” (Sandel 2012). Това не е нова идея. Още през миналия век Юрген 

Хабермас се опитва така да обнови критичната теория на Франкфуртската школа, че тя да престане да 

бъде тотална критика на техническата цивилизация. Според него е налице същностна несъвместимост 

между „целерационално действие” (труд) и „комуникативно действие” (интеграция).  Символното 

взаимодействие между хората не може нито да се сведе към целерационалното действие, нито да се 

замести с него. Рационалността в двете измерения се подчинява на несъвместими критерии за 

ефективност. Критерий за ефективност на целерационалното действие е разширяване на възможностите 

за техническо овладяване на природата, докато при комуникативното действие такъв критерий е 

зрелостта на принципите на всеобщ, свободен от принуда диалог. В своята „комуникативна парадигма” 

Хабермас подчертава, че комуникативното действие е мислимо освен в речевия хоризонт и в още един 

хоризонт – този на жизнения свят, в който постъпките и ситуациите се разглеждат от участниците като 

саморазбиращи се, непроблематични и безвъпросно дадени. Категорията „жизнен свят” помага на 

Хабермас да превъзмогне основни дилеми в модерната социология и по-конкретно – пропастта между 

феноменологичната социология на А. Шютц и функционализма на Т.Парсънз. В своята еволюционна 

концепция за обществото франкфуртският мислител акцентира върху разединяването между социалната 

система и жизнения свят. Тенденция при модерните общества е императивите на стратегическото 

(целерационалното) действие да се налагат върху комуникативните императиви, което води до 

колонизиране на жизнения свят от системата (Habermas 1986).                                                            

От Вебер през Зимел до Гофман и Гарфинкъл знанието е фундаментална характеристика на всяко 

социално действие и взаимодействие. Смисълът, в който Гулднър говори за рефлексия, а Хабермас – за 

комуникативна компетентност, е да виждаш себе си като виждащ. Нелинейност на знанието означава 

открито, множестено поле на съперници, работещи със знание, а не затворен кръг от експерти. Смисълът 

на тази нелинейност е всеки да може да участва във всеки дебат. Нелинейността на знанието разкрива 

проблемите на неведението в неговите две измерения: неспособност за знание и нежелание за знание. 

Знанието за незнание е главна характеристика на рисковото общество, а справянето с това знание – 

основно негово предизвикателство. Или метафорично казано: «Не сте попаднали в задръстване! Вие сте 

задръстването!» (Бек 2013). 

 

  3. Историческо и/или социологическо (по)знание 

Разбирането на действителността единствено и само като резултат на случилото се преди, 

непрекъснато тласка общественото съзнание към сравнение. А сравнението предполага описание, което 

най-често се движи по линията на външните различия, без да навлиза в същността на влагания в тях 

смисъл. Формулираният по този начин проблем предполага възможността на един по-скоро исторически 

и историографски дискурс. Именно затова е необходимо да се въведе ясно разграничение в полето на 

традиционната обвързаност и диференциация между историческо и социологическо (по)знание.  

Историческите факти не съществуват в масовото съзнание сами по себе си, без пряка връзка с 

неговата насоченост и доминиращи интерпретационни схеми. Преходът от исторически факти към 

история, още повече когато тази история бъде определена като “официална”, национална, общовалидна 

и самоопределяща измеренията си на значимост, има идеологически характер. Строгият социологически 

анализ би трябвало да търси възможности за самоограничаване и методологически разграничения, които 

биха позволили контролирането на ефектите от този процес на идеологизация. Усилието за постигане на 

достатъчно надежден контрол върху степента на идеологизация на историческия факт може да следва 

логиката на емпиричния подход. Най-общо тук би било достатъчно да възприемаме като значим, като 

съществен от гледна точка на нашето изследване само онзи исторически факт, сведение или твърдение, 

което бива съзнателно изтъкнато като аргумент, което бива включено в комплекса от основания и 
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представи за реализирането на определени модели на поведение. Свидетелството, конкретният 

емпиричен факт на един или друг избор на поведение, на причастност или противопоставяне спрямо 

определен социален жест, основаващи се на познание за някакъв исторически факт, би трябвало да бъде 

приемано като част от този факт, като нещо конкретно, което се намира в смислово единство по 

отношение на самия действащ субект. Ако установим, че в своите действия определена група от една 

етническа или религиозна общност се основава на споделена и смислово значима интерпретация на 

историческите факти, то това означава само това и нищо повече от това. Техният прочит на историята 

може и би трябвало да бъде възприеман единствено и само като такъв социален факт, който не ни 

позволява нито твърдения за обективност и общовалидност, нито оценки за истинността на едни или 

други групови представи за историческото битие на един или друг социален феномен.  

Друг възможен подход би могъл да търси относителна неутрализация на ограничеността на 

историческото познание чрез приемането на тезата за наличието на множество от факти и интерпретации, 

между които не може да бъде изградена определена йерархия по признака значимост или достоверност. 

Този подход до известна степен релативизира историческото знание, но на свой ред позволява постигането 

на ново равнище на съизмеримост и сравнимост между историографските версии. Именно в контекста на 

различието и многообразието на интерпретациите на историческите факти, в съответствие с тази гледна 

точка, социологическият анализ може да “разчете” не конкретния факт, а мащабите на контекста, в който 

самото историческо събитие придобива своята социална значимост и многомерност (Босаков 2015). 

Казаното дотук дава основание да се търсят отправни точки, които позволяват контролирането 

на историографския дискурс, определяйки го не като водещ аргумент, а като възможен и необходим 

елемент от обекта на едно по-цялостно изследване върху конкретните проекции на модела «история – 

памет – поведение» в условията на значими социални трансформации. Опитът за доближаване към 

реалностите чрез новоразкрити извори и нови подходи среща съпротивата на трайно изградената 

представа за историческа среда, претоварена от митове. Още навремето Фр. Ницше пише, че 

“неисторическото и историческото са в еднаква степен необходими за здравето на отделния човек, на 

един народ и на една култура“. Той добавя, че историческото самосъзнание може да бъде различно по 

вид – съхраняващо, формиращо образци и чувстващо упадък (Ницше 1992: 90). В равновесието на 

различните начини да се прави история би трябвало да се запази пластичната сила, чрез която е способна 

да живее една култура. Но не бива да забравяме и подценяваме факта, че тази пластична сила се 

проявява в интуитивната нужда от обкръжен с митове хоризонт, който да балансира мощта на 

историческия просвет и социологическото просвещение. 

 

4. Дебатите и програмите 

Изборите, които всеки човек прави ежедневно, зависят от ценностната му система. Ценностите 

влияят върху възприятията за света, върху начините, по които извличаме информация или оформяме 

решенията си и позициите си. Те са в основата на цялостното поведение, на реакциите на индивида в 

различните ситуации. В различни моменти от ежедневнието или от жизнения път, ценностите влизат в 

различни комбинации и променят йерархията си. Но винаги са част от дълбокото вътрешно себеусещане 

и от поведението ни. Не може да имаш едни ценности сутрин, а други следобяд или вечер. Но може да 

има преподреждане на важността им в определени моменти и ситуации на избор. 

Много често, обаче, в опитите си да определим кои са най-важните задачи на училището и на 

семейството, се опитваме да слагаме граници или да определяме приоритети. Много често от училището 

се очаква да утвърждава ценности, които не са подкрепени системно от обществото. Подценява се 

значението и на случаите, когато има противоречие и даже сблъсък между ценностите на семейството и 

тези, които децата виждат в училище. Какви са възможностите за това да се изграждат мостове между 

училището и семейството? Можем ли спокойно, честно и почтено да говорим с децата си за 

многообразието от ценностите и различните избори на отделните групи от хора и индивиди, без 

осъждане, а с разбиране? (Дебат 2016).                                            

През годините образованието е приемало различни форми, но най-важният елемент в него 

винаги е била информацията. А начинът, по който тя бива достигната и предавана, вече е радикално 

променен благодарение на развитието на технологията. Сега искаме да въведем технологията и в 

класната стая – мястото, където учениците за първи път се докосват до образованието чрез уроците на 

своите учители, в които те влагат своето въображение и сърце. Образованието не е статичен процес, 

който завършва с биенето на звънеца в края на часа. Поради тази причина всеки член на обществото, 

който иска неговия напредък, цени приноса, който могат да имат новите технологии в това отношение. 

Технологията може да постави рамката за осъществяване на учебния процес, в която учениците и 

учителите да общуват, а предаването на информация да се постига бързо и ефективно. 

Дигитализирането на образователната система е важна стъпка, чието значение българското 



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                             

Ninth International Scientific Conference                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

213 
 

Министерство на образованието и науката нееднократно е подчертавало. Smart Classroom поставя акцент 

върху интерактивността и една по-опростена система на комуникация – фактори, които подпомагат 

развиването на важни компетентности, чиято цел е да подготвят учениците за бъдещата им реализация. 

Класната стая е мястото, където информацията среща тези, които са готови да я възприемат. Наличието 

на модерна технология в класната стая означава, че информацията се предава по-бързо и 

образователната система е в крак с времето. То е и начин за улесняване на взаимодействието между 

учители и ученици. Време е да трансформираме и модернизираме учебния процес, като го превърнем в 

интерактивен, интересен и колаборативен. Чрез онлайн обучение, подпомагано от технологиите, 

учебният процес може да се  превърне в интерактивен диалог, полезен както за учители, така и за 

ученици (Smart Classroom).                                                               

 "Учители на бъдещето" е програма за специализация на учители. Тя е структурирана в 4 

модула, с всеки от които се цели придобиването на следните компетентности:  

 Идентифициране на потенциала на новите информационни и комуникационни технологии за 

ефективно обучение;  

 Илюстриране на ролята и ползите от комуникационно-рефлексивното обучение;  

 Използване на различни типове онлайн ресурси и инструменти в учебния процес;  

 Запознаване с възможностите на платформата Smart Classroom за създаване на онлайн уроци по 

преподавания предмет;  

 Изграждане на онлайн обучителни курсове по предмета на платформата Smart Classroom.  

Модулите са:  

 Въвеждащо обучение „лице в лице“; 

 Надграждащо обучение онлайн; 

 Пилотна дейност в средата на платформата и състезание за създаване на съдържание;  

 Обратна информация и оценка на курсовете от учениците и учителите.  

Чрез обучението по програмата учителите ще се научат:  

 Да използват иновативни и интерактивни инструменти за преподаване; 

 Да подобряват презентационните си умения и уменията си за виртуална комуникация; 

 Да развиват своя лична и професионална мрежа чрез ефективни стратегии за общуване в мрежа  

 (Smart Classroom). 

  

В заключение: Надеждата е в активния гражданин, но той не се самопоражда, а се нуждае 

от образователно и възпитателно усилие, от добър пример и личен опит. Интернет-мрежите са мощен 

социализиращ фактор. Формират се ад хок групи по конкретни проблеми, създават се онлайн общности, 

подписват се електронни петиции, а блогосферите формират  мнения, нагласи, готовност за участие. 

Флаш-моб, окупирай, графити-култура и др. са нови форми на активност, които са зададени от 

социалните мрежи и са част от т.нар. дигитална култура. Но въпреки че социалните мрежи създават 

предпоставки за по-голяма информираност и повече действеност, те не повишават непременно 

познанията за обществото, за неговата същност и функции. Нивата на участие в граждански 

организации, както и избирателната активност остават изключително ниски. Налице е възходяща он-

лайн гражданственост и низходящо оф-лайн участие. 
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Abstract: Much of the output that is produced in its primary form, has a limited period, which is sold, search 

and realize. Each production plant needs to know the period during which the product will be marketed and the 

factors that influence this duration. Each product has different stages of its development. The period from the 

time of occurrence until cessation of use of the product is called its life cycle. Despite the wide variety of 

products, the phases of their life cycle have much in common and including: creating, learning, growth, 

maturity, aging. For much of its production is characteristically repeatability of the life cycle phases when are 

digested new modification. For separated phases of the life cycle are typical certain organizational and 

economic conditions, resulting in funding, type of chosen policy, market behavior, size of production and 

marketing and others. Therefore, each Production plant must correctly identify the phases of the life cycle of the 

products. Objectively determine the phases of the product lifecycle helps to correct choice of strategy, business 

development and rational use of financial resources. The planned and timely chosen scheme as a result of 

analysis of transition can be an important prerequisite for sustainable development of the enterprise. 

Keywords: Strategy, product, management, stages   
 

СТРАТЕГИЯ НА ПРОДУКТА 
Проф.  д-р Юлиян Младенов 

д-р Димитър Димитров  

Виктория Карачорова 
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Резюме: Голяма част от продукцията, която се произвежда в първоначалния си вид, има ограничен 

период, в който се продава, търси и реализира. Всяко производствено предприятие трябва да знае 

периода, през който продуктът ще може да се продава на пазара и факторите, които оказват влияние на 

тази продължителност. Всеки продукт има различни стадии на своето развитие. Периодът от момента на 

възникване до прекратяване използването на продукта е така наречения негов жизнен цикъл. Въпреки 

голямото разнообразие на продуктите, фазите на жизнения им цикъл имат много общо, което включва: 

създаване, усвояване, растеж, зрялост, остаряване. За голяма част от произвежданата продукция е 

характерно повторяемостта на фазите на жизнения цикъл, когато се усвоява нейна нова модификация. За 

отделните фази на жизнения цикъл са типични характерни определени организационно-икономически 

условия, изразяващи се във финансиране, вид на избраната политика, поведение на пазара, големина на 

производството и пласмента и др. Затова всяко производствено предприятие трябва правилно да 

идентифицира фазите на жизнения цикъл на произвеждания продукт. Обективното определяне на фазите 

на жизнения цикъл на продукта способства за правилен избор на стратегия за развитие на предприятието 

и рационално използване на финансовите ресурси. Планираната и своевременно избрана в резултат на 

анализ схема на прехода може да бъде важна предпоставка за устойчиво развитие на предприятието. 

Ключови думи: Стратегия, продукт, мениджмънт, етапи 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  
Характеристиките на отрасъла, в който фирмата ще произвежда своите продукти, оказват влияние върху 

дейността на всички етапи от жизнения цикъл на произвежданите продукти, което налага те да бъдат 

идентифицирани и прогнозирани. Въпросът е анализиран от редица автори [1,2,5,6,7,8,9] и др. 

 

2.ОСОБЕНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ МЕНИДЖМЪНТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА 

От правилността и адекватността на организационните решения, приемани на всяка фаза на жизнения 

цикъл, зависи неговата продължителност и ефективното му развитие. Икономическите резултати на 

производството и реализацията на продукта зависят в значителна степен от фазата на жизнения цикъл, 

на която се намира в конкретния момент от времето. Динамиката на икономическите параметри на 

продукта на различни фази от неговото развитие е показана на фиг.1. 

 Във своята производствена дейност като ново предприятие или съществуващо всяка фирма 

създава нови продукти с възникването на определени иновационни идеи: усвояване на нов пазар, 

mailto:ddimitrov@uni-ruse.bg
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разширяване или появяване на нови начини на производство, възникване на нови или разширяване на 

налични възможности, появата на нови функционални продукти и т.н. Разпределението на основните 

задачи на производствения мениджмънт по фазите на жизнения цикъл на произвеждания продукт са 

показани на фиг.2. 

 I. Създаване на продукта. Това е концептуален стадий от развитие на продукта, на който 

иновационните идеи се оценяват от гледна точка на възможности, целесъобразност и мащаб за тяхната 

реализация. Управленските решения на този стадий са насочени към маркетингови проучвания на пазара 

за новия продукт, търсене на потенциални ниши на пазара и изучаване на възможностите за търговско 

използване на иновационните идеи. При маркетинговото проучване се предвижда големината на 

пласмента, необходимите обеми и срокове на производство в съответствие с възможното и очакваното 

търсене на произвежданата продукция. При положителна оценка на идеите се провеждат необходимите 

изследвания и опитно-конструкторски разработки. 

За управление на процеса на тази фаза от жизнения цикъл на продукта се използват методите и 

средствата на иновационния мениджмънт. Основните от тях са дадени в табл.1. Финансирането за тази 

дейност обикновено става от собствените финансови средства на фирмата. Кредит от банки или външни 

инвеститори също могат да се получат, но по-трудно. На този етап трябва да се докаже 

жизнеспособността на иновационните идеи, да се определят факторите за търговския успех и се 

подготви необходимата техническа документация за производство на продукта. Периодът е характерен с 

генериране на разходи и в същото време без приходи от новия продукт, т. е. с “отрицателни” приходи 

(фиг.1). 

 

 Фиг.1. Изменение на икономическите параметри на продукта на фазите от неговия 

жизнен цикъл :   I-създаване; II - усвояване; III - растеж; IV - зрялост; V - остаряване 
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 II. Усвояване на продукта. Началото на тази фаза предвижда промишлено усвояване на 

иновационните идеи и появата на новия продукт на пазара. Производственият мениджмънт най-напред  

трябва да осъществи сложен комплекс от дейности по техническа подготовка на производството: 

разработване на конструктивна документация, технологична подготовка, организационно проектиране 

на новото производство. Трябва  да  се  има предвид, че процесът на производствено усвояване на новия 

продукт – това е началният период на новото производство, през което се достигат проектните значения 

на техническите, производствените и икономическите параметри на изделието. Съответно се различават 

технически, производствени и икономически основи на новия продукт. 

 

Табл.1. Основни методи на иновационния мениджмънт 

Тип на метода Наименование на метода 

1. Методи за изказване на 

мнения 

Интервю, анкетиране, насочващи въпроси, експертиза. 

2. Аналитични методи 
Системен анализ, написване на сценарий, функционално-

стойностен анализ, икономически анализ. 

3. Методи за оценяване 

Оценяване на продукта, оценяване на научно-техническото ниво и 

конкуретоспособността  на разработването, оценка на 

организационно-техническото ниво на производството, оценка на 

разходите, оценка на прага на печалба, оценка на рисковете, оценка 

на ефективността на иновацията. 

4. Методи за генериране на 

идеи 

Мозъчна атака, синтетичен метод, морфологичен анализ, делови 

игри и ситуации. 

5. Методи за приемане на 

решения 

Икономико-математически модели, таблици с решения, 

построяване дърво на решенията, сравняване на алтернативи. 

6. Методи за прогнозиране 

Експертни методи, екстраполационни методи, метод на 

аналогията,  метод на Делфи, регресионен анализ, 

економетрически методи, имитационни модели. 

7. Методи за нагледно 

представяне 

Графически модели, физически модели, описание и инструкция за 

продукта. 

8. Методи за аргументиране на 

продукта 

Презентации, водене на преговори.  

 

 - Техническо усвояване. Характеризира се с достигане в производствения процес на 

зададените технически и експлоатационни параметри на качеството на продукцията, заложени в 

техническата документация. Проектираните технически параметри се достигат, като правило, чрез 

реализиране на опитни образци и опитна нулева серия.  

 - Производствено усвояване. Отличава се с достигане на зададения обем на  производството,   

изпълнение   на   зададените  календарно-планови нормативи, осигуряващи ефективна организация на 

производствените процеси. 

 - Икономическо усвояване. Икономическото усвояване на новия продукт се характеризира с 

достигане на определени значения на приетите икономически показатели на производството и неговото 

реализиране. Това се отнася най-напред към такива показатели на производството като трудоемкост, 

себестойност и рентабилност. 

Производственият мениджмънт през периода на усвояване на производството трябва да 

гарантира минимални срокове за изпълнение на отделните задачи. Едновременно с подготовката на 

производството се търсят избрани ниши от пазара, където ще се реализира продукцията. Това е най-

капиталоемката фаза, изискваща странични инвестиции. Реалните икономически инвестиции на този 

етап могат да се осигурят, както от собствени средства, така и от банки и външни физически и 

юридически лица.  

III. Растеж (развитие) на продукта. През тази фаза се разширяват мащабите на иновационната 

дейност, разширява се производството и обема на продадените продукти, търсят се и се усвояват нови 

пазари, търсят се нови организационни решения и усъвършенстване на мениджмънта. Производственият 

мениджмънт на тази фаза търси и реализира вътрешни резерви за повишаване ефективността на 

производството, осигуряване на гъвкаво планиране в съответствие с изменящото се търсене, намаляване 

на производствените запаси и запасите на готова продукция, разработване на динамична ценова 

политика.  Разширяване на мащабите на дейността е свързано с недостигане на собствени оборотни, в 

това число и платежни средства, необходими за създаване на необходимите запаси. По време на 
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успешно развиващото се производство на новия продукт се създава положителна репутация във 

финансовите и икономическите кръгове, които са основен източник за кредитиране на предприятието. 

 IV. Зрялост на продукта. Характеризира се с максимален обем на производството и 

реализацията на пазара. Това се достига при условия, когато неговите основни параметри по-нататък не 

се очаква да се развиват. За намаляване на издръжката и увеличаване на печалбата предприятието се 

стреми към усъвършенстване на мениджмънта и технологията на производство, повишаване на нейната 

ефективност.  

 

С Ъ З Д А В А Н Е    І 

 Формиране на иновационни идеи; 

 Маркетингово изследване и подготовка на пазара; 

 Лицензионна (патентна) оценка на идеите; 

 Провеждане на изследване и разработване; 

 Оценяване на инвестиционните и финансовите възможности; 

 Планиране и подготовка на производството. 

У С В О Я В А Н Е    ІІ 

 Провеждане на конструктивна подготовка на производството; 

 Провеждане на технологична подготовка на производството; 

 Организационно проектирана на производството; 

 Опитно производство на иновационния продукт; 

 Подготовка за реализиране на продукта. 

Р А С Т Е Ж    

III
 Увеличаване на производствената мощност; 

 Увеличаване на обема на продажбите; 

 Усвояване на нови пазари 

 Създаване на устойчива мрежа на доставчиците; 

 Усъвършенстване на технологията, организацията на производство и мениджмънта; 

 Увеличаване броя на работниците и повишаване нивото на специализация на работните места. 

З Р Я Л О С Т   

ІIV 

 Стабилизиране работата на доставчиците; 

 Модернизация на иновационния процес; 

 Търсене на нови пазари; 

 Провеждане на допълнителни изследвания и разработки; 

 Търсене на нови сфери на приложение на иновационните идеи; 

 Модернизация на предприемаческата концепция на продукта. 

О С Т А Р Я В А Н Е   V 

 Модернизация на производствената база; 

 Съкращаване на производствената инфраструктура; 

 Съкращаване броя на работниците; 

 Намаляване на запасите; 

 Снемане на изделието от производство. 

Фиг.2. Основните задачи на производствения мениджмънт по  фазите на 

жизнения цикъл 

ІII 

ІV 
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 Главна задача и грижа на фирмата на тази фаза става търсенето на нови иновационни идеи, 

модернизация на иновационния продукт, негова модификация за специфични условия или търсене на 

нови пазари. Отново се увеличава потребността от инвестиции, свързани с научните изследвания и 

експерименталните конструкторски разработки, изпитване на нови иновационни продукти. 

Осъществяването на последното пък е свързано, както с наличието на компетентни и мoтивирани 

служители, така и с осигуряването на приемственост на процесиte [2,3,7]. За финансирането на тези 

дейности от етапа могат да се използват кредити от банковите институции. Могат да се използват и 

други организации и юридически лица. 

 V. Остаряване на продукта. Тази фаза не е органическо следствие от зрелостта на продукта. Тя 

може да настъпи във всеки момент от време под влияние на неблагоприятни външни и вътрешни 

фактори и възникване на кризисни ситуации. Главен симптом на фазата на остаряване е намаляване на 

продажбите и ограничените възможности за реализиране на продукта на нови пазарни сегменти. 

Кардинален способ за излизане от тази кризисна ситуация е модернизация на продукта, търсене на нови 

пазарни ниши или нови пазари за пласиране. При своевременна подготовка на модернизирания или 

заменен продукт предприятието има възможност да запази потребителското търсене и съответно да 

продължи жизнения цикъл на продукта. Производственият мениджмънт на тази фаза трябва да се 

ориентира към търсене на нова модификация на изработвания продукт или търсене на нов такъв, който 

да има пазарно търсене и да може по възможност да се произвежда със съществуващото оборудване на 

предприятието. В зависимост от формата на съвместяване на периодите на пускане на новия и 

усъвършенстван продукт се различават три схеми на прехода – последователна, паралелна и паралелно-

последователна. 

 - Последователна схема. Тя предвижда пълно прекратяване производството на стария 

продукт, освобождаване на производствените площи и организиране на новото производство. Такава 

последователна схема на прехода е най-проста от гледна точка на управлението, но е свързана със 

значителни икономически загуби и рискове поради рязкото прекъсване на производствения процес и 

загуба на част от потребителите. 

 - Паралелната схема предвижда организиране с действащото производство и такова на новия 

иновационен продукт на други производствени площи. Постепенно усвояването на новото производство 

измества старото. Паралелната схема изисква квалифициран мениджмънт, свързан с големи разходи на 

средства и ресурси, но без да се прекъсва производствения процес на стария продукт и се съкращава 

периода на усвояване на новия. 

 - Паралелно-последователната схема се характеризира с това, че последователно се заместват 

отделни възли и агрегати на стария продукт в рамките на действащото производство. За тази схема се 

изработват специални графици на прехода, при разработени преходни модели на продукта. Паралелно-

последователната схема позволява бързо да се усвои новия продукт, но това е възможно при условие на 

висока степен на заимстване и подобия на новия и стария продукти. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

- Обективното определяне на фазите на жизнения цикъл на продукта способства за правилен 

избор на стратегия за развитие на предприятието и рационално използване на финансовите ресурси. 

- Планираната и своевременно избрана в резултат на анализ схема на прехода може да бъде важна 

предпоставка за устойчиво развитие на предприятието. 
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OPTION CONTRACTS AND BINOMIAL OPTION PRICING MODEL 
Armina Hubana, PhD 

„Džemal Bijedić“ University of Mostar, Faculty of Economics, B&H  armina.memic@unmo.ba 
 

Abstract: In modern conditions of a dynamic financial market, which is characterized by the growth of existing 

and new types of financial risks, financial derivatives play an important role in hedging these risks. Options such 

specific derivative financial instruments, as opposed to the other, have an asymmetrical profile yields. 

Determining the value of options  is one of the most challenging and most areas of modern financial theory. 

Correctly determining the value or the market price of the options is important for owners of options, as well as 

for investors, in terms of  taking appropriate portfolio strategy. The aim of this paper  is to present any 

advantages binomial models, as part of the general methodology of evaluation options. According to the model, 

the prices volatility of shares  is monitored as a binomial process. Basically binomial valuation are short time 

intervals in which the price of the underlying assets can  take two possible values, can move up or down, which 

is the primary limitation of this model. In this sense, it is a model which follows the price of the underlying 

assets through successive short time intervals (periods), and the value of options is calculated for all costs 

related assets. The model does not include a risk-averse investor, nor requires an assessment of the expected 

return on the underlying assets. This is designed Binomial model  is basically quite unrealistic. In order to make 

realistic must as far as possible reduce the period of observation to include more options. The assessment of  the 

efficiency of capital  investments, applying the binomial model to create a reliable basis for making investment 

decisions. 

Keywords: derivatives, options, evaluation, Binomial model, European call option. 

 

OPCIONI UGOVORI I BINOMNI MODEL VREDNOVANJA OPCIJA 
Dr. sc. Armina Hubana 

Univerzitet „Džemal Bijedić“, Ekonomski fakultet, Mostar, BiH     armina.memic@unmo.ba 
 

Rezime: U savremenim uslovima dinamičnog finansijskog tržišta, kojeg odlikuje rast postojećih i pojava novih 

vrsta finansijskih rizika, finansijski derivativi imaju značajnu ulogu u hedžiranju tim rizicima. Opcije kao 

specifični derivativni finansijski instrumenti, za razliku od ostalih, imaju asimetričan profil prinosa. Određivanje 

vrijednosti opcija predstavlja jednu od najizazovnijih i najatraktivnijih oblasti savremene finansijske teorije. 

Pravilno određivanje vrijednosti, odnosno tržišne cijene opcije je važno kako za vlasnike opcije, tako i za 

investitore u smislu zauzimanja odgovarajućih portfolio strategija. Cilj ovog rada je da se, predoče prednosti 

Binomnog modela, kao sastavnog dijela opšte metodologije vrednovanja opcija. Po modelu se prati kretanje 

cijena dionica kao binomni proces. U osnovi binomnog vrednovanja su kratki vremenski intervali u kojima 

cijena vezane imovine može poprimiti  dvije moguće vrijednosti ,može da se kreće na gore ili dole, što je ujedno 

i osnovno ograničenje ovog modela. U tom smislu,  to je model u kojem se prati cijena vezane imovine kroz 

uzastopne kratke vremenske intervale (periode), a vrijednost opcije izračunava se za svaku cijenu vezane 

imovine. Model ne uključuje averziju prema riziku investitora, niti zahtijeva procjenu očekivanog prinosa na 

vezanu imovinu. Ovako konstruisan Binomni model je u osnovi prilično nerealan. Da bi se učinio realističnijim 

mora se što je moguće više skratiti rok posmatranja sa uključivanjem većeg broja mogućnosti.  Kod ocjene 

efikasnosti kapitalnih ulaganja, primjenom Binomnog modela se stvara pouzdana osnova za donošenje 

investicionih odluka. 

Ključne riječi: derivati, opcije, vrednovanje, Binomni model, evropska call opcija. 

 

1. UVOD 

Opcije su po svojoj suštini sasvim drugačije u odnosu na druge finansijske instrumente. Zbog toga primjena 

standardnih metoda diskontovanja budućih gotovinskih tokova nije svojstvena vrednovanju opcija. Osnovni 

razlog je što opcije spadaju u kategoriju vrijednosnih papira sa kontigentnim pravima, te njihova vrijednost 

zavisi od vrijednosti i rizika drugih, osnovnih instrumenata koji su joj u podlozi. Na primjer, vrijednost opcija na 

dionice direktno je uslovljena kretanjem cijena dionica, ali je isplata opcije (payoff) nelinearna funkcija cijene 

dionice. Stoga će cijena opcije, također, biti nelinearna funkcija cijene dionice. Upravo ta nelinearnost otežava 

vrednovanje i upravljanje rizikom. Postoji veliki broj različitih modela i teorijskih pristupa ovom problemu. 

Jedan od važnijih modela vrednovanja je Binomni model. Za binomno vrednovanje važno je sastaviti binomno 

stablo koje prikazuje kretanje cijena osnovne aktive (npr. dionica) kroz životni vijek opcije. Tek nakon 

sastavljanja stabla mogu se vrednovati opcije. Standardno binomno stablo u literaturu su uveli Cox, Ross i 

Rubinstein (1979). U svom su radu binomno stablo u diskretnom vremenu predstavili analogijom Brownovog 

mailto:armina.memic@unmo.ba
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gibanja, jer standardno binomno stablo dozvoljava samo konstantnu volatilnost dionice. Cox, Ros i Rubinstein 

(1979) prikazali su da se Black-Scholes formula vrednovanja opcija može izvesti iz binomnog modela, odnosno, 

povećanjem broja intervala vrijednost opcije dobivena binomnim modelom sve se više približava B/S 

vrijednosti opcije.  

2. VREDNOVANJE OPCIJA BINOMNIM MODELOM 

Uzima se u razmatranje dionica P i call opcija na dionicu C. Opcija ističe jedan period prije dospijeća. Prema 

slici 1 ako na kraju jednog perioda cijena dionice raste na Pu u tom se čvoru vrijednost opcije označava sa Cu, a 

ako cijena dionice padne na  Pd, vrijednost opcije označava se sa Cd. 

Slika 1: Vrijednost opcije i binomno stablo 

 
 

Do isticanja važenja opcije preostao je jedan period, a vrijednost call opcije o dospijeću je: 

Cu = max(Pu – E;0) i Cd=max(Pd – E;0), što se prema Cox, Ros i Rubinstein (1997) može se prikazati kao: 

 
 

Ako se sastavi portfolio sa dugom pozicijom u   dionica i kratkom pozicijom u obveznici bez kupona (B) koja 

dospijeva u vrijeme isticanja važenja opcije, takav sastavljeni portfolio replicira zarade call opcije, a može se 

prikazati kao:  

 

P0 

C 

P 

Pu 

Cu 

Pd 

Cd 
 

 

t0 t1 

C 

Cu = max(Pu-E;0)    s vjerovatnoćom p 

Cd = max(Pd – E;0)   s vjerovatnoćom 1-p 

 

   s vjerovatnoćom p 

    s vjerovatnoćom 1-p 
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Potrebno je izračunati   i B tako da je vrijednost portfolija jednaka Cu ako cijena dionice raste, ili Cd ako cijena 

dionice padne, što se može zapisati kao: 

 Pu + B = Cu 

 Pd + b = Cd 

Iz navedenih relacija   i B  jednaki su: 

du

du

PP

CC




           (1) 

du

dudu

PP

PCCP
B




          (2) 

Prema Cox, Ros i Rubinstein (1997) vrijednost call opcije u vremenu t0 jednaka je vrijednosti portfolija u 

vremenu t0 što se može zapisati kao: 
tk

e
FBPC


 00          (3) 

ili sa vrijednostima za   i B 

tk

du

dudu

du

du Fe
PP

PCCP
P

PP

CC
C











 00       (3.1) 

Prema (3.1) call opcija u vremenu t0 ima zarade identične kupovini 

du

du

PP

CC




 dionica u vremenu t0 i 

istovremenoj prodaji nerizičnih obveznica bez kupona 

du

dudu

PP

PCCP




  koje dospijevaju kada i opcija u 

vremenu t1. Z evropsku call opciju, 

du

dudu

PP

PCCP




 je uvijek negativna vrijednost, pa se vrijednost call opcije 

(3)  može zapisati kao: 
tk

e
FBPC


 00          (3.2) 

Ako se izdvoje svi izrazi koji uključuju Cu od svih izraza koji uključuju Cd, jednačina (3) se može zapisati kao: 

 

d
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u
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u
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d
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C
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C
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0       (4) 

 

Kada se jednačina (4) pomnoži sa 
tkFe


 za izračunavanje buduće vrijednosti (4) dobije se: 

d
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d
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Iz (5) prelazna vrijednost na gore jednaka je: 

du

de

PP

PeP
p

tk

du

d

tk FF













0
 

a prelazna vrijednost na dole: 

 

du

eu

PP

ePP
p

tk

du

tk

u
FF













01  

Na taj se način očekivana vrijednost call opcije (5) može zapisati. 

du

tk
CppCeC F )1(0 


        (6) 

a sadašnja vrijednost call opcije iz (6) jednaka je: 

))1(( du

tk

o CppCeC F 


       (7) 
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Prema (7) sadašnja vrijednost call opcije jednaka je očekivanim tokovima zarada diskontovanim uz nerizičnu 

kamatnu stopu. 

3. VREDNOVANJE OPCIJA NA VIŠE-PERIODNOM BINOMNOM STABLU 

Binomni model vrednovanja call opcije za jedan period može se proširiti na više perioda. U tom je smislu, kao i 

kod prethodno prikazanog binomnog stabla u više perioda dovoljno razumjeti binomni model za vrednovanje 

opcija u dva perioda. Prema Hull. J. C. (2002), vrijednost call opcije i dionice na binomnom stablu u dva 

perioda prikazane su na slici 2. 

Slika 2: Vrijednost call opcije i dionice na binomnom stablu u dva perioda 

 
Na slici 2 prikazano je binomno stablo u dva perioda sa početnom cijenom dionice P0. Kroz svaki period cijena 

dionice može imati pomak na gore ( u x inicijalna cijena) ili pomak na dole (d x inicjalna cijena). Primjenom 

jednačine (7), vrijednosti opcije Cu, Cd i C uz nerizičnu kamatnu stopu kF i trajanje vremenskog perioda  t su:  

))1(( uduu

tk

u CppCeC F 


       (8) 

))1(( ddud

tk

d CppCeC F 


       (9) 

))1(( du

tk
CppCeC F 


        (10) 

Supstitucijom jednačina (8) i (9) u (10) odnosno (7) dobije se vrijednost call opcije u vremenu t0, odnosno 

binomni model vrednovanja opcije u dva perioda može se zapisati kao: 

C = ))1()1(2( 222

dduduu

tk
CpCppCpe F 


     (11) 

U binomnom modelu (11) varijable p
2
, 2p(1-p) i (1-p)

2
, označavaju prelazne vrijednosti pomaka cijene na 

gornji, srednji i donji čvor na stablu. Prema (11) cijena opcije jednaka je očekivanim tokovima zarada i gubitaka 

diskontovanim uz nerizičnu kamatnu stopu. 

Na konkretnom primjeru, gdje je cijena dionice 50 $, izvršna cijena call opcije je 52,50$, t =1 godina, nerizična 

kamatna stopa kF=6%, u=1,09139; d= 0,92832, n=3, i investitor je procijenio sukcesivan prihod u tri 

podintervala, te rast i pad prihoda kroz bilo koji podinterval od 9% i 7%, sadašnja vrijednost call opcije će biti: 
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te prelazna vrijednost na gore ili dole, odnosno racio za bilo koje stanje je: 

78,1
)53,595,0(

)50)(92832,09139,0(





p

 



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                             

Ninth International Scientific Conference                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

225 
 

To znači, da jedna kupljena dionica neke kompanije se hedžira sa emisijom 1,78 call opcija, a dalje se to 

raspoređuje na 1,074 call opcije nakon prvog podintervala, ako je došlo do pozitivnog kretanja cijene. Za 

vrednovanje put opcije binomnim modelom koristi se isti postupak kao i za prethodno prikazanu call opciju. 

Jedina razlika kod vrednovanja put opcije je vrijednost put opcije o dospijeću koja je određena razlikom izvršne 

cijene i cijene dionice ili nulom, odnosno:
 
X = max (E - P;0)

 
Na taj se način binomno stablo s vrijednostima put opcije i dionice može prikazati isto kao na slici 2., ali sa 

simbolima put opcije kao što je prikazano na slici 3. 

Slika  3: Vrijednost put opcije i dionice na binomnom stablu u dva perioda 

 
Za vrednovanje put opcije binomnim modelom koriste se prethodno prikazane jednačine (8 -11) koje su za put 

opciju prikazane simbolima put opcije. Vrijednosti opcije Xu, Xd i X su: 

))1(( uduu

tk

u XppXeX F 


       (12) 

))1(( ddud

tk

d XppXeX F 


       (13) 

))1(( du

tk
XppXeX F 


       (14) 

Supstitucijom jednačina (12) i (13) u (14) dobije se vrijednost put opcije u vremenu t0, odnosno binomni model 

vrednovanja put opcije u dva perioda može se zapisati kao: 

))1()1(2( 222

dduduu

tk
XpXppXpeX F 


     (15) 

Može se zaključiti da se povećanjem broja perioda povećava i tačnost modela. 

4. ZAKLJUČAK 

Binomni model vrednovanja opcija je jednostavan i razumljiv, a istovremeno snažan alat vrednovanja različitih 

uvjetovanih tražnji kada analitičko rješenje nije dostupno. Model polazi od procjene procentne promjene cijena 

dionice od jednog intervala do drugog, a rezultira jednostavnom formulom za precizno vrednovanje evropskih 

opcija. Nedostatak modela je u činjenici da se pretpostavlja kontinirana promjena cijena finansijskih aktiva. 

Značaj primjene Binomnog modela je tim veći što su naša finansijska tržišta u integrativnim finansijskim 

procesima u različitim oblicima saradnje sa finansijskim tržištima razvijenih zemalja. Razlog više za primjenu 

navedenog modela je što se većina investicionih poduhvata ne može procijeniti standardnim metodama 

vrednovanja. 
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TECHNICAL EFFECTIVENESS AS A COMPONENT OF ECONOMIC 

PERFORMANCE IN EMERGENCY RESCUE WORK 
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Vasil Levski National Military University – Veliko Tarnovo, Bulgaria  terziev@skmat.com 

 
Abstract: The paper examines the technical effectiveness as a component of the economic effectiveness in 

emergency rescue operations, applying systematic approaches. The factors are analyzed influencing the 

formulation of goals and tasks to assess the effectiveness and methodologies for assessing the performance in 

relation to the protection of the population, and in particular - social effects. The basic principles for assessing 

the effectiveness of programs and processes are scrutinized. Recommendations are made concerning the 

definition and the implementation of a comprehensive assessment of the effectiveness of programs and 

processes with a focus on the optimality in achieving social impact. Comparing the various component of the 

notion of effectiveness the relationship between the effectiveness of the technology and safety of the system is 

concluded on, analyzed in the context of applied technologies, methods and mechanisms for assessing 

effectiveness. 

Keywords: effectiveness, technology, program, evaluation 
 

ТЕХНИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ КАТО КОМПОНЕНТ НА 

ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ АВАРИЙНО СПАСИТЕЛНИ 

РАБОТИ 
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д-р Вероника Стефанова 

Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново, Българиа 
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Резюме: Докладът разглежда техническата ефективност като компонент на икономическата ефективност 

при аварийно спасителни работи, прилагайки системни подходи. Анализирани са факторите, оказващи 

влияние върху формулирането на целите и задачите за оценка на ефективността, както и методики за 

оценка на ефективността във връзка със защита на населението, в частност и социалните ефекти. 

Разгледани са основните принципи при оценка на ефективността на програми и технологични процеси. 

Направени са препоръки относно дефинирането и осъществяването на комплексна оценка на 

ефективността на програми и технологични процеси с фокус върху оптималността в постигане на 

социален ефект. Сравнявайки различните съставляващи на понятието „ефективност“ е направена 

връзката между ефективността на прилаганите технологии и безопасността на системата, анализирани в 

контекста на прилаганите технологии, методи и механизми за оценка на ефективността. 

Ключови думи: ефективност, технология, програма, оценка 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Ефективността, това е обобщен, интегрален показател за качествата на системата. Той се определя както 

от вътрешните свойства на системата, (значенията на различните показатели, характеризиращи 

потенциала и ресурсите), така и от условията, в които дадената система функционира. Поради това по-

коректно е да се говори не за ефективност въобще, а за ефективността от функциониране на системата 

при изпълнение на конкретни задачи в определени условия. При това, възниква възможност 

функционално да се свържат всички частни показатели за качество в общ интегрален показател- 

ефективност. Изследването на качеството в този вид позволява да се заобиколят много трудности, 

възникващи при анализа на сложни системи [9]. 

Сред факторите, позволяващи да се формулират целите и задачите за оценка от ефективността, 

ние се спираме на следните [5]: 

 аналитичните възможности по идентификация и оценяване на „запитванията”;  

 ресурсите за оперативно удовлетворяване на „запитванията”; 

 потенциалът (включвайки нивото на взаимодействие с правителствени, държавни, общински, 

неправителствени организации и предприятия);  

 социално-икономическите условия в административната територия, където функционира или се 

осъществява действието;  

 квалификацията на сътрудниците. 

mailto:terziev@skmat.com
mailto:terziev@skmat.com
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Особено внимание при оценка на ефективността следва да се отделя на специалния проблем за 

оценка на качеството. 

Действително много въпроси се решават през призмата на качеството и индикатори (експерти) се явяват 

както субектите за управление дейността, така и обектите на нейната дейност. Най-типична операция 

при оценка на качеството, се явява ранжирането. Обектите (явленията, процесите) наричаме ранжирани, 

ако някое тяхно количествено измерение е в съответствие с определено качество, което те имат в 

различна степен. В практиката на различните социални служби ранжирането може да се употреби в 

различни ситуации. Най-характерни от тях са подреждането на обектите (процесите, явленията) от 

гледна точка на разполагането им в пространството и времето, в съответствие със степента на изразяване 

на някое качество, което не може да се измери по каквато и да е обективна скала, в съответствие с някои 

измерими или поддаващи се на отчитане качества (като правило степента на изразяване на качеството, 

според което се провежда ранжирането, винаги може да бъде практически измерена), в съответствие с 

някое качество, което по принцип е измеримо, обаче в дадения момент не може да бъде измерено по 

причини от практически или теоретичен характер [11]. 

Характерен пример при използването на експертни оценки в управлението може да служи съставената 

матрица по зависимостта „цел-средство”. Клетките на тази матрица на края трябва да бъдат 

запълнени със сведения, получени от резултатите, дадени от експертните оценки. 

Методиките за оценка на ефективността в системата за социална защита са твърде разнообразни, което е 

обусловено преди всичко от предмета за оценка [10]. Условно наричаме тези методики „първи ред”. 

Всеки предмет за оценка може да бъде повече детайлизиран и тогава, съответно се появят нови 

методики от „втори ред”. На всеки вид социално обслужване- (социално-битови, социално-медицинско, 

социално-правно, социално-рехабилитационно, социално-психологическо, социално-консултативно, 

материална помощ), съответства своя методика за оценка на ефективността. 

При анализирането на съществуващите концепции за ефективност, в теорията на организация и 

административно управление ефективното управление се определя като „отношение на чистите 

положителни резултати (превишаване желателните последствия над нежелателните) и допустимите 

разходи. Решението може да се нарече ефективно, ако най-добрият резултат, постигнат при зададените 

временни разходи или ако резултатът е получен при най-ниски разходи за избора. 

Съвременните западни общества преживяват криза на ефективността на традиционните системи за 

държавно управление. Можем да анализираме три ключови фактора, повлияли за формирането на 

кризисната ситуация: социално-политически, икономически и социокултурен. Преодоляването на 

кризата на съвременните демокрации и съответно решаването на проблема за ефективността на 

административно и държавно управление, непосредствено са свързани с изграждането на управленска 

парадигма, съответстваща на новата културна, социална и политическа ситуация, адекватна на 

предизвикателствата на епохата на постмодерна. В качеството на управленска парадигма се предлага 

синергетичната методология. Счита се, че теорията за съгласуване, отказала се от крайностите на 

детерминистки и атомистични позиции по отношение на анализа на институционалните системи, 

предоставя в разположение на изследователите две ключови за концептуализацията на понятието 

„ефективност” категории: „интерпретативната рационалност” и „транзакционни разходи”. Именно 

тези категории способстват за решението на основната изследователска задача: търсенето на общ 

принцип, изхождайки от който може да се интерпретира понятието управленско решение в контекста на 

различните институционални подсистеми, признавайки при това, че всяка от тях притежава собствен 

специфичен набор от цели [6]. 

 

2. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГРАМИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ: 

ПРИНЦИПИ 

Анализът на проблема за ефективността показва, че в процеса на зараждане и развитие на науката, той 

закономерно получава нужното внимание в контекста на различните системи за управление. В частност, 

следва да се подчертае значимостта на този контекст по отношение на системата за държавно и местно 

управление на социалните сфери на обществото. Публичният характер на тези системи подразбира 

ограничаването им в своята дейност за социален ефект и детерминиращото му качество на социална 

ефективност в широкия диапазон на социални потребности и цели. Поради това социалната ефективност 

на държавната система за управление обективно изисква прилагането на полимодално многопараметров 

подход към нейното измерване. Съществена се явява и връзката на целия комплекс от социално и 

ефективно държавно управление със социалната безопасност на страната в цяло, а също така и всеки 

регион и територия в нейната самостоятелност [10].  

При дефинирането на комплексната оценка на ефективността на конкретни програми, технологични 

процеси и др. е целесъобразно да отбележим следното [5, 11]: 
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оценката на ефективността на програмите, технологичните процеси и др. следва да се разглеждат в 

разреза на количествените и качествените показатели: количественият показател се изразява в натурален 

обем социални блага, а също така и в материалните разходи за тяхното получаване, а качественият 

показател или критерий се отразява във вътрешните механизми на постигането на дадения резултат, 

качеството на организационната и управленческа система, системните норми и ценности, нормите на 

правото, на чиято основа дейността в дадената социална система се счита за ефективна или не; 

при оценката на програмите, технологичните процеси и др. трябва да се отчита и тяхната икономическа 

и социална ефективност. Икономическата ефективност се изразява в това, че реализацията на социалната 

програма, технологичен процес и др., сами по себе си са длъжни да станат катализатор за ефективно 

икономическо развитие. Средствата, изразходвани от обществото за удовлетворяване на социалните 

потребности, на края трябва да се върнат във вид на повишена социална и трудова активност; 

степента за достигане на ефективността се определя от позицията на движение към обществено 

значимата цел, която съдържателно се разкрива като състояние на максимално пълна реализация на 

потребностите на човека и самореализация на неговите същностни сили, иначе казано, неговата личност, 

което се реализира преди всичко в създаване на достойни за човека условия за живот и развитие.  

В случай на сложност или възможност от изчисляване на икономическата ефективност, тежест при 

оценката се явява оптималността в постигането на социалния ефект.  

Под внимание следва трябва да се има, че резултатите от програмите, технологичните процеси и др. се 

съотнасят или с целите на създателите на същите, или с потребностите на тези, спрямо които са 

насочени те самите. В най-голяма степен ефективност в дадения случай достигат тези програми и 

технологични процеси в които целите на ръководителите и организаторите им най-пълно отразяват 

потребностите на субектите.  

Поради крайната сложност при отчитането и оценката от стратегическите и дълговременните 

последствия от социалните мероприятия в рамките на широкия социален подход при определяне на 

ефективността, ние разглеждаме икономическата ефективност от осъществяваните действия тясно 

практически. А това означава най-висока резултативност при решаването на конкретен социален 

проблем. Оценката на ефективността в дадения случай се свежда до задачата по оптимизация на 

управленска дейност в процеса на решаването на конкретни програми чрез програмния подход или 

други подходи. А това повече от всякога изисква дефинирането на критериите за ефективност и на тази 

основа прилагане на подходящи оценъчни методики.  

Могат да се формулират няколко подхода за определяне на ефективността от реализираната конкретна 

дейност [5]. Първият е свързан с максимално обективната оценка на съотношението между постигнатите 

резултати или ефекта, и свързаните с тях разходи. Ключов проблем в дадения случай става както 

измерването и описанието на резултатите (ефекта), така и разходите, доколкото разходите могат да се 

предполагат, планират, дотолкова и ефективността може да бъде предполагаема, планирана, фактическа, 

която е реално постигната. 

Друг подход се фокусира върху оценката на ефективността на дейността от позицията на определяне 

степента на удовлетворяване на социалните потребности и очакванията на обслужваните клиенти 

(ползватели или бенефициенти). Тук определящо значение имат субективните методи за оценка, т.е. 

мнения, съждения, изказвания (за някого, за нещо повече или по-малко конкретно), конкретният субект, 

който и извършва оценка за ефективността. Поради това в дадения случай е особено важно да се 

определи и избере съответният информационен източник за оценка (ръководители, специалисти, 

представители на контролни органи, ползватели и др.), или иначе казано субекта, носител на значима за 

оценката информация [7]. При това, разбира се, че следва да се отчита, че оценъчната информация, 

произлизаща от конкретни хора винаги е субективна. Колкото повече субекти са участвали в процеса на 

оценката, толкова в по-голяма степен (при други равни условия) такава оценка се стреми към 

констатиране на обективна и достоверна картина за дейността.  

Сложният характер на оценката предполага и целенасочена организация на процеса за разкриване на 

мненията, съжденията и умозаключенията, изказвани с помощта на определени форми и методи. В 

даденият случай имаме работа с процесуално-организационното значение на понятието „оценка за 

ефективността” [5]. Желаейки нещо или някой да оценим е необходимо да организираме процеса по 

оценката (събиране и обработка на оценъчна информация), изработване и употреба на определени 

процедури за оценка (включвайки например сложни методи за верификация на оценките). 

Цялото многообразие на оценките, произлизащи от различните субекти, преминавайки през определени 

процедури и стадии в процеса на оценяване, се превръща в резултативни (крайни) оценки. По правило 

организационният процес по оценяване на крайната информация може да служи за основа на определени 

практически значими изводи, за осъществяване на съответни мероприятия и действия. 
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Преди началото на практическото измерване на ефективността от дейността, пред изследователите 

неизбежно възникват редица въпроси, на които те трябва да отговорят: кое се явява обект за оценка, кое 

се явява предмет за оценка, кой може да бъде субект за оценка, какъв трябва да бъде наборът от 

критерии и показатели за оценка и т.н. 

 

3. ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИЛАГАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТ НА СИСТЕМАТА 

Освен „икономическата” съставляваща на понятието ефективност (отношението между обемите, 

предоставени услуги към стойността или обема от ресурси, необходими за предоставянето на обема от 

услуги), можем да отбележим също и „техническата” или организационна съставляваща, определяна 

от позициите на целедостигането. Техническата ефективност обозначава степента на съответствие на 

социалните служби на потребностите, желанията и ресурсите на техните клиенти [5]. 

Понятието за ефективност се разглежда в контекста на новата следкласическа парадигма на държавно 

управление. Изследователите М.Димок, Анисе ле Пор и Лейн при определяне на понятието за социална 

ефективност актуализират проблема за разпределение на ресурсите методически по-близо до 

политическа икономия или мениджмънта на организациите [1, 3]. Ефективност се определя като 

функция за минимизация на трансакционните разходи или разходи за обмяна. Съответно главно условие 

за ефективното в социално отношение държавно управление се явява наличието на ефективен 

механизъм за координация на социалните взаимодействия. Трансакционалните разходи, най-характерни 

за системата на държавното управление, могат да бъдат от следните видове: разходи за опортюнистично 

поведение („кръшкане”, „влияние”, „агентски разходи“, „изнудване”, разходи за политизация и др.). 

Счита се, че в условията на преходен период може да се говори за общосистемна криза, обхващаща 

всички сфери на обществото в продължение на дълъг период време. Успехът на икономическите 

реформи се обуславя от две групи условия: отчитане на интересите на субектите на реформите 

(предимно политическият елит на страната) и отчитане на потребността от обекти за реформиране 

(ръководствата и персонала на предприятията с всички форми на собственост, регионалните структури, 

населението). При това, отчитането на интересите трябва да се извършва както на „счетоводно” ниво, 

така и с помощта на изучаването на по-тънки мотивации, обхващащи многослойната структура от 

потребности. 

Опитът от индустриалното и постиндустриално развитие на всички, без изключение държави в света, 

убедително демонстрира недостатъчността от чисто технократския подход към управлението [2]. Новите 

технологии, информацията, тейлъризма, икономическите и математическите методи са много важни, но 

позволяват да се достигне истинска ефективност и конкурентоспособност само заедно с отчитане на 

социалната мотивация на заетите лица, със създаване на обмислена система за стимулиране. Извеждат се 

критерии за оценка на социалната ефективност на системата за държавно управление. Обособяват се две 

групи такива критерии: общосистемни, към които се отнасят балансираност, устойчивост, разнообразие, 

наличие на обратна връзка и т.н. и специфични социални, най-важните от които са обезпечаване на 

социалната безопасност и социалната защита на населението. 

Проблемът за ефективност тясно се преплита с проблема за безопасността на системата. В статистически 

аспект под безопасност на системата може да се разбира област в пространството, състоянието на тази 

система, параметрите на която се определят от исторически обусловен обществен интерес. За 

съвременното българско общество в частност, излизането в чужбина, в частност извън границата на 

очертаната област означава приближаване на обществото към някаква друга разновидност. 

Голямо значение за настоящото изследване имат научните разработки, в които се разкрива проблема за 

ефективността на отделните мероприятия или технологии [4]. Социалната технология е метод за 

управление на социалните процеси, обезпечаваща на системата последователни действия на личността, 

колектива, органите за управление на региона, областта, общината и населеното място. Моделът за 

„технологизация” на социалното пространство се изразява в подреждане чрез представените в него 

социални обекти и процеси по съвкупност от признаци, свойства, характеристики, природата на тяхното 

сформиране, проява и възпроизводство. По-правилно е да се оценяват технологиите от гледна точка на 

оптималността на способа за достигане до поставената цел и обезпечаване на достигането на определени 

резултати.  

Ефективността от технологиите може да бъде оценена на основа получилите в последно време и широко 

разпространени оценъчни изследвания. Оценъчното изследване може да бъде проведено както от 

разработчика, така и от поръчителя на дадената социална технология. При това е важно, че то може да 

бъде проведено и на стадия на разработка, и на стадия на реализиране на технологията. 

Практиката на оценъчните изследвания може да се ориентира не спрямо цялата технология, а само 

спрямо отделна нейна част. Следва да се отбележи, че при оценъчното изследване на процеса 
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съществува ориентация спрямо вътрешните характеристики на технологията, позволяващи да се съди за 

нейните позитивни и негативни качества. 

В случая продуктивната и внедрителска стратегии на изследователската ориентация преминават в 

търсене и оценка на външните ефекти, или спрямо нейната продуктивност. 

Оценката на ефективността на технологията може да се проведе и на основа на различни модели. 

Целевият модел за оценъчно изследване е насочен за оценка на самите цели, съответствието на 

социалната технология на зададените в нея цели и за определяне степента за тяхната реализация. Първо, 

в този случай се оценяват качеството на декларирането и списъка на потенциалните цели, с които може 

да бъде свързана конкретната социална технология. В основата на такава оценка могат да бъдат 

положени аналитични и експертни методи. Второ, оценяват се самите технологични процедури от 

гледна точка на тяхната адекватност спрямо издигнатите цели. Ефективността от технологията е толкова 

по-висока, колкото в по-голяма степен съответства на обозначените в нея цели [5]. 

Нецелевото оценъчно изследване е насочено към разкриване на явни или латентни ефекти от социалната 

технология. Оценката на ефективността на социалната технология е свързана със сложността на отбора 

на самите очаквани ефекти: от една страна е налице полимодалност на реалните ефекти за обекта, 

субекта и самата социална технология като средство, а от друга- отсъства адекватен валиден документ за 

тяхното измерване.  

Ефективността от технологиите може да се измерва и чрез съпоставяне на възможните нива на дейност: 

първото, свидетелстващо за това, че може да бъде достигнато при съществуващите ресурси и 

ограничения без внедряване на технологии, второто, свързано с внедряването на конкретни технологии 

при съществуващите ресурси и ограничения и потенциалното при развитие на използваните 

технологически средства и снемането на ограничения от различен род. При това може да се говори за 

границите на ръста на ефективност на социалната технология при наличието на ограничения в ресурсите 

за нейното осъществяване. 

Ефективността от технологията се определя както от субективни, така и от обективни фактори. Към 

числото на първите следва да се отнесат индивидуалните особености на хората, участвали при 

реализацията на дадената технология, нивото на тяхната професионална подготовка и състояние. Към 

обективните фактори се отнасят факторите за организация на дейността: обективните условия на 

обстановката, организацията на работното място, потокът от информация, контролът върху дейността 

[7-8]. 

Направени са редица опити да се охарактеризира методиката за оценка ефективността от мероприятия. 

Под мероприятие се подразбира конкретната дейност на тази или онази организация с цел да се измени в 

желателно направление социалното положение на обществена група или категория хора. Собствено 

мероприятие се изразява обикновено в създаването на правни, технически, икономически условия за 

реализацията на веднъж зададена цел. Комплексът от мероприятия, обединени от общи цели, се нарича 

програма [5]. 

Много често в хода на реализацията на конкретната програма се използват нови механизми за 

предоставяне на услуги- системи за търсене и подбор на клиенти, схеми за събиране на плащания, 

структури и графици за предоставяне на тази или онази услуга и т.н. Грамотно проведената оценка може 

да открие грешки в „дизайна” на програмата или възникнали в хода на реализирането й трудности, което 

позволява да се подобри механизма за предоставяне на услуги, постигайки тяхната по-голяма 

ефективност при по-малко разходи. Освен това, оценката позволява на ръководителите и специалистите 

на програмата по-ясно да си представят цялостната картина при реализацията на програмата, 

включително средствата за постигането им и крайните резултати. Възможностите за оценка по 

премахване на бариерите между бизнеса и местните власти, са детерминирани от резултатите от 

оценката, доколкото те позволяват да се разсее предубеждението в ефективността на управление и 

контрол [8]. Оценката заставя различните групи икономически агенти, в частност бизнеса, да се замисли 

за ефективността от тези програми, възможните пътища за тяхното подобряване от гледна точка на 

населението, възможностите за внасяне на собствен принос в решаване на местните проблеми. 

Какви са изискванията, предявявани към оценката? Оценката на ефективността на програмата трябва да 

се основава на точни критерии, своебразни ориентири, определящи ефективността на социалната 

програма с конкретни показатели. Дадените ориентири могат да представляват формални приети 

стандарти за социално обслужване, но могат и да се явяват параметри, разработени специално. 

За да може оценката да е ефективна, тя не трябва да зависи само от мнението на ръководителите и 

управляващите. С други думи, решението за провеждане или поръчката за оценка, трябва да се намират 

в компетенцията на хора, стоящи над ръководството на конкретната програма. Важно средство за 

съхраняване на обективността се явява привличането на независими специалисти, нямащи лична или 

професионална заинтересованост от резултатите от оценката. За да може оценката да има практическа 
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ориентация и полезни резултати, тя трябва да отчита мнението на специалистите- практици, а също така 

и на клиентите (ползвателите). Специалистите и ползвателите предоставят значима информация, 

относно различни аспекти в реализацията, възникващите трудности и пътищата за преодоляването им 

[9]. 

За да бъде оценката надеждна, тя трябва да се провежда от специалисти, да се използват съответстващи 

съвременни стандарти за методология. При това информацията за резултатите от оценката трябва да 

бъде достъпна за основните заинтересувани страни и трябва да се обсъжда от колкото се може по-широк 

кръг специалисти, така или иначе съпричастни към реализацията, финансирането или разработката. По 

такъв начин основният метод, използван за определяне на ефективността са оценъчните изследвания на 

различните показатели за ефективност на всички стадии при осъществяване на процеса. По-конкретно 

става дума за следното [5]: 

На етапа на разработка: проектът за програма се оценява по качествени показатели на фиксираните в 

него основни ценностни ориентири (степени за съответствие на целите на създателите с целите на 

социално-икономическо развитие на страната, декларираните законодателно норми и принципи, а също 

така и с очакванията на субектите). 

На етапа на реализация: ефективността от програмата (дейността), изразявана в качествените 

показатели на организационната, правната и управленска съставна компонента при осъществяването на 

програмата (условие за ефективно в социално отношение държавно управление се явява наличието на 

ефективен механизъм за координация на социалните въздействия).  

На завършващия (оценъчен) етап: програмата се оценява по количествени показатели на 

икономическата съставна компонента на ефективността (съотнасяне обема на услуги и тяхната стойност 

в условията на ограничени човешки и материални ресурси) и по качествените показатели, които са 

установени от създателите на програмата (степента за съответствие на целите на ръководителите и 

организаторите на програмата с потребностите на субектите). 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За оценката на ефективността е необходимо дефинирането на точни критерии, своебразни ориентири и 

конкретни показатели, които могат да служат като формално приети стандарти и като параметри на 

изпълняваните дейности и програми. Развитието и постигането на ефективност трябва се възприема като 

многопластов и целесъобразен процес, обхващащ от една страна идентификация, анализ и оперативно 

удовлетворяване на установените нужди, а от друга - като възможност за консолидиране на усилията на 

институционално заявените обществено значими субекти. Анализът на различните съставляващи на 

ефективността подкрепя основния извод за необходимостта от комплексна оценка и приложение на 

системни и интегрирани подходи. 
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AGENCY AND RELATED INSTITUTES 
Igor Kambovski, PhD 

Faculty of Law, University "Goce Delchev"-Stip, Republic of Macedonia - kambovski@yahoo.com 

 
Abstract: The Law, in a subjective sense, understood as conscious and reasonable accomplishment of the rights 

and obligations of his subjects, must always keep an eye on subjects that do not have awareness of their legal 

powers and duties. Also, at stake is the question of consciousness and the will of the subjects when it comes to 

their collective expression, when there is an association among individuals within a legal person, whether 

affiliated individuals still retain their individual will and consciousness?!? Given this care for the basic, natural 

rights that belong to humans, it can be concluded that, a successful existence and functioning of legal relations 

and legal operations requires establishment of special legal institutions including a special law institute  Agency, 

or legal agent as a person who can act, and take other legal matters in its own name and for its own benefit, but 

also on behalf of, and in somebody else's benefit. In legal theory there is a definition of agent as a legaly 

competent person acting in the name and on behalf of incompetent and incapable individual, a person, and in the 

name and on behalf of legal entities when, with a statement of will, imparts some of their legal powers to the 

representative (agent), or execute some legal action. But there are also some institutes which are very similar to 

agency, but they have their own specific characteristics and they produce different legal powers, relationships 

and activities. 

Keywords: Agency, powers, subject, institutes 

 

ЗАСТАПУВАЊЕТО И СРОДНИТЕ ИНСТИТУТИ 
Игор Камбовски 

Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, Република Македонија 

kambovski@yahoo.com 

 
Резиме: Правото во субјективна смисла, сфатено како свесно и разумно остварување на правата и 

обврските на неговите субјекти, секогаш мора да внимава на субјектите што не располагаат со свест за 

своите правни овластувања и задолженија. Исто така, од особена важност е и прашањето на свеста и 

волјата на субјектите кога станува збор за нивно колективно изразување, кај здружувањето на физичките 

лица во правно лице, односно дали здружените физички лица и натаму ја задржуваат својата 

индивидуална волја и свест. Со оглед на ваквата закономерност и должното внимание за оснивните, 

природните права кои  му припаѓаат на човекот, може да се констатира дека за успешно постоење и 

функционирање на правните односи и правниот промет потребно е конституирање на посебни правни 

институти меѓу кои посебно место зазема институтот застапник, односно правен агент, како лице кое 

може да дејствува, да изјавува волја и да презема други правни работи и во свое име и во своја корист, 

но и во туѓо име и во туѓа корист. Во правната теорија е определена дефиницијата за застапникот како 

деловно способно лице кое во име и за сметка на деловно неспособно физичко лице, правно лице, како и 

во име и за сметка на деловно способно лице кое со изјава на волја му пренесува на застапникот дел од 

своите овластувања, извршува правни дејства. Но, постојат и институти слични на застапувањето, кои 

често се поистоветуват со него, но имаат свои специфични карактеристики и предизвикуваат поинакви 

правни односи и дејства. 

Клучни зборови: Застапување, овластувања, субјекти, институти 

 
1. ОДНОСОТ НА ЗАСТАПУВАЊЕТО СО СРОДНИТЕ ПРАВНИ ИНСТИТУТИ 

Застапувањето е еден од начините на преземање правни работи за друг, чие место е во подрачјето на 

договарањето за туѓа сметка. Тоа претставува само еден точно определен начин на работење за туѓа 

сметка кај кој сите дејствија и последици настануваат спрема лицето во чие име и за чија сметка се 

прават. Застапувањето се разликува и од сродните правни институти и установи кај кои доаѓа до 

преземање правни работи во свое име а за туѓа сметка, како и од оние каде што лицата кои преземаат 

правни работи имаат својство на странки во новонастанатите правни односи, но тие правни односи 

имаат целосно или делумно дејство и спрема лицата кои се надвор од нив, било тоа да е посредно или 

непосредно. 

 Од застапувањето треба да се разликуваат некои други ситуации. Така, не е застапник 

таканаречениот индиректен (посреден) застапник кој работи за туѓа сметка, но во свое име (како што е 

случај со комисионерот). Кај склучувањето на правната работа кај комисионерот, третото лице за чија 

сметка тој работи воопшто не се појавува во договорот, а овластен и обврзан од таквиот договор е само 

индиректниот застапник (комисионерот). Ниту таканареченото "подметнато" лице преку кое некој трет 
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стекнува и отуѓува ствар не се смета за застапник. Така, на пример, некое лице сака да продаде 

уметничка слика, но не сака во договорот да се појави како страна, па го замолува својот пријател да се 

појави како страна на договорот. Ваквите работи со подметнати лица не спаѓаат во фиктивни правни 

работи, со оглед на фактот што ефектите кои биле остварени преку подметнатото лице навистина ги 

сакала странката што го склучувала договорот, под услов да не знаела дека зад подметнатото лице стои 

некое друго лице во позадина. Во спротивно тоа би била ништовна правна работа и сите права и обврски 

го погаѓаат не подметнатото лице, туку лицето кое стоело во позадина на правната работа, а во тој случај 

подметнатото лице ќе се смета како застапник. 

 

2. ЗАСТАПУВАЊЕТО И ДОГОВОРОТ ЗА ПОЛНОМОШНО (МАНДАТ) 

 Полномошното претставува, врз основа на правна работа, доделено овластување за застапување. 

Конкретно, договорот за полномошно (налог) може да се третира како правен однос во кој, како и во 

многу други, може да се сретне овластување за застапување. Овие два поими долго време биле 

изедначувани по своето значење, а некои аспекти не се ни до денес конечно издиференцирани. 

 Застапувањето се појавило во средниот век токму во рамки на договорот за мандат 

(полномошно), со давањето овластување на мандаторот, во рамки на преземањето правни работи за 

властодавецот, да дејствува и во негово име, а не само за негова сметка, а со тоа лично да го обврзува 

спрема лицата со кои склучува договори. Овој ембрион на застапувањето во тоа време се уште не можел 

да се одвои од својот родител-договорот за мандат (полномошно), и таквото поистоветување се 

провлекува до денес, иако застапувањето одамна е појавено и проширено надвор од рамките на овој 

договор
114

. И подоцна, кога во поновите кодификации е претставувано застапувањето независно од 

волјата на застапуваниот, теоретичарите продолжиле со употребата на термините "мандатар" и 

"застапник" како синоними и пишувале за договорен мандатар, законски мандатар и судски мандатар
115

. 

 Старите законици (Code Civil, Австрискиот граѓански законик) говорат за застапништвото 

истовремено со договорот за полномошно како за една единствена правна установа. Ова влече корени од 

римското право во кое застапувањето не било развиено. Но, модерните законици (Германскиот 

граѓански законик, Општиот имотен законик за Црна Гора) посебно говорат за застапувањето, а посебно 

за договорот за полномошно
116

.  

 Според одредбите кои се однесуваат на полномошно, обврската на полномошникот е совесно и 

со потребно внимание да ги врши работите што му се доверени според упатствата на властодавецот и по 

природата на правните работи, и по нивното извршување да му положи сметка и да поднесе извештај на 

властодавецот, за што ќе добие содветен надомест. Обврската на властодавецот, пак, е да стори се што е 

потребно да може полномошникот да ги изврши доверените правни работи и да му исплати награда-

надомест, ако така било претходно договорено. Основната разлика меѓу застапувањето и полномошното 

е во начинот на кој настануваат овие две установи; додека договорот за полномошно настанува со 

правна работа со која се пренесува волјата на властодавецот за застапување, односно вршење правни 

работи во негово име и за негова сметка, застапувањето може да има основ за настанување и по сила на 

закон или акт на надлежен орган или трговско друштво, даден во точно определени ситуации и услови. 

Но, за полномошното поопширно во натамошниот тек на излагањето. 

 

3. ЗАСТАПУВАЊЕТО И ДОГОВОРОТ ЗА ТРГОВСКО ЗАСТАПУВАЊЕ (АГЕНТУРА) 

 На правен план, договорот за трговско застапување (agency) е установа која повеќе одговара на 

вршење работи за туѓа сметка отколку на застапувањето. Впрочем, согласно Законот за трговските 

друштва, со договорот за трговско застапување застапникот се обврзува постојно да се грижи трети лица 

да склучуваат договори со неговиот налогодавец, односно да посредува меѓу лицата и налогодавецот, за 

соодветен надомест (провизија). Во секој случај, трговското застапување и порано било дефинирано 

како вршење работи за друг кое има за цел да се воспостават правни односи меѓу агентот, принципалот 

и третото лице. Така, англо-саксонското право во рамки на установата agency изградило цел систем на 

видови на вршење работи за друг, но секогаш држејќи се до шемата дека кон третото лице се обврзани и 

принципалот и агентот кој работел за него. Агентот може да се обврзе спрема третото лице само во свое 

име, и тоа со директна намера за тоа и од негова страна и од страната на третото лице, но сепак третото 

                                                           
114

 Radovanović M., Zastupništvo u građanskom pravu, (doktorska disertacija), Pravni fakultet Beograd, 1965, 

str. 102 
115

 idem, str. 102 
116

 Gams A., Đurović L., Uvod u građansko pravo-Opšti deo, Savremena Administracija, Beograd, 1985, 

стр.259 
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лице со самото сознание дека неговиот содоговорник дејствувал како агент (за туѓа сметка) ќе може 

директно да се обрати на принципалот за обврските од преземената правна работа
117

. 

 Доколку институтот agency треба да се споредува со најблискиот поим од континенталното 

право, тогаш тоа би претставувало само поимот на договарање за туѓа сметка. И во тој поглед 

установата agency би била поширока со оглед на фактот што опфаќа и извесни случаи на делување за 

своја сметка. Во ситуациите кога едно лице дејствува за сметка на друг истапувајќи во свое име, и со тоа 

резервирајќи си за себе својство на страна во настанатите правни односи, во континенталното право не 

се работи за застапување и не се воспоставуват директни правни односи меѓу лицето за чија сметка се 

дејствува и третото лице, додека во common law системот секогаш се воспоставуваат директни односи 

меѓу принципалот и третото лице, без оглед на тоа дали агентот настапувал во свое име или во име на 

принципалот. Агентот по правило настапува во свое име и, по правило, третото лице може да бара 

извршување на правната работа алтернативно, било од агентот или од принципалот. Македонскиот 

Закон за облигационите односи при дефинирањето на трговското застапување еквилибрира меѓу 

посредувањето и застапувањето со тоа што го задолжува трговскиот застапник да се грижи трети лица 

да склучуваат договори со властодавецот, а од друга страна истиот тој застапник има овластување (и 

задолжение) самиот да склучува договори, но во име и за сметка на властодавецот. Ова е интересно 

решение, во рамки на принципите на civil law системот, со што се потврдува правилото дека и 

застапникот и посредникот договараат за туѓа сметка.  

 

4. ЗАСТАПУВАЊЕТО И ДОГОВОРОТ ЗА КОМИСИОН 

 И кај договорот за комисион е забележителна разликата од класичната дефиниција на 

застапувањето; имено, комисионерот се обврзува да изврши од свое име и за сметка на комитентот една 

или повеќе работи што му ги доверува комитентот, за соодветен паричен надомест. Тука, значи, постои 

сличност со застапувањето во поглед на тоа што комисионерот врши определени правни работи за 

сметка на комитентот, за тоа му полага сметка на комитентот и е должен да му го соопшти името на 

третото лице со кое ја извршил правната работа. Исто така, должен е и да ги пренесе врз комитентот 

побарувањата и другите права што ги стекнал спрема третото лице со кое ја извршил работата од свое 

име и за сметка на комитентот. При тоа, при склучувањето на правната работа со трети лица, во 

договорот никаде не фигурира комитентот, туку сите дејствија ги презема лично комисионерот, во свое 

име. Комисионерот располага со посебно овластување за склучување на определени договори и тој 

настапува спрема трети лица како самостојна договорна страна, со што тој е обврзан кон третото лице за 

исполнувањето на обврските од договорот. Но, со оглед на фактот што работи за сметка на комитентот, 

економските ефекти на договорот му припаѓаат на комитентот
118

. Комитентот и третото лице стапуваат 

во правен однос само кога комисионерот ќе ги пренесе правата и преземените обврски спрема третото 

лице на комитентот (со цесија, индосамент, отстапување на договор, преземање долг), и тогаш доаѓа до 

обединување на правниот и економскиот ефект од комисионото дејствување
119

. 

 Комисионото работење е услужна стопанска дејност која опфаќа, освен склучувањето, и 

исполнување на доверените правни работи, како и вршење на други фактички работи нужни за 

реализирање на правните работи, како што се: сортирање на стоката, пакување, контрола и одржување 

на стоката, складиштење, царинење и друго.  Активноста на комисионерот ги ослободува сите негови 

деловни партнери од сите правни и технички работи поврзани со набавката и пласманот на стоката, а со 

тоа комитентот ги обезбедува своите интереси со оглед на тоа што вршењето на работите ги доверува на 

стручно лице кое одлично го познава конкретниот пазар
120

.  

 

5. ЗАСТАПУВАЊЕТО И ПОСРЕДУВАЊЕТО 

 Како што погоре беше наведено, правната теорија прави јасна дистинкција меѓу овие два правни 

институти (застапување и посредување), иако во практиката на civil law системите често доаѓа до нивно 

мешање и испреплетување. Така, застапникот општо, како и трговскиот застапник, склучува правни дела 

во име и за сметка на застапуваниот, додека посредникот ги поврзува странките, ги доведува во правен 

однос за да тие подоцна склучат договор. Застапувањето и посредувањето имаат неколку заеднички 

карактеристики: нивното место е во сферата на услужните дејности; суштината на двата институти се 

состои во обезбедување, создавање правни врски меѓу различни лица и помагање за склучување правни 
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работи; изникнуваат од сферата на стоково-паричниот промет, па сепак, тоа се два различни правни 

институти кои не можат и не смеат да се поистоветуваат
121

. 

 Посредувањето спаѓа меѓу најстарите работи во стоковиот промет и настанал како најповолна 

форма со која се олеснува склучување на други договори, со поврзување на оддалечени и непознати 

деловни партнери или со пружање услуги во врска со реализацијата на размената. Првобитните облици 

на посредување се јавиле во стара Грција и стариот Рим, по што доаѓа до забрзан развој во средниот век, 

паралелно со експанзијата на трговијата. Во тој период странските трговци можеле да истапат 

единствено со учество на официјални посредници овластени за посредување на одредени пазари, а 

истите биле обврзани на секој трговец да му пружаат услуги на непристрасен начин
122

. 

 При склучување договор и во текот на неговото извршување трговскиот застапник се однесува 

како договорна страна во тој однос, заштитувајќи ги интересите на застапуваниот, додека, пак, 

трговскиот посредник не зазема страна во тој однос и ги заштитува интересите на двете договорни 

страни. Тој мора посредувањето да го врши непристрасно, со внимание на стручно лице, и едноставно 

технички да го извршува налогот за посредување, додека, пак, неговите дејствија немаат карактер на 

правни работи
123

. Од своја страна, трговскиот застапник и застапникот воопшто немаат никакви 

ограничувања во поглед на бројот на субјектите кои ќе ги застапуваат, односно во чие име и сметка ќе 

преземаат правни работи.  

     

6. ЗАСТАПУВАЊЕТО И НЕПОВИКАНОТО ВРШЕЊЕ ТУЃИ РАБОТИ 

 Застапувањето треба да се разликува и од неповиканото вршење туѓи работи кое претставува 

преземање правни и фактички работи за друг без нивно овластување, ако работата не трпи одлагање или 

претстои штета или пропуштање на очигледна корист. Кај неповиканото вршење туѓи работи 

разликуваме две страни: господарот на правната работа (dominus negotii) за кого се презема правната 

работа, и неповиканиот вршител (negotiorum gestor) кој без овластување ги презема дејствијата во име на 

господарот на правната работа со оглед на фактот што работата не трпи одлагање. За разлика од 

застапникот кој презема само правни работи со овластување за тоа, неповиканиот вршител може да 

презема и фактички работи, и тоа без добиено овластување. Неповиканото вршење туѓи работи се 

презема само ако работата не трпи одлагање поради кое може да настане штета (нужно работоводство 

без налог) или може да се пропушти очигледна корист (корисно работоводство), или ако dominus negotii 

не го забранил преземањето на работите
124

. 

ЗАКЛУЧОК 

  Застапувањето, историски гледано, се појавило како едно од првите правно-технички средства 

во функција на работењето за друг. Кога општествените услови и животните потреби предизвикале 

појава на други начини на дејствување за друг, правните теории и практиката се обидувале да му 

признаат на дејствувањето за друг одредени правни дејства на начин што поимот на застапувањето го 

проширувале и на тие други начини на дејствување за друг. Но, потребно е одвојување на застапувањето 

од другите начини на вршење работи и дејствија за друг, каде што лицата кои вршат работи за друг 

имаат својство на странки во правните работи кои ги преземаат, иако истите тие правни работи имаат 

дејство и спрема други лица. Застапувањето е еден од начините на дејствување за друг, но со сопствени 

карактеристики и обележја што го прават различно од другите начини на дејствување за друг, пред се 

поради неговата правна природа. 
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Abstract: Freedom of expression means expression of personal opinions, receiving and sending information 

and ideas without censorship and without influence from any authority. Free expression assumes acceptance and 

tolerance of different attitudes, views, as an important aspect of the democratic process. The right to privacy 

protects a wide spectrum of personal interests - personal integrity and dignity, family life, inviolability of home, 

secrecy of communication. Privacy also implies a certain level of control of personal data and control of 

boundaries in space where individuals can arrange their lives according their own will. Due to the nature of the 

protected interests, freedom of expression and right to privacy are in a latent conflict. Resolving the conflict is a 

delicate issue. It assumes consideration of the facts in favor of each of the rights to determine which right shall 

be given priority in a concrete situation. These rights are neither absolute nor in any hierarchical order, since 

they are of equal value. It is therefore necessary to find a way of balancing the exercise of these two 

fundamental rights. The media's role in the achievement of the balance is essential. In striving to achieve a 

balance, the public interest as a category, cannot be equated with the category "interesting to the public." What 

is usually interesting to general public could mean intrusion into privacy of individuals. This paper highlights 

criteria for weighting the public interest and the public's need to be informed in concrete cases, as opposed to the 

individual interests and the need to respect the privacy of the individuals. The application of appropriate criteria 

is most apparent in situations where there is need for effective balance of the rights, such as media's reporting on 

the private lives of public figures and reporting of criminal investigations and proceedings.  

Keywords: freedom of expression, right to privacy, criteria for balancing  

 
1. INTRODUCTION 

Freedom of expression implies freedom of speech or expression of thoughts and attitude through another form, 

through artistic or other creative work. Freedom of expression represents one of the essential foundations of a 

democratic society and one of the basic conditions for its progress and for the self-fulfillment of one individual. 

Privacy represents an expression of the autonomy and sovereignty of the individuals. The right to privacy 

protects the individuals from publishing information and sequences of their personal life, what person does not 

want to share with others or want to share only with a limited number of others. In private life, right to privacy 

refers to the physical and moral integrity of the person, while in public life having privacy refers to relations 

with other individuals. 

Resolving the conflict between these two rights implicates an answer to the following questions: Where to look 

for the boundary between the general interest and the right to information, as opposed to the interests of 

protecting privacy? How far is it allowed to express freely without violating the integrity of a person? These 

issues particularly arise in relation to media reporting or informing the general public. The media, in general, are 

free to publish information or knowledge they come by and for which publication it is considered that it is in the 

public interest. The conflict is particularly evident when the media informs the public about persons known to 

the general public. It may be politicians, entertainers, people from the business sector, etc. Because of exposure 

to those persons to the public, media often crosses the border of decency, and distastefully exposes the details of 

their private lives. It is because publishing sensations bring profit. Also the media reporting on criminal 

investigations and criminal proceedings is very sensitive. In both situations, the media is calling for freedom of 

expression and the right of others to be informed. However, the exercise of freedom of expression in the 

sensational media is perceived as a potential threat to the right to privacy. The reason for this is the fact that 

reporting is often done under the veil of freedom of expression and right to information. The impression is that 

in the race for profit these media ignore the fact that every person is entitled to a minimum of privacy in 

personal and family relationships. For these reasons, in each particular situation a comprehensive assessment 

should be made in order to take a position on the delicate issue - When the public interest and the interest of the 

general public to be informed, prevails over the individual interest and the need to protect an individual's 

privacy? 

 

2. PUBLIC INTEREST VS. PRIVATE INTEREST 

Determining the scope and the boundaries of freedom of expression and the right to privacy is a sensitive issue. 

The universality of human rights means that the rights are equal for everyone and respect of the rights is an 

obligation for all. However, respect for human rights necessarily means sacrificing a small piece of absolute 
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action of the rights for protection of some higher constitutional values or for protection the rights of others. 

Achieving balance in benefiting of the rights is a delicate process. Certain tension exists among the public 

curiosity about the private life of other persons and the interest of the individual to keep to himself/herself the 

details of their private life. However, the curiosity of the public, can't be understood as a public interest.
125

 In 

this relation, the role of the media is essential. They need to communicate certain information to the public if the 

information is of public interest. Conversely, the media should refrain from transferring information, if there is 

no public interest in transferring that information. The concept by which journalists should be managed is the 

importance and relevance of the information that they publish.
126

 Actually, is that information which would 

plow into the privacy of the particular person is necessary or whether it will affect the purpose of information. 

Basically, the media should be informed about all matters of public interest. What is public interest is assessed 

in each case. The notion of public interest can't be exhausted by a definition. The public interest should be 

weighed in each case and according to the specifics of that case. In any case, the media have the right and 

obligation to report on issues that call attention to the public on current topics. In this context, for example the 

position of the European Court of Human Rights (Handyside v. United Kingdom) is that the media should report 

not only on current issues that are favorably received but also those that may shock or disturb the public or a 

section of the population. Moreover, the European Court of Human Rights (Oberschlick v. Austria, Radio 

France v. France), underlines the need to tolerate sharp criticism and to bear in mind that journalistic freedom 

also implies a certain amount of exaggeration or even provocation. Even the expression that could damage the 

interests of some individuals can't tolerate, if expression is of broad public interest. The European Court of 

Human Rights is guided by the doctrine of "public status" tolerating narrower limits on criticism of private 

individuals against the persons who are exposed to the public. This discrepancy is due to the narrow range of 

issues that are considered private life of a celebrity.
127

 That does not mean that these persons are denied the right 

to respect for privacy. Celebrities have the same general right of privacy that applies to all persons.
128

 However, 

it is considered that they lose their privacy in some way, as the price that they should paid for their popularity. 

But, the fact that a person is publicly known is not sufficient factor to justify the existence of interest by the 

public to be informed about her/his behavior. The public interest should be weighed in terms of each 

announcement. In other words, there is need to determine whether is in the public interest to be informed about 

the case. The public can be informed even for segments of the private life of some person if it is considered that 

it is in the public interest. This particularly applies to persons which hold public offices or use budgetary means. 

However, these releases should not contain offensive connotations, especially in terms of the reputation of 

others. Also the announced should not be solely in the interest of satisfying the curiosity of the public. If 

contested journalistic text refers to work of legitimate public interest, journalists have to prove that such 

information by its nature and purpose, is not suitable to be perceived as rude personal attack.
129

 We must not 

lose sight of the fact that in terms of each person, even those that are widely known to the public, should be 

respected by the so called zone of privacy. It is a zone in which each individual must be able to enjoy the 

legitimate privacy expectations. States have a wide margin of discretion in cases where two opposing interests 

should be balanced and when it should be assessed whether there is "pressing social need" that justified the 

interference with her right.
130

 The margin of assessment may vary in different cases. Margin assessment depends 

on the particular circumstances and characteristics, both in terms of information, and in terms of the person to 

whom the information pertains. For example, for a politician who advocates respect for certain values, it would 

be justified the disclosure of information from which the public can see that he does not respect those values that 

he stands for. So, that publication is in the public interest. The public has a right and need to know about that. 

Identical position has to be taken in terms of information that hint corruption, nepotism and so on. Even the 

publication of information about extramarital intimate relationships may be of public interest if that relationship 

is the basis of corruption, gaining unfair advantages outpouring of budget funds, etc.  
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3. CRITERIA FOR BALANCING THE FREEDOM OF EXPRESSION VS. THE RIGHT TO PRIVACY 

Freedom of expression and the right to privacy are usually confronted in two areas: in the area of media 

informing on the private lives of public figures and in the area of media informing about the criminal 

investigations and criminal proceedings. In these areas use of appropriate criteria for achieving balance between 

the two rights most apparent. Application of those criteria should protect right to privacy of individuals, and 

should not limit the freedom of expression in the same time. 

 

3.1. Media informing about public figures 

Public figures are persons holding public office and/or using public resources and, more broadly speaking, all 

those who play a role in public life, whether in politics, the economy, the arts, the social sphere, sport or in any 

other domain.
131

 Media coverage for this person can be highly profitable for certain sectors of the media. 

However, certain facts relating to the private lives of public figures, particularly politicians, may indeed be of 

interest to citizens. Readers or viewers are voters in the same time, and therefore it could be legitimate to be 

informed of those facts. With Resolution on the right to privacy, Parliamentary Assembly of the Council of 

Europe calls upon the governments of the member states to: 1. Encourage the professional bodies that represent 

journalists to draw up certain criteria for entry to the profession, as well as standards for self-regulation and a 

code of journalistic conduct; 2. Promote the inclusion in journalism training programs of a course in law, 

highlighting the importance of the right to privacy vis-à-vis society as a whole; 3. Foster the development of 

media education on a wider scale, as part of education about human rights and responsibilities, in order to raise 

media users' awareness of what the right to privacy necessarily entails; 4. Facilitate access to the courts and 

simplify the legal procedures relating to press offences, in order to ensure that victims' rights are better 

protected. The Assembly reaffirms the importance of every person's right to privacy, and of the right to freedom 

of expression, as fundamental to a democratic society.  

In the same direction, according to European Court of Human Rights (von Hannover v. Germany) it is relevant 

to measure in each case the following: 

- Contribution of the announcement to a debate of general interest - in other words, it should be estimated 

whether the publication is of such content that will encourage discussion of issues of broad social interest. The 

definition of public interest depends on the circumstances of each case. In certain case, the right to be informed 

can even extend to aspects of privacy. However, the only purpose of those releases should not be satisfying the 

curiosity of the public. 

- How much the person that the announcement refers to is known in public - This criterion is related to the 

fact that public figures must recognize that their status in society attracts increases the pressure on their privacy. 

These are people who perform public functions or professions. The general public knows them and they 

practically live their lives in front of the public eye. Margins of their expectations of privacy should be 

significantly narrower compared with those which the public does not know. 

- The previous conduct of the individual concerned and previous announcement - This criterion takes into 

account the fact whether before the announcement, the corresponding information or photos have already 

appeared in previous announcements, press conferences, interviews, or in any other appropriate manner the 

public was familiar with them. 

- The circumstances in which the picture was taken or the information was obtained - The method of 

receiving the information is relevant in terms of the person and also in terms of the space where the information 

is obtained. Relevant is whether the information is obtained by judicial authorities or police services. For public 

figures, it is relevant whether they were photographed with their consent or without their consent. It is also 

relevant whether the photograph was taken in closed or hidden space where the expectations for privacy are 

greater or in a public space where those expectations significantly narrow down. 

-  Sanction imposed - In cases when freedom of expression or the right to privacy was unjustly violated, then 

appropriate sanctions or restrictions could be ordered. However, between the sanction imposed and the 

legitimate objective of the sanction a reasonable proportionality should exist. 

3.2. Media informing about criminal investigations and criminal proceedings 

In terms of information on criminal investigations and criminal proceedings, certain criteria are determined by 

the Recommendation of the Committee of Ministers on the provision of information through the media in 

relation to criminal proceedings. Appendix to Recommendation contains certain principles concerning the 
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provision of information through the media.
132

 In terms of relation to freedom of expression vs. the right to 

privacy, following principles are relevant: 

Principle 1 - Informing the public - The public must be able to receive information through the media about 

the activities of judicial authorities and police services. Therefore, journalists must be able to freely report and 

comment on the functioning of the criminal justice system. 

Principle 2 - Presumption of innocence - Information about ongoing criminal proceedings should be 

disseminated through the media only when it has not threatened the presumption of innocence of the suspect or 

accused. 

Principle 3 - Accuracy of information - Judicial authorities and police services should provide to the media 

only verified information or information which аrе based on reasonable assumptions. If the information is based 

on assumptions, it should be clearly indicated to the media. 

Protection of privacy in the context of ongoing investigations or criminal proceedings is contained in Principle 

8. This principle implies that trough the media information about suspects, accused, convicted or other persons 

in criminal proceedings, should respect their right to privacy. Particular care should be given to minors and other 

vulnerable groups, as well as victims, witnesses and families of suspects, accused and convicted. In all cases, it 

should be taken into consideration for the harmful effect that can have publishing information allowing the 

identification of these persons. 

 

4. CONCLUSION 

Freedom of expression and right to privacy are fundamental human rights that protect very important areas of 

interest. Placed one against the other, these rights are confronted. Therefore, balancing during their 

implementation is crucial. In the case of overlap of the rights, balance could be achieved by applying the 

appropriate principles and criteria. The balance between these two rights is essential not only to protect the 

autonomy of the person, but also to preserve the freedom of expression and the freedom of information. In a 

situation of conflict when is necessary to be given priority for one of the rights, investigation of all the 

circumstances of the case is essential. It is needed to assess the value of expression, speech, information, etc. 

and to ascertain whether and how this expression is important to encourage useful political or social debate of 

broad public interest. If we are talking about expression that brings with itself those valuable qualifications, a 

priority against the right to privacy could be given. On the other hand, the free expression should not prevail 

against the privacy in situations when unnecessary and profoundly intimate details are taken out (medical, 

sexual, etc.) for one's life under the veil of freedom of expression.  

Will modern states fail to deal with the challenge to ensure freedom of expression and thus guarantee a 

minimum respect for privacy is yet an open question. This particularly applies to the expression through 

sensationalistic media. If we take into account the financial benefit from publishing sensations, then one can 

assume that it will be very hard to provide even that minimum. 
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Abstract: At the beginning of 2006 new juvenile (substantive, procedural and executive) criminal law came 

into effect in the Republic of Serbia.   In this way, Republic of Serbia, ending the criminal law reform and 

following the trends of modern criminal policies of other European countries (France, Germany, Croatia, and 

Macedonia) set the criminal justice status of juveniles in the special, specific way. Among the measures to be 

applied in fighting and preventing juvenile crime educational system has a special place, role, and significance.  

This new structure of educational measures for juvenile offenders in the legal system of Republic of Serbia 

having in minds needs and opportunities of the educational system is discussed in this paper.    
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Abstrakt: Početkom 2006. godine u Republici Srbiji je stupilo na snagu novo maloljetničko (materijalno, 

procesno i izvršno) krivično pravo. Na taj način je, okončavajući reformu kaznenog prava, Republika Srbija 

slijedila tendencije savremene kriminalne politike drugih evropskih zemalja (Francuska, Njemačka, Hrvatska, 

Makedonija), pa je na poseban, specifičan način odredila krivičnopravni status maloljetnika. Među mjerama 

koje se primjenjuju u suzbijanju i sprječavanju kriminaliteta maloljetnika posebno mjesto, ulogu i značaj ima i 

sistem obrazovanja. O novom sistemu vaspitnih mjera za maloljetne učinioce krivičnih djela u pravnom sistemu 

Republike Srbije sa asptekta potreba i mogućnosti obrazovnog sistema, govori se u ovom radu.   

Ključne  riječi: maloljetnik, krivično djelo, vaspitanje, vaspitne mjere. 

 

1.POJAM  I  SVRHA  MALOLJETNIČKIH  KRIVIČNIH  SANKCIJA 

Maljoletničko krivično pravo predviđa dvije osnovne vrste maloljetničkih krivičnih sankcija: 1) vaspitne mjere i 

2) maloljetnički zatvor. To su zakonom predviđene mjere  društvenog reagovanja prema maloljetnim učiniocima 

krivičnih djela koje izriču zakonom određeni organi u cilju  zaštite društva od kriminaliteta kroz vaspitanje, 

prevaspitanje i pravilan razvoj maloljetnika. Vaspitne mjere su osnovna vrsta maloljetničkih krivičnih sankcija. 

One se izriču redovno, po pravilu, uobičajeno
133

.  Mogu se izreći svim maloljetnim učiniocima krivičnih djela 

(kako mlađim, tako i starijim maloljetnicima). Supsidijarno, i to samo izuzetno kada su ispunjeni zakonom 

predviđeni uslovi i sud dođe do uvjerenja da se svrha maloletničkih krivičnih sankcija ne može ostvariti 

                                                           
133

 Licu koje je u momentu izvršenja krivičnog djela bilo mlađe od 16 godina, mogu se izreći samo 

vaspitne mjere bez obzira na to što je u momentu donošenja odluke imao preko 16 godina (rješenje Okružnog 

suda u Požarevcu, Kž. 356/98).  
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primenom vaspitnih mjera, sud može izreći posebnu vrstu kazne – kaznu maloljetničkog zatvora. Međutim, ova 

se kazna može izreći samo starijem maloljetniku kao učiniocu teškog krivičnog djela.  

 Svrha maloljetničkih krivičnih sankcija je dvojako određena. Njihova je, prvo, svrha ista kao i svrha 

svih krivičnih sankcija koja je određena u članu 4 Krivičnog zakonika Republike Srbije134 (KZRS)  - to je 

suzbijanje djela kojima se povređuju ili ugrožavaju vrijednosti zaštićene krivičnim zakonodavstvom. Dakle, 

opšta svrha i maloljetničkih krivičnih sankcija je suzbijanje svih vrsta, oblika i vidova kriminaliteta. U okviru 

ove opšte svrhe svih  (pa i maloljetničkih) krivičnih sankcija, u članu 10 Zakona o maloljetnim učiniocima 

krivičnih djela i krivičnopravnoj zaštiti maloljetnih lica135 (ZOMUKD) iz 2005. godine je posebno određeno da 

je  svrha krivičnih sankcija prema maloljetnicima da se utiče: na njihov razvoj i jačanje njihove lične 

odgovornosti, na vaspitanje136 i pravilan razvoj njihove ličnosti kako bi se obezbijedilo ponovno uključivanje 

maloljetnika u društvenu zajednicu. Ova se svrha može postići na tri načina137: 1) nadzorom, 2) pružanjem  

zaštite i pomoći i 3) obezbjeđivanjem opšteg i stručnog osposobljavanja. Dakle, pri određivanju svrhe ovih 

sankcija zakon je stavio naglasak, težište na vaspitanje, prevaspitanje
138

 i pravilan razvoj
139

 maloljetnika, i to u  

vidu specijalne prevencije
140

.  

Ipak se mora priznati da i ove sankcije, ma kako specijalno-preventivnog karaktera
141

, nisu lišene prinudnog, retributivnog karaktera 

jer njihova primjena ne zavisi od volje maloljetnog učinioca djela, a po sadržini se sastoje u postavljanju 

određenih ograničenja, zabrana, uslovljavanja i ponašanja maloljetnika po određenim uputstvima i nalozima. 

Time je u prvi mah u novom maloljetničkom krivičnom pravu Republike Srbije istaknut zaštitnički model
142

 i model pravičnosti
143

, 

odnosno  specijalno-preventivna svrha maloljetničkih krivičnih sankcija - umjesto ranije zastupane terapeutske koncepcije. 

                                                           
134

 “Službeni glasnik Republike Srpske” br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 i 

108/14. 
135

 “Službeni glasnik Republike Srpske” broj 85/05. 
136

 To je proces osposobljavanja maloljetnika da kroz različita saznanja izgradi sopstvene stvavove 

prema različitm društvenim vrijednostima 
137

 Zakonom postavljeni ciljevi (svrha) vaspitnih mjera se mogu ostvariti na različite načine kao što su: 

izdvajanje iz socijalne sredine ili porodice maloljetnika zbog lošeg uticaja na njegov razvoj, vaspitanje, 

usmjeravanje i pomoć u školovanju ili podvrgavanju određenim medicinskim tretmanima; nadzorom nad 

maloljetnikom od strane roditelja, usvojioca, staraoca ili drugog društvenog organa u cilju da se kroz praćenje 

njegovih aktivnosti uoče i pokušaju otkloniti negativni uticaji i uzroci za neprihvatljivo ponašanje; stručno 

sposobljavanje maloljetnika, što podrazumijeva sticanje društveno korisnih znanja i sposobnosti kroz različite 

vidove obrazovanja; razvijanje lične odgovornosti maloljetnika koje se ostvaruje postavljanjem određenih 

zadataka i dužnosti za čije je kvalitetno i blagovremeno ostvarenje maloljetnik lično odgovoran.  
138

 To je proces otklanjanja štetnih posljedica vaspitne zapuštenosti maloljetnika kroz određeni 

individualni ili grupni tretman - primjenom različitih metoda i postupaka. 
139

 To je stvaranje odgovarajućeg društvenog ambijenta u kojem bi maloljetnik mogao da prihvati i 

poštuje određena pravila ponašanja. 
140

 Na sličan način svrha vaspitnih (odgojnih) mera je određena i u hrvatskom krivičnom pravu - da 

pružanjem zaštite, brige, pomoći i nadzora, te osiguranjem opšteg i stručnog obrazovanja utiče na maloljetnika 

da se on vaspita, razvija cjelokupnu ličnost i da se jača njegova lična odgovornost. Pored toga, svrha je i ovih 

sankcija, kao i krivičnih sankcija uopšte  - da građani poštuju pravni sistem  države, da niko ne učini krivično 

djelo, a da  onaj koji ga je učinio više ne ponovi takvo djelo.  
141

 U cilju ostvarenja zakonom predviđene svrhe vaspitnih mjera, postupanje sa maloljetnicima 

zahtijeva poseban način u skladu sa njihovim uzrastom, ličnim svojstvima i vrstom i težinom krivičnog djela. 

Ovakvo se postupanje zasniva na savremenim principima pedagogije, psihologije, andragogije i sl. U toku 

sprovođenja različitih tretmana prema maloljetnicima posebno se vodi računa o tome da maloljetnika treba 

podsticati da aktivno učestvuje u svom vaspitanju, odgajanju, promjeni svojih stavova i loših navika i razvijanje 

osjećanja odgovornosti za vlastite postupke.  
142

 Zaštitnički model u prvi plan ističe  ličnost maloljetnika, stanje i potrebe takve ličnosti. On, naime, 

polazi od toga da je krivično djelo samo povod za pokretanje krivičnog postupka prema maloljetniku, a da su 

ličnost i interesi maloljetnika od presudnog značaja za sudsku odluku. Žrtva ili oštećeni se nalazi u drugom 

planu. Krivične sankcije u ovom modelu su neodređenog trajanja, a njihovo efektivno trajanje zavisi od 

postignutih rezultata u prevaspitanju, uz prisutnu mogućnost zamjene ili obustave izrečenih vaspitnih mjera, što 

znatno podiže aktivnu ulogu suda u postupku izvršenja izrečenih maloljetničkih krivičnih sankcija.   
143

 Model pravičnosti u prvi plan, naprotiv, ističe žrtvu učinjenog krivičnog dela, kao i interes društva. 

Maloljetnik, njegova ličnost i njegovi interesi jesu od značaja za vođenje krivičnog postupka, ali ne 
prevashodno. Ovaj model traži primjenu alternativnih mjera koje vode diverzionom postupanju prema 
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Osnovne vrste krivičnih sankcija koje zakonodavstvo Republike Srbije predviđa za maloljetne učinioce krivičnih djela 

jesu devet vaspitnih mjera sistematizovanih u tri grupe: 1) mjere upozorenja i usmjeravanja, 2) mjere pojačanog nadzora i 

3) zavodske mjere. Iako zakon ne pravi razliku, u pravnoj teoriji se mogu naći shvatanja prema kome se vaspitne mjere mogu 

podijeliti na lakše (blaže) i teže (strože). Tako se kao lakše vaspitne mjere smatraju mjere upozorenja i usmjeravanja, dok u najteže 

mjere spadaju zavodske mjere. Ovakva podjela vaspitnih mjera odgovara i principu postepenosti u njihovoj primjeni prema kome 

se uvijek primjenjuje lakša mjera ako se tako može postići svrha (cilj) vaspitnih mjera, a tek potom se izriču teže mjere. Ovo 

razlikovanje vaspitnih mjera ima opravdanja  u njihovoj sadržini, uslovima i kriterijumima za primjenu, odnosno u njihovom  

trajanju i načinu izvršenja. 

 

3. POJAM  I VRSTE VASPITNIH MJERA 

Vaspitne mjere su osnovna vrsta krivičnih sankcija koje se mogu izreći maloljetnim učiniocima krivičnih djela, a pod 

određenim uslovima i mlađim punoljetnim licima. To su zakonom određene mjere koje imaju za cilj suzbijanje djela kojima 

se povređuju ili ugrožavaju zaštićene vrijednosti uticanjem za razvoj i jačanje lične odgovornosti maloljetnog učinioca 

krivičnog djela, njegovo vaspitavanje i pravilan razvoj njegove ličnosti, koje izriče sud, a sastoje se u ograničavanju ili 

oduzimanju njihovih sloboda i prava.  

Dva su uslova za primjenu vaspitnih mjera: 1) uzrast od  14 do 18 godina učinioca u vrijeme izvršenja krivičnog djela i 2) 

izvršenje protivpravnog djela koje  je  u zakonu predviđeno kao krivično djelo. To su sankcije izrazito specijalno-preventivnog 

karaktera, ali budući da se radi o krivičnim sankcijama koje su vezane za izvršeno (ili pokušano) krivično djelo - one nužno 

sobom nose i određeni retributivni karakter jer se primjenjuju nezavisno i protiv volje maloljetnika, a uz to se njihovom 

primjenom maloljetnik lišava ili ograničava u određenim pravima ili slobodama ili u pogledu izbora ponašanja  - postavljanjem 

zabrana ili uslova, odnosno naloga i uputstava. 

Novo maloljetničko krivično pravo Republike Srbije predviđa devet vaspitnih mjera. One su sistematizovane u tri grupe 

(član 11 ZOMUKD). To su: 1) mjere upozorenja i usmjeravanja (koje su zamijenile ranije postojeće disciplinske mjere) - a) 

sudski ukor i b) posebne obaveze. Iz sistema maloljetničkih sankcija je izostavljena ranije mjera upućivanje u disciplinski 

centar za maloljetnike, 2) mjere pojačanog nadzora - a) pojačan nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca, b) 

pojačan nadzor u drugoj porodici, c) pojačan nadzor od strane organa starateljstva i d) pojačan nadzor, uz dnevni boravak u 

odgovarajućoj ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloljetnika (novouvedena vaspitna mjera) i 3) zavodske mjere - a) 

upućivanje u vaspitnu ustanovu, b) upućivanje u vaspitno-popravni dom i c) upućivanje u posebnu ustanovu za  liječenje i 

osposobljavanje.  

Budući da u posebnom dijelu KZRS ni kod jednog krivičnog djela nije izričito propisana nijedna od vaspitnih mera, sud je 

ovlašćen da pri odlučivanju da li će i koju mjeru izreći u konkretnom slučaju maloljetnom učiniocu krivičnog djela, 

primjeni onu mjeru kojom će najbolje ostvariti svrhu propisivanja vaspitnih mjera, a posebno da uzme u obzir okolnosti 

navedene u članu 12 ZOMUKD: 1) uzrast i zrelost maloljetnika, 2) druga svojstva njegove ličnosti, 3) stepen poremećaja u 

društvenom ponašanju, 4) težinu djela, 5) pobude iz kojih je djelo učinjeno, 6) sredinu i prilike u kojima je živio, 7) 

ponašanje poslije učinjenog krivičnog djela, a posebno da li je spriječio ili pokušao da spriječi nastupanje štetne posljedice, 

naknadio ili pokušao da naknadi pričinjenu štetu, 8) da li je prema maloljetniku ranije bila izrečena krivična ili prekršajna 

sankcija kao i 9) sve druge okolnosti koje mogu da budu od uticaja za izricanje adekvatne mjere
144

. 

3.1. Mjere  upozorenja i  usmjeravanja 

Prva i najlakša vrsta vaspitnih mjera jesu mjere upozorenja i usmjeravanja koje su zamijenile ranije disciplinske mjere. 

One se izriču kada je potrebno i dovoljno da se takvim mjerama utiče na ličnost maloljetnika i njegovo ponašanje. Dakle, 

njihova primjena dolazi u obzir kada se radi o maloljetnicima prema kojima nije potrebno primenjivati trajnije mjere 

vaspitanja, koji su izvršili bagatelno krivično djelo najčešće iz lakomislenosti i nepromišljenosti kao primarni, situacioni 

učinioci, a ne zbog vaspitne zapuštenosti. ZOMUKD predviđa dvije mjere upozorenja i usmeravanja: 1) sudski ukor i  2) 

posebne obaveze.   

3.1.1. Sudski  ukor 

Sudski ukor (član 13 ZOMUKD) je najblaža vaspitna mjera koja se sastoji u prekoru koji sud u ime društva 

upućuje maloljetnom učiniocu zbog izvršenog krivičnog djela. Sud izriče ovu mjeru ako se iz odnosa maloljetnika prema 

učinjenom krivičnom djelu i njegove spremnosti da ubuduće ne čini krivična djela može zaključiti da je dovoljno da ga samo 

prekori. Pri izricanju ove mjere sud maloljetniku ukazuje na neprihvatljivost, štetnost njegovog postupka i predočava 

mu da mu može biti izrečena druga (podrazumijeva se teža) sankcija ako ponovo izvrši neko krivično djelo. 

Samim izricanjem, se sudski ukor i izvršava. 

                                                                                                                                                                                     
maloljetniku, odbacuje se neodređenost u trajanju izrečenih krivičnih sankcija, lišenje slobode maloljetnika je 

izuzetnog karaktera, a cilj primjene mjera je obeštećenje žrtava, restitucija.    
144

 I drugi inostrani krivični zakoni određuju pravila za izbor vaspitnih mjera prema maloljetnim 

učiniocima krivičnog djela. Tako, u članu 85 švajcarski Krivični zakonik obavezuje  sud da uzme u obzir: 

ponašanje i vaspitanje maloljetnika, kao i socijalni milje u kome je on odrastao, pri čemu pribavlja i 

profesionalno mišljenje o mentalnom i fizičkom stepenu razvijenosti maloljetnika. 
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Prilikom izbora ove mjere, sud mora da vodi računa o vrsti, prirodi i težini učinjenog krivičnog djela, kao i o ličnosti 

njegovog učinioca. Smatra se tako da ne bi bilo opravdano izreći sudski ukor za teža krivična djela (za koja su 

zaprijećene teže kazne), kao ni u onim slučajevima kada ličnost maloljetnika ne daje dovoljno osnova za procjenu da se 

samim ukorom (opomenom) može dovoljno uticati na njega i njegovo ponašanje, posebno da više ne čini krivična djela. 

Da li je primjena sudskog ukora dovoljna vaspitna mjera, zavisi ne  samo od ličnosti maloljetnika, već i od njegove 

spremnosti da više ne vrši krivična djela, pri čemu je od značaja i procjena spremnosti i mogućnosti sredine u kojoj 

maloljetnik živi da pozitivno utiče na njega i tako mu pomogne u prevazilaženju i razrješavanju svakodnevnih problema i 

teškoća u kojima se nađe.  

3.1.2. Posebne obaveze 

Posebne obaveze (član 14 ZOMUKD) su druga vrsta mjera upozorenja i usmjeravanja. Ovo je nova, samostalna vrsta 

krivičnih sankcija za maloljetne (koja se često naziva alternativna mjera) učinioce krivičnih djela, iako je ove mjere 

poznavalo i ranije maloljetničko krivično pravo kao skup posebnih mjera koje je sud mogao izreći maloljetniku, 

supsidijarno uz neku od mjera pojačanog nadzora. Sud može maloljetniku da izrekne jednu ili više posebnih obaveza ako 

procijeni da je odgovarajućim zahtjevima ili zabranama potrebno uticati na maloljetnika i njegovo ponašanje.  

Primjenom posebnih obaveza se teži ostvarenju osnovnog cilja - da se  apelom na sopstvenu odgovornost maloljetnika i 

uz njegovu aktivnu saradnju od njega traži ispunjenje (kvalitetno i u blagovremeno u određenom roku) određene obaveze 

ili postavljene zabrane, uz nužno vođenje računa da se ova mjera ne javi kao “dodatna disciplinska mera“ čija je svrha da 

se maloljetnik dodatno optereti određenim dužnostima i zabranama. Nadzor nad izvršenjem posebnih obaveza vrši sudija 

za maloljetnike suda koji je donio odluku u prvom stepenu. Na njegov zahtjev organ starateljstva je dužan da dostavi 

izvještaj o toku i rezultatima izvršenja ove vaspitne mjere, pri čemu sačinjavanje traženog izvještaja organ starateljstva 

može da povjeri i određenom stručnom licu. 

Prema slovu zakona, sud može maloljetniku da izrekne sljedeće obaveze
145

: 1) da se izvini oštećenom, 2) da u okviru 

sopstvenih mogućnosti naknadi štetu koju je prouzrokovao, 3) da redovno pohađa školu ili ne izostaje sa posla, 4) da se 

osposobljava za zanimanje koje odgovara njegovim sposobostima i sklonostima, 5) da se bez naknade uključi u rad 

humanitarnih organizacija ili u poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja, 6) da se uključi u određene sportske 

aktivnosti, 7) da se podvrgne odgovarajućem ispitivanju i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića 

ili opojnih droga, 8) da se uključi u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ili savjetovalištu 

i da postupa po programima rada koji su za njega sačinjeni u tim ustanovama, 9) da pohađa kurseve za stručno 

osposobljavanje ili da se priprema i polaže ispite kojima se provjerava određeno znanje i 10) da ne može da napusti 

mjesto prebivališta ili boravišta bez saglasnosti suda i posebnog odobrenja organa starateljstva. 

Prilikom izbora pojedinih obaveza sud posebno vodi računa da one budu prilagođene ličnosti maloljetnog učinioca 

krivičnog djela i prilikama u kojima on živi, odnosno da procjenjuje njegovu spremnost da sarađuje u ostvarivanju 

izrečenih mjera. Kada izrekne posebne obaveze, sud maloljetnika upozorava da u slučaju neispunjenja jedne ili više 

obaveza koje su mu određene u ostavljenom roku, one mogu biti zamijenjene nekom drugom obavezom, ali i drugom 

(težom) vaspitnom mjerom. Osim posebnih obaveza maloljetnika: 1) da se izvini oštećenom, 2) da u okviru sopstvenih 

mogućnosti naknadi prouzrokovanu štetu i 3) da se bez naknade uključi u rad humanitarnih organizacija ili u poslove 

socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja, sve ostale posebne obaveze sud može da izrekne u trajanju do jedne godine s 

tim da je sloboda suda široko postavljena što znači da je on ovlašćen da izmijeni ili obustavi od izvršenja sve ili samo 

pojedine izrečene obaveze, zavisno od rezultata koji su postignuti u njihovom izvršenju.  

Kada se radi o posebnoj obavezi maloljetnika da u granicama svojih mogućnosti naknadi štetu koju je prouzrokovao 

krivičnim djelom, sud je dužan da odredi visinu i način naknade štete radom maloljetnika, i to najviše 60 časova u 

periodu do tri mjeseca (koliko najduže može da traje ova posebna obaveza), s tim da se na taj  način ne ometa školovanje 

ili zaposlenje maloljetnika. Ako se pak radi o primjeni posebne obaveze koja se sastoji u obavezi maloljetnika da se bez 

naknade uključi u rad humanitarnih organizacija ili u poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja, zakon je 

postavio ograničenje prema kome maloljetnik može da radi na ovim poslovima najviše 120 časova, i to u periodu do šest 

mjeseci (koliko najduže može da traje ova posebna obaveza), s tim da se na taj način ne ometa školovanje ili zaposlenje 

maloljetnika. Nadzor nad izvršenjem posebnih obaveza vrši sud, tako što u pogledu primjene pojedinih obaveza može da 

zatraži odgovarajuće izvještaje i mišljenje i od organa starateljstva.  

3.2. Mjere  pojačanog  nadzora 

Druga vrsta vaspitnih mjera jesu mjere pojačanog nadzora. One se izriču maloljetniku kada je za njegovo vaspitanje i razvoj 

potrebno preduzeti trajnije mjere, uz odgovarajući stručni nadzor i pomoć, a pri tome nije potrebno maloljetnikovo 
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 Posebne obaveze moraju biti strogo individualizirane. Potrebno je da njihovom primjenom 

maloljetnik uvidi smišljenost i svrsishodnost obaveza koje su mu nametnute, bez obzira na to što su možda i 

preteške za njegov uzrast. Akcenat je ovde na kompenzaciji,  na učenju boljeg načina ponašanja.  
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potpuno izdvajanje iz dotadašnje sredine
146

. Zakon predviđa četiri mjere pojačanog nadzora: 1) pojačan nadzor od strane 

roditelja, usvojioca ili staraoca, 2) pojačan nadzor u drugoj porodici, 3) pojačan nadzor organa starateljstva i 4) pojačan 

nadzor uz dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloljetnika. Pri izricanju neke 

od ovih mjera, sud ne određuje vrijeme njihovog trajanja (što ukazuje na relativnu određenost ovih mjera), već 

zavisno od rezultata koji su postignuti primjenom pojačanog nadzora, odlučuje o njegovoj obustavi ili zamjeni 

dugom vaspitnom mjerom. 

U pravnoj teoriji se ističu brojne prednosti primjene vaninstitucionalnih vaspitnih mjera prema maloljetnicima. Ma 

kako dobro nio organizovan tretman resocijalizacije i prevaspitanja maloljetnika u institucionalnim uslovima, on je 

uvijek praćem, u većoj ili manjoj mjeri, štetnim uticajima koji su prvo vezani za izdvajanje takvog lica iz 

dotadašnje socijalne sredine i njegovo smještanje u novu zatvorenu ustanovu, što kod njega može izazvati psihičke 

traume većeg ili manjeg intenziteta, a što dodatno usložava efikasnost provođenja primijenjenog postupka prema 

njemu.  

3.2.1. Pojačan nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca 

Pojačan nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca (član 15 ZOMUKD) sud izriče ako su roditelji, usvojilac ili 

staralac propustili da vrše potrebnu brigu i nadzor nad maloljetnikom, a u mogućnosti
147

 su da ovakvu brigu i nadzor vrše, 

i to se od njih može sa osnovom očekivati. Ovo su najčešće izricane mjere prema maloljetnicima u dosadašnjoj 

sudskoj praksi. Maloljetnik ostaje u svojoj porodici, što je velika prednost, čak i kada odnosi u porodici nisu 

harmonični, a bez teškoća nastavlja sa školovanjem ili odlaženjem na posao i sl. Ove mjere malo koštaju društvo jer 

su veoma ekonomične, što takođe predstavlja prednost  zbog kojih su ove mjere često izricane. 

Ova mjera može da traje najmanje šest mjeseci, a najviše dvije godine, s tim da sud naknadno odlučuje o njenom 

prestanku. Kad izrekne ovu mjeru, sud daje roditelju, usvojiocu ili staraocu potrebna uputstva i nalaže mu određene 

dužnosti koje treba da preduzme u cilju vaspitavanja maloljetnika, njegovog liječenja i otklanjanja štetnih uticaja na 

njega. Najčešće se radi o dužnostima  u vezi sa školovanjem maloljetnika, njegovim liječenjem, zabranom 

posjećivanja određenih mjesta ili priredbi, odnosno druženja sa određenim licima koja na njega štetno djeluju. 

Roditelju, usvojiocu ili staraocu se dalje mogu dati određena uputstva i savjeti, naročito u pogledu toga kako da 

maloljetnik koristi svoje slobodno vrijeme. Takođe, sud može da odredi da organ starateljstva provjerava izvršenje 

izrečene mjere, kao i da ukazuje pomoć (moralnu, materijalnu, psihološku, savjetodavnu) roditelju, usvojiocu ili 

staraocu u izvršenju mjere.  

3.2.2. Pojačan nadzor u drugoj porodici 

Pojačan nadzor u drugoj porodici (član 16 ZOMUKD) je vaspitna mjera uvedena u krivično zakonodavstvo Srbije tek 

1959. godine. Ona se izriče ako roditelji, usvojilac ili staralac maloljetnika nisu u mogućnosti da nad njim vrše nadzor ili 

ako se od njih to ne može sa osnovom očekivati, pa se maloljetnik smješta  u drugu porodicu koja je voljna da ga primi i 

ima realne mogućnosti da nad njim vrši pojačani nadzor. Za ostvarenje ove mjere potrebno je da postoji porodica koja je 

voljna da primi maloljetnika i da se stara o njegovom vaspitanju i koja je u stanju, objektivno je  sposobna  da utiče na 

njegovo ponašanje.  

Pri izricanju ove mjere sud određuje da organ starateljstva provjerava njeno izvršenje, te da ukazuje pomoć porodici u koju je 

maloljetnik smješten. Ova mjera može da traje najmanje šest mjeseci, a najviše dvije godine, s tim da sud naknadno odlučuje o 

njenom prestanku. Izvršenje ove mjere se obustavlja kada roditelji, usvojilac ili staralac maloljetnika steknu mogućnost da nad 

njim vrše pojačani nadzor ili kada prema rezultatu izvršenja mjere prestane potreba za pojačnim nadzorom.  

3.2.3. Pojačan nadzor organa starateljstva 

Pojačan nadzor organa starateljstva (član 17 ZOMUKD) je vaspitna mjera uvedena u krivično pravo Srbije 1959. 

godine. Ona se izriče kada roditelji, usvojilac ili staralac maloljetnika nisu u mogućnosti da nad njim vrše 

pojačani nadzor, a ne postoje uslovi za primjenu mjere pojačanog nadzora u drugoj porodici. Dakle, to je slučaj 

kada nijedna od prethodnih vaspitnih mjera ne može biti primijenjena, pa se maloljetnik stavlja pod nadzor 

organa starateljstva. Radi se o mjeri supsidijarnog karaktera.   

Ova mera može da traje najmanje šest mjeseci, a najviše dvije godine, s tim da sud naknadno odlučuje o njenom 

prestanku. Dok traje mjera, maloljetnik ostaje kod svojih roditelja ili drugih lica koja ga izdržavaju, odnosno koja se 

o njemu staraju, a pojačan nadzor nad njim vrši određeno službeno lice organa starateljstva (prema mjestu 
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 Vaspitna mjera pojačanog nadzora izrečena učiniocu krivičnog djela u vrijeme kada je bio 

maloljetan, ne može ostati ako je u vrijeme odlučivanja o žalbi  on već postao punoljetan (presuda Vrhovnog 

suda Srbije, Kž. 1706/2000). 
147

 Za primenu ove mjere potrebno je da sud utvrdi da se radi o roditelju, usvojiocu ili staraocu koji su 

inače „zdravi“, te da je učinjeno krivično djelo maloljetnika rezultat njihove nedovoljne brige i pažnje. Radi se, 

pak, o licima koji su u mogućnosti i od kojih se osnovano očekuje da vrše pojačani nadzor nad životom, radom i 

ponašanjem maloljetnika. Stoga je pre izricanja ove mjere potrebno ispitati stav ovih lica kako bi se utvrdilo da 

li su oni spremni da se prihvate složenog zadatka u primjeni vaspitne mjere. To se najčešće može izvesti putem 

„socijalne ankete“.  
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prebivališta ili boravišta maloljetnika) ili drugo stručno lice koje odredi ovaj organ (voditelj nadzora) koje može 

biti stručno lice na nivou lokalne zajednice koje se dobrovoljno javi za obavljanje ove dužnosti. Organ starateljstva 

brine o školovanju maloljetnika, njegovom zaposlenju, izdvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče, potrebnom 

liječenju i sređivanju prilika u kojima živi. Pri tome, drugi državni organi, vaspitne, obrazovne ili druge ustanove 

pomažu stručnom licu organa starateljstva u sprovođenju ove vaspitne mjere. 

3.2.4. Pojačan nadzor uz dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloljetnika 

Pojačan nadzor uz dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloljetnika (član 18 

ZOMUKD) sud izriče ako je uz neku od prethodnih mjera pojačanog nadzora potrebno i angažovanje stručnih lica u 

posebnoj ustanovi koja se bavi vaspitavanjem i obrazovanjem maloljetnika. Uvođenje ove mjere u novo maloljetničko 

krivično pravo u Srbiji je u u saglasnosti sa zahtjevima za uvođenje novih poluinstitucionalnih oblika vaspitavanja 

maloljetnika, uz izbjegavanje njihovog potpunog izdvajanja iz dotadašnje sredine u kojima oni žive.  

Ova mjera može da traje najmanje šest mjeseci, a najviše dvije godine, s tim što sud naknadno odlučuje o njenom 

prestanku. Dok traje ova mjera, maloljetnik ostaje i dalje kod svojih roditelja ili drugih lica koja se o njemu staraju, a u toku 

dana provodi određeno vrijeme u ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloljetnika, ali tako da to ne ometa njegovo 

školovanje ili redovno dolaženje na posao. U takvoj ustanovi se odgovarajućim vaspitnim i obrazovnim  sadržajima utiče 

na budući život i ponašanje maloljetnika u užoj i široj  socijalnoj sredini. O izvršenju ove poluinstitucionalne vaspitne 

mjere stara se organ starateljstva. Dnevni boravak može da traje najduže četiri sata u toku radnog dana u zakonom 

određenom vremenskom periodu. O izvršenju dnevnog boravka vodi se poseban dnevnik rada. Izvještaj o toku i 

rezultatima sprovođenja dnevnog boravka maloljetnika po njegovom isteku, a po potrebi i u toku njegovog trajanja, 

dostavlja se sudiji i javnom tužiocu za maljoletnike, kao i nadležnom organu starateljstva. 

3.2.5. Posebne obaveze uz pojačani nadzor 

Uz vaspitnu mjeru pojačanog nadzora sud može maloljetniku da izrekne jednu ili više posebnih obaveza (član 19 

ZOMUKD). To su, upravo, one posebne obaveze koje predstavljaju samostalne vrste mjera upozorenja i usmjeravanja, i to 

na isti način i u istom trajanju kao što se izriču ove krivične sankcije, s tim što se u okviru određenog vremena njihovog 

izvršenja pojedine obaveze mogu izmijeniti ili ukinuti, zavisno od rezultata koji su postignuti. Pri izricanju posebnih 

obaveza, kao suplementarnih sankcija uz neku od mjera pojačanog nadzora, sud posebno ukazuje maloljetniku i njegovim 

roditeljima, usvojiocu ili staraocu da se u slučaju neispunjenja neke od postavljenih obaveza izrečena mjera pojačnog 

nadzora može zamijeniti drugom (težom) vaspitnom mjerom.   

 

3.3. Zavodske mjere 

Najteža vrsta vaspitnih mjera jesu zavodske mjere (mjere institucionalnog tretmana). One se izriču kada je prema 

maloljetniku potrebno preduzeti trajnije mjere vaspitavanja, liječenja i osposobljavanja, uz njegovo potpuno odvajanje  

iz dotadašnje sredine radi vršenja pojačanog uticaja na maloljetnika. Zavodske mjere se izriču kao poslednje sredstvo 

društva u borbi protiv maloljetničkog kriminaliteta i mogu trajati u zakonom određenim granicama samo koliko je 

potrebno da bi se ostvarila svrha vaspitnih mjera.  

Ove mjere se izriču onim maloljetnicima čija je vaspitna zapuštenost dostigla takav stepen da se njihovo vaspitanje i 

prevaspitanje može ostvariti smo primjenom dugotrajnijih mjera, uz potpuno izdvajanje maloljetnika iz dotadašnje 

sredine u kojoj je ranije živio. Zakon predviđa tri zavodske mjere: 1) upućivanje u vaspitnu ustanovu, 2) upućivanje u 

vaspitno- popravni dom i 3) upućivanje u posebnu ustanovu za liječenje i osposobljavanje. Pri izricanju neke od zavodskih 

vaspitnih mjera, sud ne određuje i vrijeme njihovog trajanja, već o tome naknadno odlučuje u granicama zakonom 

predviđenog raspona ovih mjera. 

3.3.1.  Upućivanje  u  vaspitnu  ustanovu 

Upućivanje u vaspitnu ustanovu (član 20 ZOMUKD) sud izriče kada maloljetnika treba izdvojiti iz dotadašnje sredine i 

obezbijediti mu pomoć i stalni nadzor od strane stručnih lica (stručnih vaspitača). Ovu mjeru izvršava organ starateljstva 

upućivanjem maloljetnika u vaspitnu ustanovu za maloljetnike opšteg tipa, a to je ustanova koja obezbjeđuje smještaj i 

zadovoljavanje vaspitnih, zdravstvenih, obrazovnih, sportskih i drugih razvojnih potreba maloljetnika. U vaspitnoj 

ustanovi maloljetnik ostaje najmanje šest mjeseci, a najviše dvije godine, s tim da sud svakih šest mjeseci razmatra 

da li postoje osnovi za obustavu izvršenja mjere ili za njenu zamjenu drugom vaspitnom mjerom. Maloljetnik u ovoj 

ustanovi može da ostane najduže do navršene  21 godine života.  

3.3.2. Upućivanje  u  vaspitno - popravni dom 

Upućivanje u vaspitno - popravni dom (član 21 ZOMUKD) sud izriče maloljetniku prema kome, pored izdvajanja iz 

dotadašnje sredine, treba primijeniti pojačane mjere nadzora i posebne stručne programe vaspitavanja. Vaspitno - popravni 

domovi su posebne ustanove sa utvrđenim režimom za popravljanje teže vaspitno zapuštenih maloljetnih učinilaca težih 

krivičnih djela. Pri odlučivanju da li će izreći ovu najtežu vaspitnu  mjeru
148

 sud posebno uzima u obzir raniji život 

maloljetnika, stepen poremećaja ponašanja, težinu i prirodu učinjenog krivičnog djela i okolnost da li je prema maloljetniku 
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 U pravnoj teoriji se ističe da je upućivanje u vaspitno - popravni dom najrigoroznija vaspitna mjera 

koja se graniči sa kaznom maloljetničkog zatvora po težini, načinu i postupku izvršenja i dužini trajanja.  
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ranije bila izrečena neka krivična ili prekršajna sankcija. U vaspitno - popravnom domu maloljetnik ostaje najmanje šest 

mjeseci, a najviše četiri godine, s tim što sud svakih šest mjeseci razmatra da li postoje osnovi za obustavu izvršenja mjere ili 

za njenu zamjenu drugom vaspitnom mjerom. U ovom domu maloljetnik može da ostane do navršene  23 godine života.  

3.3.3. Upućivanje u posebnu ustanovu za liječenje i  osposobljavanje 

Upućivanje u posebnu ustanovu za liječenje i osposobljavanje (član 23 ZOMUKD) sud može da izrekne prema maloljetniku koji 

je ometen u psihofizičkom razvoju (gluv, slijep, glovonijem, lice sa fizičkim oštećenjem ili invaliditetom) ili maloljetniku sa 

psihičkim poremećajima. Ova se mjera može izreći i umjesto mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u 

zdravstvenoj ustanovi ako se u posebnoj ustanovi za liječenje i osposobljavanje može obezbijediti čuvanje i liječenje maloljetnika i na 

taj način postići zakonom predviđena svrha ove mjere bezbjednosti. U  tom slučaju ova mjera može da traje sve dok je to potrebno radi 

liječenja ili osposobljavanja maloljetnika, ali kada to lice navrši 21 godinu, tada se izvršenje ove mjere nastavlja u ustanovi u kojoj se 

inače izvršava medicinska mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja.  

Maloljetnik u posebnoj ustanovi za liječenje i osposobljavanje može da ostane najviše tri godine, s tim što sud razmatra svakih šest 

mjeseci da li postoje osnovi za obustavu izvršenja mjere ili za njenu zamjenu drugom mjerom. Ukoliko je ova vaspitna mjera izrečena 

umjesto mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog  liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, maloljetnik u posebnoj ustanovi za 

liječenje i osposobljavanje ostaje sve dok je to potrebno, a kada navrši  21 godinu života, izvršenje mjere se nastavlja u  ustanovi u kojoj 

se inače izvršavaju medicinske mjere bezbjednosti (u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u sastavu Uprave za izvršenje zavodskih sankcija).   

 

4. ZAKLJUČAK 

Zaokružujući reformu kaznenog prava krajem 2005. godine, Republika Srbija je slijedila tendencije savremene 

kriminalne politike drugih evropskih zemalja, pa je na poseban, specifičan način odredila krivičnopravni status 

maloljetnika. Ta specifičnost se ogleda u više pravaca: 1) donijet je lex specialis - poseban Zakon o maloljetnim 

učiniocima krivičnih djela i krivičnopravnoj zaštiti maloljetnih lica čime su maloljetnici u svom 

krivičnopravnom položaju u potpunosti odvojeni od statusa punoljetnih lica kao učinilaca krivičnih djela, 2) 

određena je posebna nadležnost okružnih sudova za postupanje u krivičnim predmetima maloljetnih učinilaca 

krivičnih djela, 3) predviđena je obavezna specijalizacija lica koja u organima krivičnog pravosuđa učestvuju u 

krivičnom postupku prema maloljoletnim učiniocima krivičnih djela (uz prethodnu obuku i izdavanje licenci - 

“certifikata”) i 4) pored krivičnih sankcija zakon je prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela predvidio 

mogućnost izricanja posebnih mjera sui generis - vaspitnih naloga (uputstava ili preporuka) - kao sredstava 

restorativne pravde kojima se izbjegava pokretanje ili vođenje krivičnog postupka.  

Na taj način su sve odredbe materijalnog, procesnog i izvršnog karaktera, u odnosu na maloljetnike kao učinioce 

krivičnih djela, izdvojene u posebnu cjelinu koja se uslovno može nazvati “maloljetničko krivično pravo”. 

Ovakvo rješenje svakako predstavlja kvalitetni pomak u zakonskoj regulativi prema maloljetnim učiniocima 

krivičnih djela, odnosno maloljetnim licima kao oštećenim (žrtvama krivičnih djela).   

Kratko vrijeme primjene novog sistema maloljetničkih krivičnih sankcija ne daje dovoljno osnova za procenu 

efikasnosti propisanih rješenja, ali je za očekivati da će zakonita, efikasna, kvalitetna primjena ovih rješenja 

doprinijeti smanjenju učešća maloljetnika u strukturi i dinamici kriminaliteta. Uostalom, stručna javnost to i 

očekuje. 
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Abstract: Writing the article was motivated by the knowledge about the issue possession under its legal nature, 

whether it is factual power or right. Analysing whether the possession is actual power or the right to contribute 

to a better understanding of the possession because people daily in some sort of possession of the goods or 

rights, so you should know what they represent. The goal is to motivate people to gain possession of the 

property and rights and benefit from them. Possession as factual authority has meaning from a theoretical point 

of view, but also in terms of people, because possession is an institute that is directly related to their goods and 

rights. 

Keywords: possession, ownership, maintenance, fact, goods. 

 

I. Introduction 

Question whether  the possession is factual power or law  in legal theory has its roots from the time of its 

occurrence. So in Roman law regarding the legal nature of the possession were divided opinions. According to 

one opinion, it is characteristic of classical Roman law, the possession is seen as a fact independent of the law to 

speak after sentence “Ownership has nothing to do with possession-Nihil commune habet proprietas cum 

possessionis.”
149

 Accordingly it was considered that possession does possess most of the actual item-Possessio 

plurimum facti habet. It was thought that possession is not law, but the fact-Possessio non iuris est, sed facti. 

As a result of this understanding, possession does not automatically revival after the return of the Roman citizen 

from captivity, so it all seems to purely twist of words that possession also not a law.
150

 

According to the second opinion, which reflects the post classical Roman law, possession is a fact and law.-

Possessio non tantum corpori, sedet iuris est.
151

 

In the Justinian Code (Collection of court decisions issued 529, completed 534 years in one of the 12 books) 

highlights: “no one can doubt the fact that possession has two bases, one of which is tied to the law, and the 

other consisting of a natural posture”. 

Similar is the position of the Roman jurist Pipijan according to which: “People who are subordinate to others' 

power can hold the item that enters the pekulij, but can not be owners and rulers, because possession is not only 

actual power, but it also refers to the law”. Later in the first civil codes enacted in the 19th century, it was 

adopted perceptions that the possession is the law. 

So Austrian civil law, possession numbered itself the real rights. However, in more recent civil codes adopted 

later in the 20th century, possession is not understood as a right but as a fact. 

According to tradition, and today the ruling conception, possession count as actual power of things. In support 

of this position is the opinion of a number of legal writers. 

So, according to A. Đorđevic, possession is displayed first and the closest such a factual situation (factum). 

Possession is the only actual power and authority and nothing more, and not a right.
152

 

According to Č. Rajačić, possession factual situation protected by law. Possession enter into the legal field, but 

it is not right. Right in the subjective sense contains in itself the power of a person to seek, factual situation 

which does not correspond to his right to comply with law. In possession, the contrary factual situation must 

exist (because without it there is no possession) to the subjective right would occur.
153

 

According to M. Vuković, under possession means actual relationship between people and objects, along with 

boiled will stick as his or carried over it a right in their favour.
154
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According to A. Gams, possession is the actual power of things. In contrast, ownership is legal authority. Owner 

rule has actual authority to boil, it aims to item factual and economic exploits. Therefore, it is generally a ruler. 

But ownership and possession do not always coincide.
155

 

For V. Spaić, possession is just a fact, facts that truth entails certain legal consequences and enjoys legal 

protection, but in itself is not any law and protection of tenure with the lawsuits protecting only the factual 

situation that existed before the disturbance. There are not going to deliver the legal powers that do not exist in 

possession, only to establish the factual power of the former estate.
156

 

According to M. Vedriš-P. Klarić, possession factual situation protected by law. Firstly possession without 

doubt an actual relationship between man and things. However, this relationship should be used for economic 

exploitation of the goods. Because he regards as a rule is not only a fact, but a set of facts, and that means facts 

which normally ends at a time, but time should not last long. The economic exploitation of the goods does not 

consist in the possession of a single act. The notion of actual power, it makes sense wider than that of fact.
157

 

According to A. Romac, possession is an actual power weight item, regardless of the law, or whether ruler or 

not there some law that gives authority to the factual power. Consequently, possession is just a fact, facts that a 

certain expression in the law, therefore it is called legal, legal fact.
158

 

According to O. Stanković possession can be defined as the effective administration of things, whether carried 

out on the basis of a subjective right or extra-legal basis and whether the ruler believes is authorized to perform 

the actual power.
159

  

According to R. Živkovska, possession is really a subjective right, but the actual power of the things that exist 

independently of the subjective real right.  The law regulates the actual power with legal norms, so possession is 

legal category that is one of the central institutions of civil law.
160

 

According Ehrencvajg, possession is itself regarded the government established the basis of the item, placing it 

under one's will, whereas not taken into account our authority for that setting.
161

  

According to R. Paund, from the angle of the legal concept of possession can be defined as actual physical 

power (or control) of an object with a will (or intent) that power (control) to be carried out in own purposes.
162

  

According Garajs, possession is an institute of individual rights or the right thing to do but a fact. But it can be a 

consequence of: a) Individual rights (eg. The property) and b) The reason for the creation of individual rights 

(eg. The maintenance, possession of the land without the right to property, which in English law leads after 

expiry of the specified period to extinguishing the right of ownership), so in some cases the mere fact of the rule 

of goods protected from harassment.
163

 

According to Randi, possession is an external act based opportunity for self-rule over the items.  

Possession is the fact because: 

a). The actual nature does not change by law binds him some legal consequences. And other facts right binds 

some consequences, so they do not become right just because (eg. The fact of human existence is getting legal 

ability, maturity is obtained legal capacity....). 

b). Possession is not right because it protects against autocracy. To possession because a right, there must be a 

requirement of the ruler to all third parties for them to refrain from autocracy and if such a requirement does not 

exist possession. 

   c). Possession is not right just because the positive law modifies the terms of its acquisition and loss. Although 

the law often recognized as occupancy situations where there are all the elements of possession, and those 

situations where they are not recognized as possession, possession with it becomes legal power of entities in 

terms of some things (subjective right). 

Randi also indicates that possession can be subject to legal transactions, because the fact of the rule of law bind 

various legal consequences that can then be legal operations, (meaning possession can sell, rent, etc.). But the 

legal cases can not be transferred possession (because it is a fact) but only with preparing the possibilities of 

acquiring possession of those who acquire. Possession means no any law in particular can be a real right. Yet 
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nothing stands in the way, possession be called legal relationship, so in that sense the law is regulated and 

legally protected. But to establish that possession is a right is still far.
164

 

According Holms, when we say that a person has possession, we immediately confirm that all the facts that fall 

within a certain set of facts related to it and thus directly or tacitly declare that the right of such person will 

recognize the advantage that in such a state is provided. Contract or property, and any other material legal 

concept can be analysed in the same way, and so should be released. The only difference is that the possession is 

appointed facts and suggest or assume any legal consequences, while ownership always, and deal with more 

uncertainty and reluctance to appoint consequences and suggest facts.
165

 

Ž. Perić says that the possession is such a tangible touch the face of a certain item, in which that person is the 

owner of that item and used in a way only an item proprietor has the right to do so.
166

 

According to R. Legradić possession or ownership is not only the actual relationship of entities and goods, but it 

is also a social relationship to the exclusion of other subjects of authority over the items. In other words, 

possession or ownership is a basic part of the property, its economic content devoid of legal update.
167

 

According to S. Krneta, possession of talk as to institute the law, because in any society do not recognize 

possession, neither ruler considered each individual item to have its own power, which uses and actually 

enjoyed, though the ruler is in a spatial relationship to the item. Though essentially a fact, not a right, any actual 

relationship is therefore our possession in a legal sense. Even one actual relationship in which a given society is 

recognized as a condominium to enjoy its advantages, especially legal protection.
168

 

According to G. Geršić, possession is not only a legal right, but a behaviour or behaviour that animal rights were 

taken into account, which connects the certain legal consequences for which law prescribes rules. The legal 

protection of the possession as such is given, it becomes the subject of positive legislation and the objective of 

the law. By possession recorded in the area of law its natural term, which in its essence, naked fact becomes a 

legal concept and the very possession becomes legal behaviour. But that possession is not right, not at all 

considered to denote possession as a legal behaviour, so much is rightly regulated and protected by legal 

means.
169

 

Otto Girke out that possession is really powerful things, but the controversy over whether possession of Roman 

law is a naked fact, with legal action or just right: today's tenure as Gewere can be understood only as a legal 

relationship rooted in property law. It not only joined the legal actions, but he is himself legally qualified 

authority on things that no matter what material is legal situation, acquires an independent legal position of the 

formal kind, so is displayed as a personal subjective right.
170

 

According to D. Aranđelović, possession is not a right, it is a phenomenon that stands outside the law. But 

although possession is not right, however it is valid for the right. Consequently a person who is the ruler of an 

item in terms of item that keeps arising between him and others certain rights and obligations that are rightly 

protected.
171 

According Dernburg, ownership is not a right, it is a phenomenon that stands out for the right, although 

ownership is a base for many rights. When would abolish any legal order or it would not have disappeared 

possession. As a real power of humans on things, would last possession remains a condition for human 

survival.
172

 

According Vinšajd, possession is not right and it stands so completely, that it actually cannot also be defined, as 

fact until such facts are not set against the law.
173

 

According to M. Žuvela, possession is not really right, but a presumption of individual property rights.
174

 

According Karbonie, possession is real power which cannot be separated from the law. The consequence if so, 

seems a pure distortion, saying that possession is also not right.
175
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Moil, says that without doubt, possession differs from ownership that is required for the existence of a de facto 

relationship between a person and an object (item) and wail that is a fact. There is no doubt that it entails legal 

consequences, so if it looks so that it is purely a rollover of the words that the possession is well and right.
176

 

According to N. Gavela, none of them is no ordinary social fact, but also the legal fact of the existence legal 

order binds specific legal actions. Possessed meet and factual and legal. The existence of any relation to the 

actual power, the actual object belonging to the entity is a fact, but a fact that possession only if the legal order 

so classify. Determining the essential properties of the holding gives the elements of the definition of 

possession. Obviously to help them genus proxium - relatively permanent social relationship with any entity or 

that most of them actually have authority in respect of a particular object-in other words the fact that the object 

belongs to a particular entity or entities. A differentia specifics of the facility are meeting the criteria, norms of a 

legal system set to distinguish the possession of other social relations.
177

 

According Tutunđiev Đorđi, possession has its economic definition under which it is "economic power over the 

item, any actual power that provides an economic interest."
178

  

Contrary to the presented ideas that possession is just factual (real) power, a phenomenon that stands out from 

the right legal behaviour, though in reality it is a fact and there is an impression that in terms of its consequences 

is the same law, some authors believe that the possession is a fact and right and some go even further and 

advocate the view that the possession is right. 

According to M. Jovanović, the possession by its occurrence is only the fact, but the duration is right.
179

 

According to L. Marković, the question of the legal character of possession is purely relative nature, so then it's 

best possession to be considered as a fact and as a right, therefore the view of what it is hearing. On the one 

hand the possession is pure fact, because denotes actual relationship to the power of a person with the item. But 

the other side of this fact is based the authority of the ruler to keep the item and to possibly seek protection from 

the authorities in case of harassment. By actually ruler enjoys protection in terms of its factual authority over the 

property and he appears as a title of a subjective right sui generis. It is the right of a particular type and nature 

and intensity, it is temporary and must be removed before the hard right.
180

 

B. Vizner out that possession is the actual power which may cause the creation, modification and termination of 

the right. For example, if qualifying takes some possession by law specified time, it leads to maintenance, which 

means the actual power is transformed into legal power.
181

 

According to O. Kadriu, on the basis of the theories and legal standpoints in Roman law with special emphasis 

on the standpoint of the modern (contemporary) real right, we are of the opinion that possession or the possessor 

factual authority of goods or power. As such, it does not belong to a group of real rights. But it's still right and as 

such belongs to a group of so-called subjective civil rights in the broadest sense. And as a subjective right, 

possession contains a predefined round of legal powers. The powers belong to its title, actually belong to the 

ruler or the possessor of goods or rights. Taking into account the attributes of possession and its possible 

modalities, science and jurisprudence recognizes different situations of possession.
182

 

According Savinji, it is clear that the possession itself, in its original idea is a simple fact: also certain is that it is 

related to legal consequences. Accordingly, possession is both fact and law, in his being a fact, but their effects 

and this is right twice a significant relationship is necessary for important purposes. As the possession it is no 

legal relationship to the violation of our possession it is no legal injury and will be a violation even if disruption 

of possession violates at the same time and another right. Indeed, possession may appear as fact, but in certain 

situations may occur as a right also to practical legal nature is twofold.
183

 

The notion that the possession is right and real right advocated by:  Hajneri Han, M. Bartoš, A. Rušnov, B. 

Blagojević, L. Urošević, R. Jering and Puhti.   

Standpoint that possession is a right acknowledged in the Austrian Civil Code (308) and Serbian Civil Code 

(197). Klang, the famous commentator of the Austrian Civil Code explains the attitude of the Austrian 

legislator, with this love to give possession of knowledge that can be inherited and passed, and it can only be 

recognized if he does.
184
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According to D. Stojanović, when talking about the list of real rights, including among them the possession. 

This view probably stems from the fact that possession cannot exist as a legal authority to govern its own 

item.
185

 

However, from all the above views about the dilemma of whether possession is actual power or the right, in 

most cases they insist on possession of such facts or factual power of things.  

From what we can conclude, it appears that possession is the actual relationship that is followed by the actual 

power of things. The actual relationship is confirmed by the existence of forms of tenure such as (successor and 

indirect possession), who have not established effective administration of things. The actual power is essentially 

a topological feature of possession, no matter that it is not always required for possession exists, so to speak as 

the possession of actual power. 

Possession is not right and therefore possession is not recorded in the public records. The existence and nature 

of tenure can best be seen with a personal observation, but also indirectly by inspecting the Agency for Real 

Estate Cadaster. There is a possibility of recording the possession in the services of the Real Estate Cadaster, 

when it comes to gift agreement that transfers the property right without handing over the subject of the contract 

SIPA possession receiver.
186

 

Possession is a relatively lasting relationship and as such enjoys legal protection and persists until suppressed by 

the stronger right. If possession would be a subjective right, in which case review would be complete. 

Accordingly possession is actual power and not a right. This is especially apparent in proceedings before a court 

when a person requires protection of tenure. In civil proceedings due to disturbance of possession shall not be 

allowed for stronger right. If the possession would be right, in which case the objection of this kind would be 

allowed. General rule is that the court litigation protection from disturbance of possession, the defendant cannot 

invoke his right, which it enjoys in relation to the disputed item. Only in Soviet and Anglo-American law in 

disputes of this nature allowed discussion on the issue of right to possession. Possession does not enjoy absolute 

protection, but as a factual situation objectively protected by law only in certain cases of obstruction. 

So we conclude that possession is actually just the actual power of a person over a certain item or perform the 

content of a right. So, this determination of possession is accepted and the "Law on ownership and other real 

rights" applied in the country and in the relevant codes of other states and as such appropriate and undoubtedly 

expresses the legal nature of the possession as a factual power or the term "possession" and not a "right of 

possession". 

Yet, although possession is actual power, flow time can through appropriate legal institutes such as 

maintenance, be a prerequisite for obtaining which we think its role is a great and important law in general. 

From all above mentioned implies that what will be the nature of the possession in most cases mentioned as a 

possession, will depend on the existing legal regulation of existing ownership and legal relations that have yet to 

develop a possession as such will need to respond to them. 
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Abstract: This paper presents a review of the actions of the police in cases of violent crime, which has very 

disturbing proportions in recent years . The problem of violent crime is analyzed in terms of police conduct and 

relationships of internal affairs, not only in terms of individual criminal acts involving violence, but by violent 

crime considered as a whole. Role of the police to confront violent crime is very high because the police carrier 

formal responses to crime and a key factor in the fight against all forms of violence. Police actions in cases of 

violent crime, as in other cases, the offense, based on the principles and rules of police procedure prescribed by 

laws and bylaws. In addition to traditional repressive approach, special attention is given to the preventive 

approach to treatment which in many countries has given excellent results. Under the influence of the serious 

consequences of violent crime, as well as the growing fear of the citizens due to the increase of the most 

dangerous forms of violent crime, a number of new, customized approach to community policing and police 

misconduct in the control of such violent behavior and violent crime. 

Keywords: violent crime; reaction; the police; treatment; sanctions, prevention, community policing 

 

POSTUPANJE POLICIJE U SLUČAJEVIMA NASILNIČKOG KRIMINALA 
Ljupka Petrevska, PhD 
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Sažetak: U radu je prikazan osvrt na postupanje policije u slučajevima nasilničkog kriminala koji  u poslednje 

vreme poprima zabrinjavajuće razmere. Problem nasilničkog kriminala analiziran je sa aspekta policijskog 

postupanja i odnosa organa unutrašnjih poslova, ne samo prema pojedinim krivičnim delima sa elementima 

nasilja, već prema nasilničkom kriminalitetu posmatrano u celini. Uloge policije u suprostavljanju nasilničkom 

kriminalu je veoma velika jer je policija nosilac formalne reakcije na kriminaliete i ključni faktor borbe protiv 

svakog oblika nasilja. Policijsko postupanje u slučajevima nasilničkog kriminala, kao i u drugim slučajevima 

izvršenja krivičnog dela, zasniva se na pravilima i principima policijskog postupanja propisanih zakonskim i 

podzakonskim aktima. Pored klasičnog represivnog pristupa, posebna pažnja data je na preventivni pristup u 

postupanju koji je u mnogim državama dao odlične rezultate.  Pod uticajem teških posledica nasilničkog 

kriminaliteta, kao i rastućeg straha građana zbog porasta najopasnijih formi nasilničkog kriminaliteta, pojavljuje 

se niz novih, prilagođenih pristupa angažovanju policije i policijskom postupanju u kontroli takvih nasilničkih 

ponašanja i nasilničkog kriminala. 

Ključne reči: nasilnički kriminalitet; reakcija;  policija; postupanje; sankcija, prevencija, community policing  

 

UVOD 

Fenomen nasilja sveprisutni je fenomen u društvima današnjice. Kao negativna društvena pojava, nasilje 

karakteriše ljudsku civilizaciju od najstarijih vremena do danas, stvarajući atmosferu straha, nesigurnosti i 

osećaja ugroženosti, kako ličnog fizičkog i psihičkog integriteta, tako i imovine ili pak zakonom zagarantovanih 

prava. Iako ga nasilje prati od samog nastanka civilizacije, tek sa pojavom države, kao složene i ozbiljne 

institucije, nastaju i prvi oblici reakcije na nasilje koji se zasnivaju na sistemskom i organizovanom postupanju 

relevantnih institucija. Tako umesto dosadašnje isključive moralne ili društvene osude, nasilje biva markirano i 

kao ozbiljan društveni problem koji ugrožava ne samo pojedince, članove društva, već i društvo i državu kao 

celinu. Ovaj problem navodi prvobitne države na formiranje relevantnih institucija koje imaju za cilj da od 

agresije i nasilja, sačuvaju društvene vrednosti, osnove državne vlasti i osnovne postulate države kao celine. 

Nasilje tako postaje problem državne vlasti kome treba stati na put. 

Kroz istoriju, oblik društvene reakcije na nasilje i kriminalitet sa elementima nasilja, se menjao krećući se od 

plemenske moralne osude do savremenog, institucionalnog prustupa zasnovanog na reakciji policije, sudova, 

tužilaštva. 

Kriminalitet sa obeležjima nasilja, u današnje, savremeno doba, poseban je problem koji zahteva ozbiljan 

pristup jer su posledice ovog oblika kriminaliteta izuzetno velike i itekako vidljive. 

U radu koji je pred nama, problem nasilničkog kriminala analiziran je sa aspekta policijskog postupanja i odnosa 

organa unutrašnjih poslova, ne samo prema pojedinim krivičnim delima sa elementima nasilja, već prema 

nasilničkom kriminalitetu posmatrano u celini. U tu svrhu, analiza koja je pred nama imaće za cilj da predstavi 

ulogu policije u svemu tome. Pored toga, u redovima koji slede, pored  vršenja analize postupanja policijskih 

http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artak=kriminalitet
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artak=nasilje
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artak=kriminologija
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službenika, procedura i načina postupanja, u cilju unapređenja ovih postupaka, kao naučni cilj rada ističe se 

naučno objašnjenje ovih procedura. Ono podrazumeva naučno saznanje o mestu i ulozi policije i pojedinih 

preventivnih mera na sprečavanju naislničkog kriminala, njihovim odnosima, uslovljenostima, pravilnostima i 

zakonitostima koje se manifestuju u praksi a što može voditi i naučnoj prognozi u krajnjem slučaju, kao 

najvišem nivou saznanja. Ostvarivanjem naučne prognoze kao najvišeg cilja na osnovu tendencija uzroka, 

efekata pojedinih preventivnih mera, njihovog vrednovanja i rangiranja, stvaraju se uslovi za predviđanje 

potencijalnih  događaja i, shodno tome, efekata i rezultata mogućih, dodatnih, mera prevencije nasilničkog 

kriminaliteta, kao izuzetno negaitivne društvene pojave. U svemu tome, praktični ciljevi istraživanja, 

determinisani nivoom naučnog saznanja o predmetu istraživanja i usmereni su najpre ka praktičnoj 

upotrebljivosti rezultata istraživanja. Dakle, u kontekstu ovog rada, analiza postupanja polcije u slučajevima 

nasilničkog kriminaliteta, uz poseban osvrt na prevenciju i preventivnu sferu aktivnosti nadležnih subjekata od 

ogromne je koristi i za samo društvo. Rezultati ovog istraživanja imaju za cilj da probude svest i ukažu na 

potrebu preventivnog pristupa problemu nasilničkog kriminala, gde policija svojim postupanjem treba da ima 

ključnu ulogu. Takav način mora da  dovede do razvijanja i implementacije novih metoda, formiranja novih 

društvenih subjekata kako bi se teške posledice nasilja i nasilničkog kriminaliteta u što je moguće većoj meri 

eliminisale. 

 

1. POJAM NASILJA I NASILNIČKOG KRIMINALA 

Surovi uslovi života i rada u kojima bivstvujemo, “obogaćeni” raznim oblicima nasilja opšta su pojava u 

savremenom svetu, sa tendencijom porasta, što posebno zabrinjava. U traženju uzroka navode se različita 

mišljenja, ali opše prihvaćene teorije još uvek nema. Uzroci se traže u prirodi čoveka i u društvenim uslovima u 

kojima živi. Kriminologija je posebno zainteresovana za pitanja nasilničkog ponašanja, jer delikti u kojima 

postoje razni oblici nasilja poprimaju sve šire razmere. 

Postavlja se pitanje, šta je zapravo nasilje, i kako se definiše?! Šta je nasilničko ponašanje i kako ono vodi ka 

kriminalu? 

Ova pitanja, iako naizgled laka, zahtevaju znatno dublji pristup. Ovaj pristup, primarno je multidimenzionalan i 

multidisciplinaran jer je nasilje, kao negativna društvena pojava, posledica mnoštva faktora, uslova i uzroka, 

koji se ne mogu posmatrati i shvatati isključivo sa jedne tačke gledišta i sa jednog aspekta posmatranja. Problem 

nasilja, svepristutni fenomen u našem društvu od najstarijih vremena pa sve do danas, problem je sa kojim će se 

čovečanstvo sve više i u sve većoj meri susretati. Stoga, prvi korak ka njegovom rešavanju je ulaženje u srž 

problema i shvatanje njegove etiologije i fenomenologije a potom iznalaženje adekvatnih metoda i subjekata za 

borbu protiv istog. 

 Dakle, poćićemo od samog pojma i shvatanja nasilja i nasilničkog ponašanja a potom i njegove 

uzročnosti. Nasilje, kao složen društveni, politički, kulturni, psihološki i etički fenomen privlačeći pažnju  

filozofije, sociologije, etike, psihologije, prava, kriminologije i drugih disciplina, nije pak, do današnjeg dana 

definisano jedinstveno, univerzalno i na potpuno identičan način, bez obzira na toliko interesovanje. Svaka od 

navedenih disciplina, pokušala je, sa svoje tačke gledišta da iznađe i definiše nasilje a sa njim i srodne pojmove 

nasilničkog kriminaliteta ali se svi svode na upotrebu sile, pretnje, ili zloupotrebu moći prema drugom licu. 

Danas, kada je nasilje znatno prisutnije i vidljivo u mnogim oblastima i sferama ljudske delatnosti, značenje 

kriminaliteta nasilja postalo je šire i značajnije. Razlog tome mogu biti i različite manifestacije nasislja, od 

fizičkog, psihičkog do seksualnog…(Konstatinović – Vilić, Nikolić – Ristanović, Kostić, M. 2009: 111).  

Shodno tome, do danas  je od strane brojnih autora napravljen veliki broj definicija nasilja pa se tako u 

Oksfordskom rečniku nasilje definiše kao „protivpravna upotreba fizičke sile i pretnje, da će se sila 

upotrebiti”.Sa sociološkog aspekta čini nam se da je najprihvatljivija definicija da: „nasilje obuhvata sve one 

akte i aktivnosti koji se mogu označiti kao upotreba, ili pretnja upotrebom sile od strane subjekta (nasilnika), u 

odnosu na  objekat (žrtvu), bez obzira na to o kojoj vrsti sile se radilo, s ciljem da se žrtvi, posredno ili 

neposredno, nanese bol, ili kod nje izazovu strah i patnja, kako bi se njeno ponašanje stavilo pod kontrolu 

izvršioca nasilja” (Mimica, Bogdanović, 2007: 346). 

Iako je prva asocijacija kada se pomene nasilje -  da se radi o nasilničkom ponašanju koje je isljučivi problem 

žrtve, izvršioca, policije, tužilaštva i suda, zapravo grešimo mnogo.  Nasilje, kao ektremno negativna i 

nepraihvatljiva društvena pojava veliki je problem celog društva jer, etiološki posmatrano, problem nasilja, više 

ili manje postoji i egzistira u okolini svakog čoveka. Bitna karakteristika nasilja, pored povrede i pretnje da će se 

povrediti život i telo, je strah. Upravo, strah od kriminaliteta, u najvećoj meri zasniva se na strahu od nasilja. 

Zbog toga, strah od nasilja je isto toliko ozbiljan problem savremenog društva kao što je kriminalitet nasilja. 

Uzalud mnogi kriminolozi dokazuju empirijskim podacima kako u većini država danas više ljudi strada u 

saobraćajnim nesrećama, nego od ruke drugog čoveka, da kriminalitet belog okovratnika i korupcija ugrožavaju 

živote i zdravlje više ljudi od takozvanog uličnog kriminaliteta. Građani i funkcioneri pravosuđa i dalje su 

fascinirani fenomenom nasilja i činjenicom da žrtva „uličnog zločina” može biti svako i to u bilo kom trenutku 
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(Ignjatović, 2011: 264). Upravo zbog toga, kod njih ne nailazi na odgovarajući odziv ukazivanje na statističke 

podatke, ili apstraktne brojke, koje pokazuju da je rizik od kriminalne viktimizacije u ovakvim krivičnim delima 

mali. 

Nasilnički kriminalitet se definiše kao ekstremni oblik ispoljavanja agresije gde se na različite načine, u 

najvećem broju slučajeva  fizičkom ili pak psihičkom prinudom, tj. silom ili pretnjom da će se sila primeniti, 

povređuje ili ugrožava integritet ličnosti neke jedinke. Krivična dela nasilničkog kriminaliteta brojna su i veoma 

prisutna u strukturi krivičnih dela koja se vrše. Takvih krivičnih dela sa obeležjima nasilja ima mnogo i u praksi 

imamo veoma raznovrsne oblike takvih ponašanja. Shodno svojim karakteristikama i obeležjima agresivnosti i 

nasilja izvršioca prema žrtvi, u različitim varijantama i različitog intenziteta, (Konstatinović – Vilić, Nikolić – 

Ristanović, Kostić, 2009: 112), ova krivična dela svrstana su u krivičnom zakonodavstvu u grupe krivičnih dela 

protiv života i tela, protvi braka i porodice, protiv javnog reda i mira, protiv slobode i prava čoveka i građanina, 

protiv polnog integriteta i protiv imovine. Naime, u krivična dela nasilničkog kriminaliteta najčešće se ubrajaju: 

određeni oblici ubistava, krivična dela teške i lake telesne povrede,silovanje, razbojništvo, razbojnička krađa, 

iznuda, otmica, nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti, protivpravno lišenje slobode, iznuđivanje iskaza, 

zlostava u službi, nasilje u porodici, nasilje na sportskim priredbama i drugim javnim skupovima i dr. 

 Pojam „nasilje” kao prilično neprecizan termin, ipak je jasno vidljiv u obeležjima svakog od krivičnih dela iz 

prethodno navedene grupe krivičnih dela. Stoga, krivičnim delima nasilničkog kriminaliteta označavamo 

svesno, a u krivičnopravnom smislu, umišljajno nanošenje duševnog, a znatno češće fizičkog bola ili povreda 

žrtvi i to je bitna karakteristika svih ovih delikata. (Aleksić, Škulić, Žarković, 2004: 192). 

Na osnovu iznetih definicija može se zaključiti, da se pojam nasilničkog kriminaliteta koristi za označavanje 

krivičnih dela koja karakteriše brutalno i agresivno postupanje njihovih izvršilaca, odnosno, gde element nasilja 

ima dominantan karakter, bez obzira na to da li je deo radnje izvršenja, ili predstavlja neki drugi bitan element 

konkretnog krivičnog dela. U krivičnopravnom smislu, nasilnički kriminalitet obuhvata sva krivična dela sa 

elementima nasilja, tj. krivična dela kod kojih učinilac upotrebom sile ili ozbiljne pretnje, povređuje ili ugrožava 

pravno zaštićena dobra (Lazarević, 2002: 11).  

Ozbiljnost karakteristika i posledica ovih krivičnih dela, zahteva i ozbiljan pristup i rešenje. U delu rada koji 

sledi, biće predstavljeno postupanje i odnos policije prema slučajevima nasilničkog kriminaliteta. Poseban 

akcenat, pri tome, biće stavljen na krivično delo nasilje u porodici, koje, zbog svojih specifičnosti, zaslužuje 

posebnu pažnju. 

 

2. POSTUPANJE POLICIJE U SLUČAJEVIMA NASILNIČKOG KRIMINALA 

 Interesovanje naučnih radnika i tvoraca politike širom Evrope za proučavanje nasilja i nasilničkog kriminaliteta, 

kao i različitih vrsta intervencija protiv ovog svojevrsnog oblika kriminalnog delovanja je, poslednjih decenija, 

u konstantnom porastu. 

Međutim, istraživanja u ovoj oblasti su, na žalost, često parcijalna, uglavnom lokalnog karaktera, a rezultati 

zajedničkih međunarodnih istraživanja su u literaturi veoma retki. Relativan nedostatak komparativnih 

međunarodnih istraživanja je povezan sa stepenom kojim nasilnički kriminalitet privlači pažnju zakonskih 

sistema. Crna brojka u ovoj oblasti je i dalje veoma velika, tako da ogroman broj nasilničkih akata koji se npr. 

dešavaju u krugu porodice ostaje neotkriven za naučne radnike, bezbednosne organe i organizacije koje se 

ozbiljno bave proučavanjem i borbom protiv nasilja i nasilničkog kriminala. Policija u svemu tome ima veliku 

ulogu. 

Postupanje policije, kao primarnog subjekta u borbi protiv svakog, pa i ovog, najzastupljenijeg, nasilničkog 

kriminaliteta, od ogromnog je značaja za čitavo drušvo jer je policijska aktivnost oduvek bilo i biće primarno 

oružje društva i čitave zajednice u borbi protiv svake društveno neprihvatljive pojave. Delatnost policijskih 

organa, posmatrana u celini a u zavisnosti od toga da li se odvija pre ili posle izvršenog krivičnog dela može biti 

:Profilaktička (preventivna odnosno ante deliktum) i 

Represivna (post deliktum) 

Ista podela može biti izvedena i prema kriterijumu ko je inicira pa tako razlikujemo represivno postupanje onda 

kada isto iniciraju građani i preventivno postupanje, kada je započinju samoinicijativno pripadnici službe. 

(Ignjatović, 2007 : 195) 

 Govoreći o policiji i delovanju policije prema nasilničkom kriminalitetu, moramo naglasiti da se radi o 

organu koji je nosilac i sinonim formalne socijalne kontrole zločina nasilničkog kriminaliteta i svakako 

najvidljiviji, najbrojniji i najskuplji deo represivnog mehanizma svake savremene države. Na ovom mestu, 

iznećemo suštinu policijskog postupanja u slučajevima nasilničkog kriminala.  

Naime, policijsko postupanje u slučajevima nasilničkog kriminala, kao i u drugim slučajevima izvršenja 

krivičnog dela, zasniva se na pravilima i principima policijskog postupanja propisanih zakonom o policiji, 

krivičnim zakonikom, zakonikom o krivičnom postupku i drugim zakonskim i podzakonskim aktima kojima se 

jasno propisuju ovlašćenja, poslovi i zadaci, delokrug rada i nadležnost policijskih službenika u konkretnom 
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slučaju. Na osnovu ovih akata, organi unutrušnjih poslova, zasnivaju svoju delatnost i svoje postupanje u 

svakom konkretnom slučaju rukodeći se principima zakonitosti, hitnosti u postupanju kao i principima 

policijske etike. To je redovna procedura koja se podrazumeva u vršenju bilo kog krivičnog dela. Zadatak 

policije je isti -  rasvetliti krivično delo, otkriti, pronaći i uhvatiti učinioica krivičnog dela. Naravno, pojedina 

krivična dela, poput krivičnih dela nasilničkog kriminaliteta, zahtevaju, pored poštovanja neke redovne 

procedure u postupanju kao i prethodno navedenih principa, i određene specifične procedure, i načine 

postupanja, koji se u određenoj meri razlikuju od postupanja u slučajevima nekih drugih krivičnih dela. 

Policija kao poseban državni organ zadužen, pre svega, za bezbednost društva i građana, istovremeno je 

ovlašćen da u zakonom određenim slučajevima može ograničiti prava i slobode pojedinca. (Bačanovik, 1997) 

Od policije se očekuje da, primenjujući svoja zakonska ovlašćenja, reaguje, na zakonom propisan način, brzo i 

efikasno u svim slučajevima kada je to neophodno. Kada interveniše u slučajevima nasilničkog kriminala, od 

policije se, pre svega, očekuje da deluje u pravcu sprečavanja novog nasilja i nastanka težih posledica. U svemut 

tome, pripadnici polici je trebalo bi da poseduju interpersonalne i komunikacione socijalne veštine kako bi 

ostvarili autoritet bez formalne prisile i izbegli primarnu i sekundarnu viktimizaciju u odnosima sa građanima. 

Ostvarivanje tog zadatka veoma je važno i značajno jer je policija, kao predstavnik države i državne vlasti 

glavni i osnovni nosilac borbe protiv nasilničkog kriminala, kao veoma osetljive kategorije kriminala, koja kod 

svakog građanina izaziva veoma emotivnu reakciju. Upravo to je glavni razlog zašto postupanje policije u 

slučajevima nasilničkog kriminala mora da bude pažljivije i efikasnije u odnosu na neke druge forme 

kriminaliteta. 

Pod uticajem teških posledica nasilničkog kriminaliteta, kao i rastućeg straha građana zbog porasta najopasnijih 

formi nasilničkog kriminaliteta, pojavljuje se niz novih, prilagođenih pristupa angažovanju policije i policijskom 

postupanju u kontroli takvih nasilničkih ponašanja i nasilničkog kriminala. Jedna od tih strategija, koja svuda u 

svetu ima veoma dobre rezultate je i postupanje i delovanje policije uz saradnju lokalne zajednice, poštujući 

principe tzv. community policinga odnosno rada policije u lokalnoj zajednici. Ovaj metod odnosno pristup rada 

promoviše postupanje policije zasnovano na saradnji sa lokalnom zajednicom čime se utiče kako na uzroke 

nasilničkog kriminaliteta i nereda, tako i na strah od zloičina. Ovakav način postupanja policije zasniva se na 

tzv. preventivnom, proaktivnom pristupu koji podrazumeva hvatanje u koštac sa uzrocima nasilničkog 

kriminaliteta, smanjenje prilike da se izvrši zločin, bavljenje specifičnim problemima nasilničkog kriminala kao 

pomoć žrtvama nasilja i smanjenje straha od nasilničkog kriminaliteta. (Ignjatović, 2007:197) 

U svemu tome, moramo istaći sledeću stvar – u svakom konkretnom slučaju, postupanje policije mora biti 

prilagođeno konkretnom slučaju. Objasnićemo to na konkretnom primeru. Naime, u literaturi se navode tri 

osnovne vrste načina reagovanja policije u slučajevima recimo krivičnog dela nasilje u porodici, kao jednog od 

sve zastupljenijih dela nasilničkog kriminala: 1) posredovanje kada policija ima ulogu „mirotvorca“, savetnika 

na samom mestu događaja na kome razgovara sa nasilnikom, ostaje na mestu događaja dok se nasilnik ne smiri 

ili se situacija ne stiša na neki drugi način ili upućuje nasilnika u ustanovu za socijalnu pomoć; 2) hapšenje koje 

je fakultativno ako policija donese takvu odluku i 3) obavezno hapšenje u zakonom nevedenim slučajevima 

nasilja u porodici.  (Konstantinović-Vilić,  Petrušić, 2005) 

Postupanje policije u slučajevima nasilničkog kriminala u najvećem broju slučajeva posmatra se u kontekstu u 

kome ona treba da donese važne odluke koje će dovesti do rasvetljenja krivičnog dela i pronalaska učinioca. Pre 

svega, policija mora da prikupi potrebna obaveštenja, da otkrije i evidentira dokaze koji će opravdati pokretanje 

postupka i krivično gonjenje, kao i da odluči šta da preduzme da se nasilje ne bi ponovilo. Formiranje pravilne 

odluke policije zavisi, pored ostalog, od postojeće društvene stvarnosti i celokupnog društvenog i pravnog 

konteksta na relaciji policija - tužilaštvo - sud - okrivljeni - žrtva. (Konstantinović-Vilić,  Petrušić, 2005). To je, 

moramo priznati prilično komplikovan sistem, često i neefikasan i nedelotvoran, u velikom broju slučajeva 

dodatno usporen i onemogućen, upravo zbog mnoštva procedura i specifičnosti represivnog delovanja.  

Postupanje policije, prema shvatanju mnogih autora, jeste pružanje usluga i održavanje reda, što se uglavnom ne 

postiže samo primenom zakona i samim represivnim pristupom. Rad policije je znatno širi i sveobuhvatniji 

pojam koji obuhvata kontrolu kriminaliteta i primenu zakona, ali postoje i druge funkcije kao što su 

administrativni postupci, regulisanje funkcionisanja saobraćaja, pružanje pomoći u hitnim slučajevima, 

prevencija zločina, razrešavanje konflikata i drugo. Policija vodi računa o mnogim pitanjima, pružajući različite 

usluge građanima. Istraživanja su pokazala da policijski službenici smatraju kako pružanje usluga građanima 

odvraća policiju od ,,pravog“ rada na suzbijanju nasilničkog kriminaliteta. Reiss (Reiss, 1971) je, npr. posle 

obavljenih intervjua sa policajcima, konstatovala da je uloga policije podeljena između primene zakona i 

održavanja reda i mira. Kada policija interveniše u slučajevima nasilničkog kriminala, ona uglavnom teži da 

održi mir, preuzimajući ulogu miritelja, pre nego gonitelja. Naravno, ponovo ističemo pri tome, da se se to ne 

odnosi isključivo i na sva krivična dela sa elementima nasilja jer postoje i ona krivična dela gde postupanje 

policije nije samo trenutno već podrazumeva niz procedura i postupaka – prijem prijave o učinjenom krivičnom 
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delu, obezbeđenje lica mesta, vršenje uviđanja, prikupljanje dokaza, rasvetljavanje krivičnog dela (npr. kod 

krivičnih dela nasilničkog kriminaliteta iz grupe krivičnih dela protiv života i tela). 

Nesumnjivo je da odlučivanje policije zavisi od okolnosti svake konkretne situacije, od informacija kojima 

raspolaže i koje dobija na licu mesta, od ponašanja nasilnika, od stepena ugroženosti žrtve i mnogih drugih 

faktora. Policajac treba da pronikne u svaku složenu situaciju, koja je veoma dinamična i promenljiva, da od 

svih aktera događaja prikupi potrebna obaveštenja, sazna šta se dogodilo, da zatraži potrebna objašnjenja i od 

žrtve i od nasilnika i dr. Postupanje policijskih službenika u slučajevima nasilničkog kriminaliteta, mora da 

sadrži proces „konstruisanja slučaja", od trenutka kada je došlo do izvršenja nekog od krivičnih dela iz ove 

grupe krivičnih dela. U tom procesu policijskog istraživanja, policijski službenik mora da razmišlja, razume, 

racionalizuje, pregovara, kako bi prikupio sve neophodne elemente za optuženje i obezbedio dokaze za kasnija 

suđenja. Policajac, kada stigne na mesto izvršenja krivičnog dela nasilničkog kriminaliteta, dok odvija proces 

razgovora i pregovaranja, postupa rutinski, primenjujući pravila službe ili „pravila rada“ nastala na osnovu 

iskustva na terenu. Ovo rutinsko postupanje donekle struktuira diskreciono odlučivanje u određenim situacijama  

nasilja i samo postupanje usmerava isključivo represivnim putem i delovanjem po izvršenju krivičnog dela. 

(Konstantinović-Vilić,  Petrušić, 2005) 

 

3. PREVENTIVNO POSTUPANJE POLICIJE U SLUČAJEVIMA NASILNIČKOG KRIMINALA 

O mogućnostima prevencije nasilničkog kriminaliteta, kao i preventivnim mehanizmima i efektima istih, malo 

se zna jer se dosadašnja praksa državnih organa i policije uglavnom svodila na isključivi represivni pristup. 

Uvidevši da takav pristup ne daje uvek najbolje rezultat, u mnogim zemljama intenzivirani su napori da se stane 

na put ovoj društveno opasnoj pojavi. Iako represivne aktivnosti daju i merljive rezulate, ividljivije su od efekata 

preventivnih aktivnosti, mogućnosti prencije su zaista velike. Jedan od ključnih razloga zanemarivanju 

prevencije je svakako i relativno skromno znanje o preventivnim mehanizmima kao nezaobilaznim oružjem u 

borbi protiv nasilničkog kriminala. 

Prevencija nasilničkog kriminala podrazumeva čitav niz aktivnosti nacionalnih i međunarodnih bezbednosnih 

subjekata usmerenih na sprečavanje dela nasilničkog kriminala. Delatnost ovih mehanizama usmerena je na 

otklanjanje uzroka i uslova nastanka ove pojave kao i na sprečavanje nastupanja njenih posledica uz smanjenje 

efekata već nastupelih posledica. Analize kriminalnih statistika pokazale su da stavljanje naglaska samo na 

otkrivanje izvršenih krivičnih dela i njihovih učinilaca ima ograničen efekat na smanjenje stope nasilničkog 

kriminala. Istovremeno, u Srbiji se sve češće pitanje prevencije i borbe protiv nasilničkog kriminala postavlja 

gotovo isključivo pred policiju,  zanemarujući neophodnost učešća ostalih subjekata društvene zajednice. Jasno 

je da dobro planirane strategije prevencije nasilničkog kriminala ne samo da preveniraju kriminal i 

viktimizaciju, već i promovišu bezbednost zajednice i doprinose održivom razvoju zemalja. Efikasna,  

odgovorna prevencija kriminala povećava kvalitet života svih građana. Ona donosi dugoročne dobrobiti u 

smislu smanjenja troškova povezanih sa postojećim pravosudnim sistemom, kao i drugih socijalnih troškova 

koji nastaju kao posledica izvršenih krivičnih dela. Prevencija nasilničkog kriminala pruža mogućnosti za 

humani i finansijski mnogo isplativiji pristup problemu nasilničkog ali i svakog drugog vida kriminala. 

(Nacionalna stategija za prevenciju krimnala, 2009) 

Policija u svemu tome može da ima veliku ulogu. Pored koncepta comunity policinga odnosno rada policije u 

lokalnoj zajednici, preventivno postupanje policije u slučajevima nasilničkog kriminala može da se zasniva na 

izgradnji partnerstva u kome organi unutrašnjih poslova i građani zajedno uviđaju probleme nasilničkog 

kriminala, identifikuju iste ciljeve, neprestano razmenjuju podatke i zajednički pristupaju problemima i izvlače 

zaključke po obavljenom poslu. U svemu tome, policija radi zajedno sa drugim subjektima, Vladom Republike 

sa resornim ministarstvima, službama i agencijama; Skupštinom Republike kao zakonodavnim telom i 

relevantnim odborima, pre svega Odborom za bezbednost; organima teritorijalne autonomije; institucijama u 

oblasti kulture; lokalnom samoupravom; građanima; nevladinim organizacijama, medijima, međunarodnim 

organizacijama kao i univerzitetima i naučno-istraživačkim ustanovama. Saradnja sa svim navednim činiocima, 

samo je deo preventivnih aktivnosti policije koja svoju preventivnu delatnost u razvijenim državama sveta  

zasniva na tzv. situacionom preventivnom pristupu kojim se nastoji uticati na one uzroke kriminalne aktivnosti 

sa kojima se prestupnik sreće ili ih traži u neposrednom okruženju kriminalnog događaja. Ovakvo postupanje 

policije može biti zasnovano na nekim od sledećih postupaka  koji se mogu kretati od uklanjanja pića u 

staklenoj ambalaži sa mesta gde mogu biti upotrebljeni pri nasilničkom ponašanju, preko postavljanja 

policijskih kamera na mestima gde se vrše krivična dela sa elementima nasilja do organizonja tribina i 

predavanja. Cilj ovog postupanja polije u borbi protiv nasilničkog kriminaliteta je da se bavimo okolnostima 

koje utiču na konkretnu odluku ili pak sposobnost lica da izvši određeno nasilničko krivično delo. (Ignjatović, 

2007) 
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ZAKLJUČAK 

 Problem nasilničkog kriminala veliki je problem svakog društva. Najteže posledice i učestalost 

ponavljanja, naročito u poslednje vreme, zahtevaju ozbiljan pristup svih relevantnih činialaca. Na samom kraju, 

na ovom mestu, ostaje nam još jednom da se osvrnemo na redove koji prethode pri čemu dajemo osvrt na 

postupanje policije u slučajevima nasilničkog kriminaliteta.  

 Iznoseći suštinu nasilja i nasilničkog kriminala, videli smo opasnost koja vreba od ove vrste kriminala i 

ujedno uvideli potrebu za formalnom reakcijom države u vidu ozbiljnog pristupa organa unutrašnjih poslova 

koji problem nasilničkog kriminala rešavaju dvojako odnosno postupanjem po principima represivne delatnosti 

ili pak metodama prevencije, u kojima bi trebao da učestvuje čitavo društvo. Ukazivanjem na metode prevencije 

i njegov značaj, dali smo samo polaznu osnovu za neka dalja istraživanja, koja će postupanje policije u 

slučajevima nasilničkog kriminaliteta zasnivati isključivo na navedenom proaktivnom pristupu, koji svuda u 

svetu daje pozitivne rezultate. U našoj zemlji, ovaj vid postupanja još uvek je daleko od stvarnosti i 

svakodnevne potpune primene ali se itekako radi na njegovoj boljoj implementaciji i većem udelu preventivnih 

aktivnosti u borbi protiv nasilničkog kriminala, što svakako mora da bude prioritet. 

 Analizirajući policijsku praksu u slučajevima nasilničkog kriminala, mogli smo videti da zbog izuzetno 

velike odgovornosti i kompleksnosti zadataka koje policija ima na suzbijanju nasilja i procesuiranja izvršenih 

dela nasilja, od izuzetnog značaja definisanje posebnih pravila postupanja u slučajevima prijavljenog 

nasilničkog krivičnog dela, čija primena obezbeđuje da policijska intervencija bude efikasna i delotvoma i da ne 

izazove neželjene posledice. Pri tome, način reagovanja, delovanja i ponašanja policije u velikoj meri zavisi od 

ličnih stavova, predrasuda i stereotipnih shvatanja policijskih operativaca, s obzirom da pravila operativnog 

rada, čak i kad su striktna, pružaju policiji široka diskreciona ovlašćenja. Sve ovo može biti i koristan potokaz za 

razvoj strategije delovanja domaćih resornih državnih organa u pravcu poboljšanja načina reagovanja i 

delovanja policije u slučajevima nasilničkog kriminala. Saglasno tome, za budući rad na unapređenju 

policijskog delovanja i rada u domenu nasilničkog kriminala od prevashodne važnosti su dva zadatka: izrada 

adekvatnih protokola o postupanju policije i edukacija policijskih službenika. 
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Abstract: Principles of contract are part of the basic principles for the regulation of contractual relations in 

trade and services. Respecting the nature of socio-economic relations which regulates the Law on Obligations 

fully accepted legal instruments for their establishment, which correspond with the internal laws of these 

relations. Considering the fact that to relations of trade and commodity services or relationships that directly 

touch them, inaugurate a determination of their legal formulation that fundamentally rests on the autonomy of 

the participants in these relations, their equality the equal value of giving, conscientiousness and honesty, 

fairness, the ban on the creation and use of monopoly, the prohibition of causing damage, as well as other 

principles more to the exercise of these relations. For proper understanding and application of legal norms and 

institutions governed by the Act, the basic principles of agreements that have conditionally guiding function, can 

be the basis for application of a specific legal institution and the subject of this article, are particularly 

susceptible hereafter. 

Keywords: principles, equality, abuse, contractual relationship. 

 

НАЧЕЛА НА ДОГОВАРАЊЕ 
Д-р Јасна Младеновска 

 jasna.mladenovska@yahoo.com 
 

Резиме: Начелата на договарање се дел од основните начела за уредувањето на облигационите односи во 

промет на стоки и услуги. Почитувјаќи ја природата на општествено-економските односи кои ги уредува, 

Законот за облигациони односи во потполност го прифатил правниот интрументариум за нивно 

уредување, кој соодвестува со внатрешните закономерности  на овие односи. Имајќи го во предвид 

фактот дека тие се односи на промет на стоки и стокови услуги или односи кои посредно се допираат до 

нив, инаугурирана е определбата за нивна правна уреденост која во основа почива на слободна 

диспозиција на самите учесници во тие односи, на нивната еднаквост и рамноправност, на еднаква 

вредност на давањето, на совесноста и чесноста, на правичноста, на забрана за создавање и 

искористување на монополска положба, на забрана за предизвикување на штета, како и на останатите 

начела кои повеќе се однесуваат на извршување на тие односи. За правилно разбирање и примена на 

правните норми и институти уредени со Законот, основните начела на договарање кои условно речено 

имаат посочувачка функција, можат да бидат и основа за примена на конкретна правна институција и 

како предмет на оваа статија, посебно се  изложени во натамошниот текст.   

Клучни зборови: начела, рамоправност, злоупотреба, облигационен однос. 

 

1. НАЧЕЛО НА СЛОБОДА НА ДОГОВАРАЊЕ 

Природата на договорот како правен однос кој настанува со согласност на волјите прставува извесна 

слобода на договорачот, барем во мерката во која тој може да ја формира и да ја манифестира својата 

волја. Слободата на договарање постоела уште од првата појава на договорот како правен институт. 

Меѓутоа обемот на слободата , опфатот на нејзините граници, начинот на нејзиното користење, облиците 

на нејзиното усогласување со потребите за заштита на општите интереси и се друго што ја обележува 

можноста на човековата волја, се менувале во зависност од степенот на културниот и економскиот 

развиток на една средина. 

Слободата на договарање најшироко е прифатена и изложена во теоријата на автономија на волјата, 

според учење на граѓанско-идеалистичката филозофија за човековата волја, како современ извор на 

правото и како автономен фактор во создавање на обврските. Теоријата на автономија на волјата 

настанала во 18 век, како реакција на феудалното ограничување на човековата личност, а со тоа и на 

неговите активности. Во период на либералниот капитализам, односно во ерата на слободна 

конкуренција и неограничување на трговската иницијатива, автономијата на договарањето го добива 

своето значење. Периодот на првата половина од 19 век е означен како период на неограничено владеење 

на слободата на договарање. 

Договорните странки во поглед на својата одлука за склучување на договор се слободни, тоа значи дека 

нема договор без слободно изјавена волја на странките. Слободата на договарање се манифестира кога: 

а). Секој е слободен да одлучи дали сака или несака да склучи договор. Слободата постои и во поглед на 

можноста за поништување на договорот кој е склучен под принуда или други околности кои го 

оневозможиле слободното определување на некое лице. 
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б). Секој субјект има право слободно да го избере лицето со кое сака да склучи договор. По правило 

никој не е обврзан да склучи договор со лице со кое не сака, освен ако мора. Пример компанија со која 

склучува договор име монопол на пазарот. 

в). Субјектите на правото слободно ја одредуваат содржината на својот однос, посебно за неговиот 

предмет и основ, како и правните дејствија што договорот треба да ги произведе. Но оваа слобода 

никогаш не важела во потполност, секогаш била ограничувана. Правните субјекти на договорањето 

можат слободно да ги обликуваат своите правни односи, но притоа не смејат да ги повредуваат 

императивните правни норми, јавниот поредок и добрите обичаи. Исклучок се типските договори каде 

содржината за странките е однапред определена. 

г). Договорот претставува закон за странките и секоја договорна странка треба да ги изврши своите 

обврски во се, онака како што гласат во договорот. Во случај на спротивно постапување на едниот 

договарач, другиот има право по пат државна интервенција да го принуди прекршителот на почитување 

на договорните обврски. 

д). Сите субјекти слободно одличуваат за формата и начинот на склучување на договорите. Тоа е 

принципот на консенсуализмот кој претставува спротивност на принципот на формализмот, со кој 

правото го отпочнало својот развој и кој долго време се оградувал од можноста да проста согласност 

доведува до настанок на правно дело (Solus consensus obligat). Ако формата на договорот е пропишана 

со императивни прописи тогаш договорот треба да биде склучен во пропишаната, односно во бараната 

форма. 

ѓ). При толкување на договорите постои обврска за судот да ја истражува заедничката намера на 

странките, во изнаоѓање на доменот и правните дејства што со договорот сакале да ги постигнат. Но, 

само со субјективниот критериум не е можно да се дојде до целта, затоа намерата на странките се 

истражува онака како таа одговара на начелата на облигационото право. Толкувањето на јасен договор е 

противно на начелото на автономија на волја, (она што подеднакво секој го разбира нема потреба од 

толкувач). 

е). Субјектите се слободни да одлучат и за промена и престанок на договорот. 

Идеалистичката концепција за човековата волја, како апсолутно слободна и суверена, го занемарува 

фактот дека положбата на човекот низ историјата била условена од класната припадност, која ги 

одредувала и границите на неговата волја. Поради тоа и слободата на договарањето никогаш не била, 

ниту можела да биде "апсолутна". Ограничувањето на слободата на договорање е одраз на потребите на 

стварноста. Спроведувањето на слободата на договорање до крајни граници би довело до нееднаквост, 

затоа таа била ограничена во помала или поголема мерка, а се ограничува посебно и во современото 

право. 

Договорната слобода е дел од општата слобода како природно право на човекот. Договорната слобода на 

едниот е граница на слобода на другиот. За договорната слобода важат правилата на самосвесна, 

рационална и ограничена слобода.          

Договорната слобода не се сведува на прашањето на негација или апсолутно дејство на слободата, туку 

на утврдување на мерките како во дуалитет на барањето да се пронајде правото место на едната и на 

другата нужност: потреба на слобода во индивидуална активност и неопходна потреба за заштита на 

општите добра на одредена заедница. 

Слободата на договорањето не може да биде произволно поставена, таа е зависна од степенот на развојот 

на општествената средина, нејзиниот културен развој, економската конституција и организација, 

филозофското определување и моралната еманципација. Границите со кои се исцртува полето на слобода 

на договорање не се исти во различни правни системи. 

Општо ограничување на слободата на договарање се спроведува со установите на јавниот поредок. 

Јавниот поредок претставува правен стандард. Тоа се вид на норми кои не се определени, но нивната 

содржина се одредува во секој конкретен случај. Јавниот поредок е збир на правни принципи на кои се 

темели постоењето и развитокот на општеството, а се манофестира низ одредени правни и морални 

правила кои странките мора да ги почитуваат во домен на предметот и каузата на договорната обврска. 

Со јавниот поредок се штити општествениот интерес. Јавниот поредок е неодреден и динамичен поим. 

Прецизно одредување на поимот јавен поредок може да биде спротивно на целите кои со него се 

остваруваат. 

Во целокупниот систем на заштита на општествените интереси, јавниот поредок и добрите обичаи имаат 

огромно значење. Јавниот поредок се јавува како демаркациона линија која го раздвојува просторот на 

дозволеното од просторот на недозволеното договарање. Јавниот поредок е различен по  својата 

содржина, зависно од просторната и временската стварност. 
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Во секој сличај нема безгранична слобода на договарање, бидејќи на слободата на војата на договарање 

се спротивставуваат општите правила на општествениот поредок, чија содржина и граници зависат од 

природата и карактерот на основните принципи на кои е заснована конституцијата на едно општество. 

Законот за облигациони односи
187

, слободата на договарањето ја инагурира на пиедесталот на основно 

начело, според кое "учесниците во прометот слободно ги уредуваат облигационите односи во согласност 

со Уставот, законите и добрите обичаи"
188

. Од ова одредба произлегуваат два основни става. Според 

првиот став странките можат слободно да ги засноваат своите договори. Според вториот став Законот ги 

одредува границите на слободата на договарањето, преку кои суверенитетот на волјата не дејствува
189

. 

Така на пример, слободата на договорањето е исклучена кога правата и обврските на договорните 

странки однапред се утврдени со когентни норми, како што е договорот за потрошувачки кредит, како и 

кога со когентни норми се утврдуваат клаузулите, кои не смеат да бидат внесени во договорот (т. н. 

Рестриктивни клаузули). 

Законот за облигациони односи го релавитизира дејството на слободата на договарање и преку одредбата 

од диспозитивен карактер, според која "учесниците можат својот облигационен однос да го уредат 

поинаку отколку што е определено со овој закон, ако од одделна одредба на овој закон или друг закон или 

од нејзина смисла не произлегува нешто друго")
190

. 

Исклучок од правилото може да постои тогаш кога некој со закон е обврзан да склучи договор, (адвокат, 

нотар, извршител), тогаш заинтересираното лице може да бара таквиот договор да се склучи без 

одлагање. Одредбите од прописите со кои делумно или во потполност се определува содржината на 

договорот се составни делови на тие договори и ги надополнуваат или влегуваат во договорните одредби 

кои не се во согласност со нив.          

Законот за облигациони односи нема одредби за тоа кога е пропишано задолжително склучување на 

договор, па ако едната страна го одбие барањето на другата страна тоа таа да го стори, се предвидува 

санкција во вид на надомест на штета од страна на лице кое според Законот е должно да склучи договор, 

ако на барање од заинтересираното лице без одлагање не го склучи тој договор
191

. 

Прописите за задолжително осигурување кои ја обврзуваат осигурителната компанија на надомест на 

штета на трето лице кое е повредено во сообраќајна несреќа, не се применуваат ако штетникот, имателот 

на возилото пропуштил да ја изврши обврската за склучување на договорот, па за настанатата штета ќе 

одговара самиот штетник. 

 

2. НАЧЕЛО НА КОНСЕНСУАЛНОСТ 

Во современото право договорите се склучуваат на едноставен начин. Доволно е две или повеќе лица да 

постигнат согласност на своите волји на било кој начин, за да се смета дека договорот е склучен. За 

склучување на договорот не е потребно договорните странки да направат ништо друго, ниту се бара 

интервенција на државен орган. Договорите настануваат solo consensus. 
Начелото на консенсуалузмот заедно со слободата на договарање ја претставува основата на современото 

право и како такво е присатно во голем број на законодавства. Консенсуализмот е производ на развојот 

на човековото општество, развојот на правото, економијата и моралот. Тој е спротивен на принципот на 

формализмот, кој е одраз на правото на античките држави и нивните правни системи, неразвиеност на 

општеството и силно влијание на религијата во сите домени на општествениот живот.  

Старото римско право се карактеризира со формализмот во склучувањето на договорите, така да 

исполнувањето на формата претставувало конститутивен елемент на договорот – forma dat esse rei, 
(формата им дава суштина на стварите). Правна заштита имеле само оние договори кои биле склучувани 

во строго пропишана форма, со изговарање на одредени зборови, извршување на одредени ритуали и 

гестови. 

                                                           
187

 Закон за облигациони односи е донесен на 20 фебруари 2001 година, објавен е во "Службен весник на 

Република Македонија" бр. 18 од 5 март 2001 година, а влезе во сила на 13 март 2001 год. 

Законот за изменување и дополнување на Законот за облигациони односи е објавен во "Службен весник 

на Република Македонија" бр. 84 од 11 јули 2008 година. 
188

 Член 3 од ЗОО. 
189

 Многу автори расправајќи за т. н, автономија на војлата со право го преиспитуваат ова начело и од 
аспект на новите ограничувања, на пр. потполна законска регулација. Се истакнува и проблем на 
вклучување на оваа најширока слобода во правниот систем и сл. 
190

 Член 14 од ЗОО.   
191

 Член 172 од ЗОО   
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Ветување на дадениот збор и исполнување на тој збор било под силно влијание на моралната и 

религиозната принуда. Изговорениот збор или извршениот ритуал произведувал чувствување на 

религиозен акт и страв од религиска санкција. Оној што дал ветување во еден договор, посебно во 

старото римско право, го правел тоа со ритуал кој создавал чувство на обврска спрема некои виши сили и 

тоа е она што ја претставувало принудната моќ на неговиот збор, односно ветувањето. 

Спред Гаевите Институции еден вербален контакт се склучувал со употреба на зборовите: spondesne 

(ветуваш) и spondeo (ветувам), со чија употреба странките кои ги изговарале овие свети зборови се 

обврзувале на бога дека ќе го направат она што го ветиле. Во магичното дејство на овие зборови лежела 

задолжителната сила на договорот)
192

. 

Подоцнежниот развиток на општеството довел до ослободување на правото од форма и ублажување на 

формализмот, но ублажувањето на формализот било забавено и запрено во времето на раниот 

феудализам, кој повторно се карактеризира со враќање на формализмот. 

Развојот на трговијата, занаетчиството, развојот на градовите и се побрзиот развој на науката и техниката 

придонесуваат во период на доцниот феудализам да се создадат услови за продолжување на развојот на 

договорното право, а со тоа и создавање на услови за победа на консензуализмот. За ова говори и фактот 

што консенсуализмот е воведен како основен принцип во склучувањето на договорите. Консенсуализмот 

е дел од Code Civil, од Австрискиот граѓански законик, од Германскиот граѓански законик, од Општиот 

имотен законик на Црна Гора и од други држави, кои склучувањето на договорите го темелат на него. 

Во денешно современо право и покрај владеењето на консенсуализмот, доаѓа до брз пораст на 

формалните договори. Затоа денес може да се зборува за реафирмација, односно враќање на 

формализмот во склучувањето на договорите. Но без оглед на зголемувањето на бројот на формалните 

договори, за формализмот не може да се зборува поинаку, одошто како за решение кое се прилагодува на 

општествените потреби, без намера да ја отргне примената на консенсуализмот. Формализмот се јавува 

како појака потреба за правна сигурност во услови на многу развиени и сложени општествени односи. 
 

3. НАЧЕЛО НА ЕДНАКВОСТ И РАМНОПРАВНОСТ 

 Начелото на еднаквост и рамноправност се изразува во потполна еднаквост и рамноправност на 

договорните странки при склучувањето на договорите. Договорните странки не се наоѓаат во било кој 

однос на надреденост или подреденост, ниту во било каков однос на правна зависност. Не постои 

никаква субординација, ниту елементи на власта при склучувањето на договорот, неговото извршување 

или престанок. Ниедна од договорните странки не може да го диктира обемот и содржината на 

договорот, а од него може да се отстапи само со согласност на договорните страни. 

 Во англискиот правен систем за нерамноправна положба на странките од стојалиште на правото, 

се зборува тогаш кога едната страна пред склучувањето на договорот пропуштила да и даде на другата 

страна доволно време за размислување. Тогаш се зборува за нерамноправна преговарачка моќ на 

сранката (guality of bargaining pover). Отсранувањето на оваа нерамноправност во договарањето е 

решено со институтите: duress (присила) и undue influence (забрането влијание)
193

. 

 
4. НАЧЕЛО НА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ 

 Во Законот за облигациони односи начелото на еквивалентност е означено како начело на 

еднаква вредност на давањето. Според него се води сметка за еднаквост и рамноправност на странките 

во размената на вредностите. Постојат две сфаќања за еквивалентноста во компаративното право: првото 

е субјективно, а второто е објективно. 

 -Според германската правна теорија еквивалентноста е субјективен поим, со оглед на тоа дека на 

секоја странка треба да и се овозможи самата да утврди дали вредноста на нејзината престација одговара 

на вредноста на престацијата на другата странка. 

 -Според поборниците на објективниот поим на еквивалентноста се укажува дека таа е 

надворешен факт независен од претставите и очекувњата на странките. 

 Барањето за еднаквост на претстациите има карактер кој се движи во два правца: тоа е општо 

начело кое како такво се применува на двостраните (договорни и вондоговорни) облигации, од друга 

страна, тоа не сугерира на потполна апсолутна еднаквост, туку на усогласување на взаемните престации, 

со постигнување на вредносно и иста состојба која ја имале пред размената. 

 Може да се отстапи од начелото на еквивалентност само по заемна согласност на договорните 

странки, што кореспондира на можноста за слободно уредување на договорните односи. Може да дојде и 
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до отстапување на вредностите на давањето, само доколку тоа отстапување не доведува до прекумерно 

оштетување, а ако постои прекумерно оштетување, начелото на еквивалентност повлекува санкција која 

се состои во ништовност на договорот. 

 Начелото на еквивалентност не претставува само една декларација (воопштување), т.е. 

инструктивна правна норма, туку тоа е едно регулаторно правило кое има самостојно правно значење и 

сакција, но во исто време и правило кое својата примена најчесто  ја добива во соодветни посебни 

правила
194

. 

 

5. НАЧЕЛО НА СОВЕСНОСТ И ЧЕСНОСТ 

При склучувањето на договорите и остварување на правата и обврските од  договорот, учесниците се 

должни да се придржуваат кон начелото совесност и чесност. По својата содржина (диспозиција на 

однесувањето) е изградено во текот на развојот на трговијата и прометот. Станува збор за посебен домен 

на етичкото однесување при склучување на договорот, кое се состои во моралната исправност на 

субјектот и внатрешна оценка на своето држење, односно чувство на моралната одговорност за своите 

постапки. 

Иако претставуваат два аспекти на волја, совесноста и чесноста во практиката се јавуваат како 

невидливи. Тие можат да се сретнат таму каде што постои единство меѓу нив.  

Би можело да се постави прашањето дали совесното и чесното однесување е претпоставено во прометот, 

како и дали таквото однесување се смета за елоквентно се додека не се докаже спротивното?. Се 

истакнува дека, според една можност чесноста и совесноста претставуваат факт, додека пак според друга 

можност чесноста и совесноста претставуваат правна норма. Законот за облигациони односи чесноста и 

совесноста ја дефинира како когентно правило (неможност за отстапување од истото). 

Начелото на совесност и чесност претставува генерална, односно стандардна норма со помош на која во 

дадена конкретна состојба се применуваат пинципите на правниот поредок и етички максими, врз основа 

на кои се цени дали совесноста и чесноста е испочитувана или не е. 

Начелото на совесност и чесност има своја примена на преддоговорното ниво, договорно ниво и 

постдоговорно ниво. На преддоговорно ниво учесниците во преговорите се наоѓаат во специфичен однос 

на доверба и треба да се придржуваат на своите барања. На договорно ниво страните на договорањето 

треба да се придржуваат на начелото на совесност и чесност за да дојде до исполнување на обврската на 

должникот и исполување на правото на доверителот. На постдоговорното ниво со престанок на 

договорот престанува и неговото дејство, меѓутоа во одредени случаи можно е истото да продолжи, како 

што е на пример со случајот со престанокот на договор за закуп, со кој со враќањето на деловниот 

простор во која дотогаш е вршена дејност, потребно е на видно место од просторот да се истакне каде се 

наоѓа новиот деловен простор во кој закупецот го продолжил вршењето на својата дејност. Од ова 

произлегува дека начелото на совесност и чесност е присутно на сите нивоа на договорањето. 

 

6. НАЧЕЛО НА ПРАВИЧНОСТА 

Начелото на правичноста се јавува како коректив на еднаквоста на субјектите во услови кога постои 

нееднаквост. Без постоењето на правичноста не само што се повредува еднаквоста меѓу субјектите, туку 

се губи и довербата во правниот систем. Но сепак ова начело не доминира кај договарањето туку повеќе 

е резервирано во доменот на забрана за предизвикување на штета.  

 

7. НАЧЕЛО НА ЗАБРАНА ЗА СОЗДАВАЊЕ И ИСКОРИСТУВАЊЕ  

НА МОНОПОЛСКА ПОЛОЖБА 

Законот за облигациони односи изрично го забранува создавањето и искористувањето на монополоска 

положба, при тоа истакнува дека: во засновање на облигационите односи учесниците не можат да 

воспоставуваат права и обврски, со кои за било кој од нив или за друг се создава или се искористува 

монополската положба на пазарот, оваа забрана се однесува на неможноста за создавање на 

нерамноправни односи во работењето. 

  Со забраната за создавање и искористување на монополска положба се овозможува конкуренција меѓу 

правните субјекти за да ниеден од нив да неможе да создаде монопол. Сепак постојат монополски 

организации основани врз основа и во согласност со закон, кои го штитат општествениот интерес (како 

на пр. водостопанство, електростопанство, ПТТ и др.). Овие организации не може заради недостаток на 

конкуренција да договараат поволни клаузули кои одат на штета на содоговорачот. 
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За успешна правна заштита од монополот потребно е да се докаже претераната пазарна вредност и 

"грабливата" природа, односно желба за трговско уништување на конкурентот. Поради нечесните 

деловни потфати се воведуваат ригорозни мерки насочени кон забрана за дискриминација. Од друга 

страна Демпинг како посебно октуелен вид на нелојална конкуренција се сузбива со царинските 

прописи, (пр. во земјите на САД со зголемување на царината за странска стока)
195

. 

 

8. ЗАБРАНА ЗА ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ НА ШТЕТА 

Забрана за предизвикување на штета е едно од најзначајните начела на договарањето. Законот за 

облигационите односи со когентна дикција забранува предизвикување на штета на другиот со што секој е 

должен да се воздржи од постапката со која на друг му се нанесува штета. Отстапувањето од забраната за 

предизвикување на штета повлекува обврска за надомест на штета. 

 

9. ОСТАНАТИ НАЛЕЛА НА ДОГОВАРАЊЕ 

Останатите принципи не се однесуваат на самото настанување на договорите, туку тие се повеќе 

резервирани за извршувањето на договарите. Во редот на останатите начела на договарање спаѓаат: -

забраната за злоупотреба на правото, должност за исполнување на обврските, однесување со внимание 

на добар стручњак, добар сопственик и добар домаќин во извршувањето на обврските и во 

остварувањето на своите права, како и споровите кои ќе се појават, да ги решаваат на мирен начин. 

Начелото на спроведливост кое пак е внесено со измените и дополнувањето на Законот за облигациони 

односи се применува во случаите определени со закон, како што се одделни случаи поврзани со 

одговорност за штета, општите услови на договорот, раскинување на договорот поради променети 

околности и сл.
196

. 
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Abstract: Imposed under the influence of the globalization process, governments around the world increasingly 

moving towards privatization of various activities in state jurisdiction, in order to reduce annual costs and 

achieve a reasonable level of efficiency. State monopoly over the use of force as a safety measure gradually 

opens up space for the inclusion of private interests in decisions related to national and international security. A 

trend that has being progress, basically, represents a process of privatization of the security sector. By operating 

in critical areas through providing various services to business clients and government leaders, these companies 

cover the occasional lack of state security and make continuous efforts to be recognized as legitimate players in 

the use of force as a safety measure. 

The privatization of certain areas of the security sector, inevitably changed the course and manner of warfare in 

the world, in the same time questioning the legitimacy of these companies. Although, from one side, given the 

resource constraints, it is practical to ordering such services, this mechanism is often used to avoid international 

rules for using force. In this paper will be reviewed the problematic aspects of the question of legitimacy in their 

actions as well as rules that are amenable private military companies. 

Keywords:  Private military companies, international security, conflict, security sector 

 

УЛОГАТА НА ПРИВАТНИТЕ ВОЕНИ КОМПАНИИ 

ВО МЕЃУНАРОДНАТА БЕЗБЕДНОСТ 
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Проф. д-р Рина Киркова, 

Филозофски факултет – Скопје, Република Македонија, rinakirkova@hotmail.com 
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Апстракт: Под наметнатите влијанија на процесот на глобализацијата, владите низ светот зачестено 

преминуваат кон приватизирање на разни дејности во државна надлежност, со цел да ги намалат 

годишните расходи и да постигнат разумно ниво на ефикасност. Државниот монопол врз употребата на 

силата како безбедносна мерка постепено отвора простор за вклучување на приватните интереси во 

носењето одлуки поврзани со националната и со меѓународната безбедност. Трендот што зема замав, во 

својата основа, претставува процес на приватизација на безбедносниот сектор. Оперирајќи во критични 

региони, преку обезбедување разни услуги на бизнис клиенти и на влади на држави, овие фирми го 

покриваат повремениот недостиг од државна безбедност и континуирано прават усилби да бидат 

признаени како легитимни играчи во примената на сила како безбедносна мерка. 

Приватизацијата на одредени области од безбедносниот сектор неизбежно ги смени текот и начинот на 

војување во светот, притоа доведувајќи ја во прашање легитимноста на овие компании. Иако можеби од 

една страна, со оглед на ограничувањата на ресурсите, практично е да се нарачуваат вакви услуги, овој 

механизам неретко се користи и за избегнување на меѓународните правила за користење сила. Во овој 

труд ќе се разгледаат проблематичните аспекти и прашањето на легитимност во нивното делување, како 

и правилата на кои се подложни приватните воени компании.  

Клучни зборови: Приватни воени компании, меѓународна безбедност, конфликт, безбедносен сектор 

 
1. INTORDUCTION 

With the ongoing conflicts in the Middle East, as a product of the global war against terrorism, has 

been dragging one of the most controversial issues related to asymmetric wars of the XXI century, it is the use 

of private military organizations. Their presence is noticeable in conflict areas in Iraq and Afghanistan, 

dominated by American military force. In the available world literature that deals with the study of this 

mailto:nenoreal@yahoo.com
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phenomenon are used many expressions: private military companies, security companies, private military and 

security contractors and the like 

In the past, countries were the major carrier of all international activities and until recently, on the basis 

of international law, were exclusive actor entitled to use force. But with the beginning of the XX century there 

were also other bodies which had an impact on international relations (international governmental and non-

governmental organizations, multinational companies, churches, religious centers and movements, groups of 

people and individuals) and the states lost exclusivity of unique actors. 

The issue of national defense and security becomes nonexclusive right of the state same as the 

previously transferred rights for control the international trade and finance. The security that was based on the 

military, it is determined by the processes occurring in all spheres of society. The reduction of military 

dimensions of the system of national security were replaced by increasing the role of other security services 

(police, intelligence agencies, systems for the civil protection etc.). But the abovementioned public security 

forces, do not have enough facilities, people, resources and opportunities to take responsible tasks imposed, 

which opens a wide range and a new dimension of business with the private security sector. All this on the rulers 

of the peace and their war has created the need to find other opportunities to continue their global objectives, but 

with altered means. In solving these problems private security organizations are becoming lever in achieving 

objectives. 

 

2. APPEARNCES, DEVELOPMENT AND FUNCTIONS OD PRIVATE MILITARY COMPANIES 

 The transformation of the armed forces is an important segment in the development of private security 

organizations. The role of the armed forces which represented the highest guarantor of security, irrevocably 

changed, made a conceptual transformation of small and specialized mobile units, directed towards 

humanitarian activities and interventions abroad. With the growing geographical distribution of military 

operations around the world, there was need for certain functions of the armed forces to offer private security 

organizations that can meet their requirements. Gradually comes to separation of those functions from the 

military sector which are crucial for direct combat action (non-core function) and indulge in the private security 

sector.
197

  

 Modern private military contractors (PMC - private military contractor), as a military institution differ 

significantly from the older traditional idea of mercenary. The modern manifestation of the mercenary army 

evolved from the original "dogs of war" in a contemporary legal entity governed by the free market and the 

dynamics of supply and demand as well as political forces that promoted by globalization.
198

 In describing the 

nature of contemporary PMC, expert in political science from the Brookings Institution, P. W. Singer said that 

PMCs are corporate bodies that offer a wide range of services, from tactical combat operations and strategic 

planning, to logistical support and technical assistance.
199

 

 There are PVC strictly specialized in giving military type of services in the first line of the battlefield 

(Blackwater, Executive Outcomes, Sandline, Kroll, Triple Anopy, Control Risks, Armor Group, Aegis). The 

activities of these PMC always run the greatest controversy in their involvement in military missions. The 

reason is that these PMCs in combat zone realized military operations at the tactical level. As an example of the 

participation of PMCs in combat roles is "executive choice" (Executive Outcomes) in Angola and Sierra Leone 

and "Black Water" (Blackwater) in Iraq. The PMC in the past have become "legends" with their direct 

confrontation and combat actions against the rebels in their tactics to secure the VIPs, in which combat they 

used a weapon with great firepower and combat helicopters.
200

 

 Training is an important activity of the PMC. Private military contractors are licensed by the US State 

Department and have concluded agreements with the governments of: Nigeria, Bulgaria, Taiwan and Equatorial 

Guinea for the training of troops and the reorganization of the military structure.
 201

 The same example is the 

case of MPRI (Military Professional Resources International - MPRI) team that played a role in the 

reconstruction of the armed forces in Croatia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Macedonia and other 

countries. In 1998 MPRI team concluded a contract for reconstruction and training of the Army of Republic of 
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Macedonia.
 202

  But they also were involved in training members of the Kosovo Liberation Army (KLA - UCK) 

and NLA (National Liberation Army).
 203

 Basically they also trained both sides of the 2001 conflict in 

Macedonia. One of the currently most concrete examples of training the military forces of the US by PMC is the 

examples of Black Water (Blackwater). On their ranges in North Carolina Blackwater gives training on 

counterterrorist fight with members of the navy infantry of the United States. A breaking point event that lead to 

this stage of contribution was the terrorist attack of al Qaeda on the US warship USS Cole (USS Cole), in 

Yemen in 2000 that killed 17 sailors. Military analysis that followed the attack, determined that the Marines 

aboard, before deployment in mission, had no counterterrorist training and training with weapons which they 

need for fight.
204

 

 Logistical support and services are also activities carried out by a numerous PMC (Halliburton, KBR, 

SAIC) and represent the most profitable areas of operation. Logistics services are dealing with construction 

camps and their maintenance, food preparation, water purification, delivery of humanitarian aid, food, fuel, 

medical supplies, postal services to maintain prisons, military transport vehicles, maintenance and management 

information, with fighting and with communication systems. They maintain and manage sophisticated weapons 

systems of most modern military aircraft as B-2, F-117 invisible fighter, "Apache" helicopters, KC-10 tanker 

aircraft air-to-air, U-2 reconnaissance aircraft and unmanned aerial vehicles.
205

 PMC provide logistical support 

on the ground anywhere in the world where the US military is deployed.
206

 UN, which lacks its own forces, 

often relies on the services of PMC in carrying out the operations support and implementation of peace.
207

 

 Advisory services, strategic and administrative expertise is one of the strongest areas of the activities of 

PMCs (MPRI, DynCorp, Vinnell). By acting in these areas they help the development of strategic and doctrinal 

documents, analysis and professional treatment of areas of national interest and making recommendations. 

Additional areas of action are security sector reform in countries in transition and reconstruction of military 

intervention (Iraq and Afghanistan).
 208

 

 Intelligence activities are on the top of the pyramid of services provided by PMC (Titan, CACI). Those 

are extremely risky activities and are extremely sensitive component in the mosaic of relations between the 

government armed forces, civilian structure and private military organizations. PMC that provide intelligence 

services to this type of tasks employing former intelligence officers and analysts from government security 

agencies. The scope of its activities ranges from intelligence, satellite and air reconnaissance, photographic 

display and interpretation, intelligence analysis of data collected, until the psychological and information 

warfare. A good example of such cooperation is a concept called "Total Intelligence Solutions”.
209

 

 This concept of intelligence collection and information processing, was launched by Cofer Black, 

Robert Richer and other former members of the CIA in 2007. Cofer Black is Vice President of PMC "Black 

Water" (Blackwater), person with prior 28 years of experience in the CIA's Directorate of Operations and 

Director of the anti-terrorist center. Robert Richer is a former assistant to the deputy director of operations for 

the CIA. The concept provides 24-hour intelligence analytical methodology for data collection. The user of 

these services is the US Ministry of Defense.
 210
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3. BENEFITS, CHALLENGES AND DISADVANTAGES OF THE USE OF PRIVATE MILITARY 

COMPANIES IN CRISIS REGIONS 

 The second half of the XX century and the beginning of the XXI century will be remembered by the 

rapid changes that have irretrievably changed the world. This period is notable for several events and processes 

that are important for the development of PMC. By the end of the Cold War and redefine global security 

strategy, the tension between the great powers significantly reduce and came to the dissolution of the bipolar 

structure of the international system. All this contributed to the transformation of the armed forces and reducing 

their numerical condition. Although the danger of global conflict was minimal, many new conflicts are brought 

about, which have increased the need of crisis management and elimination of the consequences by military 

force. In a very short period diametrically opposed activities took place. Through political action almost in all 

countries reducing of military forces have been made, but later on it turned out that in fact there is an increased 

need of them. This period is marked by convergence of the private security sector from the margins to the center 

of the action. Private military organizations become inextricably linked with all international commitments of 

the US Military Forces. In the beginning of XXI century PMC gained vial significance in military operations 

that analysts lead to the conclusion that US cannot wage war without the support of PMC.
211

 

 The Gulf War with the operation “Desert Storm" in 1991 is the first specific global challenge for the 

new world order. After unsuccessful attempts through diplomatic channels and sanctions to force Iraq to 

withdraw from Kuwait, the United States formed a large international coalition and in January 17, 1991, 

launched the operation “Desert Storm”.
212

 After a month of bombing, Saudi Arabia launched a ground offensive. 

Saudi Arabia succeed in four days to expel the Iraqi army from Kuwait. Under the control of the Allies was a 

large part of the territory of Iraq and Iraq accepted all conditions for a ceasefire. For this ambitious plan Allies 

did not have the necessary resources and they could not comprehend this endeavor, so they need the aid from 

the private security sector. In the wider context of the preparation and execution of the operation, the private 

sector in terms of regular forces participated in the ratio 1: 100 (one member of the PMC with respect to 100 

regular soldiers).
213

 

 The terrorist attack on the United States from September 11, 2001 thoroughly changed the perception 

of global security. A new paradigm in international relations titled, Global War on Terrorism (Global War on 

Terror) has been introduced. This event fundamentally change the US attitude to terrorism, with the rejection the 

old counter-approaches, the combination of mechanisms, such as diplomatic activities, economic sanctions and 

international coordinated legislative measures. Then, President Bush announces that the United States engaged 

in war against terrorism.
214

 With the commencement of operation “Enduring Freedom"  in Afghanistan in 2001 

and "Iraqi Freedom" in Iraq in 2003 as part of the global war on terrorism, it opened a large range of operations 

that require of a very large human and financial potential. Unable to increase the regular military forces on the 

ground, the role of the private security sector comes to increasing expression, not only in providing private and 

business security, but also military support to domestic and international armed forces.
215

 

 In operation “Iraqi Freedom" from 2003 in compressing with the  operation “Desert Storm", that took 

place 12 years earlier, the ratio of members of the PMC over regular military forces tenfold increased and 

amounted 1:10. Already in 2009 the forces of the PMC versus the US Military Forces and coalition forces 

together is 1:1. In 2011 the ratio between regular forces and PMC amongst Iraq and Afghanistan was 1.2:1.
 216

 

Thus PMC receive growing role as a force for support in the war against terrorism, but also achieve the global 

objectives of the United States (often emphasized by the Minister of Defense, Donald Ramsveld, 2001-2006 

year). 

 With the completion of conventional military operations in Afghanistan spring 2002, conflict continued 

between the US military and coalition forces on the one side against the Taliban and Al Qaeda on the other as an 

asymmetric war. In a short time the country was flooded with the US military, coalition forces (NATO), number 
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of civil organizations for reconstruction, NGOs and agencies, donors, observers, private military organizations 

and many others. Upon completion of the conventional operations and the early appearance of stability in the 

country, soon the security situation in the country deteriorated. Main pillar in the post-war operations was the 

US military with some support from NATO allies, in establishing and maintaining a secure environment, 

supporting reconstruction and building operations and training of domestic security structures through reform of 

the entire security sector.
 217

 

 As part of this mission providing civilian experts from the Ministry of Defense and affiliated 

companies and their employees in direct protection of combat units were included. All other participants that 

were not the main carriers of effort, and even US government agencies, did not enjoyed privileges in securing 

provided by the US Army. For the safety of the employees and their projects all involved actors had self-cater. 

On the ground there were six interlocking components that were operating: 1) the US Army, 2) coalition forces, 

3) representatives of governmental institutions in the United States - the State Department, USAID (the main 

agency of the United States for supporting countries implemented reforms) Engineer Corps US President of 

Afghanistan Burhanuddin Rabbani and his narrow cabinet, 4) companies for support of the Allied military 

formations and other state institutions, but not the basic pillar of postwar operations; 5) organizations for 

reconstruction for private gain and 6 ) and non-governmental humanitarian organizations. Of all these 

components, only two were able to perform security: the US Army and PMC.
218

 US Army secures its own 

forces and most coalition forces on the ground. All others were instructed to require aid in securing from PMC. 

 The main reasons for the increasing need of PMC and their operational capabilities were deteriorating 

security situation on the ground (we overnight all found themselves in danger) and the reluctance and lack of 

information on the security situation on the ground, since many companies were in a hurry to enter the work 

order enormous earnings in the reconstruction efforts, while neglecting safety requirements. Also hiring PMCs 

realized much faster and cheaper than the requirements of the US Army.
219

 

 Private military companies not only carry relief in respect of the staff, they also reduce the number of 

victims of war. They absorb more than 25% of those killed in action, which reduce the need to use political 

means necessary to support maintenance of the conflict. By the end of 2009 PMC reported nearly 1,800 dead 

and 40,000 wounded in Iraq and Afghanistan. With the worsening of the situation in Afghanistan, in January 

2010, more deaths have PMC than military forces of the US and Coalition together.
 220

   

 For practical reasons, these victims are not displayed and are "out of the books" in the sense that they 

have no real influence on political decisions about the war. As Peter Singer points out: "There is no outcry when 

members of the PMC are retrieved and classified, even when killed. If growing mortality among American 

soldiers, is a threat that will slowly declining public support the victims of PMCs are not counted in the official 

statistics. This means that the PMC suffered more losses than the coalition of allied countries together. The 

losses are so great that so far no American Division has not experienced”.
221

 

 As a final, most critical advantage is that PMC can perform special tasks for the US military and 

civilian forces simply cannot perform. Some tasks, such as providing many translators are obvious and widely 

applicable. Other specific situations are providing primary feed-line on the border between Afghanistan and 

Pakistan, where the US military does not have enough own strength. The feed-line runs through areas that are 

severely controlled by the Taliban or local gangs who charge for use of the road. Even multiple presence of US 

troops does not guarantee the delivery of the supplements. However, those actions are easily performed by 

PMC. They showing a mix of military force, personal relations and negotiation skills which helps them in 

maintains supply line. However, during their participation in the conflict zones of Afghanistan, PMC create a 

host of problems, from tactical to strategic level. Primarily they don’t have control over the quality and expertise 

of persons employed in the companies and engage in conflict areas. Also, even if the activities that performs 

certain PMC under the supervision of a person designated by the authorities, it has no insight on 'daily activities 

and contacts "who fulfill mercenaries on the ground. Finally for any irregularities that are going to be made the 

responsible is the US government, which engages PMC.
222
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 Their presence can dramatically change the power structure of the local level. By imposing the 

question of their legitimacy PMC serious irritated the mood of natives. For them, the armed mercenaries 

represent unaccountable paramilitary formation that imposes its will through everyday encounters with locals, 

for example, forcing him to move out of the local roads on the wrong side of the road, while pointing guns at 

him. Even unarmed mercenaries irritate the population because it treated with lack of respect and trust. 

 PMC and their mercenaries are part of the chain of command with the troops in Afghanistan, but 

regular military units on the ground are under the command of a military officer, while PMC are not. While the 

PMC and the US government are working on the issue of coordination between the private and the regular 

armed forces, the fact remains that mercenaries are not under military command. The use of PMC also raises the 

issue of operational command and control. US military commanders have no direct control over private military 

contractors and may be used only with previously established agreements. Consequently PMC represent a weak 

point in the effective combat operations that depend on efficient logistics, mission performed most of the PMC 

engaged in war zones. The reason why PMC remain outside the military chain of command, the owner of one 

British PMC explains the following "We would not allow their employees to be under the command of the army 

... because the military can engage them beyond their scope of activities and thus lose their insurance”.
223

 

 On August 16, 2010, the President of Afghanistan, Hamid Karzai decided that all PMC within four 

months must discontinue operations in Afghanistan.
 224

 Unfortunately, this is not fulfilled because ISAF and 

most aid organizations rely on armed PMC, guaranteeing their safety, which is essential to carry out missions 

throughout Afghanistan. 

 Finally the question arises: What is common between securing the Afghan President, the construction 

of a prison camp in Guantanamo, collecting intelligence in Iraq and Afghanistan, destroying crops in Colombia 

and the management of communication and information systems for the prevention of terrorist attacks US? In 

coordination with the national security forces, all these tasks autonomously performed by private military 

organizations. 

 

3. CONCLUSIONS 

Global geopolitical changes that occurred with the collapse of the Soviet Union, despite the 

transformation of the armed forces resulted in the emergence and development of PMC as a new security actor 

in international relations. Although still not universally welcomed, however the fact is that PMCs are accepted 

as badly needed, useful and effective tool, particularly by major powers that have successfully implemented in 

the foreign policy. Besides the states, and international organizations, NGOs, humanitarian organizations, 

international corporations and even individuals can contract military services provided by PMCs. They offer 

high-tech skills in domains where armed forces can no longer afford to train personnel or create attractive and 

above all paying careers. 

As a world power and the leader in the use of power, the United States proved that PMCs have the 

capacity to successfully be used in function of geostrategic interests, especially in conflict areas in which the use 

and the loss of regular armed forces has the potential to alert local public and compromise set target. Compared 

to regular forces, PMC (arguably) are more economical, have the ability for rapid deployment, reduce or 

completely exclude the concerns and reactions of the public about the use of force and circumvent the 

constraints imposed by national and international mechanisms oversight institutions. 

 However, despite these positive aspects, the PMC have numerous disadvantages and limitations, 

primarily of a legal nature. The staff of the PMC is not subject to military hierarchy and generally not trained for 

carrying out military operations in accordance with the Law of Armed Conflict. Although there is no generally 

accepted model that can be implemented in practice, however PMC may be subject to national criminal laws of 

the country which are registered or country of contractually committed. The situation is similar internationally 

because PMCs are included in certain agreements and principles of customary law, but in practice almost never 

have been implemented.  

 Despite international humanitarian law that provides clear rules on the combat status of individual 

employees of PMCs (but only in cases of international and civil conflict) the International Convention against 

the recruitment, use, financing and training of mercenaries of 1989 also proved to be ineffective because of the 

imprecise definition of "mercenary". As a result, perceive them as a threat to the sovereignty, individual states 

and NGOs strongly oppose the use of PMCs. 
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 Finally it can be concluded that the use of PMC, given the lack of universally adopted legislation and 

its practical application, is inevitable epilogue in terms of position, role and influence of the US in international 

relations and international security. 
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Abstract: The paper examines the basic concepts and principles of regionalism and makes a historical 

retrospect and analysis of its importance for socio-economic and regional development in Bulgaria, incl. 

analysis of changes in concepts and regulations. Major conclusions are made in relation to the application of the 

principles of subsidiarity, territorial cohesion and justice and the role of regionalization in Bulgaria for 

improving territorial infrastructure, attracting investment and funding of European and national programs. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА РЕГИОНАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ 
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Национален военен университет „Васил Левски” - Велико Търново, България 

terziev@skmat.com   
Резюме: Докладът разглежда основните понятия и принципи в регионализма и прави историческа 

ретроспекция и анализ на значението му за социално-икономическото и регионалното развитие на 

България, вкл. анализ на измененията в концепции и нормативна уредба. Направени са основни изводи 

във връзка с прилагане на принципите на субсидиарност, кохезия и териториална справедливост и 

ролята на районирането в България за усъвършенстване на териториалната инфраструктура, привличане 

на инвестиции и средства по европейски и национални програми. 

Ключови думи: регионалистика, регионализация, регион, район за планиране 

1.ВЪВЕДЕНИЕ  

Регионалистиката се заражда още в древността вследствие потребностите за райониране и организация 

на обществения живот. Първите разработки датират от Египет, Вавилон, Китай и Индия. По-късно в 

Европа и Древния Рим се разглеждат въпроси, свързани с териториалното разделение на труда и 

развитието на градовете. Тематиката, свързана с регионалистиката, се изследва и от Руската, и от 

Американската школа, като последната има водеща роля в световен план.  

Научни изследвания в областта на регионалистиката в България се правят от първите години на ХХ век. 

Първоначално те имат географоописателен характер, като участие вземат университетски и академични 

структури, Министерството на строежите и архитектурата, както и Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството. Основната цел е постигане на актуализирана нормативната уредба, 

повишена професионалната подготовка на кадрите, разработване и овладяване въздействието на 

глобализацията, както и международната интеграция. 

Регионалистика е науката, която изучава териториалната организация на икономиката, икономическата 

активност и икономическото райониране
225

. 

Друго определение за понятието регионалистиката гласи, че тя е интердисциплинарна наука, която 

изучава обективните процеси на регионализацията (географски, политически, икономически, културни). 

Особено внимание се обръща на регионализацията на международните отношения под въздействието на 

глобализацията. Основател на регионалната наука (регионализъм) е американският икономист и географ 

Уолтър Айзард. Той очертава трансформацията на регионалната икономика в регионализъм чрез 

разширяване на базата на фактори, не само икономически, но и политически. Регионализмът отразява 

синтез на различни подходи за регионални научни изследвания. Според видния географ Исаченко, 

регионализмът е замислен като доктрина, която обединява такива области като районистика (която 

според основателите трябва да послужи за разработване на общи принципи и методи за организиране на 

зониране), регионални проучвания (според неговите инициатори следва да разгледа конкретно 

цялостното развитие на регионите в различни аспекти - от естествено до етническо и религиозно), както 

и редица други области в науки, занимаващи се със зониране и области на обучение. Регионализмът 

взаимодейства с географските науки, геополитиката и глобализацията, геоикономическите и други 

дисциплини
226

. 

Според Дергачев „Регионалистиката изучава обективните процеси на формиране на големите 

многомерни пространства и другите териториални съчетания (междудържавни организации, страни, 
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региони, вътрешнодържавни административни единици), обхващащи цивилизационен код и стремящи 

се най-ефективно да използват външните и вътрешните фактори за развитие”
227

. 

Тясно свързано с регионалистиката е понятието регион. Определение за него дава Роланд Щурм, според 

когото „това не е просто географско пространство или съвкупност от живеещи там хора, регионът - това 

са хората, социалният живот, регионалният социум с неговите културно-цивилизационни 

особености”
228

. 

Терминът регион се използва и за изразяване на организирана териториална единица на 

субконтинентално (наднационално) или на субнационално равнище.  

В приетата на 4.12.1996г. Декларация за регионализма в Европа Асамблеята на европейските региони 

дава следното определение: „Регионът е териториално тяло със законови публични дадености на 

равнище, непосредствено под държавното и имащо собствено правителство. Регионът трябва да 

бъде „припознат” от националната конституция или закон, който гарантира неговата автономност, 

идентичност, мощ и организационна структура”
229

. 

Понятието „регион” показва едно твърде широко тълкуване. Преди всичко регионът предполага 

пространствена, физико-географска среда. Той има и историческа, икономическа, екологическа и 

политико-административна и правна общност. Регионите могат да съществуват в рамките на една 

държава или да обхващат групи от държави или отделни техни територии. В по-тесен смисъл регионът 

се определя като стопанско-икономическа общност или като културно-историческа област. В 

международен аспект понятието се използва, за да се определи група от близко разположени държави, 

които представляват самостоятелна икономическа или географска общност. Те са близки по своя 

национален състав и култура или по своето сходно обществено-политическо управление. 

Един от начините за регионално деление на света се прави на база принадлежността на страните към 

различни континенти. Този метод не е точен поради съществуването на множество държави, които се 

простират върху два континента. Дори и в границите на един континент много държави имат разнороден 

етнически състав, разнообразен стопански и военнополитически потенциал, специфична материална и 

духовна култура, което следва да бъде отчетено. 

Друг подход за регионално деление е свързване на регионите с определени океански или морски 

акватории, с имена на полуострови и планински вериги (Черноморски, Балкански, Закавказки, 

Индокитай и др.). Често и този подход не е подходящ, тъй като в тези региони съществуват природни, 

етнически, културни и политически различия. 

Цивилизационните региони са пространствени обединения в световен мащаб, където участниците в тях 

имат приблизително еднакви културни и исторически характеристики. Такива обединения са 

Западноевропейският регион, включващ 24 високоразвити държави; Източноевропейският регион, 

съставен от 15 бивши социалистически страни; Северноамериканският регион - САЩ и Канада. Други 

самостоятелни региони са Латинска Америка, Югоизточна Азия и др. 

Понятието регион се свързва и с външноикономическите връзки, като най-често срещаната 

пространствена форма на регионализация е възникването на икономическо обединение между съседни 

държави. В тези региони се създават подходящи условия за създаване на обединен вътрешен пазар. 

Вътрешните икономически граници се премахват, разделителните икономически функции се запазват 

само за общите външни граници на организацията. Интензивното развитие на вътрешните и външните 

икономически връзки предизвиква нуждата от създаване на общи междудържавни и наддържавни 

органи на управление. Това позволява провеждането на обща икономическа, научно-техническа, 

валутно-финансова и отбранителна политика. 

Разпадането на двуполюсната структура през Студената война води до ускоряване процеса на 

регионализация. Наблюдава се намаляващата роля на националните държави и разрастване на 

междудържавното сътрудничество до степен, при която наднационалните и регионалните обединения 

все повече разширяват своите пълномощия, поемайки голяма част от управленските функции на 

отделните страни. 

В началото на ХХI век броят на различните региони непрекъснато нараства. Практически всяка държава 

до определена степен е част от даден международен регион, а заедно с това участва в дейността на други 

регионални системи. По този начин се създават две нива на регионализация, от една страна, като 

обединение на държавите в различни международни региони, а от друга се формират отделни региони 

между съседни държави. 
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С понятието „регионализация” тясно се свързва и понятието „регионално развитие“. Това е процес, при 

който се наблюдава създаване на териториални различия в рамките на страните и регионите във всички 

сфери на човешката дейност, както промяна в значението на отделните територии за сметка на 

нарастването на тяхната социална и икономическа роля. Пример за това са страните членки на ЕС - чрез 

увеличаване влиянието на общите европейски институции, от една страна, и непрекъснато нарастващата 

роля на по-малките, вътрешни региони в политическия и социално-икономическия живот на държавите 

от ЕС. 

В началото на XXI век контекстът за региона и регионализма придобива други очертания, характерни 

главно за Европа и ЕС. Интеграцията в неговите рамки е пример за класически регионализъм. В 

миналото участници в регионалната интеграция в света са били националните държави, а в момента в 

ЕС субекти на регионалното сътрудничество са регионите на държавите членки. В съвременния 

европейския контекст регионът е територия, разполагаща с административен статут и заемаща 

междинна позиция между централното и местното правителство. Европейският регионализъм има своя 

специфика, като обединява редица характеристики, които не са присъщи на нито едно международно 

обединение. 

Преди всичко ЕС е регионална организация. В нея се проявява сътрудничество, реализирано чрез 

обединение и интеграционни връзки между нации, разположени в географска близост. Условие за това 

сътрудничество са общите национални интереси, сходните социално-политически системи, взаимно 

допълващи се икономики, сродни култури, исторически традиции и религии. 

Регионализацията представлява икономическо или политическо обединение на областно или държавно 

ниво в един регион (регионални държавни обединения). 

 

2.СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА РЕГИОНАЛИЗАЦИЯТА: РЕАЛНОСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Нормативната уредба на съвременната регионализация се базира на съответната Конституция и законова 

основа. Основополагащ е Законът за регионалното развитие
230

. Основните постановки на този закон са 

съобразени с целите и принципите на регионалната политика в ЕС и с действащите регламенти за 

координация и използване на структурните фондове на Европейския съюз
 
като ключов източник на 

финансиране на регионалното развитие. Действието на закона, приет през 2004г., води до създаване на 

работеща система от стратегически планови документи след 2005г., които са координирани от гледна 

точка на техния обем, съдържание, времеви и териториален обхват чрез Националната стратегия за 

регионално развитие (2005-2015г.)
231

, Областни стратегии за развитие (2005-2015г.)
232

, Регионални 

планове за развитие (2007-2013г.)
233 

и Общински планове за развитие (2007-2013г.)
234.

 Тези стратегии и 

планове като действащи стратегически документи и към настоящия момент
235

 имат основополагащо 

значение за демонстриране волята и готовността на България за ефективно участие в регионалната 

политика и използване на структурните инструменти на ЕС. 

След присъединяването на България към ЕС от началото на 2007г. оперативните програми, 

съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2007-2013г., се превръщат в реални инструменти за 

структурно приспособяване и развитие на страната в съответствие с кохезионната/ регионалната 

политика на ЕС, като заимстват голяма част от целите, принципите и приоритетите, залегнали в 

приетите стратегии и планове за регионално развитие. С третото издание на Закона за регионалното 

развитие от 2008г. и Правилника за неговото прилагане (в сила от 31.08.2008г.)
236

 са извършени промени 

в областта на стратегическото планиране на регионалното развитие, които засилват стратегическия 

характер на прилаганите инструменти и имат водеща роля за определяне средносрочните и по-

дългосрочните цели и приоритети на регионалното развитие на различни териториални нива. Тези 

промени се налагат от новото положение на България като пълноправен член на ЕС и през периода 2008-

2010г. водят до актуализиране и усъвършенстване на съществуващата система от стратегически 

документи. Актуализираните стратегически документи имат за цел да постигнат по-висока степен на 

съответствие на стратегиите и плановете за регионално развитие с целите и приоритетите на 
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регионалната политика на европейско ниво, както и да спомогнат за ефективното използване на 

средствата от Европейските фондове до края на текущия планов и програмен период. 

Цялостният процес на наблюдение и оценка на постигнатия напредък, резултатите и въздействието от 

изпълнението на стратегическите документи за регионално и местно развитие досега дава убедителни 

потвърждения за правилността на избрания подход и метод на стратегическо планиране и оптимизъм за 

успешна подготовка и реализация на планов цикъл в областта на регионалното развитие в Република 

България с планов и програмен период в ЕС 2014-2020г. Важни ориентири при изготвяне на 

методическите указания за разработване на документите за стратегическо планиране на регионалното 

развитие за този планов период са резултатите от междинното оценяване на изпълнението на 

стратегическите и планови документи за регионално развитие през 2010г. - междинните оценки на 

Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015г.)
237

 и на Регионалните планове за развитие 

на районите от ниво 2 (2007-2013г.)
238

, както и резултатите от прилагането на системата за наблюдение и 

оценка на изпълнението на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие на различните 

териториални нива
239

. 

На национално ниво през 2010 г. започва подготовката за планиране и програмиране на следващия 

цикъл от стратегии, планове и програми за прилагане на целите и принципите на 

кохезионната/регионалната политика в ЕС за периода 2014-2020 г. чрез изготвяне и приемане на 

Концепция за програмиране на развитието на Република България след 2014 г.
240

 и стартиране на 

процеса на разработване на Националната програма за развитие 2014-2020 г.
241

. В тази рамка се 

очертават някои от основните принципи, подходи и методи за планиране на социално-икономическото 

развитие на страната за програмен период 2014-2020 г., които стратегическото планиране на 

регионалното развитие следва да отчете и по възможност да допълни и усъвършенства в контекста на 

целите за хармонично, балансирано и устойчиво развитие на регионите и общините в България. 

Новата стратегия на ЕС „Европа 2020”
242

, приета през 2010 г., налага подобряване на координацията и 

обвързването на различни политики и национални стратегии, включително на политиката и стратегиите 

за балансирано и устойчиво регионално развитие в рамките на ЕС, с цел постигане на интелигентен, 

устойчив и приобщаващ икономически растеж, който да отговори на съвременните глобални 

предизвикателства пред развитието на страните и регионите. 

Нов подход и метод на планиране и програмиране на регионалното развитие с подчертан акцент върху 

териториалната кохезия се налага и от разработването и прилагането на макрорегионални стратегии за 

интегрирано развитие в рамките на ЕС, като в случая особено значение за България има приемането през 

2011г. на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион
243

. 

Изучаването на регионите дава възможност за задълбочен анализ както по проблемите на сигурността, 

така и на тенденциите и направленията в развитието политическите, икономическите, социалните и 

културните процеси в тях, за конкретните измерения на регионалната политика и регионалното 

управление.  

Друго понятие, което следва да се изясни, е понятието „район”. Думата има френски произход и 

буквално означава лъч, който осветява зоната на влияние на определен център, а също така радиус, 

рафт, бразда и др. Думата „район“ е въведена в географията още през ХVІІІ век, където означава 

териториална единица с ясен център. При района границата не е ясна, не е линейна, а е ивица територия 

с уравновесено влияние между центъра и други подобни центрове на други райони. 

В най-общия си смисъл понятието „район” означава част от земната повърхност, която по определени 

признаци (критерии) се отличава от околната територия. Районирането е процес на обособяване на 

отделен район или на система от райони, като най-широко използвани са графичните методи. Районите 

имат иманентни характеристики като: степен на еднородност, на хомогенност (изразява ентропията на 
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елементите); цялостност (изразява степента на вътрешна свързаност на елементите). Всяко райониране е 

носител на субективизъм и е подчинено на някакви предварителни, заявени официално или незаявени 

цели.
244

 

В зависимост от използваните критерии са възможни и различни класификации на регионите. Най-

разпространени са според системата от критерии за обособяване и според динамиката на развитието. 

Според критериите за обособяване се различават следните райони
245

: 

Икономически - отчита се въздействието на икономически, социални, природни, политически и др. 

фактори; те са основен инструмент на регионалната икономика за анализ и въздействие върху 

обществените процеси; има затвореност на производствения процес чрез наличие на достатъчни по 

количество и качество природни, човешки, капиталови и други ресурси. 

Природни - физикогеографски, тясно свързани с икономическа оценки на природните ресурси като база 

за развитието на икономиката; 

Административно-териториални - за България това са области, общини, кметства, райони в големи 

градове, които обслужват административното управление на страната и са в основата за реализацията на 

функциите на властта;  

Планировъчни - целеви, интегрални, промишлени, селскостопански, туристически и др. 

Според динамиката на развитие в своя специфичен „жизнен цикъл” районите биват: 

Неусвоени - характеризират се с резервни територии; 

В процес на начално усвояване - обикновено имат ниска гъстота на населението и ниска степен на 

концентрация на фондове и дейности;  

Развити - при тях е налично ефективно използване на ресурсите; 

Високоразвити - характеризират се с едромащабно ефективно производство и висока концентрация на 

население и фондове; 

Депресивни - при тях се наблюдават икономически, социални, екологични и др. кризисни процеси. 

За целите на съвременното регионално развитие на регионалната политика в България са възприети два 

типа райони: 

Първият е формиран на принципа на административно-териториалния признак и обхваща областите. 

При него основен инструмент за планиране на регионалната политика в този тип райони са областните 

планове за регионално развитие. 

Вторият тип райони са обосновани на процесния признак. При тях районите са неформални по своя 

характер, т.е. не са регламентирани с конкретни административни граници и нямат свой 

административен център. В действащата законова уредба те са утвърдени като райони за планиране и 

райони за целенасочено въздействие (район за растеж, райони за развитие, райони със специфични 

проблеми и приоритети райони в индустриален упадък, изостанали селски райони и др.). 

Разглеждайки основните понятия, е необходимо да се изясни и понятието "икономически район". В 

България под икономически район следва да се разбира стопански комплекс, в който се осигурява 

подходящ климат за развитие на производството на стоки и услуги в границите на дадената територия. 

В тясна връзка е и районирането. Районирането като метод в българската география е използвано за 

първи път от академик А. Бешков. Той разделя страната на 7 икономически района - три в Северна 

(Западномизийски, Средномизийски и Източномизийски) и четири в Южна България (Софийски, 

Пирински, Тракийско - Родопски и Югоизточен). 

По-късно през 50
-те

 години на ХХ век е предложена друга схема от проф. Т.Йорданов, която включва 5 

икономически района - два в Северна (Северозападен и Североизточен) и три в Южна България 

(Югозападен, Маришко-Родопски и Югоизточен). Проф. Хр. Маринов твърди, че страната се дели на 

три икономически района - Северна България, Югозападна България и Южна България
246

. 

Свои схеми предлагат и редица други автори, използвайки едни или други икономомико-географски и 

социално-икономически критерии и показатели. Колектив от Географския институт при БАН публикува 

в География на България т.3 (1989г.) схема от 9 социално-икономически района. А те са: Югозападен, 

Западен Горнотракийско - Родопски, Източен Горнотракийско-Родопски, Югоизточен, Североизточен 

приморски, Североизточен придунавски, Янтренски, Витско-Осъмски и Северозападен
247

. 
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Най-новото райониране на България е свързано с районите за планиране, които са 6 на брой
248

. Те са 

обособени от Министерския съвет с Постановление от 4 март 2000г. и впоследствие са узаконени чрез 

Закона за регионалното развитие (ЗРР) през 2004 г. Районите за планиране са: Северозападен район с 

център Враца, обхващащ областите Видин, Враца и Монтана; Северен Централен район с център Русе, 

обхващащ областите Русе, Велико Търново, Габрово, Плевен и Ловеч; Североизточен район с център 

Варна, в който влизат областите Варна, Търговище, Шумен, Разград, Силистра и Добрич; Югоизточен с 

център Бургас, който включва областите с центрове Бургас, Сливен и Ямбол; Южен централен район с 

център Пловдив, включващ Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Старозагорска, Хасковска и 

Кърджалийска област; Югозападен район с център София, обхващащ областите София-град, Софийска, 

Кюстендилска, Пернишка и Благоевградска. 

С влизането в сила на новия Закон за регионалното развитие (ЗРР) през 2008г. се изменят границите и 

центровете на някои райони, най-вече в Северна България
249

. Те са посочени в чл.4, ал.3 на ЗРР от 

2008г., съгласно който на територията на страната се обособяват райони на различни нива „за целите на 

планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на 

регионалното развитие” (чл.4, ал.1 от ЗРР)
250

. Целите на държавната политика за регионално развитие са: 

създаване на условия за развитие на районите и общините в България; създаване на предпоставки за 

намаляване на различията в икономическото, социалното и териториалното развитие както между 

регионите, така и в тях самите; осигуряване на условия за икономически растеж и трудовата заетост на 

населението; развиване на териториалното сътрудничество
251

. 

Според чл.4 ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗРР на територията на България се обособяват райони от ниво 1, 2 и 3.  

Районите от ниво 1 не представляват административно-териториални единици и са два на брой: 

Район „Северна и Югоизточна България” - включващ Северозападния район, Северния централен район, 

Североизточния район и Югоизточния район;  

Район „Югозападна и Южна централна България” - включващ „Югозападния район и Южния централен 

район.” (чл.4 ал.2 ЗРР).  

Районите от ниво 2 са шест на брой и също не са административно-териториални единици (чл.4 ал.3 

ЗРР) и са с териториален обхват, както следва:  

Северозападен район - включва областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен;  

Северен централен район - включва областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра;  

Североизточен район - включва областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен; 

Югоизточен район - включва областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол;  

Югозападен район - включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София;  

Южен централен район - включва областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. 

Районите от ниво 3 са административно-териториални единици и броят им е съответен на броя на 

областите – 28. Според Закона за регионалното развитие „на територията на районите от ниво 3 могат да 

се обособяват райони за целенасочена подкрепа от държавата” (чл.5 ал.1 от ЗРР), като те обхващат 

територията на една или повече съседни общини (съгласно чл.5 ал.2 отЗРР). Районите за целенасочена 

подкрепа се явяват „териториална основа за концентрация на ресурси за намаляване на 

вътрешнорегионалните различия в степента на развитие на отделните общини и за постигане на целите 

на държавната политика за регионално развитие” (чл.5, ал.3 от ЗРР). 

Изводът, който следва да бъде направен, е, че според разпоредбите на Закона за регионалното развитие 

на територията на България се обособяват четири вида райони за провеждане на държавната политика за 

регионално развитие (райони от ниво 1, от ниво 2 и от ниво 3 и райони за целенасочена подкрепа), като 

само районите от ниво 3 и районите за целенасочена подкрепа представляват административно-

териториални единици. С оглед на въпроса за регионалното държавно управление (нивото, на което се 

осъществява регионално управление) интерес представляват именно районите от ниво 3, защото те 

обхващат територията на отделните области. Законът определя районите от ниво 3 като 

административно-териториални единици (съгл. чл.4, ал.3 ЗРР), областта и районът от ниво 3 не са 

единици, еднакви по своята същност, но и двете се явяват териториална основа за провеждане на 

регионално държавно управление. Областта представлява административно-териториална единица 

                                                           
248

 Историческо развитие на териториалното устройство на България: 

http://regionalnorazvitie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27%3A2009-12-12-22-05-

17&catid=7%3A2009-12-26-20-11-34&Itemid=12&lang=bg. 
249

 Закон за регионалното развитие. 
250

 Закон за регионалното развитие.  
251

 Калинова, Д. Райони по смисъла на Закона за регионалното развитие. Научни трудове на Русенския 

университет - 2015, том 54, серия 7, 188-191. 



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                             

Ninth International Scientific Conference                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

285 
 

(самостоятелно управленско ниво), в която се осъществява регионално държавно управление – т.е. 

понятието „област” може да отъждествим с понятието „регион”
252

. Районите за планиране са създадени 

за статистическите цели на Европейския съюз и са приравнени към номенклатурата NUTS.  

 

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Районирането в България в контекста на директивите на ЕС се подчинява на принципите на 

субсидиарност, кохезия и териториална справедливост. Принципът на субсидиарност определя, че 

услугите за населението е добре да се получават от орган, възможно най-близо разположен до тях. 

Кохезията означава намаляване на разликите в съответната територия. Териториалната справедливост се 

занимава с баланса в развитието на териториите. Ако една територия е по-изоставаща, тя получава 

допълнително финансиране за сметка на друга, изпреварваща територия. В досегашното икономическо 

развитие на страната ни районирането се определя като начин за по-добро насочване на 

капиталовложенията и разположението на производителните сили по територията на страната с цел 

усъвършенстване на териториалната структура на стопанството, както и осигуряване на възможност за 

кандидатстване по различните европейски програми, отпускани за саниране на сгради в различните 

части на България.  
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CHARACTERISTICS AND ELEMENTS OF MILITARY INFRASTRUCTURE 
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Stefan Filipov, PhD 
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Abstract: The paper makes a theoretical analysis of the main concepts of infrastructure, and in particular critical 

and military infrastructure through the example of the Republic of Bulgaria. The concept of "infrastructure" is 

discussed as a system of elements of production and the social environment that help to implement the 

production process and the related activity of material resources, as well as meeting social needs of the 

population concerning the recreation and service of the same. The classifications of the types of infrastructure 

are presented according to different criteria and their characteristics are scrutinized. Critical infrastructure is 

presented in the context of the new strategic priorities within NATO and the EU. The focus of the exhibition is 

placed on military infrastructure and the characteristics of its main components. The main conclusions are 

related to putting the importance of different types of infrastructure for national security and recommendations 

for conversion of military infrastructure into modern, multi-functional, flexible and mobile in response to new 

missions and tasks of the armed forces and collective responsibilities.   

Keywords: infrastructure, classification, elements characteristic 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ЕЛЕМЕНТИ НА ВОЕННАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
Венелин Терзиев  

Стефан Филипов 

Национален военен университет „Васил Левски” - Велико Търново, България 

terziev@skmat.com   

 
Резюме: В доклада е направен теоретически анализ на основните постановки за инфраструктурата, и в 

частност на критичнaта и военната инфраструктура по примера на Република България. Разгледано е 

понятието "инфраструктура" като система от елементи на производствената и на социалната среда, 

които спомагат за осъществяване на производствения процес и свързаната с него дейност на материални 

ресурси, както и задоволяване на социалните потребности на населението, отнасящи се до отдиха и 

обслужването на същите. Представена е класификацията на видовете инфраструктура съгласно различни 

признаци и са дискутирани техните характеристики. Критичната инфраструктура е представена в 

контекста на новите стратегически приоритети в рамките на НАТО и ЕС. Акцентът в изложението е 

поставен на военната инфраструктура и характеристиката на нейните основни елементи. Основните 

изводи са във връзка с извеждането на значението на разлините видове инфраструктура за националната 

сигурност и препоръки за превръщане на военната инфраструктура в модерна, многофункционална, 

гъвкава и мобилна в отговор на новите мисии и задачи на въоръжените сили и колективните 

отговорности. 

Ключови думи: инфраструктура, класификация, елементи, характеритика 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ  

Регионалното развитие се осъществява по пътя на реализацията на различни мероприятия. Най-важно от 

тях, значението на които до настоящото време в достатъчна степен не е осъзнато, се явява развитието на 

инфраструктурата. Понятието инфраструктура води своето начало от лингвистическото „инфра”, което 

значи „ниско” и „структура” или ниско строене „фундамент”. В началото на XX век тази дума 

обозначава комплекс от тилови съоръжения, осигуряващи действия на въоръжените сили (складове с 

материални средства, военни бази, полигони и т.н.). В средата на 40
-те

 години на миналия век даденото 

понятие прониква в икономиката, започвайки с обозначаването на комплекс от отрасли на стопанството, 

обслужващи промишленото и селскостопанското производство. 

С течение на времето обемът на понятието се разширява и обхваща обслужващите системи не само на 

производството, но и в социалната сфера. Към отраслите на инфраструктурата започнаха да се отнасят 

строителството на пътища, канали, пристанища, мостове, аеродруми, складове; енергетичното 

стопанство; транспортът; свръзката; водоснабдяването; канализацията; общото професионално 

образование; здравеопазването и т.н. 

Създаването на инфраструктура само по себе не носи печалба. Колкото по-висока е степента на 

развитието на инфраструктурата, вероятността този регион да се развие в икономическо, социално и 
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политическо отношение е много по-голяма. И обратното, колкото развитието на инфраструктурата е по-

бавно, толкова по-лоши са условията за живот на хората. 

Инфраструктурата се разглежда като съвкупност от материално-технически системи (обекти), 

осигуряващи изпълнението на основните функции в различни сфери и отрасли на дейността. 

Инфраструктурата е предназначена за осигуряване изпълнението на функциите в няколко отрасъла. 

Елементи на инфраструктурата се явяват транспортът, енергетичните системи, свързочните системи, 

информационните мрежи и др. Инфраструктурата не създава материални блага, тя изпълнява 

осигуряваща функция.  

В икономическата литература терминът "инфраструктура" започва да се използва през XIX век. Тогава 

под инфраструктура се разбира съвкупността от различни видове отрасли, обслужващи както 

материалното производство, така и непроизводствената сфера.  

Друго определение за инфраструктура дава американския учен Розенщайн-Родан, който я определя като 

„комплекс от общи условия, осигуряващи благоприятното развитие на основните отрасли на 

икономиката и удовлетворяващи потребностите на населението”
253

. Той я разделя на два основни 

вида: 

Стопанска или производствена инфраструктура. 

Социална инфраструктура.  

Н.Утенков пише, че „инфраструктурата, като категория на регионалната икономика, представлява 

съчетание на действащи съоръжения, здания, системи и служби, които са необходими както за 

нормалното функциониране на материалното производство, така и за живота на населението в 

определена территория“
254

.  

По-късно специалистите вече говорят за три вида инфраструктура, включваща комплекс от средства и 

съоръжения, предназначени за осигуряване на общообразователна и професионална подготовка. В 

американската литература инфраструктурата често се определя като социален или приложен капитал, 

база, осигуряваща националната икономика, от която зависи равнището на икономическата дейност.  

Българският автор Д.Кинов пише, че „инфраструктурата създава общите условия за осъществяването 

на възпроизводствения процес, че тя включва комплекс от отрасли за общо ползване” и че „с нея се 

цели да се създадат условия за ускорено икономическо и социално развитие, както на народното 

стопанство, така и на отделните териториални системи”
255

.  

Немският учен Р.Йохансон под „инфраструктура разбира всички материални институционални и 

други здания, съоръжения и средства, които се намират в разпореждане на предприятието, както и 

всички лица в рамките на дадено стопанство, които създават условия за успешно функциониране на 

производството и за осигуряване на икономическия растеж”
256

.  

Терминът „инфраструктура” се утвърди като понятие, но често в средствата за масова информация, в 

стопанската практика, а и в научната литература се използва неточно и нееднозначно. Съществуват 

големи различия и в класификациите и показателите за анализ на инфраструктурата и слабости в 

статистическото й обхващане.
257

 

Определенията на инфраструктурата са многобройни и разнообразни. В Икономическата енциклопедия 

за инфраструктурата се превежда следното определение: „в икономическата теория - обозначение на 

съвкупността от шосейните пътища заедно със съоръженията, необходими за нормалната им 

експлоатация, жп линии, гари и осигурителни инсталации към тях, водопроводи, водохранилища, 

дренажи, отводнителни и напоителни съоръжения и канали, далекопроводи, пристанища, летища и 

всичко необходимо за нормално функциониране на стопанските единици и за развитието на 

икономическите райони”.
258 

Във френските литературни източници под „инфраструктура” се разбира „съвкупност от работи, 

отнасящи се до оборудването на една база”. 
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 Икономическа същност на инфраструктурата. Класификация и видове инфраструктура: 

http://www.bg-ikonomika.com/2012/09/28.html. 
254

 Регионална инфраструктура: http://www.kaminata.net/regionalna-infrastruktura-t25648.html. 
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 Икономика на България. Том 3. „Ефективност на народното стопанство на Народна република 

България“. 
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 География на туристическата инфраструктура: http://pavrenski.log.bg/article.php?article_id=20262. 
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 Христосков,
 
Й. Инфраструктурата в икономиката на България, София, издателство на БАН, 1992, 

с.10. 
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 Икономическа енциклопедия, София, Наука и изкуство, 1984, с. 603. 
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В английските литературни източници инфраструктурата предполага включване на енергетиката, 

транспорта, жилищното строителство, образованието, здравното дело и т.н. 

В руската икономическа литература инфраструктурата се разглежда като съвкупност от отрасли от 

материалното производство и значителна част на отрасли и дейности от непроизводствената сфера. Тя се 

свързва със създаването на веществени условия на производството (строителство на жп и автомобилни 

пътища, усвояване на реки, а също така строителство на училища, болници и т.н.). В този смисъл 

инфраструктурата се явява по-широко понятие от „услуги”. От друга страна, се твърди, че тя е по-тясна 

като категория от услугите, доколкото не включва битовите и някои културни услуги на населението
259

. 

За инфраструктурата може да се приведе и друго определение, а именно: инфраструктурата в широк 

смисъл на думата е такъв комплекс от териториални (подземни, надземни и въздушни) инсталации, 

сервизи и др. подобни с локален, регионален, национален и международен характер, създаването и 

поддържането на които е онази съвкупност от обективно и постоянно необходими условия, осигуряващи 

нормално протичане на обществения производствен процес, неговото непрекъснато развитие в посока на 

разширяване и усъвършенстване. В тесен смисъл на думата инфраструктурата съдържа съвкупност от 

елементи, без които не може да се развива и усъвършенства. Тяхното месторазположение, размерът, 

начинът на организиране на връзките между тях предполагат минимум следното: енергийна мрежа; 

образователна (училищна) мрежа; научноизследователска и проектно-конструкторска мрежа; мрежата 

на културно-просветни и други учреждения; здравна и туристическа мрежа; комунално-битово 

стопанство и сервизи за комунално-битови услуги; жилищно стопанство; мрежа от 

електронноизчислителни звена; мрежа на управленски звена (политически, стопански, социални, 

военни)
260

. 

За инфраструктурата бихме цитирали още едно становище, а именно: „инфраструктурата е 

необходимо условие за нормално протичане на обществения възпроизводствен процес и фактор за 

стопанското развитие в народностопански мащаб, в териториално-производствения комплекс или в 

отделното предприятие. Инфраструктурата е свързващо звено между ресурсите, от една страна, и 

производствот, от друга страна, предпоставка за всеки вид дейност. Затова с основание тя се сочи и 

като фактор, оказващ влияние върху темповете и очертаващ насоките в развитието на 

отраслите”
261

. 

Не може да се каже, че съществува голямо единство както по отношение на съдържанието на това 

понятие, така и по отношение на неговите елементи и показатели за оценка. Можем да срещнем като 

заместители на термина „инфраструктура” равнозначности като източногерманското „инфрасистема” 

или предложения от проф. Майергойз заместител - „общофондова база”. Почти всички автори, а и ние 

сме единни за това, че
262

: 

Инфраструктурата не е отрасъл на националното стопанство; 

Има материална основа, т.е. съставена е от съоръжения, изградени върху територията; 

Стимулира териториалното разположение и развитие на производствената и на обслужващата 

подсистема и опосредства връзката между природната и производствената среда; 

Не е съставна част на природната среда; 

Не обхваща дейностите, а само тяхната материално-техническа база; 

Резултатът от нейното функциониране няма веществен характер; 

Разходите за изграждане на инфраструктура се класифицират като еднократни и се възстановяват за 

сметка на новосъздадената стойност; 

Подлежи на специализация, доколкото дейността, която обслужва, е специализираща. Сама по себе си 

не е носител на специализиращи функции; 

Възможно е да се яви като обединител на няколко технологично несвързани отрасъла на производството 

или между производствени и непроизводствени отрасли; 

Стойността и физическите й измерения са свързани косвено с вида, размера, обема, функцията и 

качеството на продукта, за чието производство е изградена; 

Има социално-естетически функции, чрез които се свързва с архитектурата на невключеното във 

функционалното й поле пространство; 

Универсална е от гледна точка на своята полезност; 
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 Атанасов, Х., Филипов, С. Регионална и национална инфраструктура, В.Търново, 2013 г. 
260

 Папазов, К. Някои въпроси на инфраструктурата, Годишник на Висшия финансово-стопански 
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 Славев, С. Регионална икономика, Свищов, 1988, с. 253 
262

 Атанасов, Х., Филипов, С. Регионална и национална инфраструктура, В.Търново, 2013 г. 



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                             

Ninth International Scientific Conference                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

290 
 

Води до усъвършенстване на стопанско-търговските връзки; 

Съкращава продължителността на производствения цикъл, като намалява времето за производство и 

обръщението на продукцията. 

От горенаписаното можем да заключим, че инфраструктурата следва да се разглежда, като система от 

елементи на производствената и на социалната среда, които спомагат за осъществяване на 

производствения процес и свързаната с него дейност на материални ресурси, както и задоволяване 

на социалните потребности на населението, отнасящи се до отдиха и обслужването на същите. 

 

2.КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

Инфраструктурата може да се класифицира по различни признаци: по сфери на дейност на хората; по 

отрасли (функции) на тази дейност; по мащаби на разпространение; по среда в пространството. 

Доколкото инфраструктурата обхваща всички сфери на дейност на хората, то е прието да разделяме 

производствената инфраструктура (по производствената и материална сфера на дейност) и социалната 

инфраструктура (по социалната сфера на дейност). На свой ред производствената инфраструктура се 

подразделя на инфраструктура за производство на средства за производство и инфраструктура за 

производство на средства за потребление. Социалната инфраструктура се подразделя по функции на 

тази дейност на инфраструктурата: за разпределяне и обмен; за оказване на потребителски услуги на 

хората; здравеопазване; формиране на обществено съзнание и научно мирозрение; управление; охрана 

на обществения ред; отбрана
263

.  

Има различни виждания за класифицирането на инфраструктурата, но ние приемаме и ще разгледаме 

следните типове: производствена инфраструктура; иИнфраструктура в сферата услугите, социална 

инфраструктура; инфраструктура на туризма и спорта; научно-техническа инфраструктура; критична 

инфраструктура; военна инфраструктура. 

Класификацията на инфраструктурата според мащабите на развитие може да се класифицира по следния 

начин: международна инфраструктура - инфраструктура на държавите; инфраструктура на регионите-

местна инфраструктура; по среда в пространството е прието да се класифицира на сухопътна, морска и 

космическа инфраструктура
264

. 

 

2.1.Характеристика на производствената инфраструктура 

На основата на определението за инфраструктура можем да дадем следната дефиниция за 

производствена инфраструктура: Под производствена инфраструктура разбираме съвкупност от 

материално-технически системи, осигуряващи движението на ресурси и товари в хода на 

производството на стоки. 

Друго определение за производствена инфраструктура гласи, че тя е система от структурни звена, 

материално-технически и социални елементи, от специфични дейности, които представляват общо 

условие за ефективно развитие на материалното производство
265

. От определенията, а така също 

отчитайки класификацията на ресурсите, могат да бъдат формулирани следните функции на 

производствената инфраструктура: осигуряване движението на материалните средства: природни 

ресурси; енергия; готови стоки; осигуряване движението на работна сила (трудови ресурси); 

осигуряване движението на производствените финанси; осигуряване движението на производствената 

информация. 

Значението на тези функции на производствената инфраструктура е, че те са „кръвоносната й система”. 

Производствената инфраструктура може да се класифицира на база на различни основания. 

Най-актуална се явява пространственно-производствената инфраструктура и отрасловата такава.  

По пространствено-производствено основание инфраструктурата се класифицира на: производствена 

инфраструктура на предприятията; производствена инфраструктура на региона; производствена 

инфраструктура на държавата; производствена инфраструктура на обединени държави; производствена 

инфраструктура на света.  

Според отрасловия принцип на построението на производството тя бива: производствена 

инфраструктура на отделното производство; производствена инфраструктура на предприятието; 

производствена инфраструктура на отрасъла. 
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Производствената инфраструктура може да се класифицира и по изпълняваните от нея функции (по 

отрасли на самата инфраструктура), независимо от първите два признака на класификация. Отрасловият 

състав на елементите на производствената инфраструктура е следният и включва: транспорт 

(транспортни комуникации); енергетично стопанство (енергетични комуникации); свръзка 

(информационни комуникации); водоснабдяване и канализация; търговия на едро; материално-

техническо снабдяване; финансова инфраструктура. 

Отрасловата класификация на инфраструктурата е най-актуална в съвременната наука. 

Транспорт - това е съвкупност от пътища за съобщения, транспортни средства от всички видове, 

технически устройства и съоръжения по пътищата за съобщения, осигуряващи процеса на преместване 

на хора и товари с различно предназначение. Транспортът (от латински: trans „през“ и portare „нося“) е 

придвижването на хора и стоки от едно място на друго. За тази цел се използва пренос по релсови, водни 

и обикновени пътища, по въздуха, по тръбопроводи и други. Транспортът е един от основните отрасли 

на икономиката и за функционирането му са необходими специализирана транспортна инфраструктура, 

превозни средства и организация на цялостната дейност. 

Транспортът се класифицира по принадлежност и среда в пространството на следните групи: 

По видове той е: транспорт за общо ползване; промишлен транспорт; транспорт за лично ползване. И 

трите вида се делят на наземен, воден и въздушен. Наземният транспорт включва в себе си автомобилен, 

железопътен, воден, въздушен, тръбопроводен, въжен и др., а водният включва морски и речен 

транспорт.  

Към транспортните средства се отнасят автомобили, подвижен състав, плавателни съдове, летателни 

апарати, тръбопроводи и др. Пътищата за съобщения включват: водни пътища, въздушни трасета, и др. 

Като правило, пътищата за съобщения се класифицират по значение и отговорност за поддържането им в 

експлоатационно състояние на 4 групи: местни, областни, републикански, федерални и от 

международно значение.  

Съвкупността от пътища за съобщения, транспортни средства и технически съоръжения по пътищата за 

съобщения се нарича транспортна комуникация. 

Транспортната инфраструктура се дели на сухопътна, морска и въздушна (космическа).  

От своя страна сухопътната се класифицира на: железопътна инфраструктура; пътнотранспортна 

инфраструктура; тръбопроводна инфраструктура; градска транспортна инфраструктура. 

Морската транспортна инфраструктура освен пристанищата включва системите за навигационно 

хидрографско осигуряване; за хидрометеорологично осигуряване; свързочните системи; аварийно 

спасителните системи; корабостроителните и кораборемонтните заводи; системата за подготовка на 

кадри; системата за управление развитие и използване, обектите за отдих, морски туризъм и 

спорт;обектите за военноморска дейност и други. 

Въздушната (космическа) транспортна инфраструктура включва аеродрумите (летищата); системите за 

управление на въздушното движение; системите за експлоатация, ремонт и снабдяване; аварийно-

спасителните системи; системата за подготовка на кадри; органите за управление, развитие и 

използване. Космическата освен това включва космодрумите и центровете за космически полети. За сега 

широко известни са космодрумите Байконур в Казахстан, Плисецк в Русия и Кейп Канаверал в САЩ. 

Космодруми има още в Китай, Франция, Великобритания, Япония, Канада, Австралия, Бразилия. и др. 

Енергетично стопанство - това е съвкупност от енергетичната мрежа, осигуряваща подаването на 

електроенергия на потребителите. Енергийните мрежи включват линиите за подаване на електроенергия, 

подстанциите, силовите подстанции и подразделенията за обслужване. Енергийните мрежи се 

класифицират по номинала на предавания ток на високоволтови, нисковолтови и за постоянен ток. 

Съвкупността от линии за подаване заедно с нужното оборудване наричаме енергийна  комуникация. 

Свръзката (информационните комуникации) - това е съвкупност от различни видове средства за 

предаване на информация. Видовете свръзка са: пощенска, електронна и фелдегерска. От своя страна, 

електронната се дели на наземна и космическа. Те пък от своя страна биват: проводна, радиосвръзка и 

оптическа свръзка. 

За осъществяване на свръзката като правило се създават мрежи от свръзка на административно ниво - 

териториален принцип. Те се състоят от първичните, вторичните и магистралните средства за свръзка.  

Първичните мрежи за свръзка осигуряват свързването на абонатите на отделната територия, 

предприятието, града, региона, зоната. Между първичните свързочни мрежи са разположени 

магистралните мрежи за свръзка, осигуряващи такава между различните първични мрежи. Съвкупността 

от първичните и магистралните свързочни мрежи образува единната мрежа на страната и региона. По 

първичнаната и магистралната мрежа може да се предава информация от различни видове телефонна, 

телеграфна, факсимилярна и т.н. Затова се създават вторични мрежи за свръзка във всяка първична 

мрежа.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Вторичните мрежи за свръзка във всяка първична мрежа са много: автоматични мрежи на телефонната 

свръзка, телеграфни мрежи между предприятията, факсимилярни (факсови) мрежи, телевизионни 

мрежи, радио мрежи, мрежи за предаване на данни и др  

Свързочните мрежи се състоят от линии за свръзка, които включват в себе си канали за свръзка  

Линиите за свръзка се класифицират по типа разпространение на вълните на: въздушни, проводни, 

(кабелни) радиорелейни, оптикоелектронни, спътникови и др. 

Водоснабдяване и канализация - това е съвкупност от тръбопроводни комуникации, източници и 

специални съоръжения за осигуряване на населението и производството с питейна и промишлена вода. 

Търговия на едро и материално-техническо снабдявне (логистика) - съвкупност от учреждения за 

придобиване, доставяне, натрупване и съхраняване на материални средства и товари. Тя включва: 

стоковите борси, търговските пазари, складове, хладилници, снабдителни бази и кантори, маркетингови 

организации и др 

Финансова инфраструктура - съвкупност от банки и други кредитно-финансови учреждения, 

осъществяващи мобилизацията на паричните средства и даване на кредити. Включва в себе си: 

държавните учреждения (централни емисиони банки, търговски банки, спестовни каси) и частни такива 

(търговски банки, инвестициони банки, специализирани банкови учреждения - ипотечнии банки, 

различни фондове). Тези учреждения се нуждаят от оперативен обмен на информация. За целта те имат 

още няколко елемента на инфраструктурата: средства за свръзка и средства за автоматизация. 

 

2.2.Характеристика на социалната инфраструктура 

С понятието социална инфраструктура е необходимо да се разкрие и понятието социална сфера на 

живот на обществото. Под това понятие се разбира комлекс от отрасли, предназначени за осигуряване 

на нужното качество и условия на живот на населението. Социалната сфера се явява задължителен 

компонент на стопанските комплекси на различни равнища и заема водеща роля във формирането на 

инфраструктурата. Дейността на отраслите от социалната сфера има силно изразен регионален характер 

и намира отражение не само в удовлетворяване на потребителското търсене на населението, но и във 

формирането на архитектурния облик, естетичното оформление и благоустройството на населените 

места. 

Под социална инфраструктура разбираме материално- техническата база, предназначена за осигуряване 

изпълнението на функциите на отраслите от социалната сфера. Следователно функциите на социалната 

инфраструктура са свързани с функциите на социалната сфера в частта, осигуряваща материално – 

техническата база
266

. 

Такива функции се явяват: изпълнението на обема и обмяната на материални блага; оказване на 

потребителски услуги; опазване на здравето на населението; формиране на обществено съзнание и 

научен мироглед; управление и охрана на обществения ред. 

В съответствие с това функциите на отраслов състав на инфраструктурата могат да бъдат представени в 

следния вид:  

Социалната инфраструктура има следните елементи: 

Разпределение и обмен, които включват: търговия; кредитиране; застраховане. 

Оказване на потребителски услуги: жилищно стопанство; комунално стопанство; битово обслуживане; 

пътнически транспорт; свръзки;  

Здравеопазване: здравеопазване; санаториално - курортно обслужване и отдих; социално осигуряване.  

Формиране на общественно съзнание и научен мироглед: просвета (образование и подготовка на 

кадрите); изкуство; религия. 

Управление и охрана на обществения ред: държавно управление; общественни организации; 

организация на отбраната и охрана на общественния ред. 

Теоретичната характеристика на елементите на социалната инфраструктура включва: 

Търговията - представлява отрасъл от държавното стопанство, осигуряващ обръщение на стоките, 

тяхното движение от сферата на производство към сферата на потребление. Под търговия се разбира 

размяна на стоки и услуги, която може да се осъществи между две (двустранна търговия) или повече 

(многостранна търговия) лица. 

В първоначалната си форма търговията е представлявала натурална размяна, при която се е 

осъществявал обмен на равностойни, желани и от двете страни стоки. Съвременните търговци използват 

стока-посредник при размяната (пари) и много рядко натурална размяна. Откриването на парите 

изключително много опростява търговията и допринася за нейното развитие. 

                                                           
266

 Атанасов, Х., Филипов, С. Регионална и национална инфраструктура, В.Търново, 2013 г. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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Структурата на търговията е следната: международна търговия (много държави); външна търговия: внос 

- износ; вътрешна търговия - на едро и на дребно. 

Инфраструктурата на търговията включва търговията на едро и дребно, търговските мрежи, 

специалните организации за външна търговия. 

Търговската мрежа е съвкупност от предприятия по придвижването и продажбата на стоките на 

населението и снабдяването им от търговските организации. В търговската мрежа на едро влизат 

търговските пазари на едро, складове, хладилници, снабдителните бази и кантори. В търговията на 

дребно влизат големите, средните и малките фирми, а също така отделни предприемачи, предприятия за 

общественно хранене и др. Тук влизат още колетната търговия и търговията по каталог. В 

инфраструктурата на търговията влизат още: панаирите, стоковите борси, аукциони, маркетингави, 

доставящи и рекламни организации, а също организации за подготовка и преподготовка на търговски 

работници. 

Системата за кредитиране и застраховане в инфраструктурен смисъл е системата от учреждения за 

кредитиране и застраховане. Тези учреждения са оборудвани със специална офис техника, имат 

охранителни, транспортни и други подразделения, които заедно с помещенията съставляват кредитната 

и застрахователната инфраструктура. 

Комуналното и жилищно стопанство е съвкупност от жилищен фонд, предприятия, служби и 

стопанства по обслужването на населението. В градовете влиза в състава на градското стопанство. В 

редица региони комуналното стопанство участва в обслужването на производствените предприятия, 

снабдяванета им с вода, електроенергия, газ и други. 

Структурната схема на комуналното и жилищното стопанство е следната: жилищно стопанство; 

санитарно-технически предприятия; транспортни предприятия; енергийни предприятия; съоръжения на 

външното благоустройство - градски жилищен фонд и частен жилищен фонд; водопровод и 

канализация; предприятия за почистване на територията; перални и бани; градски обществен 

пътнически транспорт; воден транспорт от местно значение; аптечна мрежа, газификационна мрежа, 

топлофикациона мрежа, топлоцентрали, електростанции, пътища, тротоари и мостове; крайбрежни и 

хидротехнически съоръжения; зелени насаждения; улично осветление и др. 

Освен изброените учреждения, предприятия и служби в инфраструктурата на комуналното и жилищното 

стопанство влизат и учреждения по подготовката и преподготовката на кадрите за дадения отрасъл.  

Битовото обслужваие е тази част от сферата на обслужване на населението, която е предназначена за 

оказване на непроизводствени и производственни услуги извън професионалния и обществено-

политически живот.  

Видовете предприятия за битово обслужване биват: за ремонт на жилища, за изработване на мебели, за 

пране и химическо чистене, за охрана, за ремонт на автомобили, на битова техника и др. 

Здравеопазването е комплекс от държавни, социални, икономически и медицински мерки, 

предприемани от обществото и насочени за опазване и подобряване здравето на членовете на 

обществото. Следователно инфраструктурата на здравеопазването е материално-техническата база, 

позволяваща да се реализират тези мерки. Функции на инфраструктурата на здравеопазването се 

явяват: осигуряване изучаването на здравето и заболяванията; осигуряване съхраняването на здравето и 

работоспособността. 

Възможни са държавна, частна и застрахователна система на здравеопазването. В страните по света 

съществува и комбинирана система. Тя предполага, че част от инфраструктурата принадлежи и се 

развива от държавата (академии за медицински науки, научноизследователски учреждения, 

образователни учреждения, органи за управление на здравеопазването, крупни лечебни центрове, 

районни и градски болници, системи за медицинско обслужване на силовите ведомства и др). 

Обслужването в тях е безплатно. Друга част от обектите се намира в частно владение - кабинети, 

лечебни центрове и др. Медицинската помощ в тях е срещу заплащане или срещу заплащане от 

застрахователните фондове.  

Частно-предприемаческата медицина е най-силно развита в САЩ, Испания, Португалия. 

Медицинското застраховане е развито в повечето страни на Европа, някой страни в Латинска Америка 

и Азия. Държавната във Великобритания, Русия, България и др. На международно равнище съществува 

Световната здравна организация (СЗО). 

Просвета - в широкия смисъл на думата се свързва с разпространение на знания или образование; 

система от възпитателно - образователни учреждения в държавата и региона. Съществуват държавни, 

частни, религиозни и др. учебно-възпитателни учреждения. 

Тези учреждения представляват инфраструктурата на образованието.  
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Функции на инфраструктурата на образованието се явяват: осигуряване на доучилищното 

възпитание; осигуряване на общообразователната подготовка; получаването на висше образование; 

специално-техническа подготовка, преподготовка и повишаване на квалификацията. 

Структурата на възпитателно-образователните учреждения е следната: учреждения за доучилищно 

възпитание (детски градини, ясли); общообразователни учреждения (начални и средни училища); висши 

училища (университети, институти, висши училища, колежи); специални технически учреждения 

(колежи, училища, центрове и др); учреждения за преподготовка и повишаване квалификацията 

(центрове, институти и др.). 

Съществуват няколко наложили се системи на образование: централизирана, децентрализирана и 

смесена. При първата система държавата финансира учрежденията, утвърждава единни изисквания за 

получаване на документи за образование, ръководи подготовката на преподавателите и др. Такава 

система е приета във Франция, Италия, Белгия, в страни от Латинска Америка. При децентрализираната 

система ръководството на образованието се намира в компетенциите на регионалните органи, а 

състоянието на учрежденията се намира в значителна степен в зависимост от самодейността на 

населението. Държавата изпълнява само отчетни функции и частично подборно финансиране. Такава 

система се е наложила във Великобритания, Норвегия, Швеция, до 60
-те

 години на XX век в САЩ (в 

наше време тя става все по-централизирана). За смесената система на образованието (Индия, Пакистан и 

ред други страни) е характерно разделението на пълномощията между централните и регионални органи 

на властта. Централните органи като правило ръководят общото планиране и контрола.  

 

2.3.Характеристика на научната инфраструктура 

Наука в най-широкия класически смисъл е систематизирано достоверно знание, което може да бъде 

убедително обяснено чрез логиката. Съвременната философия на науката дефинира понятието по-тясно, 

като ограничава обхвата му до знанието, което е експериментално проверимо въз основа на научния 

метод. Науката в тесния смисъл на понятието се разделя на две основни направления - природни науки, 

които изследват природните явления, и социални науки, които изучават човешкото поведение и 

общество. Науките от тези две групи се основават на наблюдения и възможността за проверка на 

изводите чрез повторими експерименти. Подобни са принципите и на приложните науки като 

медицината и инженерните науки, но те се концентрират върху практическите приложения на научното 

познание. 

По аналогия с определенията, направени дотук, под научна инфраструктура ще разбираме 

материално-техническата база, предназначена за осигуряване на научната дейност. 

Научната дейност в сравнение с другите видове дейност има редица особености. Тя има работа с 

информация, изучаваща непознатото и неизвестното. Прилага специална методология и специални 

методи. За реализация на редица методи са необходими специални, често уникални прибори, оборудване 

и средства. Резултатите от научната дейност са теоретически знания, които за получаване на ефект се 

нуждаят от внедряване. Тези особености предопределят функциите на инфраструктурата на науката
267

. 

Функции на научната инфраструктура се явяват: осигуряване на материалните условия за създаване 

на научни центрове в региона (земя, здания, комуникации), предоставяне на необходимото количество 

техническо оборудване за  изпълнение на изследванията, информационно осигуряване на научното 

творчество,  осигуряване на комуникативно общуване между учените, осигуряване на планиране и 

координация на развитието на науката в региона, осигуряване подготовката на висококвалифицирани 

учени, създаване на благоприятни социално-битови условия. 

Научната инфраструктура включва: здания и съоръжения на научните центрове; техническо 

оборудване за изпълнение на изследванията; система за информационно осигуряване: библиотеки, 

информационни центрове, информационни мрежи, издателства; система за осигуряване на учените; 

органи за планиране и координация и научни изследвания; система за подготовка на научни кадри; 

система за материално-техническо и социално-битово осигуряване. 

Опитът показва, че науката се развива най-ефективно в градовете, в крупните културни и промишлени 

центрове. В резултат на това в целия свят се създават научни центрове. В Западна Европа те 

съществуват съвместно с крупните университети (Кембридж, Оксфорд и др.), в Русия те са създадени в 

Санкт-Петербург, Москва, Урал, Новосибирск, Далечния изток. Научните центрове се създават 

компактно и включват служебни и жилищни помещения, учреждения на културата и др. 

Техническото оборудване на науката е много разнообразно: мощни източници на енергия, точни 

измервателни прибори, средства за изчислителна техника, химически реактиви и др. Възможността за 

                                                           
267
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производство на необходимото техническо оборудване често става условие за научно откритие 

(ускорители, електронни микроскопи и т.н.) 

За науката и за учените е много важно общуването, конференциите, симпозиумите, семинарите. Затова 

трябва да има създадени всички необходими за това условия: финансиране, транспорт, обслужване. 

Науката се развива вследствие потребността от нейните резултати. Основна нейна задача се явява 

извършването на изследвания, анализи и разработване на усъвършенствани модели, които трябва да 

намират приложение в практиката. Това спомага, от една страна, да се развива науката, а от друга, да се 

оптимизират производствените процеси и услуги. 

 

2.4.Характеристика на инфраструктурата на туризма и спорта 

Туризмът представлява от само себе си пътешествие в свободното време, един от видовете активен 

отдих, средство за удовлетворяване на възстановителните потребности на човека. Той съчетава различни 

видове възстановителни способности - оздравяване, познание, възстановяване на производителните сили 

и други. 

Счита се, че ако пътешествието е до 24 часа, това е екскурзия, ако е повече - е туризъм. Туризмът се 

класифицира по различни признаци. В зависимост от мащабите е международен и вътрешен; в 

зависимост от географската среда и др. физико-географски условия се дели на: сухопътен, морски, 

планински, пустинен, речен, космически и т.н.; в зависимост от целите бива: познавателен, спортен, 

любителски (ловен, риболовен, и др.), делови, религиозен, лечебно-оздравителен и др.; в зависимост от 

степента на организираност е организиран и самостоятелен.  

По своето предназначение най-близко до туризма стои спортаът. Той представлява система за 

организирано провеждане на състезания и учебно-тренировъчни занятия по различни комплекси 

физически упражнения, има за цел наред с укрепването на здравето и общото физическо развитие 

достигане на високи резултати и победи в състезанията и е съставна част от физическата култура. 

За осъществяване на възстановителна дейност под формата на туризъм и спорт е необходимо наличието 

на материално-техническа база за осигуряване на тези дейност, т.е. инфраструктура на физкултурата и 

спорта. 

Функции на тази инфраструктура се явяват: осигуряване на придвижването, настаняването, храненето, 

на туристите, спортистите и запалянковците, удовлетворяване на техните културни, комуникативни, 

комунални и др. потребности. 

Елементите на инфраструктурата на спорта са следните: спортни съоръжения; спортно оборудване и 

снаряжение, различно за различните видове спорт; специални образователни учреждения - факултетите 

и техникумите по туризъм; основни съоръжения (в тях се провеждат съревнования); спомагателни 

съоръжения (гардероби, душ- бани, съдийски помещения); съоръжения за зрителите; технически 

помещения за експлоатация на инженерни устройства. 

Туристическата инфраструктура обслужва и рекреационната система. Факт е, че туристите посещават 

тези региони, където могат да бъдат удовлетворени в най-голяма степен техните индивидуални 

потребности. За да се постигне задоволяване на тези потребности, е необходимо там да бъдат 

концентрирани и създадени всички условия за обслужване. Като резултат от това се стига до 

необходимостта от създаване на рекреационната система, която включва система от комплексни услуги 

и съответната комплексна инфраструктура. 

Ако регионът разчита да привлече туристите, той е длъжен да създаде елементите на рекреационната 

система. Именно затова туризмът насочва своите усилия към екологично чисти райони, с добри 

климатични условия. За нашата страна такива се явяват планинските курорти, Черноморието, селският 

туризъм, природните ни резервати, различните културни центрове като В. Търново, Пловдив и др., 

етнографски центрове като Трявна, Елена, Дряново, Боженци, Етъра, центрове на спортни събития - 

Банско, мотопистата  край Севлиево и др. 

Продукт на инфраструктурата на туризма се явява комплексната услуга. Тя включва видовете услуги, 

оказвани от различните елементи на инфраструктурата като цяло. 

За всеки вид туризъм услугите са различни. Например, морският туризъм включва: използване на 

океанското и морското крайбрежие за рекреационни цели - плаване, водни ски, сърфинг, риболов, 

плаване на яхта, наблюдение на крайбрежната природа, фотографиране, и др.; океанският туризъм 

включва използване на климата и екзотиката - зимата, лятото, вълните и т.н.; запознаване с паметниците 

на културата, например на остров Пасха или остров Тасос, или Охрид – най-евтината екскурзия в 

чужбина за българи или съвместяване на видовете туризъм и т.н. 

Инфраструктурата на туризма и самият туризъм вече са толкова развити, вкл. в България, че се налага 

мнението за индустриален туризъм. Примери за това са туристическите центрове гиганти като Слънчев 

бряг с 450 000 легла, Златни пясъци, Пампорово, Боровец, Банско и др. 
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В не по-малка степен се развива и инфраструктурата на спорта и се използва за целите на туризма. 

Огромни са инвестициите за спортни съоръжения за провеждане на олимпийски, световни, европейски и 

др. игри, които впоследствие се превръщат в туристически обекти - Рим, Барселона, Лужники в Москва, 

Атланта, Пекин и т.н. 

 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

В началото на XXI век държавите-членки и партньори на НАТО са изправени пред голямо 

предизвикателство - да трансформират своите военни организации и организациите си за сигурност, за 

да могат успешно да отговорят на терористичните заплахи, разпространението на оръжия за масово 

поразяване, организираната престъпност, кибератаките над ведомства и критичната инфраструктура. С 

цел предотвратяването и адекватното реагиране срещу широк спектър от заплахи и рискове държавите 

трябва да организират, оборудват и обучат сили за сигурност, които да могат безпроблемно да 

взаимодействат, както помежду си, така и с чужди сили за сигурност и неправителствени организации. 

Последствията за европейската политика можем да търсим в достигането на стратегическите цели на ЕС. 

По отношение на подбора на инструментариум за предотвратяването на кризисни ситуации и 

конфликти, както и пред заплахите за сигурността на ЕС, трябва да се използват политически, 

дипломатически, икономически, военни, граждански търговски мерки в областта на сътрудничеството. 

Необходимо е в значителна степен да се наблегне на гражданското участие и борбата срещу тероризма в 

социален аспект, защото опасността идва основно от региони с пълна липса на социален елемент в 

гражданското общество и следователно една социална интервенция може да спомогне към 

предотвратяване увеличаването на регионалните кризисни конфликти в значителна степен.  

В Стратегията за национална сигурност
268

 се изтъква, че защитата на населението и критичната 

инфраструктура при кризи, бедствия, аварии, катастрофи и други рискове и заплахи е една от главните 

цели на съвременната политика за национална сигурност. В Стратегията за национална сигурност 

изрично и ясно е посочено, че защитата на населението и критичната инфраструктура при кризи, 

бедствия, аварии, катастрофи и при други рискове и заплахи е издигната в ранг на жизненоважен 

интерес за страната. 

В края на ХХ век защитата на критичната инфраструктура (ЗКИ) е съществен елемент от политиката за 

сигурност на много страни, най-вече в страните-членки на НАТО и ЕС. Това е свързано, от една страна, 

с процесите на глобализация, а от друга, с борбата срещу международния тероризъм. Съществува пряка 

връзка между заплахата от тероризма и ЗКИ.  

Определянето и причисляването на една или друга система (обект) към критичната инфраструктура 

трябва да стане на базата на нейното функциониране в общата система за осигуряване на здравето и 

живота на населението, устойчивото функциониране на националното стопанство и осигуряване на 

националната сигурност на държавата
269

. 

Държавата се явява основната институция за гарантиране сигурността на обществото. Тя трябва да се 

грижи за постигането на националните цели, ценности и идеали, като създава и прилага различни 

механизми, процедури и инструменти. Извършва стратегическото планиране, управление, контрол и 

координация за противодействие на сериозните заплахи и рискове.  

Управлението на страната е сложен механизъм за производство на сигурност, а Стратегията за 

националната сигурност е основен ръководен документ за планиране на развитието на органите за 

нейното гарантиране. „Тя е официално призната система на стратегически приоритети, цели и мерки по 

отношение на вътрешната и външната политика за постигане на устойчиво развитие на държавата в 

дългосрочен план”
270

. 

Разглеждането на въпроса за критичната инфраструктура е свързано със съчетаването на различни 

области и различни гледни точки. На този етап можем да посочим следните гледни точки за 

интерпретиране на същността на критичната инфраструктура: 

 На системно равнище критичната инфраструктура се разглежда от техническа гледна точка като 

проблем на сигурността на материално-технически системи и програмното им осигуряване. От тази 
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 Стратегия за национална сигурност на Република България. Документът е приет с Решение на 

Народното събрание от 08.03.2011 г. Документът е валиден до края на 2020 г. 
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 Киров, К. Защита на критичната инфраструктура. Потенциални рискове и заплахи за регионалната и 

международната сигурност. Шеста международна конференция ”Сигурността в Югоизточна Европа, 

публично-частното партньорство и критичната инфраструктура” 11-12 септември 2008, С., Академия на 

МВР, 2008. 
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 Стратегия за национална сигурност на Р България. 
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гледна точка заплахите, например срещу информационната инфраструктура, следва да се неутрализират 

с технически средства като антивирусни програми и различни видове защитен софтуер; 

 От гледна точка на бизнеса критичността на инфраструктурата се разглежда във връзка с 

ефикасното функциониране на бизнеса, постоянния достъп до технологии, както и във връзка с 

разрастващия се бизнес посредством интернет. От тази гледна точка фокусът вече е насочен не само към 

системното (техническото) равнище, но и към организационните и човешкия фактор; 

 От гледна точка на законността критичната инфраструктура се разглежда като проблем на 

защитата на обществото от преднамерени въздействия спрямо обекти от инфраструктурата, например 

т.нар. киберпрестъпност; 

 От гледна точка на националната сигурност критичната инфраструктура обхваща цялостната 

структура на обществото с неговите различни равнища (техническо, нормативно, организационно, 

международно). От тази гледна точка защитата на критичната инфраструктура е една от основните 

задачи при обезпечаване на националната сигурност. 

Самото понятие за критична инфраструктура постоянно се развива, а критичността следва да се 

разглежда като: 

 Системна концепция - при този подход дадена инфраструктура или неин елемент са критични в 

резултат от тяхното структурно местоположение в цялостната система от инфраструктури, особено 

когато става въпрос за важна връзка с други инфраструктури или сектори. Системният подход акцентира 

върху взаимозависимостта между различните инфраструктури и техните елементи; 

 Символна концепция - акцентира върху вътрешно присъщото символно значение на дадени 

инфраструктури на базата на тяхната важност за обществото.  

Критичната инфраструктура може да се разглежда като система от съоръжения, услуги и 

информационни системи, чието спиране, неизправно функциониране или разрушаване би имало 

сериозно негативно въздействие върху здравето и безопасността на населението, околната среда, 

националното стопанство или върху ефективното функциониране на държавното управление. 

Друго определение гласи, че критичната инфраструктура представлява система от елементи, намиращи 

се на територията на дадена държава, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни 

обществени функции, здраве, безопасност, сигурност, икономическо или социално благосъстояние на 

населението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни последици в дадена държава в 

резултат на невъзможността да се запазят тези функции
271

. 

Някои страни изрично определят като част от критичната инфраструктура системата за отбрана и 

управлението на извънредни ситуации (например Австрия и Швейцария). Други страни подчертават 

критичното значение на функционирането на администрацията, системата за здравеопазване и системата 

за осигуряване на обществения ред (например Германия и Холандия). 

Възприетото в САЩ определение включва и виртуални системи и съоръжения. Не е изключено, освен 

информационни масови бази данни и т.н. да се имат предвид морално-психологически и социални 

характеристики и тенденции в обществото и системата на държавно управление, включително в 

службите за сигурност и въоръжените сили. 

Аналогично третиране се среща и в официални документи на Русия. Така например, в Доктрината за 

информационна сигурност като основни заплахи за „информационната инфраструктура” се 

разглеждат „противозаконното използване за специални средства за въздействие върху индивидуалното, 

груповото и общественото съзнание”, „деградирането на духовните ценности” и „снижаването на 

духовния, нравствения и творческия потенциал на населението на Русия”
272

. 

В Първа национална научно-практическа конференция по управление в извънредни ситуации и защита 

на населението са разгледани следните сектори на критичната инфраструктура
273

: 

Осигуряване с питейна вода, включително водохранилища, водопроводи за питейна вода и 

пречиствателни съоръжения; 

Осигуряване на жизненоважни хранителни продукти; 

Снабдяване с горива и гориво-смазочни материали (особено за нуждите на въоръжените сили и другите 

организации от сектора за сигурност, лечебни заведения и т.н., но също така и за частния и обществения 

транспорт). 

Транспорт, включително: пътна мрежа; система за железопътен транспорт, в т.ч. железопътни линии, 

мостове, тунели, гари, подвижен състав, депа и системата за управление на железопътния транспорт; 
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 Критична инфраструктура. http://bg.wikipedia.org/wiki/Критична_инфраструктура. 
272

 Доктрина за национална сигурност на Руската федерация. 
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 Първа национална научно-практическа конференция по управление в извънредни ситуации и защита 

на населението – Тодор Тагарев, Николай Павлов София-БАН, 10 ноември 2005 г. 
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система за управление на корабоплаването в крайбрежните води, реките и в пристанищни райони; 

систeма за управление на въздушния транспорт, включително система за наблюдение на въздушното 

пространство, ръководство на въздушното движение и летищна инфраструктура. 

Енергийна система, включително: система за производство, пренос и разпределение на електроенергия 

от всички възможни източници (ядрена, водна, въглища, газ/мазут и др.); система за доставка за 

съответните енергийни източници; система за пренос и разпределение на природен газ и други 

аналогични. 

Система за банкови и финансови услуги. 

Телекомуникации, включително кабелни, клетъчни, спътникови, интернет и т.н. 

Система за управление при кризи, включително система от стационарни и мобилни пунктове за 

управление, сензорни системи, информационни системи, система за управление на достъпа до 

информационни, комуникационни и други ресурси, система за разпределено вземане на решение и т.н. 

Тази система включва четири основни взаимодействащи (и частично припокриващи се) системи за 

управление при: кризи от традиционен военен характер; терористични действия и други нарушения на 

обществения ред и сигурност, с възможни значителни негативни последици за населението, 

инфраструктурата и околната среда; природни бедствия, аварии и катастрофи; кризи, свързани със 

застрашаване на живота на българския гражданин и на българската собственост в чужбина. 

Последните няколко години са изпълнени със зачестили терористични актове както в сърцето на Европа, 

така и в други страни по целия свят. Познаването и опазването на критичната инфраструктура се явява 

необходимост за постигане на необходимата сигурност и нормален живот на хората по целия свят в 

условия на непрекъснато насаждане на етническа омраза и прилагане на терор. 

 

4.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОЕННАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

От системна гледна точка въоръжените сили включват персонал, въоръжение, бойна и спомагателна 

техника и други материални средства, нормативна база, инфраструктура. В своето комплексно 

взаимодействие те проявяват ново, системно качество - боеспособност (фиг. 1), което не е присъщо на 

нито един от съставните им компоненти. 

 

 
Фиг.1.Въоръжените сили като система (схематично)

274
 

 

Проучването на националната военна литература от последното десетилетие показва, че с изключение на 

военната структура останалите компоненти на системата и значението им за боеспособността на 

въоръжените сили са били обект на значителен брой научни проучвания. Според Советская военная 

энциклопедия (т.3, 1977г.)
275

 категорията инфраструктура се появява като понятие през 40
-те

 години на 

ХХ век за нуждите на икономическата наука. Впоследствие тя напуска икономическото поле и широко 

навлиза в непроизводствената и военната сфера.  
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инфраструктура”, ВА „Г. С. Раковски”,София, 2010 г. 
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От гледна точка на военната наука под военна инфраструктура следва да се разбира комплекс от 

стационарни обекти, предназначени за: разполагане на войските и тяхната бойна и оперативна 

подготовка; стратегическо и оперативно развръщане на въоръжените сили и водене на бойните 

действия. 

Към първата група се отнасят казармени райони, включващи административни и учебни постройки, 

помещения за настаняване на личния състав (при смесен способ за комплектуване на въоръжените 

сили), хранителни и банно-перални комплекси, полигони за провеждане на стрелби, кормуване с АТ и 

БТ и др. 

Втората група обекти включва пунктове за управление, ракетни позиции, позиции на радиотехническите 

войски, комуникационно-информационни системи, разузнавателни системи, системи за позициониране, 

складове за бойни припаси, ГСМ и др. материални средства, летища, морски и речни пристанища, 

железни и шосейни пътища, тръбопроводи. Те се означават и като оперативно оборудване на театъра на 

войната. Част от посочените елементи - за управление, разузнаване, комуникации, позициониране и др., 

могат да бъдат въздушно или космически базирани. В този смисъл военната инфраструктура излиза 

извън определението „стационарни”, в смисъл на наземно базирани. 

Военната инфраструктура може да се разглежда и от гледна точка на предназначението на обектите й. 

Според него те се подразделят на такива за: оперативно (бойно) осигуряване и управление (системи за 

наблюдение; навигационни системи; свързочни системи; пунктове за управление и укрепления); 

базиране и разквартируване (военни градчета; пунктове за базиране и авиобази); логистично 

осигуряване (складове за материални средства, ремонтни заводи; лаборатории; транспортни средства, 

медицински учреждения); бойната подготовка (учебни центрове; полигони; стрелбища, спортни 

съоръжения). 

Под военна инфраструктура се разбира и система от пространствено обособени и оперативно 

оборудвани територии и/ или обекти, с комплекс от сгради и съоръжения, жизнени и технически 

поддържащи системи, отговаряща на специфични битови, социални и технически параметри, 

организирани на основата на националното законодателство и международните изисквания, необходими 

на Въоръжените сили за изпълнение на задачите по осигуряване на сигурността и отбраната на страната 

в мирно време, при криза и война. 

За военната инфраструктура са типични и т.нар. обекти с „двойно предназначение”, които имат 

стопанско и социално значение, но могат и да се използват от въоръжените сили в случай на криза и 

война. Към тях се отнасят националната транспортна система; системата за далекосъобщения; обектите 

на енергетиката, заводите и предприятията, националната здравна система и др. 

Според Речника на термините и определенията, използвани в НАТО на английски език, ААР-6 (V), 

1998г., под инфраструктура се разбират всички фиксирани и постоянни инсталации, производства или 

съоръжения за поддръжка и управление на въоръжените сили
276

. Подобно е определението и в 

Съвместната съюзна доктрина по логистика (AJP-4b, 2006г.)
277

. В Алианса се използва и понятието 

билатерална инфраструктура, осигурена и финансирана само от две страни–членки на Алианса и 

национална инфраструктура, която се осигурява и финансира от всяка страна и е предназначена за 

собствените й въоръжени сили.   

Анализът на дефинициите показва, че те имат сходно съдържание, като акцентират върху една или друга 

страна на категорията военна инфраструктура. Освен това те разкриват нейната изключителна сложност, 

обхващаща различни аспекти на военната дейност в мирно време, при криза и война - от космически 

базирани обекти за разузнаване и навигация до райони за разквартируване на военни формирования
278

. 

От теоретична гледна точка поддръжката и използването на военната инфраструктура зависят от 

оперативните сценарии и вероятните задачи на въоръжените сили; характеристиката на логистичната 

система на Българската армия; икономическото състояние на страната и размера на заделените средства 

за отбрана и правно-нормативната база. 

На настоящия етап се приема, че са възможни десет оперативни сценария, които предполагат участие на 

Въоръжените сили на страната. Това са операции по: осигуряване безопасността на срещи на високо 

равнище на НАТО (ЕС); разполагане на територията на България на сили на НАТО за провеждане на 

операция по чл.5 от Вашингтонския договор
279

; участие на български сили в операция по чл.5 от 

Вашингтонския договор на територията на друга страна, член на Алианса; участие в защитата на 
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критичната инфраструктура; участие в мироопазващи (мироналагащи) мисии на НАТО с мандат на ООН 

с батальонна бойна група от Българската армия; не бойна евакуация на български граждани в чужбина; 

участие на Въоръжените сили в действия срещу отвличане и пиратство; участие на Въоръжените сили в 

операция по ликвидиране на последствията от бедствия и аварии на територията на страната; 

нарушаване на въздушното пространство на България и нарушаване на морския суверенитет на 

страната.  

Логистичните система на Въоръжените сили е възможно да се изграждат по два типа. Първият тип са 

т.нар. „самозадоволяващи се системи”, които са характерни за армиите от Варшавския договор и НАТО 

в периода на блоково противопоставяне. Те се характеризират като изключително разходоемки и 

неефективни от финансова гледна точка. Вторият тип системи са отворени към външни източници за 

предоставяне на стоки и услуги като определени дейности свързани с осигуряване на въоръжените сили 

се „аутсорсват”, т.е предоставят се на организации, които не са елемент на отбранителните структури - 

строителство, доставка на материални средства, хранене на личния състав и др. 

Военната дейност се явява неотменна част от обществената дейност. Тази специфична дейност е 

свързана с воденето на въоръжена борба за постигането като правило на определени политически цели. 

Тя не се изчерпва само с използване на оръжието, тя включва в себе си и  подготовката на военните 

действия; оборудване на театъра на военните действия; бойна и оперативна подготовка на личния състав 

и щабовете; възстановяване на боеспособността на войските и силите и т.н. Освен това, както е известно, 

военните действия се водят само хода на войната или конфликта. В мирно време армията и флотът се 

занимават с всекидневна дейност по подготовката. И тя трябва да бъде осигурена: личният състав трябва 

да има жилище, да бъде облечен, обут нахранен, техниката и въоръжението да са обслужени и готови за 

експлоатация. Т.е. за осигуряване на всекидневната дейност въоръжените сили и военните действия се 

нуждаят от военна инфраструктура. 

По наше мнение, военната инфраструктура е съвкупност от специални системи за осигуряване на 

всекидневната дейност на въоръжените сили в мирно време и военните действия по време на война. 

Функции на военната инфраструктура се явяват: осигуряване управлението на въоръжените сили; 

оперативно и бойно осигуряване, техническо и тилово осигуряване; базиране и разквартируване на 

войските; осигуряване на оперативната и бойната подготовка; осигуряване на възпитателната робата с 

личен състав и други. 

Понятието инфраструктура за пръв път се употребява във военната област във връзка с човешката 

дейност. Затова очевидно именно в тази област то е най-добре теоретически разработено. Военната 

инфраструктура включва в себе си две групи обекти: специално създадени обекти на военната 

инфраструктура и обекти с „двойно предназначение” на производствената и социалната 

инфраструктура, които могат да се използват както за  осигуряване на обичайната дейност, така и за 

осигуряване на военната дейност. Специално създадените обекти на военната инфраструктура са 

следните: 

Обекти на оперативното (бойното) осигуряване и управление. Към тях принадлежат: системи за 

наблюдение; навигационни системи; свързочни системи; пунктове за управление; укрепления; 

Обекти за базиране и разквартируване: военни градчета; пунктове за базиране; аеродруми (авиобази); 

Обекти за логистично осигуряване: складове с оръжие и др.; ремонтни заводи; лаборатории; тилови бази 

и складове; транспортни средства; медицински учреждения; 

Обекти на бойната подготовка и за възпитателна работа: учебни центрове; полигони; стрелбища; 

спортни съоръжения. 

Съвременната въоръжена борба се води във всички среди на пространството - по суша, въздух, по море 

и в космоса. Затова и обектите на военната инфраструктура се подразделят на сухопътни, морски и 

космически. По пространствен принцип военната инфраструктура се дели на регионална - на флота, на 

фронта, национална или държавна и блокова - на НАТО. 

Съставът на обектите с „двойно предназначение” се дели на две големи групи: обекти на 

производствената и обекти на социалната инфраструктура. Към обектите на производствената 

инфраструктура спадат: съобщителните пътища; транспорта; свързочната система; обектите на 

космическата инфраструктура; обектите на енергетиката; заводи и предприятия. 

Към социалната инфраструктура спадат всички елементи на инфраструктурата, привличани за 

осигуряване на личния състав на въоръжените сили - военно-жилищен фонд, военни болници, 

санаториуми, почивни домове. 

Характеристика на основните елементи на военната инфраструктура: 

Обектите за оперативно (бойно) осигуряване са предназначени за изпълнение на действия, несвързани 

с непосредственото използване на оръжията, и е насочено за повишаване ефективността на използването 
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на своите войски и сили и за снижаване на ефективността на действията на противника - полигоните и 

други. 

Системата за наблюдение е предназначена за осветяване (контрол) на всички среди на пространството. 

Тя включва в себе си специални части, имащи на въоръжение различни (оптически, радиотехнически, 

радиолокационни, хидроакустически и др.) средства за наблюдение. 

Системата за разузнаване е предназначена за разкриване замисъла и действията на противника. Тя 

разполага с технически и агентурни средства за информация. 

Навигационните системи са предназначени за определяне и контрол на точното място на носителите 

на оръжие. Те осигуряват точността на поразяване на противника и безапасността на своите войски.  

Обектите за базиране и разквартироване са предназначени основно за целесъобразно разполагане на 

войски и силите в географската и социалната среда - това са постоянните гарнизони за разквартироване 

на войски.  

Обектите за техническо осигуряване са предназначени за поддържане в боеспособно състояние на 

въоръжението и техниката, снабдяването им с оръжие и осигуряване на правилната им експлоатация. 

Обектите на тиловото осигуряване са предназначени преди всичко за снабдяване с всичко, 

необходимо за живот и бой, включително частите и подразделенията за транспортното осигуряване. 

Обектите за осигуряване на оперативната (бойната) подготовка и възпитателната работа са 

предназначени за създаване на необходимите условия за подготовка на щабовете и личния състав в 

мирно време и между операциите при воденето на бойните действия. 

Доколкото бойните действия се водят от човечеството само в изключителни случаи, а поддържането на 

въоръжени сили се налага да бъде постоянно, то подготовката на военните действия лежи като тежко 

бреме на държавата. Всички държави се стремят да съкратят тези разходи. Поради тази причина в 

качеството на военна инфраструктура използват това, което е най-лесно приспособимо за целта от 

производствената и социалната инфраструктура. Друга принуждаваща причина е обстоятелството, че 

съвременните войни се водят от целия народ и изискват мобилизацията на всички ресурси на 

обществото. 

Със сигурност може да се каже, че със започването на бойните действия могат и трябва да се използват 

всички видове транспорт, пристанища, летища, всички медицински учреждения, училища или цялата 

инфраструктура на държавата. Посочените обекти се отнасят към тези с „двойно предназначение”. 

Членството на страната ни в НАТО (2004 г.) коренно промени военно-политическата среда за развитие 

на националната военна инфраструктура. Влияние върху този процес има и присъединяването на 

страната към Европейския съюз (2007 г.), а след 2009 г. - глобалната икономическа и финансова криза. 

Реакцията на настъпилите промени е приетата от Народното събрание Визия за развитие на войските и 

силите до 2015 година
280

 и основания на нея План за организационно изграждане и модернизация на 

въоръжените сили до 2015 година
281

. 

 

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Познаването на различните видове инфраструктура, на тяхното значение и влияние за развитието на 

човешкото общество, както и за опазването на националната сигурност, ще спомогнат за успешното й 

управление от бъдещите специалисти в областта на националната сигурност, икономиката, транспорта и 

логистиката на различните отрасли. Поддържането и модернизирането на военната инфраструктура в 

съответствие с изискванията на оперативната съвместимост изисква създаването на дългосрочна визия 

за нейното развитие. Реализацията на такава визия е чрез дългосрочно и средносрочно планиране на тези 

процеси с цел превръщане на военната инфраструктура в модерна, многофункционална, гъвкава и 

мобилна в отговор на новите мисии и задачи на въоръжените сили и колективните отговорности. 
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IMPROVEMENT AND MODERNIZATION OF MILITARY INFRASTRUCTURE IN 
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Abstract: The report examines the main characteristics of maintenance and use of military infrastructure in the 

Republic of Bulgaria, as well as its improvement in terms of membership in NATO, EU and functioning in a 

market economy. Military infrastructure reflects the specific domestic, social and technical parameters 

corresponding to the national legislation necessary for the armed forces to fulfill the tasks related to security and 

defense in peacetime and wartime. It is thus necessary to develop a long-term vision for its development in the 

way of acquisition of new objects and maintenance of already constructed. The development of such a vision is 

a subject to a number of regulatory requirements. Fundamental in this respect are the following acts: Law on 

Spatial Planning, Public Procurement Law, Law on protection of classified information and the accompanying 

regulations and the statute of military service of the Armed Forces of the Republic of Bulgaria. 

Keywords: infrastructure, maintenance, use, modernization 
 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВОЕННАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ 
проф. д-р Венелин Терзиев  

д-р Стефан Филипов 

Национален военен университет „Васил Левски” - Велико Търново, България 

terziev@skmat.com   
 

Резюме: Докладът разглежда основните характеристики на поддържането и използването на военната 

инфраструктура в Република България, както и нейното усъвършенстване в условията на членство в 

НАТО, ЕС и функциониране в условията на пазарна икономика. Военната инфраструктура отразява 

специфичните битови, социални и технически параметри, съответстващи на националното 

законодателство, необходими на въоръжените сили за изпълнение на задачите по осигуряване на 

сигурността и отбраната на страната в мирно и военно време. В този смисъл е необходимо разработване 

на дългосрочна визия за нейното развитие по пътя на придобиване на нови обекти и поддръжка на вече 

изградените. Разработването на подобна визия е подчинено на редица нормативни изисквания. 

Основополагащи в това отношение са следните нормативни актове: Закон за устройство на територията, 

Закон за обществените поръчки, Закон за защита на класифицираната информация и съпътстващите ги 

подзаконови актове и Устав на войсковата служба на Въоръжените сили на Република България. 

Ключови думи: инфраструктура, поддръжка, ползване, модернизация 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ  

Целите на въоръжените сили за България, произтичащи от членството ни в НАТО, поставят важни 

задачи пред военната инфраструктура в средносрочен план. В тази връзка се очертават следните 

направления за работа: създаване на нов подход при осигуряване на качеството на живот, труд и 

подготовка в и извън войсковите райони; осигуряване на стратегическия превоз чрез използване на 

въздушен транспорт, което налага усъвършенстване на инфраструктурата на военно въздушните бази; 

логистичната поддръжка на силите за развръщане следва да е оперативно съвместима с армиите на 

НАТО; осигуряване на необходимата ВИ за провеждане на пълноценна, ефективна и интегрирана 

подготовка, както на силите за развръщане, така и на силите за отбрана; изпълнение на национални 

ангажименти за инфраструктурно осигуряване на поддръжката на чужди войски на наша територия 

(полигони, бази, летища и др.). 

Изпълнението на целите, произтичащи от ангажиментите по поддръжка от страна-домакин, е от 

значение за постигане на съвместимост в областта на логистиката в съответствие с политиката и 

процедурите на НАТО. За осигуряване на ПСД относно инфраструктурни задачи е необходимо да се 

осигурят способности за: уеднаквяване на стандартите за осигуряване на поддръжката за изпълнение за 

задачи и мисии на подразделения на НАТО на българска територия за ПСД; определяне на 

националните и военните възможности, които биха могли да бъдат предоставени при учения или 

операции, ръководени от НАТО; подобряване и модернизиране на наличните тренировъчни центрове и 

полигони с оглед осигуряване на логистична подкрепа и инфраструктура за поддръжка от страната 
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домакин (ПСД); подобряване на инфраструктурни обекти за логистична поддръжка - съоръжения по 

летища, пристанища, жп гари, ГСМ бази, командни центрове (КЦ) и други; поддържане в непрекъсната 

готовност на военната инфраструктура за приемане на контингенти на НАТО и ЕС на собствена 

територия и взаимодействие с тях. 

В този ред на мисли от изключителна важност е съвместимостта в областта на логистиката, в частност 

на военната инфраструктура, в съответствие с политиката и процедурите на НАТО по приетите 

ангажименти за поддръжка от страна-домакин (ПСД). В този смисъл по силата на AJP-4 Съюзна 

съвместна логистична доктрина
282

 поддръжката на немалък дял от инфраструктурата, необходим за 

провеждане на операции, е в зависимост от ПСД (HNS) / местни ресурси. Такава практика осигурява не 

само наличието на мобилна и гъвкава, но и повторно използваема инфраструктура за поддръжка на 

войските, a това изисква предварително планиране и установяване на инфраструктурните дефицити. 

Така националните и НАТО ресурсите се насочват за задоволяване на недостига от инфраструктура от 

страната-домакин. Една такава практика се основава на двустранните и многостранните договори, като 

съществуват и извънредни процедури (NSIP) за общо финансиране на критичните инфраструктурни 

потребности. Под внимание следва да се има предвид типът на провежданите операции, а оттук и да се 

определят отговорностите - национални, съгласувани с командира от НАТО, и инфраструктурният 

капацитет на страната-домакин. Финансирането на проектите по поддръжката на инфраструктурата на 

страната-домакин (ремонт на пътища, писти, съоръжения за поддръжка, мостове или други 

комуникации) по силата на договореностите частично може да бъде за сметка на НАТО. 

Разработването на визията е едната страна за развитие на инфраструктурата. Другата е нейната 

реализация посредством дългосрочното и средносрочно планиране. И тук под внимание следва да се има 

ALP-09_LF Logistic Doktrine (Логистична доктрина на сухопътните войски)
283

 - главният планиращ 

механизъм за инфраструктурата на Алианса. Това е NATO Security Investment Programme Capability 

Package (NSIP CP)
284

. Разработването на дългосрочен план се основава на анализа на съществуващата 

национална военна и гражданска инфраструктура, (both Allied and possible host nation), необходимата 

обща разполагаема инфраструктура и на отделната страна, и на НАТО, резервните инфраструктурни 

активи, ценовият профил на програмата, ресурсите, тяхната цена и качество. Така става възможно да се 

определят наличността на инфраструктурните активи и степента на тяхната достатъчност.  

За реализиране на дефинираните подходи и направления при решаване на проблемите на военната 

инфраструктура е необходимо ускоряване на процесите по промяна на нормативната база, 

регламентираща войсковия живот, учебно-тренировъчните методики, както и критериите за битуване, 

труд и обслужване на материално-техническата база. Военната инфраструктура следва да осигури 

подходящите условия за стабилно развитие на личния състав, качествено обучение и достойно 

обществено положение. Постигането на необходимите способности в тази насока следва да се разгледат 

в следните направления: 

 Модернизиране и подобряване на качеството на живот, което се заключава в това, че 

инфраструктурните проекти трябва да включват ремонтиране и модернизиране на казарми, столови, 

семейни жилища за офицерския, сержантския и войнишкия състав и медицински пунктове. Приоритетно 

тези елементите трябва да се реализират в районите, осигуряващи силите за развръщане, а в дългосрочен 

план - и за районите на силите за отбрана и нарастване. Трябва да се разработят съвременни норми за 

обитаване на военнослужещи, обособени в следните основни групи: определяне на нужния жизнен 

стандарт на военнослужещите в казармените райони и определяне на жизнен стандарт на 

военнослужещи в съответствие с техния йерархичен ранг извън казармените райони; 

 Повишаване качеството на воинския труд с насищане на инфраструктурата с компютърна и 

комуникационна техника и мрежи. Реализацията на бъдещите подобрения на комуникационните и 

компютърните мрежи е основен приоритет от логистичната осигуреност на ВС. Осигуряването със 

съвместими с НАТО информационни системи с възможности за осигуряване на автоматична обработка 

и разпространение на информация между различните йерархични структури за командване и 

управление. Приоритетите по инфраструктурата включват подобрения и изграждане на нова военна 

цифрова свързочна система, автоматична информационна система, окабеляване, осигуряване на всички 

поделения и командни пунктове с електрона поща и достъп до Интернет. Важен елемент е създаването 

на единен кадастър на подземните и надземните кабелни линии както във войсковите райони, така и 

извън тях; 

 Изграждане и оборудване на спортни съоръжения 
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Изграждането и оборудването на спортни съоръжения (открити уреди и пътеки, фитнес зали с 

оборудване, тенис кортове, футболни, волейболни и баскетболни игрища, открити и закрити плувни 

басейни) като елемент от военната инфраструктура с цел развитие на физическата подготовка в 

Българската армия, следва да се разглеждат в направление на поддържане и модернизиране на 

съществуващите съоръжения и изграждане на нови такива, съвместими с изискванията на НАТО. 

В съвременните условия съоръженията за спорт, които се използват в БА, са: съоръжения за спорт за 

повишаване и поддържане на физическата подготовка във въоръжените сили; специални съоръжения за 

спорт за придобиване на навици и за тренираност на военнослужещи, определени за участие в мисии зад 

граница; съоръжения за спорт и занимания през свободното време. 

Състоянието на инфраструктурата по отношение на физическата подготовка във войсковите райони е в 

изключително тежко състояние и не отговаря изцяло на добрата практика в страните от НАТО. 

 Социално-битово (жилищно) осигуряване и осигуряване на отдиха на военнослужещите 

Елемент на социално-битовото осигуряване се явява поддръжката и разпределението на жилищния фонд 

на МО. Минималните геометрични и санитарно-хигиенните изисквания по отношение жилищата в 

Република България са регламентирани в Закона за устройство на територията и подзаконовите 

нормативни актове към него. Обитаването от военнослужещите на жилищния фонд на МО е 

регламентирано с Наредба №H-10/18.06.2009 г.
285

 и в значителна степен се отклонява от 

регламентираните минимални квадратури в Закона за устройство на територията.  

Един от приоритетите, свързани с инфраструктурата, е жилищното осигуряване в близост до 

поделенията и базите. Новите категории „служебни жилища” следва да бъдат: служебни - 

представителни; служебни - ползвани за срока на заеманата длъжност и служебни - за оперативни нужди 

(в разпореждане на командира на поделението или началника на гарнизона). 

За изравняване на стандартите в жилищната политика с тези на НАТО е необходимо въвеждане на точни 

изисквания по отношение на броя и големината на помещенията, полагащи се на всяка категория 

военнослужещи, на необходимите параметри за допустими шумове и за светлина, както и привеждане на 

казармените сгради с изискванията на НАТО и ЕС за саниране в енергийно, конструкционно и 

инсталационно отношение. Необходимо е и решаването на социалния въпрос по задоволяване 

жилищните нужди на военнослужещите, излизащи в резерва. 

Анализът показва, че сградният фонд на новоизградените жилища като цяло е в добро функционално 

състояние и технически е обезпечен. Сериозен е проблемът с наличния сграден фонд, който подлежи на 

ремонт, и наличието на такъв, подлежащ на незабавно бракуване. 

Липсата на средства и на ясна концепция за осигуряване отдиха на военнослужещите е основна пречка 

наличната леглова база да се приведе към съответната категория или към нея да се предявят специфични 

изисквания. Значителна част от хотелите и почивните бази не е приведена към изискванията за 

снижаване на енергийните разходи и опазване на националните природни ресурси
286

. 

Необходимо е усъвършенстване на съпоставимата инфраструктура със системите за командване и 

контрол на НАТО и САЩ на Националния военен команден център (НВКЦ), които следва да 

централизират събирането на информация и развитието на системи за управление на кризи или война в 

реално време. Този център оказва подкрепа както при граждански, така и при военни кризисни 

ситуации. 

Във връзка със стратегическия транспорт е необходимо реновиране на летищните комплекси съгласно 

изискванията на НАТО. 

По отношение на инфраструктурата за съхранение и обслужване на материалните средства е 

целесъобразно следното: изграждане на единна електронна система за контрол на наличностите и 

осигуряване на необходимостите. За тази цел складовите бази следва да са оборудвани с модерни 

средства за складов транспорт, подреждане и палетиране; подобряване на инфраструктурата и 

оборудването в складовете на Бригада „Логистика” (реконструкция на складове, хладилни камери, 

подемници и други); модернизиране на съществуващите и изграждане на стационарни лаборатории за 

поддръжка на складовете и материалните средства за ядрена, биологическа и химическа защита; 

създаване на система от типизирани складови сгради на модулен принцип. 

Не е за подценяване и въпросът за усъвършенстване на процесите на основата на поетапно 

освобождаване от инфраструктура с отпаднала необходимост. Целесъобразно е отчитането на качество, 

стандарт и стил на живеене. А то може да се постигне чрез гъвкавост при освобождаване от излишната 
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инфраструктура и качествена промяна на жилищната политика. Направленията в тази насока са: 

гъвкавост при освобождаване от военни терени чрез продажба, замяна и отдаване под наем; 

разпределяне на отговорността за жилищния сектор; стимулирано финансиране на жилищното 

строителство, което следва да се постигне чрез облекчени заеми, субсидии и данъчно облагане; 

използване на излишните терени на МО с наличната подземна инженерна мрежа за строеж на жилища и 

обекти на услугите: обществено и кооперирано строителство и отдаване под наем с произтичащите от 

това облаги за общината и бюджета на МО; управление и контрол на военните имоти, насочени към 

атрактивност на бъдещи сделки с тях и привличане на инвестиции. 

Законът за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове към него решават проблемите по 

устройство на територията на Република България и изграждането на урбанизираните единици
287

. 

Съгласно чл.13, ал.4 на закона са разработени специфични правила и нормативи за устройство на 

териториите, свързани с отбраната и сигурността на страната. Те определят пространствените и 

техническите параметри на изграждането и модернизацията на военната инфраструктура и решават 

основни въпроси за националните ангажименти в условията на колективната отбрана. Необходимо е 

въвеждането на правила за битовото осигуряване на военнослужещите във войсковите райони, 

съобразени с новите реалности и финансовите възможности на страната. Практиката на страните-членки 

на НАТО в тази посока показва, че всичко това е в компетентностите на всяка страна поотделно, 

съобразно нейните етнографски, културни, религиозни и обществено-икономически традиции и условия. 

Съществени затруднения при придобиването и поддръжката на обекти от военната инфраструктура 

произтичат от прилагане на Закона за обществените поръчки
288

 и спазване на разпоредбите на Закона за 

защита на класифицираната информация
289

. Непрекъснатата смяна на доставчиците и изпълнителите на 

такива обществени поръчки затруднява и значително забавя реализирането на инвестиционните проекти 

по поддръжката на военната инфраструктура.  

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОДДРЪЖКАТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОЕННАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА  

Членството на страната в НАТО и присъединяването към Европейския съюз поставят Въоръжените ни 

сили пред нови предизвикателства. В отговор на Програмата за развитие на отбранителните способности 

на Въоръжените сили на Р България 2020
290

 поддържането и използването на военната инфраструктура е 

подчинено на изискванията на съвместимостта с НАТО, новите мисии и задачи, колективните 

ангажименти и свързаните с тях необходими оперативни способности (НОС)
291

. И тъй като остарялата 

нормативна база за поддръжката и използването на военната инфраструктура не кореспондира с нормите 

и изискванията за съвместимост с НАТО и поддържането на качеството на живот на военнослужещите, 

това налага нейното изследване в нова светлина.  

Изходна база е дефинирането на системата за поддръжка и използване на военната инфраструктура от 

гледна точка на съвместимостта със страните-членки на НАТО. Като основни логистични функции 

доставката, поддръжката и ремонта на отделните елементи на военната инфраструктура се проявяват 

взаимосвързани и са предназначени да гарантират продължителността на поддръжката на Въоръжените 

сили в национални и съвместни операции (AJP-4, стр.63)
292

. 

В този смисъл системата за поддръжка и използване на военната инфраструктура е съвкупност от 

рутинни дейности, ресурси, норми и нормативи, структури и органи за осигуряване на такова състояние 

на елементите й в мирно време, което позволява тяхната постоянна експлоатация с първоначалния им 

или проектен капацитет и ефективност съобразно тяхното проектно предназначение
293

.  

Доставката, като основна дейност от разглежданата система, включва всички материални средства, 

използвани в поддръжката на оборудването и на бойните сили. Поддръжката включва всички действия, 

свързани със запазването на елементите на военната инфраструктура или възстановяване в специфично 

състояние. Ремонтът (текущ и основен) включва всички мерки, предприети за възстановяване на 

нормалното функциониране на военната инфраструктура и осигуряване на нейното полезно състояние.  
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Прави впечатление, че всяка дейност от разглежданата система е в основата на осигуряването на висок 

стандарт на превантивната поддръжка на елементите на военната инфраструктура в мирно време и 

използваните материални средства. В пряка зависимост от това е осигуряването и на оперативната 

ефективност на Въоръжените сили и силите на НАТО, и постигането на НОС в мирно време и в условия 

на кризи или конфликти. Ефективната организация по поддръжката, съставена от национални ремонтни 

средства и такива на НАТО, е основен компонент от способността на НАТО (AJP-4, стр.66). Поради тази 

причина е целесъобразно страните да бъдат насърчавани да сключват двустранни/многостранни 

споразумения в мирно време, които да включват използването на национални ремонтни съоръжения по 

време на мир и във военно време. Това е в основата на улеснените процедури по прехвърляне на 

ремонтен фонд от ремонтните бази на една страна в друга и спомага за отработване на процесите по 

съвместното използване на ремонтни средства и процедури. Прилагането на съгласуван подход към 

логистичните ресурси, в частност към военната инфраструктура, чрез обединяване на изискванията за 

доставка и поддръж е в основата на създаването на уникални възможности за намаляване на разходите 

за инвестиции и оперативните разходи, наречени още последващи разходи. 

С доставката, като елемент от системата за поддръжка и ремонт на военната инфраструктура, се свързва 

осигуряването на необходимите материално-технически ресурси. Те са дълготрайните материални 

(средствата на труда) и краткотрайните материални активи (предметите на труда), които участват в 

процеса на изграждане и поддръжка на военната инфраструктура. Материалните ресурси (предметите на 

труда) се употребяват в големи количества, като тяхното относително тегло в производствените разходи 

за строително-монтажни работи (СМР) възлиза на 50-70 и повече процента. Поради тази причина те са 

познати и като „строителни материали”.  

В теорията и практиката строителните материали се третират събирателно. С тях се обозначават онези 

производствени елементи на строително-монтажните работи, които се използват в качеството на 

краткотрайни материални активи (предмети на труда)
294

.  

За осъществяване на строително-монтажните работи при изграждането и поддръжката на военната 

инфраструктура са необходими и различни по вид и предназначение дълготрайни материални активи 

(средства на труда). Една част от тях пряко участва в строително-монтажните работи, а друга се 

използва като помощни в строителството и поддръжката.  

Без да се впускаме в подробности, ние поставяме акцент върху групирането на разглежданите 

материални ресурси по определени признаци.  

В зависимост от характера на потреблението при изграждане и поддръжка на военната инфраструктура 

материалите следва да се делят на следните видове
295

: 

основни - участват непосредствено в създаването на вещественото съдържание на строително-

монтажната продукция. Те се включват конструктивно в изграждащия, респективно в ремонтирания 

военен обект и това са: цимент, вар, чакъл, пясък, тухли, керемиди, бетонна стомана, водопроводни и 

канализационни части, дървен материал, плочи, азбест, етернит, мозайка, електрически и други 

инсталационни материали и т.н.; 

конструкции и детайли - по своя характер това са полуфабрикати, т.е. продукция с определена заводска 

готовност, която също участва конструктивно в изграждания и ремонтирания военен обект. Това са 

метални, стоманобетонни дървени, пластмасови, гипсови и други конструкции и елементи, сборни части 

и детайли за сградите и съоръженията; 

спомагателни материали - включват се във вещественото съдържание на строително-монтажната 

продукция. Имат предназначението да придадат определени свойства на готовата продукция, използвана 

от армията. Такива са постни и блажни бои, безир, лепила, тапети, мокети, лакови покрития и други; 

горивни материали - използват се за технологично гориво, за смазочни материали и за отопление; 

електрическа енергия; 

резервни части - за поддържане годността и полезността на дълготрайните и краткотрайните материални 

активи; 

образци, модели, опитни съоръжения и инсталациите - по същество те имат дълготрайна употреба, но 

пренасят изцяло своята стойност в стойността на новосъздадения или ремонтирания обект. 

Целесъобразно е да бъдат доставени отвън или да бъдат собствено производство; 

амбалажни материали - осигуряват условия за правилното съхранение и транспортиране на 

строителните материали; 
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други материали - това са всички останали материали, които се използват при изграждане и ремонт на 

военната инфраструктура и не са включени в посочените групи. 

Материалните ресурси, използвани при изграждането и поддръжката на военната инфраструктура, в 

зависимост от основното си предназначение се подразделят на: 

ресурси за изготвяне на носещи и ограждащи конструкции, както и детайли на сградите и съоръженията; 

направа на покрития за изолиране и защита от проникване на влага, газове, звук, корозия, гниене, 

запалване и др.;  

ресурси за направа на конструкции, изделия и покрития, осигуряващи битови удобства и комфортни 

условия в помещенията на жилищните, обществените и производствените сгради и съоръжения 

(санитарни и инженерно-технически системи); 

ресурси за укрепване и заздравяване на материалите, детайлите и изделията. 

Според веществения състав и начина на добиване строителните материали се подразделят на: 

естествени каменни материали - грубо обработени каменни материали (ломен камък, чакъл, пясък), 

каменни блокове, облицовъчни плочи, киселинноустойчиви каменни блокове, мозайка и мозаечни 

блокове и др.;  

керамични материали - тухли, керемиди, керамични блокове, фаянс, киселинноустойчиви и огнеупорни 

тухли, плочи и други; дървен материал - греди, дъски, паркет, дограма, дървени конструкции, 

талашитови и фазерни плоскости и др.;  

метали - стомана и изделия от нея (арматура, тръби, метални конструкции), метална дограма, ламарина и 

други, цветни метали (изделия от мед, цинк, олово, никел, манган, бронз, алуминий);  

неорганични свързващи вещества - вар, цимент, гипс и др.; строителни разтвори - бетонни, варови, 

асфалтови и други; стъклени изделия; пластмаси; органични свързващи вещества - битум, асфалт, 

покривни и хидроизолационни материали, бояджийски покрития, емулсии, пасти и др..  

В цялото това многообразие и разнообразие от материални средства, използвани в инфраструктурните 

проекти, задача на логистичните органи е тяхното познаване, оценяване на тяхната целесъобразност, 

поддържането на гаранционен запас, контрол на тяхното икономично, ефективно и ефикасно използване 

при поддръжката и ремонт на елементите на военната инфраструктура
296

. 

Опазването на войсковите недвижими имоти е сред приоритетите на всички категории военнослужещи и 

цивилни служители. Обезопасяването на войсковите имоти и съоръжения от пожари е при спазването на 

Правилника за носене на службата по пожарната охрана в частите, учрежденията и предприятията на 

БА
297

, Противопожарните строително-технически норми
298

, Инструкцията за прилагане на Наредбата за 

сертификация на обектите по пожарна безопасност в поделенията и обектите на Министерството на 

отбраната
299

 и всички допълващи ги заповеди и указания.  

Планирането, финансирането, изпълнението и отчитането на основен ремонт, реконструкция и 

модернизация на обектите се извършва при спазване на изискванията на Правилника за войсковите 

недвижими имоти в Република България”от 1994 г.
300

, Правилника за устройството и дейността на 

Специализирания експертен съвет по устройство на територията към Министерски съвет от 08.02.2005 

г.
301

 и действащите за страната закони и нормативни актове. Текущата поддръжка е задължение на 

поделението-ползвател, като средствата се предоставят по команден ред. Всички строително-монтажни 

работи се извършват под контрола и ръководството на техническо лице.  

Формированията, ползватели на войсковите недвижими имоти, са длъжни да ги ползват в съответствие с 

тяхното предназначение и то при съблюдаване на необходимите мерки за тяхното опазване. Сред тях с 

приоритетно значение са: запазване на фундамента, стените и покривите на сградите, на междуетажните 

подови конструкции и настилки, на стълбищата, вратите и прозорците, на водопроводните мрежи и 

инсталациите, на електроинсталациите и мрежите с ниско напрежение, на отоплителните инсталации, на 

                                                           
296

 Филипов, С. Дисертация „Възможности за усъвършенстване поддръжката и използването на военната 

инфраструктура”, ВА „Г. С. Раковски”,София, 2010г.. 
297

 Правилник за носене на службата по пожарната охрана в частите, учрежденията и предприятията на 

БА. 
298

 Противопожарни строително технически норми. 
299

 Инструкция за прилагане на Наредбата за сертификация на обектите по пожарна безопасност в 

поделенията и обектите на Министерството на отбраната. 
300

 Правилник за войсковите недвижими имоти в Република България от 1994 г. 
301

 Правилник за устройството и дейността на Специализирания експертен съвет по устройство на 

територията към Министерски съвет от 08.02.2005 г. 



THE TEACHER OF THE FUTURE                                                                                                             

Ninth International Scientific Conference                                                                                                  

17-19.6.2016, Durres, Republic of Albania 

 

309 
 

зелените площи и насажденията. Всяка група от посочените мерки съдържа в себе си широк набор от 

дейности
302

. 

Дейности по запазване на фундаменти на сградите 

За обезопасяване на фундаментите на сградите при експлоатация е целесъобразно да се вземат всички 

мерки за опазването им от атмосферни и подпочвени води. Преди и по време на дъждовните периоди и 

снеготопенето системно следва да се следи за състоянието на всички елементи от сградите и 

вертикалната планировка на терена, осигуряващи безпрепятственото отвеждане на водите от терена на 

съответната площадка. За целта е необходимо улуците, водосборните казанчета и водосточните тръби да 

се поддържат в изправност. Оформят се цоклите по фасадите (минимална височина 30 см от кота 

подравнен терен или кота тротоар, защитени с трудно пропускащи влага материали, циментова замазка, 

каменна облицовка и др.). Следва да се поддържат необходимите наклони по терена за отвеждане на 

атмосферните води от основите на сградите. За целта при възможност се оформят тротоари или 

настилки около тях, а при наличие на обратни наклони на терена към сградите неотложно се коригира 

вертикалната планировка в конфликтната зона. При наличие на лесно пропусклива почва около сградите 

задължително следва да се изпълняват настилки или тротоари с по-голяма ширина и с по-голям наклон 

(2-3%) към отводнителните канавки. Необходимо е да се осигури доброто състояние на тротоарите, 

настилките, отводнителните канавки, дъждоприемниците и каналите и предпазването им от затлачване. 

В тази връзка те периодично трябва да се почистват от инертни материали, сняг, клонки, прораснала 

трева и други. Не трябва да се подценяват превантивните мерки за предпазване на сутерените и 

подстъпите към тях от наводняване. Целесъобразно е да се установи системно наблюдение (не по-малко 

от 1 път на тримесечие), както и след проливни дъждове и други стихийни явления. През зимата е 

необходимо своевременно почистване на външните входове и стълби към сутерените от снега и то на 

разстояние най-малко 2 м от стените на сградата. В случаите на аварии в резултат от извършването на 

строителни работи по терена (като различни видове изкопи) и при експлоатация на подземни 

комуникации (например ВиК) е необходимо да се вземат всички мерки за предпазване на фундаментите 

на сградите. Това изисква незабавно отстраняване на появилите се проблеми и първопричината за тях. 

Следва строго да се контролира спазването на сервитутните норми и изисквания, отнасящи се до 

фундаментите на сградите и прокарването на ВиК инсталации. На контрол подлежи и спазването на 

строителните норми и правила при изпълнение на изкопни работи в непосредствена близост до 

съществуващи сгради и съоръжения. При проява на пукнатини и влага по стените на сградите, особено в 

сутерените, под ръководството и контрола на техническо лице се провежда наблюдение върху тях и след 

установяване на причините своевременно се пристъпва към тяхното отстраняване. 

Дейности по запазване на стените на сградите  

В тази насока дейностите са насочени към проследяване за дефекти по стените на всички сгради. 

Особено внимание се обръща на тези от тях, които са резултат от конструктивни причини. Когато се 

констатират дефекти и причините за тях, под ръководството и контрола на техническо лице се 

пристъпва към неотложното им отстраняване. Често се наблюдават нарушения на мазилките по зидовете 

вследствие на амортизацията им, течове или предхождащи други ремонтни работи. В тези случаи следва 

да се пристъпи към тяхното възстановяване. Изправността на балконите, козирките над входовете, 

ограничителните парапети и съответните наклони за оттичането на атмосферните води не е за 

подценяване, като появилите се дефекти незабавно се отстраняват. След ремонт на покрива, улуците, 

водосточните тръби, козирките и балконите, на ремонтиране подлежат и стените заедно с техните 

покрития. 

Дейности по запазване на покривите на сградите  

От първостепенна важност е след проливни дъждове, силни ветрове и обилни снеговалежи да се 

контролира на състоянието на покривите на сградите. За тази цел се извършва оглед на покривните 

изолации и ламаринените обшивки; на състоянието и надеждността на покривните конструкции и 

тяхната противопожарна обезпеченост; на състоянието и наклоните на покривните линии; 

натрупванията от сняг; затлачването на улуци и водосборни казанчета; на състоянието на капандурите, 

табакерите и тяхното остъкляване.  

Към разкриване и ремонт на покривите се пристъпва, след като се създаде предварителна организация 

по доставката на необходимите строителни материали и се осигурят необходимите специалисти. 

Целесъобразно е ремонтните работи да се извършват в сухо време, при спазване на всички строителни 
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правила и норми за ремонт на покривни конструкции и изолации и при съблюдаване на мерките за 

безопасност. 

Дейности по запазване на междуетажните подови конструкции и настилки  

Целесъобразно е най-малко два пъти годишно да се контролира състоянието на междуетажните подови 

конструкции и техните настилки. В полезрението на огледите следва да бъдат наклонът на пода, 

провисването и пукнатините по таваните и изронването на мазилки, нестабилността при движение, както 

и изгниването, корозията и провисванията по видимите подови  елементи. За тази цел се следи за 

целостта на подовите настилки при почистване на дюшемета, паркети, теракоти, монолитни мозайки, 

цокли и такива на текстилна основа. Използваните начини и средства за това следва да ги предпазват от 

изгниване, мухлясване и прояждане, като гарантират оптимално дългия им живот. 

Дейности по запазване на стълбищата   

Вниманието в тази насока е насочено към осъществяване на контрол върху състоянието и надеждността 

на стълбищните клетки. Обект на огледите са конструктивната осигуреност на стълбищните рамена и 

площадките; състоянието на стъпалата; площадките и техните настилки; конструктивната осигуреност и 

цялост на стълбищните парапети. Спазването на действащите противопожарни правила и норми е от 

особена важност. 

Дейности по запазване на вратите и прозорците 

В тази насока е целесъобразно периодичното контролиране на състоянието на вратите и прозорците. В 

обсега на огледите и на ремонтите са плътното и надеждно прикрепване на касите към стените; 

прогонката на врати и прозорци (което води до намаляване на топлинните загуби); годността на пантите, 

бравите и механизмите за затваряне на прозорците; остъкляването; водобраните по фасадните отвори; 

покритието по металната, дървената и PVC дограма. 

Дейности по запазване на водопроводнитe мрежи и инсталациите 

Особеното при експлоатацията на водопроводните мрежи и съоръженията, ремонта и изграждането на 

нови такива е, че се осъществяват на основата на оторизирана проектна документация. За тази цел 

системният контрол на надеждността и изправността на канализационните мрежи, инсталациите и 

санитарно-техническите уредби е задължителен. Решенията тук са за неотложно отстраняване на 

констатираните нарушения и аварии и целесъобразността на превантивните мерки за предпазване от 

затлачване, замърсяване и разрушаване на шахти, тръбопроводи, сифони и обезопасяване на подходите 

към тях. 

Дейности по запазване на електрически инсталации и мрежи с ниско напрежение 

Поддържането на въздушните и кабелните електромрежи и инсталации се извършва от назначените за 

целта компетентни технически лица (отговорници по поделения). В техните прерогативи е 

осигуряването на непрекъснатата и безаварийната работа на електромрежите и инсталациите в районите 

на поделенията, частите и учрежденията. Рационалното използване на електродвигателите и всички 

останали електрически съоръжения е крайно належащо. Следва да се осигури и тяхното техническо 

обезопасяване (защитни средства, заземления и др.). В условия на икономическа криза и остър ресурсен 

недостиг повече от всякога е необходимо да се разработят и мероприятия за икономия на електрическа 

енергия и осъществяване на контрол по тяхното изпълнение. Необходимо е системно да се контролират 

изолациите на мрежите, инсталациите, съоръженията и апаратурите и да се спазват правилата по 

експлоатацията им. Целесъобразно е създаването на система за превантивни мерки при наличие на 

повреди по електрическите мрежи. Това позволява ранното известяване на длъжностните лица и вземане 

на необходимите мерки за отстраняване на повредите. С особена важност следва да се следи да не се 

допуска разширяване на електрически мрежи или включване към тях на допълнителни мощности, освен 

ако за това има разрешение от съответните органи. Изправността на гръмоотводните инсталации 

задължително подлежи на проверка най-малко два пъти в годината за сгради първа категория и един път 

за останалите категории. 

Дейности по запазване на отоплителните инсталации 

Монтажът на нови и разширяването на съществуващите отоплителни инсталации може да се извършва 

само при наличието на оторизирани и утвърдени проекти. В тази насока внимание заслужават 

превантивните мерки срещу замръзване на отоплителните инсталации и съоръженията през зимния 

период. Тъй като все още в експлоатация се намират парни или водогрейни котли, е необходимо тяхното 

обслужване от длъжностно лице от енергийно-техническия персонал, което да отговаря за безопасната 

им експлоатация. Ремонтът на котлите под налягане се извършва от специализирани организации 

(фирми) само по предложение на органите за държавен технически надзор. При стопанисването и 

безопасната експлоатация на съоръженията с повишена опасност най-строго следва да се спазват и 

изпълняват изискванията на нормативната уредба на устройството и безопасната експлоатация на този 

вид съоръжения. От особена важност е недопускането в действие на съоръжения с повишена опасност, 
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които не са регистрирани и въведени в експлоатация по установения ред, не са осигурени със съответния 

обслужващ персонал (огняри) с необходимата правоспособност или са спрени от експлоатация от 

органите за държавен технически надзор. 

Дейности по запазване на зелените площи и насажденията 

В обсега на инфраструктурата се включват и зелените площи и насажденията във войсковите райони, 

чието поддържане е свързано с редовното им обработване, почистване, торене, поливане и зазимяване. 

Зелените площи и насаждения обхващат тревните масиви, декоративната растителност, алейната мрежа, 

спортните площадки, учебните центрове, езерата, фонтаните и другите парково-архитектурни елементи, 

които подобряват външния вид и архитектурната прегледност на войсковите територии. Задължително 

изискване е всички зелени площи да са нанесени в ситуационните планове. 

Посочените дейности, свързани с поддръжката, стопанисването и разпореждането с войсковите 

недвижими имоти се осъществяват при спазване на законовите разпоредби за тях. По силата на тях от 

отговорните длъжностни лица и военнослужещите, които не полагат достатъчно грижи и виновно 

причинят вреди, се търси дисциплинарна, имуществена и наказателна отговорност. За констатираните 

нарушения се съставят актове, на основата на които се търси имуществена отговорност.  

В обобщение, процесът по управление на недвижимата собственост на БА е задължителна 

необходимост. От правилността и законността на дейностите по нейното поддържане и използване 

зависи качеството на подготовката на боеготовността на въоръжените сили, повишаването на жизнения 

цикъл на сградите и съоръженията, разположени върху нея, повишаването на качеството на живот на 

военнослужещите. Тази е причината изследванията ни да се задълбочат в търсене на пътища и начини за 

усъвършенстване и модернизация в новата обществено-икономическа среда. 

 

3.УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВОЕННАТА ИНФРАСТРУКТУРА В 

УСЛОВИЯ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА 

В пазарни условия практиката по поддръжката, реконструкцията и обновяването на инфраструктурата 

предоставя възможности за избор на начините, средствата и технологиите за това. Поради липса на 

специализирани подразделения от структурите на БА за осъществяване на дейностите по поддръжка на 

военната инфраструктура приложимият начин е чрез отдаването им на частни или държавни фирми. 

Важен е въпросът за избора на подходящ изпълнител. В това отношение редът за избора на такъв 

изпълнител, който да предостави на Военното ведомство услугата по поддръжката и обновяването на 

военната инфраструктура с най-високо качество и на най-ниска цена, се регламентира със Закона за 

обществените поръчки (ЗОП)
303

 и съпътстващите го правилници и наредби. Една от основните 

предпоставки за прилагането на ЗОП е намаляването или свеждането до минимум на предпоставките за 

корупция и злоупотреба с държавни средства. Процедурите по възлагане на обществени поръчки са 

предвидени в ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП)
304

.  

С изменения в ЗОП в националното законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2009/81/ЕО 

относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и 

услуги в областта на отбраната и сигурността
305

. Една от целите на промените е да се преодолеят 

пречките пред функционирането на общ пазар на отбранително оборудване в Европейския съюз. 

Приложното поле на Директива 2009/81/ЕО се въвежда в ЗОП, където са очертани основните категории 

поръчки, за които са приложими новите разпоредби.  

Съгласно чл.3, ал.2 от ЗОП обекти на обществени поръчки са: 

Доставката на военно оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни елементи 

за него, в т. ч. оборудването, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на 

основание чл.2, ал.1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и 

технологии с двойна употреба
306

; 

Доставката на специално оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни 

елементи за него; 

Строителството и услугите, пряко свързани с оборудването за всеки и всички елементи от неговия 

жизнен цикъл; 

Строителството и услугите за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги. 
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 Закон за обществените поръчки (ЗОП). 
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В обхвата на закона попадат и поръчките за така нареченото „чувствително оборудване” или 

оборудване, което включва, изисква и/или съдържа класифицирана информация. При въвеждане на 

понятието в закона е предпочетен терминът „специално оборудване” по аналогия с Наредбата за 

възлагане на специални обществени поръчки
307

. Новите разпоредби са приложими и по отношение на 

поръчките за строителство и услуги, пряко свързани с посоченото по-горе оборудване. Правилата се 

прилагат и при поръчки за строителство и услуги за специфични военни цели, както и при поръчки за 

специално строителство и специални услуги, т.e. свързани с класифицирана информация. 

Прецизирана е разпоредбата относно Централния орган за обществени поръчки. В него е посочено, че 

възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез централен орган за обществени 

поръчки. Уточнено е, че Централният орган за обществени поръчки е възложител, който провежда 

процедури за сключване на договори или рамкови споразумения за нуждите на други възложители. 

Когато възложителите получават доставки или услуги по този ред, се смята, че те са съобразно 

разпоредбите на закона, доколкото Централният орган за обществени поръчки ги е спазил. Централният 

орган, и възложителят ще носят отговорност за законосъобразността на съответната процедура, която 

провеждат. С промените се дава възможност възложителят при предоставяне на техническите 

спецификации да постави изисквания за защита на класифицираната информация. Те са насочени към 

кандидатите или участниците, които освен това са длъжни да гарантират спазването им и от техните 

подизпълнители. Във връзка с това е въведена изрична забрана за посочените лица да разкриват 

информация с поверителен характер, която са узнали по повод техническите спецификации. 

Въвежда се допълнително изискване към състава на комисията за разглеждане и оценка на оферти в 

случаите, когато обектът на поръчката е по чл.3 ал.2 от ЗОП и съдържа класифицирана информация. 

Членове на комисията могат да бъдат само лица, които имат разрешение за достъп до класифицирана 

информация, получено при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация
308

.  

Сред обектите, спрямо които ЗОП не се прилага, са договорите, възлагани в изпълнение на 

международен договор, сключен при спазване разпоредбите на Договора за функционирането на 

Европейския съюз, между Република България и трета страна и предвиждащ доставки, услуги или 

строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го 

страни, както и договорите, възлагани по специфични процедурни правила на международна 

организация. Относно първата група обаче възложителите са длъжни в 7-дневен срок да уведомят 

Агенцията по обществени поръчки (АОП) за сключените договори. 

Законът за обществени поръчки не се прилага също за договори, които: 

Се възлагат по специфични процедурни правила съгласно международни договори, сключени между 

Република България, самостоятелно или съвместно с една или повече държави-членки на Европейския 

съюз, от една страна, и една или повече трети страни - от друга страна.  

Възлагането им е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните 

интереси на сигурността на страната, съгласно чл.346 от Договора за функциониране на Европейския 

съюз
309

. 

Възлагат се за целите на разузнавателни дейности; 

Възлагат се в рамките на програма за сътрудничество въз основа на научноизследователска и развойна 

дейност, извършвана съвместно от най-малко две държави-членки на Европейския съюз, за разработване 

на нов продукт и където е приложимо - на по-късните етапи за целия или за части от жизнения цикъл на 

този продукт. След приключване на програмата участникът от българска страна трябва да уведоми ЕК за 

дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност спрямо общите разходи на програмата 

за сътрудничество, за споразумението за поделяне на разходите, както и за очаквания дял на покупките 

на държавата членка на Европейския съюз, ако има такива. 

Възлагат се в трета страна, когато оперативните нужди налагат договорите да бъдат сключени с 

изпълнители, разположени в района на операциите, включително за граждански поръчки, извършвани 

при разполагане на сили извън територията на Европейския съюз; 

Възлагат се от Министерския съвет на друго правителство, свързани с: (а) доставката на военно 

оборудване или специално оборудване или (б) строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по 

буква „а“, или (в) строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и 

специални услуги; 

За финансови услуги с изключение на застрахователни услуги; 
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Възлагат се в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски и осигуряване 

участието на въоръжени сили и полицейски контингенти в международни мисии и учения. 

При възлагане на обществени поръчки по чл.3 ал.2 от ЗОП освен изисквания, свързани с опазването на 

околната среда, безработицата и разкриването на работни места за лица с увреждания, възложителите 

могат да предвидят и специални изисквания, свързани с възлагането на подизпълнители, или такива, с 

които се цели гарантиране сигурността на класифицираната информация и/или сигурността на 

доставките. 

Съгласно Директива 2009/81/ЕО общоприложимите процедури при възлагане на поръчки в отбраната и 

сигурността са ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление. Не се предвижда 

провеждане на открита процедура. Аналогично на действащия ред състезателният диалог и 

договарянето без обявление могат да се провеждат само при наличие на определени, изчерпателно 

изброени основания. С цел гарантиране сигурността на информацията и сигурността на доставките 

възложителите могат да поставят към кандидатите специфични изисквания в тази насока.  

Характерни обединяващи особености на ограничената процедура и процедурата на договаряне с 

обявление и състезателния диалог е наличието на самостоятелен първи етап, на който се осъществява 

подбор на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти, съответно да участват в 

договаряне или в диалог, както и възможността за ограничаване броя на тези кандидати. 

При процедури за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността минималният 

брой поканени кандидати е винаги трима.  

В съответствие с изискванията за защита на класифицираната информация са прецизирани някои от 

разпоредбите, които регламентират работата на комисиите по разглеждане на документите. Предвидено 

е специално условие при обжалване на поръчки, които съдържат или изискват класифицирана 

информация. В тези случаи членовете на комисиите, които участват в производството по разглеждане на 

преписката, трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията 

на Закона за защита на класифицираната информация. 

Въведено е допълнително изискване относно предварителния контрол, като е посочено, че 

едновременно с изпращането на решението и обявлението за откриване на процедурата за публикуване в 

регистъра възложителят изпраща до АОП и утвърдената методика за оценка на офертите - при критерий 

„икономически най-изгодна оферта”. В случай че не вземе предвид препоръките в становището на АОП, 

дадени при установени несъответствия, възложителят може да приложи и писмени мотиви. 

В раздела, свързан с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, е 

дефинирано, че възложителите могат да посочат в документацията органите, от които кандидатите или 

участниците следва да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в 

страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, 

и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги. 

По отношение на техническите спецификации е подчертано, че за подходящи средства за доказване на 

постигната еквивалентност ще се смятат и техническо досие на производител или протоколи от 

изпитване или сертификати, издадени от признат орган. Възложителите признават сертификати, 

признати само от органи. 

Прекратяване на поръчката може да се извърши по преценка на възложителя. Това са случаите, при 

които при възлагане на специална поръчка след извършване на предварителен подбор, възложителят 

установи, че броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е 

твърде малък, за да се гарантира реална конкуренция. 

Към основанията, при които възложителят трябва да отстрани от участие в процедурата кандидат или 

участник, се явяват случаите, при които лице е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление по 

чл.108а от Наказателния кодекс
310

 - при възлагане на поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП. Към случаите, в 

които възложител не е длъжен, но може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка кандидат или участник, се отнася неизпълнението на задължения по договор за обществена 

поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в 

поръчки по чл.3 ал.2 от ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. Може да бъде 

отстранен кандидат или участник, който е лишен от правото да упражнява определена професия или 

дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за 

нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността. Същото важи и в 

хипотезите, в които кандидат или участн313 от НК, във връзка с провеждане на процедури за възлагане 
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  Наказателен кодекс, чл.108а. 
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на обществени поръчки или за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за 

защита на класифицираната информация въз основа на каквито и да е доказателства, включително 

разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за 

националната сигурност при възлагане на поръчки по чл.3 ал.2 от ЗОП. 

За МО и БА необходимите им материални средства, строителство и услуги се определят от съответната 

програма, която се разглежда и обсъжда от Съвета по отбрана
311

. На тази основа упълномощените 

длъжностни лица правят необходимите заявки към Дирекция „Управление на доставките”, където 

започва подготвителната работа по изготвянето на цялостната документация за решението и 

съдържанието на обявлението за възлагане на съответната обществена поръчка. Практически с 

вземането на решение, се одобрява и съдържанието на обявлението за възлагането на ОП, а 

публикуването му е следващата дейност. От гледна точка на Системата за планиране, програмиране и 

бюджетиране отговорността за изготвяне на списъка с необходимите материални средства, строителство 

и услуги е на програмните ръководители на всяка една програма. 

Изборът на вида процедура за възлагане на обществена поръчка е една от насоките за усъвършенстване 

на придобиването и поддръжката на военната инфраструктура. В пазарни условия и членство на 

страната ни в евроатлантическите структури основно изискване към сградите, като част от 

инфраструктурата, е тяхното саниране. В този ред на мисли са и по-нататъшните ни изследвания. В 

поделенията на БА има множество сгради, които вследствие на дългогодишната експлоатация и 

естествената амортизация се нуждаят от основно обновяване и постигане на изискванията за „енергийна, 

конструктивна и инсталационна ефективност”. Тези дейности ще удължат експлоатацията на същите за 

период, не по-малък от 60 години. Очакваните икономии от финансови средства могат да бъдат 

използвани за други цели или за построяване на нови сгради за армията.  

 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поддържането и модернизирането на военната инфраструктура в съответствие с изискванията на 

оперативната съвместимост изисква създаването на дългосрочна визия за нейното развитие. 

Реализацията на такава визия е чрез дългосрочно и средносрочно планиране на тези процеси с цел 

превръщане на военната инфраструктура в модерна, многофункционална, гъвкава и мобилна в отговор 

на новите мисии и задачи на въоръжените сили и колективните отговорности.  

Основните направления за развитие на военната инфраструктура от гледна точка на човешкия фактор 

във въоръжените сили са свързани с модернизиране на качеството на живот и воинския труд, с насищане 

на инфраструктурата с компютърна и комуникационна техника и мрежи, с изграждане и оборудване на 

спортни съоръжения, със социално-битово (жилищно) осигуряване и осигуряване отдиха на 

военнослужещите. Приоритетите са в насока модернизация на военната инфраструктура и определяне на 

насоките за планиране. 

Поддръжката на войсковите имоти и прилежащите им терени, както и на инсталациите на сградите и 

съоръженията е основна отговорност на командирите и логистичните органи на формированията от 

въоръжените сили. За целта те следва да определят правилата и отговорностите на всички 

военнослужещи в процеса на експлоатация на инфраструктурните обекти, да разкриват причините, 

довели до потребността от ремонти и наличието или отсъствието на виновно причинени щети, а също и 

да контролират качеството на извършваните строително-монтажни и ремонтни дейности.  

Изборът на процедура за възлагане на обществена поръчка за изграждане и поддръжка на военната 

инфраструктура, каквото се явява и санирането, се определя само и единствено от нейната 

законосъобразност. При избор на изпълнител трябва да се спазват изискванията на Закона за 

обществените поръчки и Закона за защита на класифицираната информация. 

Необходимо е обновяване на съществуващите сгради, собственост на МО и БА, с цел подобряване на 

тяхната енергийна, конструктивна и инсталационна и експлоатационна ефективност, което ще доведе, от 

една страна, до подобряване условията за живот и работа на военнослужещите, а от друга страна, ще 

има важни социално-икономически и чисто финансови ползи. 
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Abstract: Bulgaria, having joined the European Union in 2007, is under constant control of Brussels, 

particularly on tackling organized crime and corruption. The latest research indicates that although corruption 

has decreased, it remains one of the highest in the European Union. The number of people who were forced to 

pay bribes in Bulgaria dropped to 48 percent from 70 percent five years ago, according to the latest survey by 

the Centre for the Study of Democracy, based in Sofia. These data once again showed that corruption in 

Bulgaria is two to three times higher than the average in the European Union. The index of corruption in this 

country is 25, while in other states only 8. The only countries that have a higher index of corruption are 

Romania, Lithuania and Slovakia. 

 

КОРУПЦИЈА ВО БУГАРИЈА 
д-р Наташа Георгиева Хаџи Крстески 

natashageorgievaivanovska@gmail.com 
 

Апстракт: Бугарија, откако и се приклучи на Европската унија во 2007 година, е под постојана контрола 

на Брисел, особено околу справувањето со организираниот криминал и корупцијата. Најновото 

истражување покажува дека, иако корупцијата се намалила, таа и натаму е една од највисоките во 

Европската унија. Бројот на луѓето кои биле принудени да платат мито во Бугарија падна на 48 насто, од 

70 проценти пред пет години, се наведува во последното истражување на Центарот за проучување на 

демократијата, со седиште во Софија. Овие податоци уште еднаш покажаа дека корупцијата во Бугарија 

е за два до три пати поголема отколку од просекот во Европската унија. Имено, индексот на корупцијата 

во таа земја е 25, додека во другите членки на Унијата само 8. Единствени земји кои имаат повисок 

индекс на корупција се Романија, Литванија и Словачка. 

 

ВОВЕД 

Корупцијата како општествено зло претставува нехумана, нецивилизирачка и патолошка појава на 

јавната администрација.  

Корупцијата е една од битните елементи кои биле и се закана на правната држава. Таа претставува 

“атак” најпрво врз уставните начела, а потоа и за основните човекови слободи и права (станува збор за 

начелото на еднаквост на граѓаните). Меѓутоа ова општо зло ги загрозува и другите начела кои ја 

карактеризираат правната држава, како што се: начелото на законитост, слободни избори, вршењето на 

јавни функции, независно судство.....Правната држава пак од друга страна ја гарантира слободата на 

пазарот и претприемништвото. На корупцијата треба да се гледа како на најсериозна закана на правната 

држава и воопшто на општествената благосостојба. 

Потрбно е да се прави разлика помеѓу два вида на корумпираност: 

секојдневна корупција, која се манифестира како секојдневие, односно станува збор за ситен поткуп и 

корумпираност на богатите – елитите или поконкретно кажано на “високите функционери и бирократи”. 

Корупцијата во овие кругови многу потешко се разоткрива во споредба со дневната корупција, а речиси 

и не може во секој случај ни да се докаже.  

Доколку не постои демократизација на општеството и подигање на јавната свест кај секој поединец кој 

егзистира во рамките на самото општество, без да се прави класивикација по разни основи, се дотогаш 

не може да се зборува за борба против корупцијата. 

 Доколку не постои јака и силна државна и јавна администрација, во тој случај неможе да 

опстане и функционира едно цивилизирано општество. Но секое општество треба и мора на организиран 

начин да се заштити од корупцијата, која е негативна појава. Бидеејќи се додека постои корупцијата и  

претставува секојдневие, се дотогаш не можеме да зборуваме за демократија, за успешно извршени 

задачи од страна на сите органи и организации во рамките на една држава, не може да стане и збор за 

слобода на граѓаните како и нивна реамноправност пред законот.  

Секоја држава е должна во своето законодавство да обезбеди место за регулирање на следниве 

корупциски кривични дела: активна корупција, пасивна корупција, корупција на избрани претставници 

во изборни тела, корупција на странски службени лица, корупција на странски избрани претставници; 

активна и пасивна корупција во приватниот сектор; корупција на службени лица во меѓународни 

организации во кои државата е член, или претставници на такви организации; корупција на судии и 

службеници на меѓународни судови; казнување на предмети добиени по пат на корупција; користење на 
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лажни биланси; како и казнување доколку некој се појави како соучесник на овие дела.
312

 Како резултат 

на сето ова потребно е секоја држава да воспостави казнени или административни санкции за правните 

лица во чија полза е сторено делото, и тоа од страна на орган, член на орган или друг претставник. 

Би сакала да го поставам прашањето – Дали воопшто постои лек против оваа девијантна појава? Според 

некои теоретичари постои можност за да се спречи, открие и зададе удар, само во еден единствен случај 

– само доколку оваа борба се третира во пошироки размери, како што се: законодавството, културата, 

обичаите, средината, верата, моралот, медиумите и според мене најмногу треба да се положи сметка во 

образованието. Корупцијата како современа болест особено ги загрозува кревките организми на земјите 

кои се наоѓаат во транзиција (како пример би можела да ја посочам Република Македонија). 

 

2. КОРУПЦИЈА ВО БУГАРИЈА 
 Корупцијата и Антикорупциската политика, уште од 1997 год. кога се јавуваат драстични 

промени во власта, претставууваат основни политички прашања, кои и до ден денес претставуваат 

вистински проблем во водењето на чиста економско – политичка пропаганда.  

 По тој повод во Република Бугарија донесени се низа нови закони, а исто така се врши промена 

во веќе постоечките закони, како што се: Закони за – администрација, административни услуги на 

физички и правни лица, државни службеници, достапност до информации како и промена на 

Кривичниот Законик на Република Бугарија. 

 Националниот антикорупциски систем навлегува во трите основни столба на секоја демократска 

држава – законодавната, извршната и судската власт. 

 Законодавниот дом, односно Собранието завзема посебно место во борбата против корупцијата, 

и тоа по пат на донесување на закони кои во себе пропишуваат соодветни мерки и начини за полесно 

надминување на овој модерен проблем. Собранието врши собраниска контрола и формира определени 

државни институции.
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 Во Октомври 2001 год. Република Бугарија го прави првиод обид за утврдување на конкретни 

мерки за борба против корупцијата преку донесување на Националната – антикорупциска стратегија. 

Како резултат на оваа стратегија се создава Комисијата за координација за борбата со корупцијата.
314

 

 Во Февруари 2006 год. (март 2009 год. Направени се промени и надополнувања на составот и 

функциите на подоле обработената Комисија. Во септември 2009 год. Направени се нови измени и 

дополнувања на истата Конвенција) – создадена е Комисија за превенција и борба со корупцијата.
315

 

 Комисијата е создадена за да учествува во изработка на државната антикорупциска политика, 

предлага решенија за приоритетите во антикорупциското работење, и превзема најефективни чекори за 

успешна борба и превенција на корупцијата во различни општествено – економски односи. 

Со одлука од страна на Владата од Јануар 2010 год. Формиран е Центар за превенција и борба со 

корупцијата и организираниот криминал.
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 Кривичниот Законик на Република Бугарија за прв пат бил донесен во 1968 год. И има 

претрпено до ден денес бројни измени кои ги презентирав во погоре обработената содржина која се 

однесува токму за тие измени. 

 Во оддел 4 – Поткуп, се обработени кривичните дела кои се однесуваат на корупцијата – 

модерната болест на современото – демократско општество.  

 Во Членот 301, ал 1 – е обработено кривичното дело Примање поткуп. Службеното лице кое 

бара или прима подарок или било каква друга корист која не му следува или прима ветување за подарок 

или друга корист, за да изврши или не изврши службена активност, или извршило или не извршило 

службена активност, се обвинува за поткуп и му се изрекува казна лишување од слобода во времетраење 

до шест години и парична казна во висина од 5000 лева. 

Во понатамошната содржина на истиот член, за злоупотреба на службената положба предвидени се по 

ригорозни казни. Предвидени се затворски казни во износ од осум до десет години и парични казни во 

висина од 10 – 15000 лева. 
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 Проф д-р Владо Камбовски, Д-р Петар Наумовски, Корупцијата – најголемо општествено зло и закана 

на правната држава, Коментар на Законот за спречување на корупција и на Законот за спречување на 

перење на пари, Со прилози на акти од меѓународните органи и организации и други акти, Скопје, 2002 

год. 
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 Како битен податок кој би вредело да се спомене е дека во овој член е предвидена и одговорност 

на странско службено лице. (во согласност со член 301, ал 1). 

 Во членот 301 во ал. 3 предвидени се ригорозни казни во времетраење од три до петнаесет 

години затворска казна, парична казна во висина до 25000 лева и конфисакција на дел од имот. 

 Во ситуација кога се работи за поткуп во значително големи размери, а воедно претставува 

тежок случај, се пропишува казна затвор од десет до триесет години, парична казна во износ до 300000 

лева и конфисакција на целиот или дел од имотот.  

Во Членот 302 – опишана е одговорноста, односно злоупотребата на службената положба од страна на 

лица кои заземаат одговорни службени позиции, како што се: судија, обвинител, службеници во 

полициски органи, во поврат и во поголеми размери пропишана е казна затвор од три до десет години и 

парична казна во висина од 20000 лева. 

Давањето поткуп, Кривичниот Законик на Република Бугарија го  обработува во Членот 304. За давање 

на поткуп може да се обвини лице кое дава или ветува дека ќе даде подарок или било каква друга 

корист, на службеното лице со цел тоа да изврши или да не изврши службена активност или службеното 

лице веќе извржили или не извршило таква активност. Во овој случај лицето кое дало поткуп се казнува 

со казна затвор во времетраење до шест години и парична казна до 5000 лева.
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Горенаведеното во потполност се однесува и на странско службено лице. 

За давање, ветување или предлагање на поткуп на службено лице, кое се наоѓа на одговорна функција – 

судија, обвинител, членови на полициски органи, се предвидува казна затвор во времетраење до десет 

години и парична казна ви износ од 15000 лева. 

Република Бугарија во својот Кривичен Законик , предвидува обвинение за поткуп, согласно 

претходните членови и за арбитер, вешто лице кое го назначува судот, претпријатие или организација. 

И покрај големите вложени напори, поголемиот број на органи кои се борат против корупцијата и 

комисии за борба против истата, во Извештајот од 2009 год на Transparencu International,  Република 

Бугарија се наоѓа на 71 - то место. Една година подоцна – 2010 Република Бугарија се наоѓа на 73 – то 

место, што покажува благ пораст на корупцијата во споредба со претходната година. Во Извештајот од 

2011 год. Република Бугарија го завзема 86 - то место, кое покажува дека во оваа година се забележува 

поголем пораст на корупцијата во оваа земја во споредба со претходните две години.   Сепак според 

најновиот Извештај од 2012 год. на Transparency International, Република Бугарија го зазема 75 – то 

место каде со право можеме да констатираме дека во овој случај станува збор за поголема 

организираност и работа од страна на надлежните институции и органи за борба против корупцијата, 

бидеејќи во споредба со претходните години, оваа година се забележува намалување на нивото на 

корупција во Република Бугарија. 

 

ЗАКЛУЧОК 

Бројот на Бугарите кои дале мито без тоа и да им биде побарано се покачи на 11 насто. Во 2007 година 

тоа го правеле само 4 насто. Во Бугарија секој четврти им дава пари или подарок на вработените во 

државните институции кога сака да реши некаков административен проблем. Бугарија продолжува да 

претставува најголема причина за загриженост поради нејзините антикорупциски рамки и големите 

јазови во нејзината борба против оваа појава. Најважно е политичкото раководство во оваа земја да ја 

зацврсти својата заложба во одбраната од корупцијата преку поголема независност на институциите и 

судството. Бугарија се уште е под стриктна контрола на Европската комисија која редовно и упатува 

критики поради недоволната ефикасност во борбата против корупцијата. 
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ANALYSIS OF ACCURACY OF COORDINATE MEASUREMENTS WITH 3D 

TOUCH PROBE OF MACHINING CENTERS 
Dimitar Dimitrov, PhD 

University of Rousse Angel Kanchev - Rousse, Republic of Bulgaria, ddimitrov@uni-ruse.bg 

 
Abstract: In coordinate measurements of machining centers using a 3D touch probe, measurement accuracy is 

determined by the impact of the resulting total error. This total error includes systematic continuous, systematic 

logical and random error. Each of them, in turn, is a sum of the respective errors caused by the components of 

the system for coordinate measurements. The systematic errors can be identified, predicted and compensated 

due to the nature of its origin and influence. So the research is directed primarily at total random error and its 

constituent elements. For the determination of some of the components appropriate to apply dimensional 

analysis. For the machining centers has accepted the position of all control working to be accounted against the 

machine introduced Cartesian coordinate system 0XYZ. The construction of the machinery MC032 includes a 

body, carriages with sliding guides and drive through high torque engine and screw nut gear engine with ball-

screw pair. In this case it can be assumed that the type and number of constituent units of the structure of the 

machine is basically similar for each axis. Therefore the way of impact on the accuracy of coordinate 

measurements on each linear axis is similar. This allows the analysis to be simplify by applying only to one 

axis, eg. Z. In The publication are displayed summarized addictions  for determination of the field  the total 

random error of coordinate measurements  with 3D touch trigger probe on a linear axis . It was found that 

machine worked and report more accurately the position,when in measuring mode compared to the positioning 

when in processing mode. 
Keywords: Machining centers, 3D touch probe, measurement, accuracy, analysis 

 

АНАЛИЗ НА ТОЧНОСТТА ПРИ КООРДИНАТНИ ИЗМЕРВАНИЯ С 

ТРИКООРДИНАТНА ГЛАВА НА ОБРАБОТВАЩИ ЦЕНТРИ 
Димитър Димитров 

Русенки университет „Ангел Кънчев” – Русе, Република България, ddimitrov@uni-ruse.bg  
 

Резюме: При координатни измервания на обработващи центри с помощта на трикоординатна 

измервателна глава точността на измерванията се определя от влиянието на получаващата се сумарна 

грешка. Тази сумарна грешка включва в себе си систематична постоянна, систематична закономерна и 

случайна грешка. Всяка от тях, от своя страна, представлява сума от съответните грешки, породени от 

компонентите на системата за координатни измервания. Поради характера на своя произход и влияние 

систематичните грешки могат да бъдат установени, прогнозирани и компенсирани. Затова изследването 

се насочва основно към сумарната случайна грешка и съставните й. За определянето на част от 

компонентите е подходящо да се приложи размерен анализ. При обработващите центри е прието 

положението на всички работни органи да се отчита спрямо въведена машинна правоъгълна 

координатна система 0XYZ. Конструкцията на разглежданата машина МС032 включва корпус, супорти 

с плъзгащи направляващи и задвижване чрез високомоментен двигател и винтовогаечна предавка със 

сачмено-винтова двоица. В случая може да се приеме, че видът и броят на съставните звена от 

конструкцията на машината е принципно аналогичен по всяка от осите. Следователно аналогичен е и 

начинът на въздействие върху точността при координатни измервания по всяка линейна ос. Това дава 

възможност анализът да се опрости като се приложи само за една от осите, напр. Z. В публикацията са 

изведени обобщени зависимости за определяне на полето на сумарната случайна грешка при 

координатно измерване с ТИГ по линейна ос. Установено е, че при работа в режим на измерване 

машината работи по-точно и отчита по-точно позицията в сравнение с позиционирането при 

обработване. 
Ключови думи: Обработващи центри, 3D измервателна глава, измерване, точност, анализ 

 

1. СЪСТОЯНИЕ НА ВЪПРОСА  

Координатните измервания (КИ) върху обработващи центри (ОЦ) се осъществяват с помощта на 

контактна трикоординатна измервателна глава (ТИГ) [4]. Те намират широко приложение за решаване 

на редица измервателни задачи по настройването и поднастройването на технологичната система 

[25,26], текущ контрол на точността на обработване и др. [3,5,6,7], включително и за контрол на 

параметри от геометричната точност на машината [9,10,12, 23,24]. Основен критерий за приложение на 

тези измервания е точността им. При координатни измервания на ОЦ с помощта на трикоординатна 

mailto:ddimitrov@uni-ruse.bg
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измервателна глава точността им се определя от влиянието на получаващата се сумарна грешка [3,4,8,12, 

13,14]:  

 εΣ=ƒ(∆Σ,gΣ,ωΣ)             (1) 

 Тази грешка включва в себе си като съставни систематична постоянна (ΔΣ), систематична 

закономерна (gΣ) и случайна грешка (ωΣ). Всяка от тях, от своя страна, представлява сума от съответните 

грешки, породени от компонентите на системата за координатни измервания.  

 
i

ΣΔ
Σ

Δ  ;
i

Σg
Σ

g  ; 
i

Σω
Σ

ω           (2) 

 При това закономерната и случайната грешка стават причина за внасяне на неопределеност в 

получените резултати от измерванията. Поради характера на своя произход и влияние систематичните 

грешки могат да бъдат установени, прогнозирани и компенсирани, затова изследването се насочва 

основно към  неопределеността, внасяна от сумарната случайна грешка и съставните й. 

 
2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СУМАРНАТА ГРЕШКА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ В ЕДНА ТОЧКА 
Принципът на координатните измервания се основава на определянето на координатите на една или 

повече контролни точки спрямо координатна система. Във връзка с това е необходимо да се определи 

сумарната случайна грешка при координатно измерване в една точка. За определянето на компонентите 

на грешката е подходящо да се приложи размерен анализ [2,11] като се построи измервателната 

размерна верига, по която се осъществява измерване на ОЦ за определяне координата на точка. При 

обработващите центри е прието положението на всички работни органи да се отчита спрямо въведена 

машинна правоъгълна координатна система 0XYZ (фиг.1). Конструкцията на значителна част от 

обработващите центри (напр.МС032) включва корпус, супорти с плъзгащи направляващи и задвижване 

чрез високомоментен двигател (ВМД) и винтовогаечна предавка със сачмено-винтова двоица (СВД). 

Подавателните им преводи са следящи преводи с индиректна обратна връзка, чийто датчик (ФРП) е 

вграден в корпуса на подавателния двигател. В случая може да се приеме, че видът, броят и характерът 

на въздействие на съставните звена при измервания по всяка от работните оси на ОЦ е принципно 

аналогичен. Това дава възможност анализът да се опрости като се приложи само за една от работните 

оси и се поясни чрез конкретен пример. Целта е чрез координатно измерване с ТИГ да се определи 

размера Zм, задаващ положението на точка от работната маса на машината по ос Z спрямо машинната 

координатна ситема (МКС). Определянето на размера Zм налага последователното разглеждане на две 

свързани размерни вериги с успоредни звена като в основната (втората) той е затварящо звено, а 

затварящото звено на производната (първата) е съставно в основната. Следователно грешката на 

затварящото звено Zм ще представлява сума от всички грешки на всички съставни звена от двете 

размерни вериги. Впоследствие определената чрез настоящото изследването сумарна грешка на този 

размер следва да се включва в сумарната грешка при осъществяване на аналогични измервания в една 

точка по тази ос. 

 Производната размерна верига е тази, от която се формира затварящото звено Zизм. при 

измерване по ос Z на точка от масата на МС032. Получената размерна връзка е построена в равнината 

0YZ и е с успоредни съставни звена.  

Размерът Zизм, представлява отчетената координата на т.нар. програмно или командно управляваната 

точка (КУТ) при измерване по ос Z спрямо началото на въведената машинна координатна система. При 

този тип машини КУТ е пресечната точка между челото на вретеното и оста му. Номиналът на Zизм, се 

определя по зависимостта: 

 )
3

Z
2

(Z
1

Zизм.Z            (3) 

Останалите размери – съставни звена в производната размерна верига са: 

 Z1 – размер на корпуса, представляващ разстояние от осевата опора на лагера на ходовия винт 

по ос Z до началото на МКС; 

 Z2 - размер, представляващ разстояние от осевата опора на лагера на ходовия винт по ос Z до 

опората на сачменовинтовата двоица (СВД). Номиналът на този размер се изменя в зависимост от 

позицията на супорта по ос Z; 

 Z3 - размер, представляващ разстояние от опората на СВД до КУТ, намираща се в челото на 

вретеното. 

Положението на точката от масата се задава с размера Zм, представляващ затварящо звено в основната 

размерна верига със съставни звена Zизм. и Zи.и..  

 и.и.Zизм.ZмZ  ,                            (4)       
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 Където: Zи.и е размерът на измервателния инструмент. Той включва ТИГ заедно с частта от 

инструменталния държач и представлява излетът на целия комплект пред челото на вретеното. 

 

Ако в последния израз Zизм. бъде заместен с неговото равно от (3) се получава: 

 и.и.Z)
3

Z
2

(Z
1

Z
м

Z           (5)        

При анализа на размерната верига се установява, че: 

 - Размерите Z1 и Z3 участват само със систематични компоненти в сумарната грешка. Това са 

грешки, породени от топлинните деформации на звената. 

 - Размерите Z2 и Zи.и участват както със систематични, така и със случайни компоненти. От 

тях: 

 - Размерът Zи.и е източник на случайната грешка при установяване ωуст.д на държача. във 

вретеното и на случайната грешка ωТИГ на ТИГ .  

 - Размерът Z2 е източник на случайната грешка при отчитане на позицията ωотч.поз. и на 

случайната грешка ωSKIP на системата за ЦПУ при регистриране на сигнал за измерване SKIP, подаден 

от ТИГ след допир с измерваната повърхност. 

 Тогава може да се обобщи, че при едноточково измерване сумарната случайна грешка на 

системата е сума от независими случайни грешки:  

 2)
SKIP

.ω
i

(к2)
отч.поз.

.ω
i

(к2)
уст.д.

.ω
i

(к2)
ТИГ

.ω
i

(к

Σ
К

1

Σ1
ω     (6)

 Относно произхода на всяка от съставните може да се даде следното пояснение: 

 ωтиг - поле на случайната грешка на ТИГ. Дължи се на триенето, което възниква вътре в ТИГ 

между подвижните и неподвижните базиращи елементи на измервателната глава при изпълняване на 

работните състояния установяване и измерване. Големината й зависи и от големината на измервателната 

сила.  

 ωотч.поз - поле на грешката при отчитане позицията на измерване [16]. Дължи се на системата за 

индиректна обратна връзка. Извесно е, че ωотч.поз < ωпоз.м. Това означава, че в режим измерване машината 

въвежда по-малка случайна грешка в сумарната отколкото с позициониранията при обработване. Но при 

липса на данни за стойността на ωотч.поз може в пресмятанията да се използва ωпоз.м. , с което се 

завишава стойността на сумарната грешка (т.е. осигурява се резерв от точност).   

 ωпоз.м - поле на сумарната случайна грешка от позициониране на супорта. Дължи се на 

сумарното неблагоприятно въздействие на няколко фактора в конструкцията на следящите преводи на 

МС032 като основните от тях са: 

  - Използване на плъзгащи направляващи за супортите по осите X, Y, Z и възникващите в 

резултат на това неустойчиви условия на триене при микропремествания и скорости на движение на 

супортите близки до нула; 

 

Фиг.1. Размерен анализ при координатно измерване по ос Z 
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  - Използването на сачмено-винтова двоица за предаване на движението от двигателя към 

супорта е предпоставка за предаване на грешките в стъпката на винта, сглобките между отделните 

елементи и възникващите различни еластични деформации при неравномерно натоварване; 

  - Използване на индиректна обратна връзка. В случая датчикът за обратна връзка (ФРП) е 

свързан с вала на двигателя (ВМД) и е вграден в корпуса му. Така той е отдалечен от изпълнителния 

елемент – супорта, което го прави нечувствителен към всички смущения по кинематичната верига 

двигател-супорт. 

 ωуст.д – поле на грешката при установяване на инструменталния държач във вретеното на 

машината. Дължи се на разсейване на условията при заклинването и на еластичните контактни 

деформации, които възникват между конусната повърхнина на инструменталния държач и конусната 

повърхнина на вретеното. Тази грешка се поражда случайно при всяко установяване на 

инструменталния държач във вретеното. Впоследствие, при непрекъснатост на установяването, 

влиянието й е постоянно, т.е. тя има характер на случайна (ωуст.д) по произход за първоначално отчитане 

и на постоянна (Δωуст.д) при всяко следващо отчитане. 

 ωSKIP   - поле на грешката на системата за ЦПУ на ММ при регистриране на външен сигнал за 

прекъсване (SKIP). Зависи от т. нар. времеконстанта (t) на ЦПУ за сканиране на входа, към който се 

подава сиганала при измерване (това е външен сигнал за прекъсване SKIP [17]) и е пропорционална на 

скоростта на съответното подавателно движение (Vf) при измерване. Последното позволява да се 

подбере такава подавателна скорост, че резултантната ωSKIP да бъде достатъчно малка. 

.t
f

V
SKIP

ω                                  (7) 

 В горната зависимост (6) коефициентите (кi), които отчитат относителното разсейване на ωтиг, 

ωотч.поз и ωуст.д са единица тъй като величините имат нормален закон на разпределение. Същото се 

отнася и за KΣ за изходната величина. 

Тъй като ωSKIP  има разпределение по закона на равната вероятност, то съгласно [1,2,11,16]: 

 кi = 1.73  

Следователно като се отчете значението на коефициентите и се осъществи заместване в (6) на  ωотч.поз 

с  ωпоз.м , то за сумарната грешка при измерване в една точка може да се запише: 

 2
SKIP

3.ω2
поз.м.

ω2
уст.д.

ω2
ТИГ

ω
Σ1

ω                                (8) 

Зависимост (8) се прилага за определяне на ω1 ако след установяване във вретеното не се приложи 

калибриране на ТИГ. Ако се приложи калибриране влиянието на грешката при установяване на инстр. 

държач ωуст.д се изключва. 

В такъв случай зависимостта придобива вида: 

 2
SKIP

3.ω
2

поз.м.
ω

2
ТИГ

ω
Σ1

ω                    (9) 

и представлява количествена оценка на разширената неопределност на измерването в една точка. За да 

се доближи резултатът от измерването максимално до центъра на групиране при необходимост се 

прилагат многократни (n) повторения на измерванията във всяка i-точка, и се пресмята 

средноаритметичната стойност. А големината на полето ωΣi се коригира със следната зависимост:   

 
n

iΣ
ω

Σ1k
ω  ,          (10) 

където ωΣ1k. е получената като резултат коригирана стойност на ωΣi.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 1. Прилагането на размерен анализ позволява разкриването на съставните случайни грешки при 

координатни измервания върху обработваш център. 

 2. За числено определяне стойността на сумарната случайна грешка е необходимо да се 

определят индивидуалните стойности на отделните компоненти. 

 3. При работа в режим на измерване машината работи по-точно и отчита по-точно позицията в 

сравнение с обработващо позициониране. За коректна оценка на точността на координатните 

измервания е нужно да бъде установена и използвана големината на случайната грешка при отчитане на 

позицията на измерване ωотч.поз  вместо грешката от позициониране  ωпоз.м. 

 4. При необходимост случайната грешка от установяване ωуст.д може да се изключи чрез 

прилагане на калибриране на системата. 
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AUTOMATIC SELECTION OF PROCESING WITH LESS ERROR IN THE 

POSITIONING OF MACHNINIG CENTERS 
Dimitar Dimitrov PhD 

University of Rousse Angel Kanchev - Rousse, Republic of Bulgaria, ddimitrov@uni-ruse.bg 

 
Abstract: In the mechanical engineering processing of the same holes located on a circle is an often found 

mission. The presence of such holes is typical for parts type “cover”, “flange”, “carrier” and others. The aim is 

for them to be treated so as to provide the required performance of the technology. Achieving quality is the main 

task. In many cases (as an element of accuracy) a requirement for tolerance in the location of the centers of the 

holes is being set. In theory and in engineering practice has been established approaches who depending of the 

requirements and specific production conditions ensure the accuracy. When  series of parts are small or medium, 

machining centers are used (MC) and rely on the accuracy of the positioning of the machine. There are two 

options:  1. Linear positioning of  tool in the plane 0XY consistently on the center of each hole. 2. Initially linear 

positioning  of tool in the plane 0XY in the center of the first hole and  then circular positioning (rotating work 

table with the workpiece) for processing the remaining holes. The choice of option can be justified by random 

error in positioning. The publication describes how this can be done automatically using parametric NC - 

subprogram of MC. The Subprogram calculates, compares and selects the option for processing. Critera for 

comparison is probability fields scattering of random errors in positioning for both options.  

A necessary condition is the system for CNC to have  an option for parametric programming (macro). 

Keywords: Processing, machining centers, accuracy, error in positioning 
 

 

АВТОМАТИЧЕН ИЗБОР НА ОБРАБОТВАНЕ С ПО-МАЛКА ГРЕШКА ПРИ 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ОБРАБОТВАЩИ ЦЕНТРИ 
Димитър Димитров 

Русенcки университет „Ангел Кънчев” – Русе, Република България, ddimitrov@uni-ruse.bg 
 

Резюме: В машиностроенето често срещана задача е обработването на еднакви отвори, разположени по 

окръжност. Наличието на такива отвори е характерно за детайли тип капак, фланец, водило и др. Целта е 

те да бъдат обработени така, че да се осигури изискването за ефективност на технологията. Постигането 

на качеството е основната задача. В много случаи (като елемент на точността) е зададено и изискване за 

допустимо отклонение в разположението на центровете на отворите. В теорията и в 

машиностроителната практика има утвърдени подходи, които в зависимост от изискванията и 

конкретните производствени условия осигуряват точността. Когато серията от детайли е малка или 

средна се използват обработващи центри (MC) и се разчита на точността на позициониране на 

машината. Възможни са два варианта: 1. С линейно позициониране на инструмента в равнината 0XY 

последователно в центъра на всеки отвор. 2. С първоначално линейно позициониране на инструмента в 

равнината 0XY в центъра на първия отвор и следващо кръгово позициониране (завъртане на работната 

маса с детайла) за обработване на останалите отвори. Изборът на вариант може да се обоснове от 

случайната грешка при позициониране. В публикацията е описано как това може да се изпълни 

автоматично с помощта на параметрична NC - подпрограма от MC. Подпрограмата пресмята, сравнява и 

избира вариант за обработване. Критерий за сравнение са изчислените верояностни полета на разсейване 

на случайните грешки при позициониране за двата варианта. Необходимо условие е системата за ЦПУ 

да разполага с опция за параметрично програмиране (макро) 

Ключови думи: Обработване, обработващи центри, точност, грешка от позициониране 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В машиностроенето често срещана задача е обработването на еднакви отвори, разположени по 

окръжност. Наличието на такива отвори е характерно за детайли тип капак, фланец, водило и др. Целта е 

те да бъдат обработени така, че да се осигури изискването за ефективност на технологията, а 

постигането на качеството е основната задача. В много случаи като елемент на точността е зададено и 

изискване за допустимо отклонение в разположението на центровете на отворите. В теорията и в 

машиностроителната практика има утвърдени подходи, които в зависимост от изискванията и 

конкретните производствени условия осигуряват точността. Когато серията от детайли е малка или 

средна се използват обработващи центри и се разчита на точността на позициониране на машината, като 

последното се приема за напълно достатъчно.  

mailto:ddimitrov@uni-ruse.bg
mailto:ddimitrov@uni-ruse.bg
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2. ИЗЛОЖЕНИЕ 

На фиг.1 е представен условен детайл, на който следва да се обработят две групи от по осем отвора, 

разположени равномерно по две окръжности, като е зададен и допуск на разположението им.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С оглед конструктивните възможности на обработващите центри (имат въртяща маса) за осъществяване 

на взаимно преместване на инструмента и заговката обработването им може да се осъществи в два 

варианта. Вниманието се насочва към осигуряване на изискването за точност на разположение на 

отворите и установяване на очакваните отклонения, които основно се дължат на конструктивните 

особености и геометричната неточност на машината [1,3]. 

При първия вариант [2] може да се подходи чрез линейно позициониране на инструмента срещу 

центъра (координатите) на всеки отвор по осите XY. При обработването на отворите върху точността на 

тяхното разположение е известно, че оказват влияние различни фактори. Сред тях проблемни са тези, 

които имат случаен характер на проявление. Такива са и случайните грешки при позициониране, 

породени от подавателните преводи на машината. На фиг. 2 е представен общ случай и два от частните 

случаи на позициониране в равнината със съответните им вероятностни полета, имащи нормален закон 

на разпределение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2  Грешка при позициониране 

 в равнината 0XY 

 

 

 

Фиг.1 Условен детайл 
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От построението на фиг.1 може да се изведе обобщена зависимост за пресмятане на сумарното поле ωR 

на случайната грешка при позициониране в равнината: 

2
Yi

.ω2sin2
Xi

.ω2cos
R

ω  
        (1) 

 

Вижда се, че всяка от състваните (ωX и ωY)по двете оси X и Y ще участва с дял, съответстващ на 

позицията, т.е на ъгъла α. Следователно при равни съставни сумарната грешка ωR ще е практически 

равна по големина на всяка от съставните.   

X,Y
ω

2
X,Y

1.ω
R

ω 
                                                                                                                          (2) 

Вторият вариант на обработване се осъществява чрез позициониране на инструмента в равнината 0XY 

в оста на даден отвор (който се приема условно за първи). Останалите отвори се обработват чрез 

завъртане на масата на определен ъгъл (позициониране по ос С за ОЦ МС032). 

При този вариант реално положението на центровете на всеки отвор ще е съпътствано от вероятността за 

проявяване на грешки от позициониране, разположени по дъга ωα и с нормален закон на разпределение. 

В случая поради относително малките стойности на дъгата с известно приближение същата може да се 

замени с хордата, свързваща двата ѝ края. Така разсейването на центровете на отворите в равнината 0XY 

може да бъде онагледено графично с построението, показано на фиг.3. В получения равностранен 

триъгълник със страни, равни на радиуса R и ъгъл при върха 2α основата 2ωс, представлява разсейването 

(хордата). От построението се вижда, че абсцисата (оста) Х разделя равнобедрения триъгълник на два 

еднакви правоъгълни триъгълника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За получените еднакви триъгълници може да се изведе следната зависимост: 

sinα =
ωc

R
           (3) 

 

Или: 

ωc = R. sinα          (4) 

Където ωс е ½ от вероятностното поле на разсейване в резултат на ъгловото позициониране на масата, R 

е радиусът на разположение на отворите, а ъгълът ±α = 2α е полето на ъгловата грешка при 

позициониране на масата. 

Тъй като обикновено големината на радиуса R е зададена чрез диаметъра, а ъгловата грешка от 

позициониране α при завъртане на масата е известна (от паспорта на машината или опитно установена), 

може да се пресметне и прогнозира в какви граници да се очаква разсейване на положението на 

центровете на отворите. От зависимостта е видно, че ако се приеме стойността на α за константа, то 

големината на полето ωс ще се проеменя пропорционално при промяна на R. Следователно за примера 

 

Фиг.3 Определяне на случайната грешка от завъртане на масата 
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от фиг.1 центровете на отворите, разположени по външната окръжност с диаметър D1 ще се получат с 

по-голямо ωс. 

 Коректно е да се отчете, че при втория вариант първоначалното позициониране в равнината 

0XY срещу първия отвор предполага възникването на случайна грешка от позициониране с 

вероятностно поле ωR,  аналогична на вариант едно. Особеното в случая е, че тя се проявява като 

случайна грешка еднократно, само за първия отвор. За всички останали тя остава една и съща, т. е. по 

начина си на въздействие следва да се определи като постоянна грешка: 

RR 
              (5) 

Следователно изразът за определяне на предполагаемата грешка от позициониране придобива вида: 

CR                 (6) 

 Трябва да се има предвид, че има случаи, когато операцията се изпълнява само с един режещ 

инструмент (без смяна на инструмента). Позициониране на инструмента в равнината 0XY ще се 

изпълнява еднократно и само за първия детайл от партидата. Тогава, ако е необходимо, ΔR би могло да 

се установи и евентуално да се компенсира. Изразът 6 съответно в такъв случай ще приеме вида: 

C                (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4 Блок-схема на алгоритъм за избор на вариант 
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Получените до тук зависимости могат да намерят и практическо приложение Сравняването на двата 

разгледани по-горе подхода за позициониране по големина на очакваните им полета на разсейване би 

могло да се използва за осъществяване на обоснован автоматичен избор на единия от тях по критерий 

осигуряване на точност на разположение на отворите.  

За целта е необходимо да се разработи параметрична NC – подпрограма (т.нар. макрос), която да се 

използва в такива случаи. Алгоритъмът, по който може да се състави въпросната подпрограма е 

представен на фиг4. 

 

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Позиционирането с линейните оси в равнината 0XY и с въртящата се маса на обработващ център 

генерира случайни грешки, чиито вероятностни полета на разсейване могат да бъдат различни по 

големина. 

С помощта на параметрична NC – подпрограма (т.нар. макрос) е възможно автоматично да се 

пресметнат вероятностните полета за всеки конкретен случай и да се избере по-точното позициониране. 

С такава параметрична подпрограма е възможно да се провери предварително дали точността на 

обработване ще се вписва в границите на зададения технологичен допуск. 
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ANALYSIS OF THE ALGORITHM FOR PROCESSING MINUTES IN MARKET 

INSPECTORATE OF MONTENEGRO 
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Abstract: The field of algorithms and data structures has consolidated its place in the economy and society, its 

practical significance and theoretical elegance. Therefore, the topic of the paper i.e. work on the analysis of the 

algorithm for monitoring inspection surveillance is of great importance for the quality of inspectors’ 

performance. Algorithms and data structures are the core of all methodologies used in work with modern 

computers. 

Primarily because effective inclusion of innovation in a digital society in which we live can change business 

doing and society and thus offer better products and services through use of new and efficient processes enabled 

by the information and communication technologies. 

The algorithm analysis is a procedure which forecasts the behavior and conducts assessment of the required 

algorithm resources. 

Inspection surveillance is carried out in areas specified by law for natural persons, non-governmental 

organizations, companies, local governments and other entities performing economic activities. 

Each individual inspection is followed by the Minutes, in which the state-of-affairs is recorded. 

Accurate behavior of the algorithm is impossible to predict, so in its analysis, only the main features are 

considered and some minor factors that we will get acquainted with later in the paper are being neglected. The 

basic method used in this respect is approximation. In this manner, from a set of possible algorithms for solving 

a specific problem, we can extract the most efficient one (or a class of efficient algorithms). In this paper, I shall 

analyze the time-related complexity of the algorithm of minutes to be processed at the Market Inspectorate in 

Montenegro. 

Keywords: Inspection surveillance, Minutes, Analysis, Algorithm, Innovation, ICT; 

 

INTRODUCTION 

Inspection systems in Europe and the world are promoting the contemporary concepts of inspection supervision 

and searching for ways of their effective implementation. The expansion of the application of ICT in all sectors 

of activity, society and social inclusion, imposes the need and obligation of finding the appropriate model for 

implementation of information and communication technologies in inspection operations. Today's level of 

development and availability of information technology in the process of developing information systems allows 

for focusing on the analysis of user requirements in the preparation of the corresponding process models. 

The analysis algorithm is a procedure that predicts the behavior and evaluate the resources needed by the 

algorithm. The exact behavior of the algorithm is impossible to predict, so only the main characteristics are 

considerd for the purpose of its analysis, ignoring some minor factors that we will introduce later. The main 

method used to achieve this goal is an approximation. In this way, out of a set of possible algorithms for solving 

a specific problem, the most effective can be extracted (or class of efficient algorithms) [1]. 

In this paper I will analyze the time complexity of algorithm for processing the record by market inspection in 

Montenegro [2]. 

Most users are not familiar with this concept and its importance. It happens often that in the course of work I get 

questions relating to restrictions on input data, because most of them do not understand why they are 

important. The idea of this paper is to provide users with a closer understanding of this concept and its 

significance.  

The fields of algorithms and data structures confirmed their place in the economy and society, their practical 

significance and theoretical elegance. These topics and the topic of the paper on the analysis of algorithm for 

monitoring the inspection supervision are of an extreme importance for the quality of the performance of the 

inspectors' work.  

Primarily because the effective involvement, along with the innovation in the digital society in which we live 

can change business and society and thus offer better products and services using new and efficient processes 

that are enabled by the information and communication technologies.  

The emphasis in this paper will be on the review and analysis of a particular problem. This example which I am 

about to describe - analyze will help to distinguish the differences between the algorithms that solve the same or 

a similar problem.  

The concept of algorithm imples a finite series of unambiguously defined commands required to solve a 

particular problem. 
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2. DESCRIPTION OF THE REQUIREMENT 

The information system of the Market Inspection of Montenegro covers a system of input, data storage and 

updating of the inspection subjects, searching of data on those subjects, as well as generating predefined types of 

the Reports. The aim of this paper is to list and explain the procedures for monitoring cases of the Market 

Inspection. All the activities of the Market Inspection that should be supported by an appropriate software can 

be classified in some of the basic business processes and be subject to analysis of algorithm for monitoring the 

reviews by inspectors as follows: 

Processes related to work on the case include: opening the case, updating, filing, reviewing, etc.; 

Monitoring the course of inspection review includes: 

Establishment of facts; inspection reviews where no irregularities were found, inspection reviews where some 

irregularities were found, as well as the number of irregularities per review, 

Adoption of administrative measures: indication, decision, conclusion, including the preparation for the second 

instance administrative procedure, 

Administrative-penalty measures: a mandatory sentence and a fine, 

initiation of proceedings: a misdemeanor procedure and criminal procedure,  

voluntary execution.  

costs of inspection review;  

2.3  The algorithm also includes specific measures and actions of inspection review:  

a) sampling (analysis) of goods;  

b) temporary seizure of goods and items (certificates, the handling of confiscated submission of goods to the 

competent authority, etc.);  

c) a temporary ban on performing activities;  

            d)  compensation for damages and  

            e)  administrative enforcement of the decision;  

            2.4 Printing of documents;  

 The formation and updating of the register;  

 Statistical reporting based on the entered data;  

      2.7  Administrative functionality.  

 

3. PROCESSES RELATED TO THE WORK UPON CASES AND MONITORING THE 

COURSE/TIME OF THE INSPECTION REVIEW 

Considering that this application for creation of records is used by inspectors on site, apart from the network 

speed, the speed of the algorithm itself is of an extreme importance, so the experimental study will be conducted 

with the time estimation of execution of single cases [3]. Theoretical analysis will be used as a means of 

measuring the complexity of the algorithm. 

Although often one of the vital criteria can be the simplicity of implementation, nevertheless in a large number 

of cases the essential criterion is the efficiency of algorithm which is usually measured by quantity of spending 

of two important resources: 

time and  

memory space.  

Considering that the technological progress in manufacturing different types of memories made the memory a 

less restriction factor, time spent by algorithm process in fact becomes a key criterion upon designing and 

selection of algorithm. 

By analysis of a certain algorithm we actually determine the duration of the algorithm process. That duration is 

not expressed in some units of time (millisecond, second, minute, etc.), but it is expressed by approximation of 

number of operations to be performed by that algorithm. However, since the number of operations is related to 

the algorithm duration, then sometimes a term time can be used for expressing the time complexity. Therefore, 

when analyzing the algorithms we are not interested in actual time of performance of the algorithm on a 

concrete computer, but we actually want to know what the relative efficiency of algorithm by which we solve a 

certain problem is. 

The duration of algorithm process depends on the following factors:  

Technological parameters which depend on the concrete architecture and organization of the computer on which 

the algorithm is performed, 

 Quality of machine code generated by the translator, 

Input data, 

Inherent time complexity of algorithm. 

Thence, the first two criteria depend on the technological platform which enables the performance of algorithms, 

so they work upon different algorithms in a similar manner. Although the most application implementations will 
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be based upon fast hardware platform, graphic user interface, grids, etc., the application still includes, as its 

integral part, apart from those simplest ones, the algorithm based contents.  

Even if the applications do not include the algorithm contents, they are actually based upon algorithms for the 

following reasons: 

 

Design and implementation of any graphic system is in its essentials based upon algorithms 

Routing in computer networks is based upon algorithms 

The applications are written in some of the program languages, which means that a compiler, an interpreter or 

maybe an assembler will be used and they are largely based upon algorithms. 

 

EFFICIENCY OF ALGORITHM 

The aim of algorithm analysis are quantitative evaluations of the algorithm efficiency. This is a very important 

question, because even the correct algorithm is useless if its expression takes impractically long time or occupies 

a large amount of memory. The efficiency of the algorithm is a measure of the size of computing resources, 

usually referring time and memory, which are used by the algorithm during its execution [5]. 

Determining of the algorithm efficiency is in this case the estimation of algorithm process duration depending of 

the size of input. Since the input sizes are negligible when it comes to the inspection control, the attention is 

kept on the work with subjects and number of passes through the algorithm, that is, the number of inspection 

controls conducted. 

 

Classes of algorithmic input 

Algorithm inputs have a very important role in algorithm analysis because they are determiners of the way in 

which the algorithm will be performed. In order to get a complete picture on behavior of a certain algorithm it is 

necessary to consider all input possibilities. 

                                                               

Accordingly, it will not be necessary to consider all the input possibilities, but it will be necessary to identify the 

different input classes and to consider the algorithm behavior for the classes identified. 

 

 
Picture 1 Input classes 

The best, the worst and the average case 

Upon analysis of the algorithm, it should be decided which operations are relevant from the standpoint of 

efficiency of algorithm. There are two classes of operations which are typically taken as relevant:  

 

operations of comparison and  

arithmetical operations.  

 

Operations of comparison include: equal to, not equal, less than, greater than, less than or equal to, greater than 

or equal to. 

While arithmetical operations can be divided into two groups: additive or multiplicative.  

Additive operations include addition, deduction, incrementing and decrementing;  

While multiplicative operations include multiplication, division and modulus. 

Sometimes it is appropriate to consider these two groups/operations separately because the multiplicative 

operations require more time for their performance. 

The duration of algorithm process can vary not only depending on the input size, but on the concrete values of 

input data. Therefore, upon analysis of algorithm the best, the worst and the average cases can be considered.     

   

The best case  

The best case for a certain algorithm is the input for which the duration of the algorithm process is the shortest 

one. Such input is a combination of values for which it takes the least time to perform the algorithm. 
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According to the definition, the record is a basic document which is mandatorily issued to the party, so that one 

record is a minimum for one open case. Furthermore, if no irregularity was found upon that inspection, we can 

speak about the best case (1 Inspection control). 

 

 

 
 

Picture 2. The best case 

 

Since the analysis of the best case does not allow a sufficiently good insight into the behavior of the algorithm, 

the analysis of the best case is usually of the minor interest, so, accordingly, that analysis is the rarest performed 

one. 

The worst case 

 

The worst case of duration of the algorithmic process of a certain algorithm is the upper limit of the duration of 

algorithmic process for any value of the input data, which implies that a guaranteed efficiency of the algorithm 

is obtained by this analysis. The worst case analysis requires that we should identify the input values for which 

the duration of algorithmic process is the longest. In some algorithms the worst case occurs relatively often. 

 

 

 
 

Picture 3 The worst case 

 

In one record there can be stated many irregularities, but for only one of those irregularities a mandatory 

sentence can be imposed. After the first record, few days later, a control record is issued in which the inspector 
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states whether the certain irregularities were removed. These are usually minor violations which do not require 

initiating of a misdemeanor procedure or criminal charges, or imposing of a mandatory sentence. 

In case of adopting a decision, the procedure shall be repeated, and the party shall be given an additional time 

period during which it shall fulfill its obligations prescribed by that decision, and afterwards the inspectors come 

in and perform new control order. 

 

 

 
 

Picture 4 Decisions 

 

In case of the request for initiating a misdemeanor procedure, the decision of sentencing is adopted, and then the 

time limit for lodging an appeal by the inspection or by the party must be observed which additionally extends 

the duration of the process. 

 
 

Picture 5 Misdemeanor procedure 
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If the party, after all procedures, has still not fulfilled the rules, some of the administrative (coercive) decision 

enforcements shall be used until each irregularity is removed, and upon each control a new control record shall 

be composed. 

 

 
 

Picture 6 Administrative enforcement of a decision 

 

In principle, if the parties fail to remedy all irregularities from one inspection to the other, the worst case would 

be infinite (the infinite number of inspection controls). 

 

The average case 

By analysis of the average case, the expected duration times of the algorithmic processes can be obtained. This 

analysis is frequently the most demanding one, primarily because frequently it is not so simple to determine 

what the average case really is since all the input data values do not have to possess the same probabilities. 

Since it is necessary to express the average algorithm behavior in a certain way for every possible input data 

values, the analysis with random values is frequently used. On the other hand, in some analysis it is reasonable 

to assume that all the input data values have the same probability. 

The average case upon inspection control would be composing of two records:  

the basic and  

the control record. 

 

The basic record is used for stating all the irregularities found for the controlled obligations and in these cases 

the administrative or other measures are taken. 

 
Picture 7 Measures 

After several days the inspectors perform new control and compose a control record where they state that all the 

irregularities from the previous record were removed.  
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Picture 8 Control record 

 

CONCLUSION 

Each field of science has its problems and it needs efficient algorithms. And while it is possible to perform a 

large variety of tasks using today's technology without a solid knowledge of algorithms and data structures, 

nevertheless, still a solid knowledge of algorithms and data structures is extremely important to professionally 

create solutions for various problems that occur in the development of various software systems. 
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APPENDICES 

Appendix 1 
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Appendix 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGEND 

 
 

  

NOTE: 

A pecuniary fine as an administrative measure can be pronounced at any moment during the inspection 

review, and it is pronounced by a conclusion. If the subject did not paid the pecuniary fine, the inspector 

puts execution clause on the decision or conclusion (when the conditions are met) and submits it to the 

responsible revenue authority for execution. The execution of pecuniary fine when the decision is executed 

administratively is performed in the same manner. Also, the notifications can be issued at any moment 

during the inspection review. 

NOTE: 

The party has the right to appeal upon every written decision or written conclusion issued by the inspector, 

and the proceedings upon that appeal are performed as it is presented  

on the spot marked with  2 
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3D MODELING AND RAPID PROTOTYPING OF CLOCKWORK 
Aleksandar Ivanov, PhD 
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Abstract:   The paper presents modifying, designing and 3D CAD modeling of old clock construction. Using 

CAD system SolidWorks the new construction has been designed. Gear involute profiles have been defined 

using as impute parameters only – module “m” and number of teeth “z”. For determining the gear profile is used 

special, original graphic method. All required gear wheels are 3D modeled by using this method. Work 

efficiency of the new construction has been proofed, when the clock was produced by Rapid Prototyping. The 

achieved time accuracy was plus/minus 30 seconds per four hours. 

The paper also presents the research of the possibilities to produce clockwork using rapid prototyping 

technology called FDM (Fused Deposition Modeling). This technology is suitable to produce working 

prototypes of real mechanisms. All clockwork parts where made from material called ABS (Acrylonitrile-

Butadiene-Styrene). ABS is an opaque thermoplastic polymer material made from the monomers Acrylonitrile, 

Butadiene and Styrene. This material is strong and durable even at low temperatures, it offers good resistance to 

heat and chemicals and is easy to process. It is determined that module “m” should be no less than 1 mm, 

otherwise the profile of gear teeth will be printed with low accuracy, and the gears could not work properly 

together. An original approach to remove the tracks of initial contour extruding points has been applied.   

Keywords: Clockwork, 3D design, CAD system, Rapid prototyping, Gear teeth profiles, Gear parameters, FDM 

technology, ABS material.  

                     

ТРИМЕРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ ЧРЕЗ БЪРЗО 

ПРОТОТИПИРАНЕ НА ЧАСОВНИКОВ МЕХАНИЗЪМ 
Д-р Александър Иванов 

Машинно-технологичен факултет – Русенси университет „Ангел Кънчев”, България, 

akivanov@uni-ruse.bg  

Д-р Николай Станков  

Машинно-технологичен факултет – Русенси университет „Ангел Кънчев”, България, 

nstankov@uni-ruse.bg  
 

Резюме: В доклада е представено модифицирането, проектирането и тримерното моделиране на 

конструкцията на стар часовник. Чрез използването на CAD системата SolidWorks е проектирана нова 

констукция на часовника. Профила на инволютата на зъбните колела е дефинирана с използването като 

входни параметри само на модула “m” и броя на зъбите “z”. За определяяне на профила на зъбното 

колело е използван специален и оригинален графичен метод. Всички необходими зъбни колела са 

тримерно моделирани с използването на този метод. Ефикасната работа на новата конструкция е 

доказана след изработването й чрез бързо прототипиране. Постигнатата точност при измерване на 

времето е ± 30 секунди, при работа на часовника в рамките на четири часа. 

Доклада също представя изследване на възможностите за изработване на часовниковия механизъм, като 

се използва технологията за бързо прототипиране FDM (Fused Deposition Modeling). Тази технология е 

подходяща за производството на работещи прототипи от реални механизми. Всички части на 

часовниковия механизъм са направени от материал наречен ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene). ABS е 

непрозрачен термопластичен полимерен материал направен от мономери акрилонитрил, бутадиен и 

стирол. Този материал е силен и издръжлив дори при ниски температури, предлага добра устойчивост на 

топлина и химикали и е лесно да се произведе. Определено е, че модула “m” трябва да бъде не по-малък 

от 1 mm, в противен случай профила на зъба на зъбното колело ще се принтира с ниска точност и 

зъбните колела няма работят правилно заедно. Използван е оригинален подход за премахване на начално 

– крайните следите на шевовете, характерни за технологията FDM.   

Ключови думи: Часовников механизъм, тримерно моделиране, CAD система, бързо прототипиране, 

профил на зъбите на зъбно колело, параметри на зъбно колело, FDM технология, ABS материал. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В древни времена, бавно движещите се звезди са сочили за промяната на сезоните и са служили за 

измерване живота на хората. В наше време, яростното движение на електроните в атомите, измерва 

милиардни от секундата на нашия, далеч не толкова спокоен живот. Съвременните средства за 

измерване на време работят плавно и изумително точно, и въпреки това те никога не могат да върнат 

дори един единствен отминал миг. 

За създател на идеята за конструкцията на съвременните механични часовници е считан холандският 

математик Християн Хюйгенс, създал през 1657 г. механичен часовник с махален механизъм [1, 2, 3]. 

Въпреки това е имало и множество други учени, които са работили и са постигнали значителни 

резултати в това направление, но са останали в сянката на времето. До 1657 г. съществува голямо 

разнообразие от конструкции на часовникови механизми, като при всяка от тях са били на лице редица 

проблеми, довели до тяхното ограничено 

използване, както и редица недостатъци 

свързани с начина им на работа [1]. 

В началото на XIV век, механикът Енрико 

Джанти е изобретил часовник с механично 

задвижване с помощта на пружина и 

регулируем махален механизъм [2]. 

Точността, с която е отмервал времето е 

била толкова висока, че е съизмерима с тази 

на съвременните механични часовници. 

Оригиналната конструкция на Джанти, 

показана на фиг. 1, е била изградена от 41 

основни елемента – пружина, зъбни колела, 

махало, оси, времеделителен механизъм и 

т.н. 

Гениалността на механикът Енрико Джанти 

e не само в това, че е съумял да разработи 

този механизъм, но и във факта, че той е 

използвал много малко метални елементи – 

като цяло кинематиката на неговият 

механизъм е била изработена предимно от 

дърво. Основен недостатък на тази конструкция е сложността на връзката на времеделителният 

механизъм с махалото, като дори и при най-малкото външно въздействие в работата на часовника, 

махалото е спирало своето движение. Този недостатък е намерил своето решение цели 320 – 330 години 

по-късно с изобретяването на анкерния механизъм [1, 2, 3]. 

В настоящата работа е представено модифицирането, опростяването и тримерното моделиране на 

конструкцията на Джанти, като вместо пружина се използва тежест. Конструкция е съобразена с 

изискванията на бързо прототипиращото оборудване, налично в лабораторията по „Ресурсоспестяващи 

технологии и бързо прототипиране” към катедра ТММРМ на Русенския университет, където часовникът 

е изработен. 

 

2. ОПИСАНИЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА КОНСТРУКЦИЯТА НА ЧАСОВНИКОВ МЕХАНИЗЪМ  

Разработената конструкция (фиг. 2) се състои от 29 елемента, в това число и нишката, която съединява 

тежестта с макарата. По-малкият брой елементи се дължи на: 

- съкращаване веригата на анкерния механизъм, в която участват само 9 зъбни колела, в това 

число задвижващото и анкерното зъбни колела; 

- опростяване на конструкцията на времеделителния механизъм и махалото. Това е реализирано 

без да се пречи на възможността за промяна дължината махалото, което при тази конструкция на 

часовниковия механизъм е  единственият начин за регулиране точността на часовника; 

- опростяване на конструкцията, посредством отстраняване на скрепителните елементи и елементите 

използвани за прецизно регулиране на точността на махалния механизъм. За предаването на движенията 

и сглобяването на цялата конструкция, са за сметка единствено на силите на триене. 

 

Фиг. 1. Съвременно копие на един от часовниковите механизми, 

проектиран от Джанти. 
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Въпреки, че е намален броят на детайлите, към конструкцията 

на часовника е добавена и верига на минутната стрелка – 

оригиналният вариант на часовника на Джанти е само с часова 

стрелка. На фиг. 3 е представена разработената конструкция 

на часовника в разглобен вид, с изнесени позиции за всеки 

един от изграждащите я елементи. Разработената конструкция 

е разглобяема (фиг. 3), но в нея няма нито един резбови 

скрепителен елемент. Материалът от който е изработен всеки 

от детайлите на часовника позволява да се използват 

скрепителни елементи, но при няколкократно завиване и 

развиване на металните винтове се нарушава целостта на 

скрепителните колонки. Този факт налага да се търси друго 

решение за реализиране на нужните закрепвания, без това да 

води до разрушаване на детайлите на часовника. Намереното 

решение позволява в цялото изделие да няма нито един 

резбови скрепителен елемент, като закрепването на детайлите 

един към друг става за сметка на еластичните деформации 

възникващи при сглобяването им.  

За задвижването на часовника се използва тежест, която посредством тънка 

текстилна нишка е свързана към макара, която чрез храпов съединител 

предава движението на задвижващото зъбно колело. Когато нишката е навита 

тя автоматично ще се стреми да се развие – преобразувайки потенциалната 

енергия на тежестта в кинетична. Когато нишката се развива, праволинейното 

движение на тежестта се трансформира във въртеливо и предава движението 

на зъбното колело. Ако няма какво да я спира или регулира, макарата с 

нишката ще се развие рязко. 

Към самият времеделителен механизъм са добавени анкер и анкерно зъбно 

колело, които осигуряват незатихващо люлеене на махалото на часовника – 

елементи, които не съществуват в първоначалния вид на конструкция от 

началото на XIII век. Чрез анкерният механизъм нишката не се развива рязко. 

Възелът на задвижващото колело (23) представлява еднопосочен съединител, 

с чиято помощ нишката (26), свързваща задвижващото колело (23) с тежестта 

(13), може лесно да се навие върху детайл макара (9), без това да налага 

движение на останалата част от часовниковия механизъм. Задвижването на 

разработената конструкция на часовника става само и единствено за сметка на 

тежестта (13), а продължителността на работа зависи от дължината на 

нишката (26) свързваща тежестта с макарата. 

 

3. НАЧИН НА РАБОТА И РЕГУЛИРАНЕ НА  ЧАСОВНИКОВИЯ 

МЕХАНИЗЪМ. 

Като част от анкерният възел (фиг. 4), махалото действа като регулатор, който 

контролира скоростта на часовника и я запазва постоянна. Рамото на махалото се 

движи в същата посока и със същата ъглова скорост като махалото. Височината на 

рамото подсигурява анкерното колело и се движи с постоянна скорост. То действа 

също и като спирачка срещу силата, упражнявана от тежестта.  

Скоростта на анкерният механизъм се регулира от дължината на рамото на махалото. 

Колкото по-дълго е рамото, толкова по-бавно ще е движението. Колкото по-късо е 

рамото, то толкова по-бързо ще се движи махалото. Ако стрелките на часовника се 

движат прекалено бързо, махалото трябва да стане по-дълго. Ако стрелките на 

часовника се движат много бавно, махалото трябва да се скъси.  

Веригата на часовата (12) и минутната (11) стрелки (фиг. 5), позволява часовникът да 

бъде сверяван, без това да води до излишно задвижване напред или назад на целият 

механизъм.  

Сверяването на часовника се реализира посредством завъртането на минутната 

стрелка в нужната посока. При това завъртане, минутното зъбно колело се отцепва от стопиращия конус, 

означен на фиг. 5 със син цвят, за сметка на еластичната деформация на елементите и обиране на 

хлабините в осово направление. При сверяване, за веригата на часовата (12) и минутната (11) стрелки, 

няма значение в коя посока ще бъде завъртана минутната стрелка. При по-голяма част от механичните 

 

Фиг. 2. Общ вид на тримерния модел на 

конструкцията на часовника. 

 

Фиг. 3. Разглобен вид на разработената 

конструкция. 

 
Фиг. 4. Анкерен 

възел. 
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часовници, минутната стрелка при сверяване се задвижва само в 

положителната посока. Това се дължи на факта, че при 

моделите часовниците с по–опростени конструкции, при 

завъртане на стрелките в отрицателната посока се реверсира 

целият механизъм, което поражда дисбаланс във възелът на 

ротационния балансьор, което може да доведе дори до 

заклинване на анкерният механизъм. 

 

4. ОПРЕДЕЛЯНЕ МОДУЛА НА ЗЪБНИТЕ ПРЕДАВКИ. 

Преди да се пристъпи към окончателното тримерно моделиране на представената конструкция на 

часовников механизъм, са проведени няколко експериментални изследвания свързани с предявените към 

разработката изисквания. Себестойността на прототипите зависи почти изцяло от обема на използвания 

при прототипирането моделен и поддържащ материали. За да се минимизират разходите за изработване 

на прототипите, което е едно от поставените изисквания, са проведени предварителни изследвания, чрез 

които са определени минималните възможни размери на прототипите, при които те запазват своята 

работоспособност. 

За тримерното моделиране на използваните зъбни предавки е нужно и да се определи модулът им [4], 

който при постоянна големина на останалите конструктивни елементи, се оказва основният фактор, от 

който зависи обема на използваните моделен и поддържащ материали. 

За провеждане на необходимите изследвания са изработени 66 броя зъбни колела с различен модул m и 

брой зъби z (фиг. 6).  За модулът m са използвани 22 различни стойности (от 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.15 до 

1.8, 1.85, 1.9 и 2), а за всяка отделна стойност на модула са направени по три зъбни колелета с брой на 

зъбите z – 15, 52 и 62. За всеки 

комплект зъбни колела с еднакъв 

модул m са направени оси със 

съответните междуосови разстояния, 

на които да се поставят зъбните 

колела. Работоспособността на 

прототипите на зъбните колела зависи 

най-вече от точността, с която те са 

изработени. За комплексното 

определяне точността на 

изработените зъбни профили е 

използвана дължината на общата 

нормала, измервана с инструментален микроскоп.  

Втората част от направеното изследване е свързано с проверка на плавността на работа на зъбните 

предавки. 

Проведено е и трето изследване имащо за задача да провери до каква степен еволвентния профил на 

прототипите на зъбните колела се отклонява от теоретичния 

еволвентен профил. 

За реализирането на това изследване е направено сканиране на 

зъбните колела, изработени само от един слой моделен материал 

(фиг. 7) с дебелина 0.33 mm, при резолюция на сканиращата 

система 3600 dpi. Полученото сканирано изображение се вмъква 

в средата на SolidWorks и се напасва върху тримерния модел на 

съответното зъбно колело. След което контурът му се копира и се 

отчита максималното отклонение спрямо аналитично 

профилирания еволвентен профил. 

Установено е, че при модул m≥1, отклонението на общата 

нормала, с която са изработени зъбните профили е в рамките на ±0.08 mm, което за целите на 

настоящата разработка е напълно достатъчно. С увеличаване на модула m и броя на зъбите z, точността с 

която се изработват профилите на зъбните колела не се променя.  

Установено е, че при модул m≥1, плавността на работата на изработените зъбни колела удовлетворява 

целите на настоящата разработка. С увеличаване на модула m и броя на зъбите z, плавността на работата 

на зъбните колела се подобрява.  

При зъбните колела с модули m=0.8 и 0.9 mm, и брой зъби z=15, 52 и 62, отклонението на общата 

нормала, с която са изработени зъбните профили е в рамките на ±0.75 mm, а несъвпадането на профила 

на зъбите с аналитично определения е значително.  При сдружаване на зъбните колела с модул m=0.8 и 

 

Фиг. 5. Верига на часовата и 

минутната стрелки. 

 

Фиг. 7. Формиране на единичен слой от 

прототип на зъбно колело с модул m=1 и 

брой зъби z=52. 

 

Фиг. 6. Схема на послойно изграждане на прототипи на зъбни колела 

с брой зъби z=15 и модул m=1, 1.5 и 2. 
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брой зъби z=15 се наблюдава заклинване. В зависимост от получените резултати е взето решение 

конструкцията на часовника да се изработи със зъбни колела с модул m=1. 

 

5. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА НАЧАЛНО – КРАЙНИТЕ СЛЕДИ ОТ БЪРЗОТО 

ПРОТОТИПИРАНЕ. 

Характерен ефект наблюдаван върху повърхнината на детайли изработени чрез FDM технологията за 

бързо прототипиране, е появата на изпъкналости в зоната, в която екструзионната глава започва и 

завършва полагането на контурния слой моделен материал. Съществен момент при моделирането на 

всички детайли от конструкцията на часовника, при които има наличие на присъединителни отвори или 

сдружавани повърхнини, е предвиждането и добавянето на елементи за избягване на начално – крайните 

следи от бързото прототипиране.  

Не съществува точно определен подход, чрез който да се реши този проблем. В представената работа е 

използвано оригинално решение, приложено при моделирането на тримерните файлове – изрязване на 

канал с точно определена геометрия и 

положение спрямо централният отвор на 

зъбното колело (фиг. 8). 

Както се вижда от фиг. 9, след използване на 

елемент за избягване на начално – крайните 

следи от бързото прототипиране, 

екструзионната глава измества началната 

точка на описване на контура извън 

централния отвор. По този начин следите 

излизат извън контактната зона, без да се 

нарушава целостта на контурния слой моделен 

материал.  

Същият подход е необходимо да бъде 

използван и при тримерното моделиране на 

осите, върху които ще се монтират всички 

зъбни колела.  

Ефектът от използването на елементи за 

избягване на начално – крайните следи при 

бързото прототипиране, се изразява в 

значително подобряване на плавността на завъртане на зъбните колела около техните оси.  

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат на направеното може да се обобщи: 

1. Установено е, че при модул m≥1 отклонението на общата нормала, с която са изработени зъбните 

профили е в рамките на ±0.08 mm, което за целите на настоящата разработка е напълно достатъчно. С 

увеличаване на модула m и броя зъби z, точността с която се изработват профилите на зъбните колела не 

се променя.  

2. Установено е, че при модул m≥1, плавността на работата на изработените зъбни колела удовлетворява 

целите на настоящата разработка. С увеличаване на модула m и броя зъби z, плавността на работата на 

зъбните колела се подобрява.  

3. Възможно е изработването на работещ прототип на представената конструкция на часовников 

механизъм, ако зъбните предавки са с модул m=1. 

4. Използван е оригинален подход за извеждане на начално - крайните следи от бързото прототипиране, 

извън зона на контакт между централните отвори на зъбните колела и техните оси. 
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Фиг. 8. Елементи за избягване на начално - крайните следи. 

началната точка на 

описване на контура 

 

Фиг. 9. Оформяне на отвора на зъбното колело, преди и след 

използване на елемент за избягване на начално – крайните 

следи при бързото прототипиране. 
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COMPENSATION OF SYSTEMATIC ERRORS OF 3D TOUCH PROBE USING A 

TOUCH SIGNAL 
Dimitar Dimitrov, Ph.D 

University of Rousse Angel Kanchev - Rousse, Republic of Bulgaria, ddimitrov@uni-ruse.bg 

 
Abstract: It was found that when measuring with 3D touch trigger probe, working on the principle of  

resistance kinematic system,  has an adverse affect of the accuracy of measurement is total error known as "dead 

zone".Using calibration is a practical solution for determining the total of systematic components of the dead 

zone on 3D touch trigger probe, but its use is associated with accounting for some considerations and 

limitations. Calibration is required after any dismantling or replacement of the measuring stylus. The 

possibilities of MACRO language programming and system resources CNC FANUC-6 allows use and work 

with a limited number tared setpoints. The precise pre-determining the expected operating setpoints (directions) 

of  measurement is impossible sometimes. The time for calibration of more setpoints is loss of machine time. Is 

considered in this publication the opportunity for receiving the measuring signal (SKIP) in coordinate 

measurements on CNC machine by touching of the stylus with the measurment surface. It not used the signal 

from interruption of the internal circuit in the measuring head. For the purpose is requires  the stylus of 3D touch 

trigger probe   and  measurements part should be conductive, mutually insulated and be part of a common, open 

control loop that closes in contact between them. The experimental results show that the use of a signal from 

touch virtually compensate for the adverse effects of the dead zone of the 3D touch trigger probe. As a result the 

calibration of 3D touch trigger probe is considerable simplified. Measurement error with 3D touch trigger probe 

thus becomes smaller. 

Keywords: 3D touch trigger probe, accuracy, dead zone, compensation 

 

KОМПЕНСИРАНЕ НА СИСТЕМАТИЧНИТЕ ГРЕШКИ НА 

ТРИКООРДИНАТНА ИЗМЕРВАТЕЛНА ГЛАВА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

СИГНАЛ ОТ ДОКОСВАНЕ 
д-р Димитър Димитров 

Русенcки университет “Ангел Кънчев” – Русе, Република България, ddimitrov@uni-ruse.bg 
 

Резюме: Установено е, че при измерване с трикоординатна измервателна глава (ТИГ), работеща по 

принципа на кинематичната съпротивителна система, неблагоприятно влияние върху точността на 

измерване оказва възникваща сумарна грешка, известна като мъртъв ход. Използването на тариране е 

едно практично решение за определяне на сумата от систематичните съставни на мъртвия ход на 

трикоординатните измервателни глави (ТИГ), но приложението му е свързано с отчитане на някои 

съображения и ограничения. Тариране е необходимо след всяко разглобяване или замяна на 

измервателния накрайник. Възможностите на езика MACRO за програмиране и системните ресурси на 

ЦПУ FANUC-6 позволява задаване и работа с ограничен брой тарирани работни точки. Точното 

предварително определяне на очакваните работни точки (посоки) на измерване понякога е невъзможно. 

Времето, необходимо за тариране на повече точки e загуба на машинно време. В настоящата публикация 

се разглежда възможността при координатни измерванията върху металорежещите машини с ЦПУ за 

получаването на измервателен сигнал (SKIP) да служи докосването на накрайника с измерваната 

повърхнина, а не прекъсването на вътрешната електрическа верига в ТИГ. За целта е необходимо 

накрайникът на ТИГ и измервания детайл да са електропроводими, да са взаимно изолирани, и да бъдат 

част от обща, отворена, управляваща електрическа верига, която се затваря при контакт между тях. 

Получените експериментални резултати показват, че използването на сигнал от докосване на практика 

компенсира неблагоприятното въздействие на мъртвия ход на ТИГ. В резултат тарирането на ТИГ 

значително се опростява. Грешката при измерване с ТИГ  по този начин става по-малка. 

Ключови думи: ТИГ, точност, зона на нечувствителност, компенсиране 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ  
Установено е, че при измерване с трикоординатна измервателна глава (ТИГ), работеща по принципа на 

кинематичната съпротивителна система неблагоприятно влияние върху точността на измерване оказва 

възникваща сумарна грешка, известна като мъртъв ход и определяща се по зависимостта (1),[3]: 

εΣ = Δ + g ± ½ ω                 (1) 
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Използването на тариране е едно практично решение за определяне на сумата от систематичните 

съставни на мъртвия ход на трикоординатните измервателни глави (ТИГ), но приложението му е 

свързано с отчитане на някои съображения и ограничения: 

- Тариране е необходимо след всяко разглобяване или замяна на измервателния накрайник.[5,8,9] 

- Възможностите на езика MACRO за програмиране и системните ресурси на ЦПУ FANUC-6 позволява 

задаване и работа с ограничен брой тарирани работни точки [6]. 

- Точното предварително определяне на очакваните работни точки (посоки) на измерване понякога е 

невъзможно. 

- Времето, необходимо за тариране на повече точки e загуба на машинно време.  

За преодоляване на изброените затруднения редица фирми предлагат конструктивни решения на ТИГ,  в 

които принципът на работа чрез кинематична съпротивителна ситема е заменен с друг. Най-често в ТИГ 

се прилага вграждане на допълнителна оптична, пиезорезонансна или тензометрична система [5,8,9]. 

Общото при тях е, че имат нисък праг за генериране на измервателен сигнал в зависимост от големината 

на необходимата приложена върху накрайника сила при измерване. По този начин в голяма степен се 

намалява характерното влияние на използваната лостова система в ТИГ и се постига значително по-

малка систематична закономерна и постоянна грешка в сравнение с моделите, работещи по 

кинематично-съпротивителен принцип.  

Освен по-високата цена на такива ТИГ експлоатационен проблем за приложението им е тяхната 

уязвимост на външни, смущаващи влияния като вибрации и температура. Това ги прави по-подходящи 

за окомплектоване на специални координатни измервателни машини с ЦПУ, работещи в изолирани от 

производствената среда  помещения. 

  

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
В настоящата публикация се разглежда възможността при координатни измерванията върху 

металорежещите машини с ЦПУ [2,3,4] за получаването на измервателен сигнал да служи докосването 

на накрайника с измерваната повърхнина [7]. За целта е необходимо накрайникът на ТИГ и измервания 

детайл да са електропроводими, да са взаимно изолирани, и да бъдат част от обща, отворена, 

управляваща електрическа верига, която се затваря при контакт между тях. В такъв случай 

измервателният сигнал се генерира по-рано в сравнение със сигнала, получаван при работа по принципа 

на кинематичнната съпротивителна система.  Причината измервателен сигнал от докосване да се 

генерира по-рано се дължи на обстоятелството, че за създаване на електрическа връзка между две 

контактуващи повърхнини е необходимо незначително притискащо ги една към друга измервателно 

усилие, за разлика от принципа на кинематична съпротивителна система, за която е необходима 

достатъчно голяма измервателна сила, която да преодолее съпротивителните сили и моменти в 

системата. Следователно може да се предположи, че в резултат от прилагане на този вариант е възможно 

намаляване и дори изключване на систематичните съставни – постоянна (Δ) и закономерна (g) от 

сумарната грешка (εΣ - мъртвия ход) на ТИГ, дължащи се именно на големината и изменението на 

измервателната сила.  

За проверка на формулирания очакван резултат е проведен експеримент. За целта в измервателната 

система е включен допълнителен модул, с който могат независимо да се регистрират във времето 

моментите на генериране на двата последователни измервателни сигнала – първият при докосване на 

накрайника с детайла, а другият при сработване на кинематичната съпротивителна ситема в резултат на 

достатъчно голямо отклонение на накрайника. На фиг.1 е показана принципната схема на 

експерименталната установка. С поз.2 е означена измервателната глава, която се установява с помощта 

на универсален, тричелюстен, самоцентриращ патронник (поз.1) към маса C на обработващ център 

МС032 със система за ЦПУ FANUC 6M-B [6]. Така се осигурява възможност чрез завъртане на масата 

по ос С (в експеримента е през 5º) измервателните глави да бъдат изследвани в различна посоки на 

задействане в равнината XY. 
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фиг.1 Принципна схема на опитната установка 

 
Изследването е изпълнено с две измервателни глави – едната е „RENISHAW MP3” [9], а другата е ТИГ, 

оригинална разработка на лабораторията по „Обработване на детайли върху машини с ЦПУ” към 

катедра ТММРМ на РУ [1,10]. На дата вида ТИГ е зададена минимално допустима стойност на 

измервателното усилие, осигуряващо надеждната им работа и е използван един и същи стоманен 

накрайник със сферичен връх (3). Измервателното преместване е по ос Y (фиг.1), а подавателните 

скорости са – 3, 30, 300 и 3000mm/min. Измервания обект (поз.5) е установен върху корпуса (поз.4) на 

машината. Сигналът от докосване се предава при затваряне на  електрическата верига, свързана към 

вход “Б” на аналого-цифровия преобразувател (поз.7). Сигналът от прекъсване в кинематично-

съпротивителната система на ТИГ е включен към вход “A”. След подходящо преобразуване и 

обработване двата сигнала се предават към персонален компютър (поз.6). Полученият краен резултат е 

файл със запис на електическите сигнали по двете вериги, представен под формата на времедиаграма. 

 

 
 

Фиг.2 Времедиаграма 

 
На фиг.2 е показан отрязък от записа на времедиаграмата, описваща измерванията при подавателна 

скорост 30mm/min с ТИГ RENISHAW. В горната част на фигурата спрямо координатна мрежа (V, T) 

достатъчно ясно могат да се отчетат по предните фронтове моментите на генериране на двата вида 

измервателен сигнал. В черен цвят е графиката на сигнала докосване, а в червен – на сигнала от 
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прекъсване на кинематичната съпротивителна система в ТИГ. В долната част е показана цялата 

времедиаграма, в която са записани всички точки на измерване, получени след завъртане на ТИГ през 5º. 

Като се има предвид големината на подавателната скорост може отчетените времена във всяка точка да 

се трансформират в изминат път между двата сигнала, прилагайки зависимостта: 

 
Si = V * (tпр.i – tдок.i)               (2) 
 
където: 

tпр.i е моментът на генериране на сигнал от прекъсване на кинематично-съпротивителната система при 

измерване в i-тата точка. 

tдок.i е моментът на генериране на сигнал от докосване между накрайника на ТИГ  и образеца при 

измерване в i-тата точка. 

Пресметнатите стойности (Si) представляват големината на мъртвия ход във всяка точка на измерване.  

На кръговите диаграми (фиг. 2 и 3) графично са представени получените стойности на мъртвия ход. 

 

 
Фиг.2 Мъртъв ход при подавателна скорост 30mm/min. 

 

 
Фиг.3 Мъртъв ход при подавателна скорост 300mm/min 
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От получените резултати се установява: 

- При използване на кинематична съпротивителна система ТИГ RENISHAW генерира значителни по 

големина и изменение системачни грешки (мъртъв ход). като закономерната грешка (g) е около 7÷9μm, а 

постоянната (Δ) около 8÷10μm в сравнение с ТИГ на РУ, което се дължи на конструктивните им 

разлики. 

- При измерване със скорост 30mm/min в сравнение със 300mm/min се получава по-голяма постоянна и 

закономерна грешка. За RENISHAW увеличаването и на двете съставни е с около 2 μm, на сумарната 

грешка е 4 μm, а на ТИГ РУ увеличаването на сумарната грешка е с около 2μm. Това се обяснява с 

близките до статичните условия на натоварване при ниски скорости на измерване.   

- Поради конзолното закрепване на подвижния елемент на ТИГ и накрайника върху момента на 

възникване на измервателния сигнал и отчетените резултати влияние оказват вибрациите на 

металорежещата машина, предизвиквайки колебания в големината на електрическия сигнал. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на направения анализ на получените резултати могат да се формулират следните изводи и 

заключения: 

- При използване на сигнал „докосване” се намалява значението на систематичните грешки, което 

потвърждава очаквания ефект; 

- Осъществяването на измервания по сигнал „докосване” не налага допълнителни изисквания и 

съществени изменения в конструкцията на ТИГ и системата за координатни измервания. Основно 

условие е измерваната повърхнина да бъде електропроводима; 

- Изключването на закономерната грешка е предпоставка за отпадане на голяма част от задачите, 

решавани чрез тариране на ТИГ; 

- Изключването на въздействието на големината на измервателна сила върху мъртвия ход с работа по 

сигнал „докосване” би позволило чрез известно увеличаване на измервателната сила да се намали 

влиянието на вибрациите върху работата и увеличи надеждността на установяване ТИГ. 
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Abstract: This paper presents a theoretical and experimental research methodology for process control of gears 

by applying the Double Flank Gear Test. In order to obtain information about the absolute average error of the 

involute profile of the measured gear teeth and the profile angle deviation of the gear cutting tool, it is proposed 

to use a new indicator - „average variation of the measurement center-to-center distance per tooth”. Theoretical 

dependencies on the relationship between the result of Double Flank Gear Test and differential indicators for 

precision of gears, used for process control and for setting up the gear-cutting machines are output. Deducted are 

theoretical dependencies which describe the interrelationships between the indicators average variation of the 

measurement center-to-center distance per tooth and the absolute average errors of the gearing pitch and the 

position deviation of the tooth involute profile of the controlled gears, as well as between the average variation  

of the measurement center-to-center distance per tooth and the error of the actual value of the base diameter 

(setting error) and the error of the profile angle of the gear cutting tool. The existence of these connections is 

experimentally confirmed with the help of correlation and regression analyses. A methodology for process 

control of cylindrical gears with Double Flank Gear Test is validated. For the purposes of preventive process 

control, a statistical control chart is proposed for average oscillation of the central distance (f''ir). 

The paper proves that for the application of the average variation of the measurement center-to-center distance 

per tooth do not exist any significant limitations in relation to the degree of accuracy, module and correction of 

the controlled gears when assuring coefficient of overlapping of the measurement gear  1.05 and lack of 

interference when measuring the coefficient of overlapping of the measurement gear  = 1.05 and absence of 

measurement interference. 

Keywords: Double Flank Gear Test, differential accuracy indicators of spur gears                 

  

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН  МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ, ОСНОВАН НА 

КЛАСИЧЕСКАТА ДВУПРОФИЛНА ПРОВЕРКА НА ЦИЛИНДРИЧНИ ЗЪБНИ 

КОЛЕЛА С ПРАВИ ЗЪБИ 
 Проф. д-р Бранко Сотиров 

 д-р Стойчо Иванов 

д-р инж. Борис Сакакушев 

Русенски университет “Ангел Кънчев” – Русе, България, bsotirov@uni-ruse.bg   

sgivanov@uni-ruse.bg  bsak@uni-ruse.bg 
 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

От метрологична, технологична и експлоатационна гледна точка измерването на геометричните и 

кинематичните показатели на точност на зъбното колело исторически се е обособило в две големи, 

принципно различаващи се групи – методи и устройства за производствен (операционен, технологичен) 

контрол, включващ измерване на диференцирани показатели на точност и методи и устройства за 

приемателен (изходящ / входящ) контрол по комплексни показатели на точност. Методите и 

устройствата за технологичен контрол притежават добре известни достойнства по отношение на 

техническа простота и ниска цена на част от тях, удобство и непосредствена и лесна за дешифриране 

„технологична“ информативност на контрола. 

Едновременно с това те по правило са носители и на редица добре известни съществени  недостатъци, 

като ниска производителност (характерна за почти всички методи и устройства за измерване на 

диференциални показатели) и невисока точност на много от тях. 

 

2.ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ДВУПРОФИЛНА ПРОВЕРКА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН 

КОНТРОЛ НА ЦИЛИНДРИЧНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА  

Развитието и перспективите на метрологията на зъбните колела е свързано с усъвършенстването и 

развитието на комплексните методи за контрол, пред вид безспорните им предимства по отношение на 

производителност, автоматизация, информативност, както и максимално доближаване до принципа на 

mailto:bsotirov@uni-ruse.bg
mailto:sgivanov@uni-ruse.bg
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подобието, и следователно, по-пълно и обективно разкриване на експлоатационните свойства на 

контролирания обект. 

Изследването е посветено на разработване на комплексен  метод на измерване, основан на схемата на 

класическата двупрофилна проверка (КДП), който да се използва едновременно за приемателен и 

технологичен  контрол на цилиндрични зъбни колела с прави зъби. Това би довело до подобряване на 

производителността на контрола и разширяване на възможностите на комплексната двупрофилна 

проверка в посока превантивен технологичен контрол на цилиндрични зъбни колела. 

Теоретично са изследвани възможностите за определяне на диференциални (поелементни) показатели на 

точност на зъбни колела по резултатите от класическо измерване по метода на комплексната 

двупрофилна проверка. За получаване на технологична  информация за абсолютното средно отклонение 

на еволвентния  профил на контролираните зъби и грешката на профилния ъгъл на зъбообработващия 

инструмент е предложено да се използва нов показател „средно колебание на ИМР на зъб” f''im. 

Изведени са теоретични зависимости, описващи взаимовръзките между предложения нов показател и 

абсолютните средни отклонения на стъпката на зацепване fpbr и на отклонението от разположение на 

еволвентния профил на зъбите fH на контролираните зъбни колела, както и между средното колебание 

на ИМР на зъб и грешката на действителната стойност на диаметъра на основната окръжност (грешка на 

настройката) Fdb и грешката на профилния ъгъл f  на зъбонарезния инструмент. 

Получените теоретични зависимости и предпоставки са изследвани експериментално. Използвана е 

методологията на класическия инженерен експеримент с базово измервателно устройство - стандартен 

уред за комплексна двупрофилна проверка МС-400 с електромеханично задвижване, разширени и 

усъвършенствани метрологични възможности и автоматизирано/електронизирано събиране, 

обработване, извеждане и съхранение на резултатите от измерването, както и 30 броя експериментални 

зъбни колела, специално проектирани и изработени за целите на изследването. За целите на 

изследването експерименталните зъбни колела са измерени многократно и на уреди за поелементен 

технологичен контрол, като са определени радиалното биене на зъбния венец, грешката на еволвентния 

профил на зъба и стъпката на зацепване. Събраната от общо над 14000 измервания информация е 

обработена статистически. 

Експериментално е потвърдено, че стойността на радиалното биене на зъбния венец Frr може да се 

определя косвено при комплексна двупрофилна проверка с коефициент на корелация 0.8 - 0.9 и да се 

използва за технологичен контрол на цилиндрични зъбни колела, а с коефициент на корелация r = 0,85 – 

0,90 известната зависимост Frr =  F’’ir – f’’ir също е работоспособна и приложима за технологичен 

контрол на цилиндрични зъбни колела. Доказано е, че при определени условия резултатите от 

измерването на цилиндрични зъбни колела при КДП могат да се използват за превантивен контрол на 

показателите на точност отклонение на стъпката на зацепване fpbr и отклонение от разположение на 

еволвентния профил fHα (респективно грешка на еволвентния профил ffr), както и грешките Fdb на 

действителната стойност на диаметъра на основната окръжност (грешка на настройката) и отклонението 

fα на профилния ъгъл на зъбонарезния инструмент. Потвърдено е, че за този технологичен контрол не 

съществуват съществени ограничения по отношение на степента на точност, модул и корекция на 

контролираните зъбни колела при осигуряване на коефициент на припокриване на измервателната 

предавка 1.05 и отсъствие на интерференция при измерване. 

За практическо използване на предложения нов показател е проектирана контролна карта за превантивен 

технологичен контрол на качеството на зъбните колела и е доказано, че за приложението му не 

съществуват съществени ограничения по отношение на степента на точност, модул и корекция на 

контролираните зъбни колела при осигуряване на определен коефициент на припокриване на 

измервателната предавка и отсъствие на интерференция при измерване. 

Валидирана е методология за технологичен контрол на зъбни колела при комплексна двупрофилна 

проверка. 

 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получените резултати от теоретичното и експериментално изследване позволяват най-производителният 

и най-широко използван метод за приемателен контрол - комплексната двупрофилна проверка (КДП), да 

бъде използван при определени условия и за профилактичен технологичен контрол на цилиндрични 

зъбни колела. 
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Abstract:   Psychology is a science that is applicable to all segments of life. In our practice, it is not sufficiently 

applied. When we choose a profession or sport we want to deal with, very helpful is previous psychological 

testing, after which the psychologist can recommend us the type of sport or business, which serves us best. It is a 

professional orientation and selection that recommends certain professions on the basis of scientific evidence 

that a psychologists achieve by testing the subjects and the results obtained thereafter. This would reduce the 

errors in the selection and increase the chances for success in this area. With psychological knowledge help, 

athletes can improve their output to the general satisfaction and good health of themselves. In many years of 

working experience with athletes, we noticed that the problem of psychological inefficiency affects the results 

and success in the sport. Especially in the decisive moments of the result, often jitters, fear, indecision and 

uncertainty block athletes and lead to errors and negative results, which causes dissatisfaction of the audience 

and augmentation of psychological problem. With the help of an experienced clinical psychologist, these 

problems are successfully and permanently resolved when the causes of suppressed negative experiences are 

revived.                                                                                                                                                                   

Keywords: Psychology, testing, success in sports 
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Sažetak: Psihologija je nauka koja je primjenljiva u svim sverama života. U našoj praksi se ona dovoljno ne 

primjenjuje. Pri odabiru zanimanja ili sporta kojim želimo da se bavimo, od velike pomoći su predhodna 

psihološka testiranja, nakon kojih će psiholog preporučiti vrstu sporta ili posla, koje nam najviše odgovara. To je 

profesionalna orjentacija i selekcija koja preporučuje određena zanimanja na osnovu naučnih dokaza koje 

psiholog postiže testiranjem ispitanika i dobijenih rezultata nakon toga. Tako  bi se smanjile greške pri izboru i 

povećale šanse za uspjeh u toj oblasti. Uz pomoć psihološkog znanja, bi se postizali bolji rezultati na opšte 

zadovoljstvo i dobro zdravlje sportiste.  Svako ko radi sa sportistima zna da na uspeh u sportu utiče više faktora. 

Jedan od tih faktora su i psihološki faktori, kao na primer: strah, trema, neodlučnost, nesigurnost. Oni često, u 

odlučujućim trenucima za rezultat, blokiraju sportistu, dovodeći do grešaka i negativnih rezultata. To izaziva 

nezadovoljstvo publike i produbljuje psihološki problem sportiste. Kada uz pomoć iskusnog kliničkog psihologa 

sportista upozna uzrok osećanja koja remete njegovu efikasnost, ovi problemi se uspešno i trajno rešavaju.  

Ključne riječi: Psihologija, testiranje, uspjeh u sportu 

 

UVOD 

Psihološko stanje sportiste je posebno važno u vrhunskom sportu, naročito i individualnim disciplinama. 

Nerešen psihološki problem blokira sportistu i čini ga nefunkcionalnim. Čak i mali psihološki problem, koji je u 

osnovi lako rešiv, može predstavljati „kamen spoticanja“ za efikasnost u sportu.  

Ovaj rad pokušava da odgovori na dva pitanja: Šta je to u psihi sportiste što mu stvara problem koji ga remeti da 

ostvari svoj potencijal i kako se taj problem može otkloniti? 

Psihološki problem ili psihološka tegoba, kao što su na primer trema, strah, prisilna misao ili ritualna radnja, su 

reakcije čoveka čiji se uzrok u potpunosti ne nalazi u aktuelnoj situaciji, pa zbog toga on svoje tegobe ne može 

da razume niti da ih kontroliše u potpunosti. 

Tegobe delimo na: 

Psihološke (trema, strah, prisilna misao, napetost, depresija, panika, osećanje krivice, nesanica i sl.)  
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Somatske (prisilna radnja, problem sa disanjem, gutanjem, lupanjem i preskakanjem srca, povećan krvni 

pritisak, vrtoglavica, glavobolja, seksualna disfunkcija i sl.) 

Socijalne (problem u komunikaciji sa ljudima) 

Tokom procesa psihoterapije direktno upitan klijent-sportista potvrđuje da su, na primer: trema, prisilna radnja i 

sukob sa partnerom, koji mu stvaraju problem, istog intenziteta i istog stepena neprijatnost, te da su u 

psihološkom smislu za njega to iste reakcije.  

Možemo zaljučiti da su psihološke, somatske i socijalne tegobe jedna ista psihološka reakcija koja ima različite 

manifestacije. 

 

METOD 

U sklopu redovnih sistematskih pregleda sportista u Pljevljima 2015 g. obavljen je psihološki sistematski 

pregled 64 sportiste, muškog pola, atletičara, prosječne starosti 19 godina. Pregled se sastojao od intervjua, 

testova samoprocene i projektivnih testova, kojom prilikom je kod dvadeset dvoje sportista  nađen izvestan 

stepen psiholoških tegoba.  

 

REZULTATI  
Dijagnostikovani sportisti su imali sledeće psihološke tegobe: strah, tremu, nesigurnost, nedostatak 

samopouzdanja i poletnosti povezano sa panikom, probleme u partnerskim odnosima, a sve praćeno većim ili 

manjim stepenom psihosomatskih tegoba.  

Sa ovom grupom sportista je obavljen individualni psihoterapijski tretman za koji su sportisti bili veoma 

motivisani. Kod trojice smo imali više seansi, jer se radilo o vrlo delikatnim i davno potisnutim doživljajima. 

Bilo je i smešnih i tužnih doživaljaja, neki su i zaplakali na kraju seanse.  

Vrlo uspešno smo riješili pojedinačne psihološke tegobe mladih sportista, na njihovo veliko zadovoljstvo. 

 

DISKUSIJA 

Da bismo razumeli u čemu se sastoji remetilački uticaj psihološke tegobe na učinak čoveka-sportiste, važno je 

da znamo osnovnu karakteristiku psihološkog sistema da sve ono što je čovek doživeo, pa tako i njegove tegobe, 

traju u njegovim sadašnjim reakcijama i tegobama.  

Znači, neke davne reakcije: dečja nesigurnost, osećanje odbačenosti ili osećanje krivice, sadrže se u sadašnjim 

reakcijama čoveka-sportiste i predstavljaju onaj psihološkifaktor koji remeti sportistu u ostvarenju njegovih 

potencijala. 

U svakodnevnom životu čovek-sportista dečju nesigurnost koju nosi u sebi ne može da vidi, ne može da je 

razume, pa time ne može ni da je kontroliše. U svakodnevnom životu sportista se ni ne trudi da je razume, već 

se bori protiv nje gubeći snagu. 

Svaka ljudska aktivnost, pa tako i sport, ima svoju specifičnost. 

Da bismo pojasnili šta je to u sportu specifično u odnosu na druge aktivnosti, uporedićemo umetnika i sportistu.  

Kada kod umetnika psihoterapeut radi na otklanjanju njegove psihološke, somatske i socijalne tegobe, on ne dira 

jezgro njegove neuroze, zato što je neuroza ona „riznica” iz koje umetnik crpi svoju stvaralačku inspiraciju.   

Na primer: Uspešni slikar koji na svim svojim slikama ima plavetne planine koje se nadovezuju jedna na drugu, 

nalazi se na psihoterapiji zbog depresije. Tokom psihoterapije on je svoju depresiju asocijativno povezao sa 

usamljenošću i strahom koje je osećao kada je kao dečak sam na obodu sume čuvao stoku. Sećao se da je tako 

sam i prestrašen uvek gledao u pravcu sela čekajući da se neko pojavi i da ga „spase”. Iz tog pravca, iz pravca 

ljudi, jedino mu je ponekad dolazila starija sestra sa kojom je oslobođen straha dečak sedeo na proplanku, 

razgovarao i gledajući plavetne vrhove planina. Kada je tokom psihoterapije spoznao da se njegov strah kroz 

niz životnih iskustava transformisao u depresiju, depresija je najpre ublažila svoj intenzitet i, kako su se ta druga 

živozna iskustva psihoterapijskom metodom upoznavala, vremenom  potpuno nestala. 

Slikar je iz svojih dečjih iskustava poneo ljubav prema sestri i viziju planina koje ga smiruju. Ukoliko bi tokom 

psihoterapije spoznao suštinu uticaja koji na njega imaju planine, on bi svoj mir prestao da traži u planinama i 

našao ga u sebi. Istovremeno i trajno bi prestala njegova fascinacija planinama, a sa njegovih slika bi nestale 

plavetne planine koje se nadovezuju jedna na drugu. 

Što se sportiste tiče, da bi bio uspešan on mora da bude fizički maksimalno funkcionalan. U dostizanju takve 

funkcionalnosti njega remetii najmanji vid psihološke disfunkcije. Zbog toga, ukoliko se kod sportiste ne 

otklone uzroci psihološke tegobe, on vremenom postaje sve nefunkcionalniji. 

Znamo da se u svim sistemima univerzuma uzrok svakog fenomena delom nalazi u prošlosti.  Isto je i u 

psihološkom sistemu. 

Zbog toga je dubinska psihoterapija, koja u prošlosti otkriva deo uzroka psihološkog problema, jedina metoda 

koja može da izmeni sportistu u pravcu dostizanja pune realizacije njegovog potencijala. 
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Kod čoveka-sportiste koji ima neku psiho-somatsko-socijalnu tegobu, čak i kada je ta tegoba velika, njen uzrok 

nije neka velika trauma. U osnovi tegobe su najčešće neki sitni banalni razlozi, ili male dečje nesigurnosti.  

Na primer: psihoterapija sportiste koga remeti panika otkriva nam da je on kao dete bio nesiguran, a da je 

nesigurnost asocijativno vezana za činjenicu da mu je majka pakovala sendvič za školu, dok su njegovi drugovi 

doručak kupovli u okolnim prodavnicama. On je zbog toga mislio da je manje vredan od njih. Kasnije kada je 

počeo da učestvuje u sportskim takmičenjima imao je malu, ali remetilačku dozu straha od toga da neće biti 

efikasan kao drugi takmičari.  

 Kada je tokom psihoterapije ovaj sporista spoznao da se njegova dečja nesigurnost kroz niz životnih iskustava 

transformisala najpre u osećanje manje vrednosti, pa u osećanje straha, pa u paniku, desilo se da je, kako je 

napredovao proces upoznavanja uzroka njegovih tegoba, njegova panika najpre ublažila svoj intenzitet i 

vremenom potpuno nestala. 

 

ZAKLJUČAK 

I pored svega rečenog činjenica je da je sportista kao i umetnik darovit i kreativan čovek.  

Da bi takav i ostao i bio uspešan u sportu, sportisti je neophodna specifična doza neuroze, iz koje nastaje ona 

čarobna fascinacija treningom i takmičenjem koja u njemu traje još od ranih dečjih iskustava.  

Koliko ima sportista toliko verovatno ima i sećanja na situacije koje su ih pokrenule (motivisale) da se bave 

sportom. 

Dete počinje da trenira zato što su mi roditelji sportisti, zato što je njegov otac voleo dati sport i vodio ga na 

stadion, zato što ga je jednom pohvalio kada je kao mali počeo da trenira i sl.  

Psihoterapija sportiste treba da otkloni uzrok njegove neuroze, ali ne treba da mu oduzme tu i takvu bazičnu 

motivaciju. Ne sme da dira (da pojašnjava) njegovu „riznicu“ radosti, toliko potrebnu za igru zvanu sport. 

Sve su ovo razlozi zbog kojih je je psihoterapijski rad sa sportistom kreativan i zahtevan rad, ali su razultati 

vidljivi odmah i trajni su, što je posebno dragocjeno mladom nadarenom sportisti.  
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KINESITHERAPEUTIC GUIDELINES AFTER TOTAL ENDOPROSTHESIS 

OF THE SHOULDER JOINT 
Maria Becheva, PhD 

Medical University- Plovdiv, Medical College,  Bulgaria olivier@abv.bg 
 

Аbstract: The indications for total endoprosthesis of the shoulder joint are unresponsive to treat pain due to 

rheumatoid arthritis, osteoarthritis, significant muscle weakness, functional deficits of the upper limb due to 

pain, disability and limited range of motion. Currently, there are created various embodiments of the shoulder 

endoprosthesis with or without mechanical connection of the joint surfaces. The most commonly used is the 

endoprosthesis of  Neer with unrelated articular surfaces. It allows for greater joint mobility, but its placement is 

only possible if the rotator cuff is intact or can be fully restored to ensure adequate dynamic glenohumeralna 

stability. 

The type and intensity of kinesitherapy depend on specific applications operative technique Kinesitherapy is 

conducted in three phases -maximum protective, moderate, and minimal protective phase. 

Keywords: shoulder joint, endoprosthesis kinesis guidelines 

 

КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ НАСОКИ СЛЕД ТОТАЛНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ 

НА РАМЕННА СТАВА 
Мария Вакрилова Бечева, PhD 

Медицински Университет - Пловдив, Медицински колеж, България olivier@abv.bg 
 

Резюме: Индикациите за тотално ендопротезиране на  раменна става са неповлияваща се от лечение 

болка вследствие ревматоиден артрит, остеоартроза, значителна мускулна слабост, функционален 

дефицит на горния крайник поради болка, неспособност и ограничен обем на движение. Понастоящем са 

създадени различни варианти на раменни ендопротези с или без механично свързване на ставните 

повърхности. Най-често използвана е ендопротезата на Neег с несвързани ставни повърхности. Тя дава 

възможност за по-голяма ставна подвижност, но поставянето й е възможно само ако ротаторният 

маншон е интактен или може да бъде пълноценно възстановен, за да обезпечи адекватна динамична 

гленохумерална стабилност. 

Видът и интензитетът на кинезитерапията зависят от конкретно приложената оперативна техника. 

.Кинезитерапията протича в три фази –максимално протективна, умерено протективна и минимално 

протективназа. 

Ключови думи: раменна става, ендопротезиране, кинезитерапевтични насоки 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

 Индикациите за тотално ендопротезиране на  гленохумерална става са неповлияваща се от 

лечение болка вследствие ревматоиден или посттравматичен артрит или остеоартроза, значителна 

мускулна слабост и функционален дефицит на горния крайник поради болка, неспособност за 

извършване на ДЕЖ със засегнатия крайник и ограничен обем на движение [1]. 

 

2. ОПЕРАТИВНА СХЕМА 

 Понастоящем са създадени различни варианти на раменни ендопротези със или без механично 

свързване на ставните повърхности. най-често използвана е ендопротезата на Neег с несвързани ставни 

повърхности . Тя дава възможност за по-голяма стабна подвижност, но поставянето й е възможно само 

ако ротаторният маншон е интактен или може да бъде пълноценно възстановен, за да обезпечи 

адекватна динамична гленохумерална стабилност. Частично или напълно свързаните ендопротези 

обезпечават механична стабилност и се използват само когато ротаторният маншон е увреден и не може 

да бъде адекватно възстановен. Раменната ендопротеза е изградена от високоякостен полиетиленов 

гленоидален компонент (в някои случаи с метална основа) и хумерален компонент от неръждаема 

стомана от две части [2]. 

 Обикновено гленоидалният компонент се фиксира цементно, но се използват и видове 

фиксиращи се с костна пролиферация. Хумералния компонент, който е със стебло, обикновено се вбива, 

но може да се фиксира и с цимент в хумералния канал. Оперативният достъп е преден с делто-

пекторален     разрез     от     акромио клавикуларна става до инсерцията на m.deltoideus. Мускул 

pectoralis major се екартира и се прави предна капсулотомия. Гленохумералната става се луксира, прави 

се хумерална остеотомия и се отстранява капут хумери. Мускул deltoideus  не се резецира. Подменя се 

cavitas glenoidales. Възстанобява се ротаторния маншон. Ако епикризата включва импийчмант синдром 

mailto:olivier@abv.bg
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или дефицит на ротаторния маншон, се прави предна акромиопластика [3]. 

 Оперираното рамо се имобилизира в аддукция, вътрешна ротацияи лека флексия. Лакътят е 

сгънат и се поддържаа в шина или мека превръзка. при заемане на тилен лег под мишницата на пациента 

се поставя възглавница, която да поддържа 10-20° флексия в рамото. Ако операцията е съчетана с 

възстановяване на ротаторния маншон, се прилага имобилизация с абдукционна шина или възглавничка. 

 Имобилизацията цели протекция на вентралния срез, ставната капсула и реинсерираните 

мускули от ротаторния маншон. Продължителността  на имобилизацията е от няколко дни до няколко 

седмици (ако е възстановяван и ротаторния маншон) [4]. 

 

3. КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА 
Видът и интензитетът на кинезитерапията зависят от конкретно приложената оперативна техника. 

Кинезитерапията протича в три фази –максимално протективна, умерено протективна и минимално 

протективна фаза. 

 

3. 1. Максимално протективна фаза 
По време на имобилизацията пациентът трябва да насочи усилията си към активна релаксация на 

рамото, шията и мускулатурата на горната част на трупа. В тази насока се прилага масаж и самомасаж на 

тези области. използват се активни упражнения за шията и скапулата с цел поддържане на подвижността 

и превенция от развитие на мускулен гард и спазъм [5]. 

За поддържане функцията на ръката и предмишницата веднага след операцията се включват активни 

упражнения за тези области. Един до три дни след операцията може да се включат пасивни упражнения 

в артромот за ограничена протективна флексия в рамото[6]. 

 През първата следоперативна седмица се сваля имобилизацията за изпълняване на внимателни пасивни 

и активно-асистирани упражнения. Акцентира се върху флексията, скапцията и абдукцията до 90°, като 

мишницата е във вътрешна ротация, а лакътят е сгънат. Външната ротация се упражнява от максимална 

вътрешна ротация до неутрална позиция. При свалена имобилизация се упражнява и активна флексия и 

екстензия на лакътя. 

Включват се внимателни „пендуларни упражнения" без тежест и упражнения със „скоростен лост" 

Максимално-протективната фаза трае 1 до 3 седмици. при оперативно възстановяване на ротаторния 

маншон се увеличава на 4 до 6 седмици [7]. 

 

3. 2.  Умерено протективна фаза 
За възстановяване на мускулния контрол в раменния комплекс се преминава от активно-асистирани към 

активни упражнения.Упражненията се изпълняват в отворена кинетична верига от тилен лег, страничен 

лег, лег, седеж и стоеж.  Използват се стенни макари, гимнастическа стена, тояжки.  Постепенно 

се преминава от упражняване по физиологичните оси към диагонални модели на движение.На този етап 

все още външната ротация се изпълнява само с мишница, аддуцирана до тялото[8]. 

  За увеличаване на мускулната сила се включват леки мултиангуларни изометрични контракции. 

Акцентира се върху тренировката на мускулите от ротаторния маншон, m. deltiodeus  и скапуло-

торакалните мускули. Умерено-протективната фаза обикновено продължава 2-3 седмици. Ако 

оперативно е третиран и ротаторният маншон, продължава поне 6-8 седмици [9]. 

 

3.3. Минимално протективна фаза 
За увеличаване силата на мускулатурата на раменния пояс се включват прогресиращи резистивни 

упражнения отначало срещу леко съпротивление в наличния обем на движение. Използват еластични 

ленти или пружини или гирички. Акцентира се върху леки тежести и голям брой на повторенията.За 

развитие на адекватна раменна стабилност се включват упражнения в затворена кинетична верига - 

ритмична стабилизация, лицеви опори срещу стена от стоеж [10]. 

  За увеличаване на обема на движежие се включва внимателен стреч нискоинтензивен 

продължителен стречинг. Включва се и внимателен автостречинг, изпълняван неколкократно през деня  

За подобряване на общата функционална дееспособност на горния крайник упражненията се усложняват 

с увеличаване на скоростта и промяна на посоката на движение. включват се резистивни упражнения,  

наподобяващи ежедневни функционални активности [11]. 

Пациентът може да продължи самостоятелно упражняване до 6 месеца или година, за да достигне 

оптимално функционално възстановяване. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  Почти всички пациенти декларират тотално облекчаване или значително намаляване на болките в 

рамото и по тази причина имат подобрена функционална дееспособност.Активният обем на движение  и 

мускулната сила остават перманентно ограничени. Ако ротаторният маншон и m. deltoideus работят 

добре, се очаква възстановяване на 70% от нормалната мускулна сила една година след операцията. 

Късни изследвания показват, че се възстановяват 30-60% от активния обем на движение. Активната 

безболезнена флексия в раменната стаба една година след операцията достига 100-115°, което 

обезпечава достатъчна подвижност за повечето ДЕЖ [12]. 
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THE PRESENCE OF SOME FOODS IN THE DIET OF CHILDREN AS THE CAUSE 

OF THEIR OBESITY 
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Faculty of Education ,, St. Kliment Ohridski ", Skopje gligorova@gmail.com 
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Abstract: In order to ensure proper growth and development of children organism and for its normal 

functioning it is necessary to ensure proper and adequate nutrition. Food is one of the most important factors 

that contribute to the preservation and promotion of health and prevention of various diseases. Objectives: 

Given that more spreading epidemic of obesity, the importance of these tests is based on the same propose 

measures to correct diet and nutrition, especially among school children. Working methods: survey covered 

1020 students in first and third grade (age 7-9 years) 6  urban and 5 rural primary schools in the Republic of 

Macedonia. In the survey was conducted a survey of students and their parents. Results: The results of the state 

of obesity of our study did not show significant differences in the results of other research. In terms of food 

products, in terms of bread, a higher risk of obesity occurs in those children who eat more than two slices a day 

and 22%. In terms of snacks majority of obese children, 34.3% eat snacks more than five times a week and 

31.3% of them eat snacks three to five times during the week. The situation is investigated by consuming sweets 

and found that obese children in the highest percentage, 43.4% eat sweets more than five times during the week. 

Conclusion: It is changing the diet and a new, healthy lifestyle and behavior, as well as adequate 

implementation of physical activity, which would provide quality of life of school children. 

Кеywоrds: nutrition, children, food, school, obesitas 

 

ПРИСУСТВОТО НА НЕКОИ НАМИРНИЦИ ВО ИСХРАНАТА НА ДЕЦАТА 

КАКО ПРИЧИНА ЗА ПОЈАВА НА НИВНАТА ГОЈАЗНОСТ 
Д-р Билјана Глигорова 

 Педагошки факултет ,,Св. Климент Охридски”, Скопје gligorova@gmail.com 

Марко Стојановиќ 

 Институт за јавно здравjе, Ниш stojanovic.markes@gmail.com  

 
Апстракт: За обезбедување на правилен раст и развој на детскиот организам, како и за негово нормално 

функционирање неопходно е да се обезбеди правилна и адекватна исхрана. Храната е еден од 

најзначајните фактори  кои допринесуваат за зачувување и унапредување на здравјето, како и превенција 

од различни болести. Цел на истражувањето: Со оглед на тоа дека се повеќе се шири епидемијата на 

гојазност, значењето на овие испитувања е да на основа на истите се предложат мерки за корекција на 

исхраната и исхранетоста, посебно кај децата на училишна возраст. Методи на работа: Со 

истражувањето беа опфатени вкупно 1020 ученици од прво и трето одделение (возраст 7-9 години), од 6 

градски и 5 селски основни училишта на територијата на Република Македонија. Во рамки на 

истражувањето беше спроведено анкетирање на учениците и нивните родители. Резултати: Резултатите 

за состојбата со гојазноста од нашето истражување не покажуваат битни разлики во однос на 

резултатите од другите истражувања. Во однос на прехранбените артикли, во однос на лебот, поголем 

ризик од гојазност се јавува кај оние деца кои јадат повеќе од две парчиња дневно и тоа за 22%. Во 

однос на грицките најголем број од гојазните деца, 34,3%  јадат грицки повеќе од пет пати неделно, а 

31,3% од нив јадат грицки три до пет пати во тек на неделата. Испитана е состојбата и со конзумирање 

на слатки и утврдено е дека гојазните деца во најголем процент, 43,4% јадат слатки повеќе од пет пати 

во тек на неделата. Заклучок: Потребно е менување на начинот на исхрана и воспоставување на нов, 

здрав начин на живот и однесување, како и адекватна примена на физички активности, со што би се 

обезбедил квалитетен живот на училишните деца. 

Клучни зборови: исхрана, деца, храна, училишта, гојазност 

 

ВОВЕД 
За да се обезбеди квалитетен живот на училишните деца неопходна е правилна и адекватна исхрана. 

Храната е еден од најзначајните фактори кои допринесуваат за зачувување и унапредување на здравјето, 

како и превенција од различни болести. Правилната исхрана е неопходна за обезбедување на правилен 

раст и развој на детскиот организам, како и за негово нормално функционирање. 
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Денес гојазноста претставува значаен јавно-здравствен и социјален проблем во светот. Гојазноста на 

децата е еден од главните проблеми на јавното здравство со значаен пораст на преваленцијата. 

Отприлика 30% од децата на училишна возраст се дефинирани како гојазни или пак им прети опасност 

да постанат.  Односно постои опасност да едно на секои три деца биде гојазно. Децата кои се гојазни 

подоцна во животот како возрасни подлежат на ризик да бидат дебели и склони кон различни 

заболувања.  

 

ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО:  
Целта на истражувањето е да се утврди застапеноста на некои прехранбени артикли во исхраната на 

децата на возрсат од седум до девет години.  

Значењето и крајната цел на овие испитувања е да се утврдат протективни, како и фактори на ризик за 

појава на гојазноста кај децата, и на основа на истите да се предложат мерки за спречување на појавата 

на гојазност и за унапредување на квалитетот на живот кај децата. 

 

МЕТОДИ НА РАБОТА:  

Со истражувањето беа опфатени вкупно 1020 ученици од прво и трето одделение (возраст 7-9 години), 

од 6 градски и 5 селски основни училишта на територијата на Република Македонија. 

За спроведување на истражувањето во овие училишта беше добиено одобрување од страна на 

Министерството за образование и наука. 

Во рамки на истражувањето беше спроведено анкетирање на учениците и нивните родители. 

 

Статистичка обработка на податоци  

Податоците без анализирани со користеwе на SPSS for Windоwс (версион 10.0). Добиените резултати се 

претставени со средна вредност, стандардна девијација (x±СД), перцентилни вредности. Во цел на 

компарација беше користен Студентов т тест кај параметриските податоци, односно χ
2
 тест  кај 

непараметриските податоци. За сите тестови вредноста р<0.05 беше вреднувана како сигнификантна. 

Униваријантна и мултиваријантна логистичка регресија беше користена за одредување на влијанието на 

поедини фактори на ухранетоста. 

 

РЕЗУЛТАТИ 
После спроведените истражувања дојдовме до следниве резултати 

Во табела бр.1 даден е приказ на структурата на испитаници по возраст и пол 

Табела 1. Структура на испитаниците според старост и пол 

 7 години 8 години 9 години Вкупно 

      Пол Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

   Момчиња 87 49,7 265 49,4 153 50,8 505 49,9 

  Девојчиња 88 50,3 271 50,6 148 49,2 507 50,1 

       Сума 175 100,0 536 100,0 301 100,0 1012 100,0 

 

Можеме да заклучиме дека во однос на половата дистрибуција на испитаниците не постоеше 

статистички сигнификантна разлика 

Во табела број 2 прикажана е структурата на испитаниците според полот и ухранетоста. 

Табела 2. Структура на испитаниците според ухранетоста и полот  

 Потхранети Нормално ухр. Предгојазни Гојазни 

      Пол Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

   Момчиња  46 47,4 269 45,7 128* 56,4 62
** 

62,6 

   Девојчиња 51 52,6 320
*** 

54,3 99 43,6 37 37,4 

      Сума 97 100,0 589 100,0 227 100,0 99 100,0 

*-p<0,05; **-p<0.01; ***-p<0,001 

 Потхранети испитаници беа 46 или 47,4%  помеѓу момчињата и 51 или 52,6% помеѓу 

девојчињата, и не постоеше статистички сигнификантна разлика во појавата. Нормално ухранети 

девојчиња беа 320 или 54,3% и статистички значајно беа повеќе од момчињата кај кои нормално 

ухранети беа 269 или 45,7% (
2 =10,08 и p=0,001) . Предгојазни момчиња беа повеќе во однос на 

девојчињата  (56,4% вс 43,6%; 
2 =4,93 и p=0,027). Истиот однос, поголем број момчиња од девојчиња 

имаме и во случај на гојазноста (62,6% вс 37,4%; 
2 =7,10 и p=0,008). Табела 2. 

Табела 3. Кoнзумирањето на леб и  ухраненоста 
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 Потхранети 
Нормално 

ухр. 
Предгојазни Гојазни Тотал 

 Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

Количина  на 

леб 
          

Не јаде 2 2,1 11 1,9 6 2,6 1 1,0 20 2,0 

   1 39 40,2 220 37,4 75 33,0 13 13,1 347 34,3 

   2 41 42,3 279 47,4 106 46,7 40 40,4 466 46,0 

Повеќе од 2 15 15,5 79 13,4 40 17,6 45 45,5 179 17,7 

Тотал 97 100,0 589 100,0 227 100,0 99 100,0 1012 100,0 

 

Најголем број од испитаниците јадат 2 парчиња леб во тек на денот, и тоа 466 или 46%. Најмал број од 

нив не јаде леб, се на се 2%од  испитаниците. 

 Децата кои конзумираат леб во однос на оние кои тоа не го прават имаат 14% поголем ризик да 

бидат гојазни, но не статистички сигнификантно (p=0.231), додека оние деца кои јадат повеќе од 2 

парчиња леб во тек на денот имаат 22% поголем ризик за појава на гојазност (ОR=1.223; 95%CI=0,848-

1,763;p=0.04). 

Табела 4. Конзумирањето на грицки и ухранетоста  

 Потхранени 
Нормално 

ухр. 
Предгојазни Гојазни Тотал 

 Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

Грицки           

   Ретко 20 20.6 157 26.7 54 23.8 17 17.2 248 23.6 

   1-2 нед. 22 22.7 125 21.2 65 28.6 17 17.2 229 23.6 

   3-5 нед. 16 16.5 160 27.2 55 24.2 31 31.3 262 25.9 

>5 нед 39 40.2 147 24.9 53 23.3 34 34.3 273 26.9 

Тотал 97 100,0 589 100,0 227 100,0 99 100,0 1012 100,0 

 

 Подеднакво ист број деца јадат грицки ретко, 1-2, 3-5 и повеќе од 5 пати неделно. 

Анализирајќи ги само гојазните деца се забележува дека најголем број од нив јадат грицки повеќе од 5 

пати неделно, 34.3%, додека 31,3% од нив јадат грицки 3-5 пати неделно. Во другите групи процентат е 

урамнотежен, освен кај групата потхранети, кај кои  40.2%  јадат грицки повеќе од 5 пати неделно. 

Табела 4. 

 Децата кои јадат грицки имаат речиси 50%  поголема шанса да бидат гојазни во однос на 

децата кои тоа не го прават (ОR=1.487; 95%CI=1.151-1.807; p=0.005).  

Табела 5. Конзумирањето на слатки и ухранетоста  

 Потхранети 
Нормално 

ухр. 
Предгојазни Гојазни Тотал 

 Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

Слатки           

   Ретко 20 20.6 228 38.7 42 18.5 6 6.2 297 29.3 

   1-2 нед. 24 24.7 115 19.5 67 29.5 25 25.2 231 22.8 

   3-5 нед. 31 32.0 179 30.4 66 29.1 25 25.2 301 29.7 

>5 нед 22 22.7 67 11.4 52 22.9 43 43.4 184 18.2 

Тотал 97 100,0 589 100,0 227 100,0 99 100,0 1012 100,0 

 

 Најголем број од децата јадат слатки ретко (29.3%), и 3-5 пати неделно (29.7%). Анализирајќи 

ги само гојазните деца се забележува дека најголем број од нив јадат слатки повеќе од 5 пати неделно 

(43.4%),  додека 25,2% од нив слатки јадат  3-5 и 1-2 пати неделно. Најмал број од гојазните деца 6,2% 

слатки конзумираат многу ретко. 

 Во останатите групи процентот е урамнотежен, со исклучок на испитаниците во групата на 

нормално ухранети одј кои 38,7% ретко конзумираат слатки. Табела 5. 

 Децата кои конзумираат слатки имаат 83% поголема шанса да бидат гојазни во однос на 

децата кои не јадат слатки.(ОR=1.831; 95%CI=1,367-2,299; p=0.046).  

 

ЗАКЛУЧОК 

 Континуираниот пораст на гојазноста во детството диктира низа нерешени прашања кои треба 

да се решат. Потребно е да се утврдат стандардизирани смерници за дијагноза, клиничка евалуација, и 
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лечење на детската гојазност. За да бидат ефикасни овие смерници потребно е да бидат препознаени и 

подржани од лидерите на здравствените организации, но и од родителите  и   наставниот кадар. Истите 

треба да бидат дел на еден интегриран, мултисекторски пристап кој ќе овозможи подршка за квалитетен 

живот преку правилна исхрана и редовни физички активности. 
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COCHLEAR IMPLANTATION FOR CHILDREN DEPRIVED OF HEARING 
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Abstract: This paper deals with the examination and the analysis of the problem of the cochlear implantation 

/CI/ as an innovative and human technology designed for children deprived of hearing. 

Its objective is to reveal the theoretical and practical aspects of the essence, structure, system, functions and 

significance of the cochlear implantation, as a premise for the formation of professional competencies of 

pedagogues and nurses with the purpose of providing adequate and effective assistance and care to children 

undergone the cochlear implantation,  their parents and teachers. 

A thorough examination has been made of the literature created by our and foreign authors on the cochlear 

implantation essence, rise and development, on the world and national scale. The problems regarding the 

cochlear implants system /CIS/ have been scrutinized in details. The requirements for diagnostics and patients` 

selection and cochlear implant choice have been provided by the paper. The principles and the substance of the 

postoperative hearing and speech therapy and rehabilitation have been exposed therein.   

Deductions and conclusions have been drawn on the CI application as a progressive and fast developing field of 

the contemporaneous otology. 

Key words: cochlear implantation, cochlear implants system, hearing and speech therapy 

 

КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТАЦИЯ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ СЛУХ 
д-р Детелин Костадинов  

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас, Република България kostadinov52@abv.bg 

 
Резюме: В доклада се изследва и анализира проблема за кохлеарната имплантация /КИ/, като 

иновационна и хуманна технология за децата напълно лишени от слух. 

Целта е да се разкрият теоретико-практическите аспекти на същността, структурата, устройството, 

функциите и значението на КИ, като предпоставка за формирането на професионални компетентности 

на педагози и медицински сестри за осъществяването на адекватни и ефективни помощни грижи на 

имплантираните деца, на техните родители и учители. 

Направен е обстоен преглед на литературата от наши и чужди автори за същността, възникването и 

развитието на КИ в световен и национален мащаб. Подробно са разгледани проблемите на устройството, 

принципите и функциите на действие на кохлеарната имплантна система /КИС/. Посочени са 

изискванията за диагностика и подбор на пациентите и за избор на КИ. Разкрити са принципите и 

съдържанието на постоперативната слухово-речева терапия и рехабилитация. 

Направени са изводи  и заключения за приложението на КИ като прогресивна и бързо развиваща се 

област на съвременната отология. 

Ключови думи: кохлеарната имплантация, кохлеарната имплантна система, слухово-речева терапия 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Децата, напълно лишени от слух, които не получават помощ и нямат никаква полза и от най-мощните 

слухови апарати, са откъснати от достъпа за възприемането на ежедневните звукови и речеви сигнали. 

Ако не чуват и разбират речта, е почти невъзможно да се научат да говорят. В личностен план това 

състояние води до значителни затруднения за адаптиране в обучението, във формите на общуване, в 

развитието и качеството им на живот. 

В световен мащаб на всеки 1000 деца, средно се раждат между 7-10 деца без слух, с остатъчен слух, с 

прогресираща загуба на слуха или с късно придобита такава, вследствие на прекарани разнообразни 

възпалителни заболявания. В България, за последното десетилетие, са родени около 400 деца, напълно 

лишени от слух. 

На съвременния етап на развитие на медицината и техниката, се прилага иновационна технология за 

преодоляване и компенсиране на пълния слухов дефицит, посредством високотехнологични кохлеарни 

импланти системи (КИС), чрез реализирана кохлеарна имплантация (КИ). 

За подготовката на бъдещите медицински сестри, знанията за същността, структурата, устройството, 

функциите и значението на кохлеарната имплантация (КИ), са предпоставката за формирането и 

развитието на професионални компетентности за осъществяването на адекватни и ефективни сестрински 

грижи и помощ на имплантираните деца, на техните родители и учители. 
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СЪЩНОСТ, ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КОХЛЕАРНАТА ИМПЛАНТАЦИЯ 

Най-съвременният метод за неутрализиране на пълната загуба на слуха в световен мащаб е поставянето 

на кохлеарен имплант. 

Кохлеарната имплантация е едно от най-големите постижения в съвременната отология. Тя е ярък 

пример за практическото приложение в медицината на постиженията на високо развиващите се 

технологии. 

По своята същност кохлеарната имплантация се определя като имплантиране на електродна система 

във вътрешното ухо, с цел възстановяване на слуховото усещане и възприятие, посредством 

електрическа стимулация на аферентните влакна на слуховия нерв. /Балканска, Н., 2009/. 

Основните принципи, залегнали в идеята за кохлеарната имплантация са: 

1. Имплантиране на биологично съвместими материали в човешкото тяло, които да се приемат от 

него. 

2. Да се реализира възможността окончанията на слуховия нерв да реагират на електрическа 

стимулация. 

Първите опити за електрическа стимулация са от преди повече от 200 години. През 18 в. началото 

поставя Alessandro Volta, който стимулира по електронен път слуховия анализатор, чрез свързване на 

батерия от 50V с две метални пластини, които поставя в ухото си /Clark, G.,2002/. Той описва усещане на 

звук, подобен на този от вряща вода. Това е първият документиран опит за електронна стимулация 

директно в слуховия анализатор. 

До средата на 18 в., използването на този тип стимулация като терапевтичен метод е категорично 

отхвърлено. 

През 18 и 19 в., са описани опити за електронна стимулация в Париж, Лондон, Берлин и Амстердам. 

Установява се, че стимулирането на слуховия анализатор посредством прав ток не осигурява 

задоволително слухово усещане. 

През 1855 год. Дука на Болоня стимулира ухото с променлив ток. Резултатът е звук, подобен на 

„пърхането на криле между стъклото на прозореца и завесите". Определено слуховото усещане е 

подобрено, но все още не е задоволително. 

Сериозни проучвания на ефекта от електрическата стимулация на слуха започват в края на 30-те 

години на 20 в. Стимул за нови изследвания дават някои открития в областта на електротехниката и по-

специално въвеждането на термоелектрическата клапа, която дава възможност за твърде прецизна 

електрическа стимулация в областта на слуховия анализатор. В САЩ и СССР се правят и ценни 

открития, като това, че слуховото възприятие у глухи пациенти се подобрява значително, когато се 

стимулира областта на средното ухо /Дионисиева, К., 2011/ 

Изследователите откриват, че електрическите импулси могат да се преобразуват в звукови трептения 

преди да достигнат вътрешното ухо. Постигнатото по този начин слухово усещане приема названието 

„електрофоничен ефект" /Redley, К., 2005/. 

Стига се до заключението, че слуховото усещане се поражда вследствие на локална стимулация на 

влакната на слуховия нерв и причините за това са: 

1. Средното   ухо   изпълнява   ролята   на трансформатор, т.е. преобразува промените в силата на 

електрическото поле в механични вибрации, които предизвикват звук. 

2. Директната  стимулация   на  слуховия нерв предизвиква слуховото усещане,  а  не чрез 

създаване на електрическо поле в областта на кохлеата. 

В края на 50-те години на 20 в. учени от Франция постигат първият успешен опит за електронна 

стимулация чрез имплантация на електрод във вътрешното ухо на глух пациент. 

След оперативната намеса, той започнал да възприема ритъма на речта и се установило, че стимулацията 

подобрява резултатите от отчитането. 

През 1957 год. A. Djourno и Ch. Eyries извършват имплантация на електрод за директна електрическа 

стимулация на слуховия нерв /Королева, И., П. Ян, 2011/. Пациентът им описва усещането, което се 

поражда, подобно на въртенето на рулетка в казино, С времето същият пациент започва да разпознава 

отделни елементарни думи. Едновременно с това се наблюдава подобрение на способностите му за 

отчитане и диференциация на звуците по височина, макар и в твърде ограничени граници. 

През 1961 год, U. House и P. Doule правят имплантация на електроди в кохлеата на двама пациенти, 

които са в състояние да възпроизвеждат по подражание цели фрази. 

Така постепенно в практиката се налага имплантирането на моноканални системи, които предават 

информацията без да осъществяват качествен анализ и трансформиране на сигнала. 
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Това подтиква изследователите към създаването на функционална и перманентна кохлеарна имплантна 

система /КИС/, Полагат се усилия за усъвършенстване на устройствата за кохлеарна имплантация, 

В 1972 год. лекарите-оториноларинголози W. House, В, Simmons, R. Michelson, имплантират първият 

удобен за носене моноканален имплант, пригоден за дълготрайна стимулация /Попзлатева, Ц., 1999/. 

Оказва се обаче, че все още е невъзможно възприемането на речта по слухов път. 

G, Clark /1979/ изобретява мултиканален имплант, който се състои от 10 канала и го експериментира на 

практически глухи възрастни хора /G. Clark, 2002/. 

Значителен напредък в развитието на КИ се прави в Оклахома /САЩ/, където през 1980 год, д-р Р, 

Hough разработва магнит, който може да се имплантира подкожно. По този начин сигналът, който се 

предава чрез кожата е много по-ясен и разбираем. Това се оказва отправната точка за приложението на 

КИ в детска възраст. 

Мултиканалните устройства се различават от моноканалните по броя на активните електроди 

предаващи сигнал. Те предлагат повече възможности за по-точно слухово възприемане на акустичната 

информация, 

Мултиелектродните, мултиканални устройства са в пряка зависимост от възможността да се прилагат 

сложни стратегии за речево кодиране. Степента на подобрение на разбиране на речта варира в зависимост 

от индивидуалните особености. 

В началото на 80-те години на 20 в. започва активното приложение на мултиканалните устройства и 

тяхното усъвършенстване. Учени от университета в Мелбърн - Австралия създават още по-прогресивна 

технология, която се състои от 22 канала и така се появява първият в света мултиканален речеви 

процесор /Балтаджиева, А., 2000/. Той стимулира нервните влакна по протежение на охлюва, което 

осигурява по-добра диференциация на височината на акустичния сигнал. Те са организирани така, че на 

високите честоти отговарят влакната в основата на кохлеата, а на ниските честоти - влакната в горната 

намотка. 

В средата на 80-те год.на 20 в. в САЩ се поставя началото на клиничните опити с деца и резултатите 

веднага показват по-високи показатели на речевата перцепция. 

От 1990 год., КИ официално е приета и се прилага при деца с практическа глухота. 

 

УСТРОЙСТВО, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ  НА КИС 

Кохлеарният имплант се поставя оперативно в охлюва и други части на ухото, които предават сигнала 

директно към слуховия нерв. Има компоненти, които са извън кохлеата, но в ухото. Някои компоненти от 

апарата се носят на тялото. 

Цялото устройство на импланта се състои от следните основни части: 

 външни - речев процесор с микрофон, който избирателно приема звуковите вълни и чрез тънък 

кабел ги предава към предавателя; 

 предавател, който предава звуковата информация към вътрешния приемател. В предавателя е вграден 

магнит, който през косата и кожата на черепа се държи за приемника. 

•     вътрешни - приемник, вграден в черепната кост, който превръща звуковите вълни в електричество и 

ги предава по електродите към слуховия нерв; 

 електроди, които са поставени в кохлеата; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Фиг. 1. Външно тяло Фиг.                                                               2. Вътрешно тяло 

 

Вътрешните части се поставят оперативно под обща упойка, като процедурата трае от два до четири 

часа. Прави се пробив на мастоидната кост зад ушната мида, за да се достигне кохлеата и се поставят 

електродите.  
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Приемникът се вгражда в черепната кост над ушната мида. При приключване на операцията имплантът 

се тества. 

Външният звуков процесор приема звуковите вълни от околната среда и ги предава на вътрешната 

част. Приемателят в черепната кост над ухото преобразува звука в електричество и го предава на 

кохлеата. Електродите в нея са в пряк досег със звуковите рецептори. По този начин 

електрическият импулс заобикаля увредените части в средното ухо или вътрешното ухо. достига до 

слуховия нерв, върви по него и се обработва от мозъчния център. 

Речевият процесор се зарежда с две или три еднократни батерии тип 675, батерия АА или със 

собствена акумулаторна батерия. Продължителността на живот на батериите твърде много се влияе и 

зависи от настройката на процесора. 

Принципите и последователността на функциониране на КИС са: 

- Звуците се улавят от микрофон и се превръщат в електрически сигнал; 

- Сигналът се приема от речевия процесор и се „кодира” в специална комбинация от електрически 

импулси; 

- Импулсите се изпращат към предавателната намотка, която предава през кожата, чрез радиовълни 

към импланта; 

- Имплантът изпраща комбинация от електрически импулси към електродите в кохлеата; 

- Слуховият нерв улавя електрическите импулси и ги изпраща към мозъка; 

- Мозъкът интерпретира постъпилите сигнали като звук. 

Звуковото възприятие с кохлеарен имплант е коренно различно от това на нормално чуващите. Тези, 

които са имали слух и след загубата му ползват имплант, описват човешкия глас като гласа на робот, на 

компютър и т.н. В първите месеци след активацията на импланта, децата се учат да чуват, като свързват 

източник със звук и „компютърният” оттенък на звука избледнява, докато мозъкът свикне на новата 

стимулация./Дионисиева, К., 2011/. 

Програмирането на речевия процесор на импланта при децата, се осъществява според наблюденията на 

родителите и рехабилитаторите им. По-честите настройки на импланта в първите месеци след неговата 

активация, помагат на децата да свикнат с новия звук и да извличат от него максимална полза. /Redley, 

K.,2005/. 

 

ИЗИСКВАНИЯ, ПОДБОР И ИЗБОР ЗА КИ 

Не всяко дете загубило слуха си, може да се възползва от КИ. Поставя се въпросът – кой пациент е най-

подходящ за имплантиране и на какви изисквания да отговаря? 

Най-общите изисквания, на които да отговарят пациентите са: /Лазаровска, В., 2012/ 

 Двустранна тежка до пълна невросензорна глухота; 

 Неувреден слухов нерв; 

 Минимална полза от слухови апарати; 

 Добри езикови и комуникативни умения; 

 Желание за развитие на слухово речевите умения; 

 Реалистични очаквания към чуването с имплант; 

За най-добри и подходящи пациенти за имплантиране са децата до 3 (три) годишна възраст с вродена 

или придобита загуба на слуха. 

Изборът на модел на кохлеарен имплант налага познаването и разбирането на същността на различията 

между технологиите и до голяма степен на параметрите им. Основни производители на кохлеарни 

импланти в световен мащаб са: 

 MED-EL – Австрия; 

 Cochlear – Австралия; 

 ABC – САЩ и др. 

В Европа, лидер в производството на имплантите е „MED-EL” – Австрия. 

Подборът на децата за КИ, се осъществява от мултидисциплинарен екип, в който се включват: УНГ 

специалисти, аудиолози, отоневролози, фониатри, педиатри, специализирани медицински сестри, 

рентгенолози, психолози и сурдопедагози. Основните критерии за подбор са: 

 Етиология на загубата на слуха – вродена или придобита; 

 Здравословно състояние на детето; 

 Психическо и интелектуално развитие; 

 Оториноларингологично състояние и показания; 

 Аудиологични изследвания на функцията на слуховите нервни влакна; 

 Образна диагностика на анатомията на кохлеата и слухов нерв; 
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 Информирано съгласие на родителите; 

В България кохлеарни имплантации се извършват от 1999 година. Първи, проф. И. Ценов имплантира 

деветгодишно момче в МБАЛ „Царица Йоанна” – София. 

В първите години, пациентите сами заплащат импланта и неговото поставяне (на стойност около 35 

хиляди лева). От 2005 година, НЗОК поема разходите по закупуването и поставянето на КИ за лица под 

18 години. За здравноосигурените възрастни НЗОК покрива разходите само за хирургичната операция и 

престоя в болницата. 

На този етап КИ в страната се извършват в  София - във Военномедицинска академия и в МБАЛ 

„Царица Йоанна” и в гр. Стара Загора - МБАЛ „Св. Иван Рилски”. 

 

ПРИНЦИПИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОСТОПЕРАТИВНАТА СЛУХОВО-РЕЧЕВА ТЕРАПИЯ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

Целта на слухово-речевата терапия и рехабилитация на дете с КИ е развитие на „слушането”, което да 

се превърне в „начин на живот”. Крайният резултат е детето да формира и активно да използва 

слуховото възприятие за овладяване на езика и говора, за формиране на системата от знания и умения и 

за активно взаимодействие с околната среда. 

Първите стъпки са насочени към приемането, привикването и адаптирането към КИ, които твърде много 

зависят от следоперативната настройка на речевия процесор. Настройката се извършва от клинични 

аудиолози и/или клиничен инженер-специалист. Децата ежемесечно посещават УНГ клиника, където се 

програмира говорния процесор и се прави фина настройка. Тя е много важна в процеса на адаптацията 

към импланта, защото ако не е добра, детето няма да чува и да проговори добре. 

Адаптирането към импланта е строго и индивидуално и зависи от психологическите особености на 

личността на детето, спецификата на адаптационните му възможности и способността за формиране на 

нови умения и навици. 

Постоперативната слухово-речева терапия и рехабилитация за деца с КИС се организира и провежда на 

базата на следните основни принципи /Лазаровска, В., и др. 2012/; 

 Общопедагогически – системност, достъпност, нагледност, активност, мотивация, преход от 

лесното към трудното и креативност; 

 Принцип за акустичния комфорт – детето да е в състояние да възприема преобразуваната 

акустична информация достатъчно свободно и комфортно. Тук от значение са първоначалната и 

последваща настройка на КИС; 

 Принцип за максимално развитие на слуховата функция, чрез системно стимулиране на 

слуховия нерв. Особено място заема слуховия тренинг за развитието на слуховите способности, 

чрез максимално използване възможностите на КИС. Той се организира и провежда по специална 

индивидуална програма, включваща необходимите физиологични елементи за нормалното 

развитие на чуването; 

 Принцип за усъвършенстване на слуховото възприемане на речта и нейното продуциране. 

Слухово-речевата терапия и рехабилитация се осъществява от мултидисциплинарен екип от 

специалисти – лекар УНГ, специализирана медицинска сестра, терапевт, слухово-речеви рехабилитатор, 

логопед, психолог и др. Основна задача на екипа е да следи за здравословното състояние на детето и да 

изгражда слухово-вербалната му система. Прилагат се техники, стратегии и процедури, които да 

стимулират овладяването на словесната реч и обогатяване на слуховите възприятия. 

Специалистите в мултидисциплинарния екип, трябва да поддържат постоянна връзка с родителите на 

децата, редовно да ги информират, насочват и мотивират за непрекъснато подпомагане на 

рехабилитацията и развитието на речта на детето. 

Крайният резултат от рехабилитацията за развитието на слухово-вербалната система е формирането на 

личност, пълноценно интегрирана в обществото, за която слуховото възприятие и словесната реч са 

основни средства за взаимодействие със социалната среда /Ценова, М., 2008/. Развитието на тези 

способности покриват всички езикови компоненти: фонетика, семантика, прагматика и граматика. Без 

тях не е възможно да се осъществи балансът между комуникативното, социалното, когнитивното и 

прагматичното развитие. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кохлеарната имплантация е прогресивна и бързо развиваща се област на съвременната медицина за 

възстановяване на липсващите слухови възприятия при деца и възрастни. Тя заема своето достойно 

място в авангарда на научно-техническия и технологичен процес. 

Кохлеарната имплантация е иновационна и хуманна технология за децата, напълно лишени от слух. 

Тя дава на децата нова надежда за бъдещето, като им осигурява достъп до ежедневните звуци и 
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човешката реч. С адекватна индивидуална и добре организирана постоперативна грижа и подкрепа, те 

имат възможността да формират и развият правилна и разбираема устна реч и да се възползват от всички 

предимства, които тя им носи и предоставя в личностното им развитие. 
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Abstract: This report analyses the clinical material assets with the surgical treatment of different localization of 

thoracic aortic aneurysm. Presentations of the results are achieved by the applied surgical treatment. 

          Clinical material and methods: This study presents 10 - years experience in the surgical treatment of 

thoracic aortic aneurysms, going over the period from May 2003 until May 2013. During this period in our 

institution are operated 250 patients with acute and chronic aneurysms of thoracic aorta with different 

localization. 

          According to the localization of the aneurysm, patients are divided into two main groups. In the first 

group are patients with involvement of the ascending aorta. In the second group are patients with involvement of 

the arch and the initial part of the descending aorta. 

          Results: The ratio between both sexes is 2:1 in favor of men. The average age for both sexes is 54 years. 

The average operation time is 6 hours and 20 minutes. The average time of cross-clamp of the aorta is 98 

minutes. The average time of the extracorporeal circulation is 165 minutes. Circulatory arrest average 27 

minutes. 

          The most frequent post-operative complications that occur are coming from the kidney function - acute 

kidney failure; from the nervous system - postischemic encephalopathy and stroke; and from the gastrointestinal 

tract - hemorrhage and non-occlusive mesenteric ischemia. 

          Conclusions: The main conclusion is that all patients with acute dissection of the aorta type A should 

undergo urgent surgery. The properly selected surgical intervention is directly linked with the precise and 

correct diagnosis that corresponds with post operative results. 

Keywords: Acute and chronic aneurysms and dissections of thoracic aorta, surgical treatment, results. 

 

INTRODUCTION 

          The surgical treatment of aneurysm  of ascending aorta, especially acute aortic dissection and dissecting 

aneurysm, are associated with a large operative risk and a large percentage of postoperative complications. This 

report analyzes the surgical treatment of thoracic aortic aneurysm with different localization, as well  the 

results  of the relevant surgical treatment and postoperative factors determining the prognosis for patients with 

these diseases. The thoracic aortic aneurysm (acute and chronic) are diseases, potentially leading to serious 

complications including death. Upon the occurrence of acute aortic dissection or aneurysm rupture, emergency 

surgery is lifesaving. Since surgery of the aorta in emergency situationn is associated with a greater risk of 

complications and high rates of morbidity and mortality, new recommendations are early elective surgical 

treatment in asymptomatic patients with aneurysm. Thoracic aortic aneurysm (especially aortic dissection and 

dissecting aneurysm type 1 and type 2 according to  DeBakey classification) require immediate surgical 

treatment. The operational intervention consists most frequently in the resection and prostheses on the relevant 

resected area. The mortality in this type of diseases despite the progress in operating techniques,  diagnostic 

methods and brain protection still remains high. Most often this is connected to the postoperative 

complications.  

 

CLINICAL MATERIAL AND METHODS 

During the period from May 2003 to May 2013, 250 patients with acute and chronic aneurysms of thoracic aorta 

with different localization were operated. According to the localization of the aneurysms, patients are divided 

into two main groups. In the first group are patients with the involvement of the ascending aorta and in the 

second group patients with involvement of the arch and the initial part of the descending aorta. All patients 

undergo open-chest surgery and replacement of thoracic aorta with a prosthetic graft. 82% of  the patients with 

acute dissection of thoracic aorta (type I and type II according to DeBakey) were operated within the first 24 

hours from the occurance of the symptoms, 20% - were operated within 72 hours from the presentation of the 

symptoms. Patients with chronic thoracic aortic aneurysm underwent elective reconstruction of the aorta. The 

average age of the patients is 54 years ( from 29 to 83), from them 172 are men, and 78 - women. In 155 patients   
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ascending aorta reconstruction using dacron prosthesis is performed, in 36 cases is carried out ascending aorta 

reconstruction and partial reconstruction of the aortic arch. In 18 patients total reconstruction of the aortic arch 

is done, 5 of those cases the proximal part of the descending aorta is included. In 49 of the patients combined 

procedures aortic resection and AVR, or CABG, or MVP/R were made. Hospital mortality in operated patients 

from aortic aneurysm is 28 % .  All the data for our study is collected and retrospectively analyzed using 

medical documentation from the hospital archive (Table 1). 

 

Table 1         Demographic data 

 ACUTE CHRONIC Total 

M:F Mean age M:F Mean age M:F Mean age 

The ascending 

aorta 

2.06:1 49 years 

(29-83) 

2.3:1 57 years 

(48-68) 

2.2:1 54 years 

(29-83) 

Aortic arc 1.8:1 54 years 

(38-79)  

1.8:1  57 years 

(34-67) 

1.8:1  55 years  

(34-79) 

Descending Aorta   1:1  53 years 

(49 to 57) 

1:1 53 years 

(49 to 57) 

 

SYMPTOMS, COMORBIDITIES AND RISK FACTORS 

           The most common symptoms in patients with thoracic aortic aneurysm is chest pain (76.4 % ), upper 

back pain   (62%), and abdominal pain (26.4%)(Table 2, Table 3, Table 4, Table 5). 

  

Table 2           Perioperative signs and symptoms 

 n % 

neurological symptoms 39  15.6  

hemodynamic instability 62  24.8  

haemotamponade (pericardial 

effusion) 

75  30  

 aortic regurgitation (above ΙΙ 

degree) 

107  42.8  

reduced ejection fraction 35  14  

  

Table 3          The most frequent symptoms on admission to hospital 

 n % 

Chest pain 191 76.4 

Abdominal pain  66 26.4 

Syncope 39 15.6 

Pulse deficit 60 24 

Neurological symptoms 39 15.6 

Melaena and Hematemesis 4 1.6 

Preoperative myocardial 

ischemia 

24 9.6 

Preoperative myocardial 

infarction 

3 1.2 

Mesenteric ischemia/Thrombosis 4 1.6 

Limb ischemia 31 12.4 

Acute renal failure 24 9.6 

Haemotamponade 75 30 

 

Table 4           Risk factors 

 n % 

Smoking 123 49.2 

Coronary artery disease 32 12.8 

Arterial hypertension  198 79.2 

Diabetes 10 4 

Marfan’ s syndrome 5 2 

Chronic obstructive pulmonary disease 21 8.4 
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Chronic renal failure  13 5.2 

 

Table 5           Status of preoperative arterial blood pressure 

Blood pressure on admission to hospital n %  

    Hypertension 

    Normal BP  

    Hypotension 

    Shock ( cardiac tamponade ) 

138  

42  

31  

39  

55.2  

16.8  

12.4  

15.6  

 

DIAGNOSTIC APPROACH 

          Gold standard for diagnosis of patients with thoracic aortic aneurysm is CT scan. The most frequently 

used method is echocardiography (TTE and TEE). Aortography is currently used more rarely, because of the 

risks associated with the procedure. Aortography is carried out in patients with a history of chest pain and/or 

suffered heart attack and in cases of patients  with aortic dissection in which invasive procedure is done because 

of suspicion of acute coronary syndrome. ( table 6). 

 

Table 6          Methods for diagnosis 

 n %  

TTE  250  100  

TEE 95  38  

CT scan 209  83.6  

Aortography 72 28.8 

Histological verification 250 100 

 

SURGICAL TREATMENT 

          In all patients is carried out standard median sternotomy, after induction of general anesthesia. In cases of 

descending aortic aneurysm left thoracotomy is performed.  Key elements of surgical treatment of the thoracic 

aortic aneurysm include cardiopulmonary bypass, deep hypothermia, circulatory arrest, antegrade cerebral 

perfusion. For the arterial access  routinely is used the left femoral artery. As an alternative access 

brachiocephalic trunc  or axillary artery is used. Right atrium is used most often for venous cannulation, rarely 

left femoral vein. In some cases deep hypothermia and circulatory arrest are indicated. Usually blood 

cardioplegia is used. Different kind of prostheses are used (Albograft, Haemashield, Goretex, SJM - conduit – in 

Bentall procedure). In some of the patients additional surgical procedures are carried out: at 39 CABG 

procedure is performed because of ischemic heart disease or involvement of the coronary vessels from the 

aneurysm.  10 patients undergo mitral valve reconstruction and at 41 - prostheses  of the aortic valve. The 

average  time of the operation is 6 hours and 20 minutes, the average time of cross-clamp of the aorta is 98 

minutes, the average time of the extracorporeal circulation is 165 minutes and circulatory arrest average 27 

minutes. (Table 7, Table 8). 

 

Table 7           Intraoperative data 

 Number of %  

  Site of venous cannulation  

     Right Atrium  

      Femoral vein 

 

233  

17  

 

93.2  

6.8  

Site of arterial cannulation 

   Aorta 

   Femoral artery 

   Brachiocephalic trunk 

   Axillar artery 

 

32 

185 

29 

4 

 

12.8  

74  

11.6  

1.6  

 Need of catecholamines 

   Dopamine 

   Dopamine +Dobutamine 

   Dopamine + Dobutamne + 

Norepinephrine/ epinephrine  

 

157  

17  

33  

 

62.8  

6.8  

13.2  
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Table 8          Surgical procedures 

 n %  

Ascending aorta reconstruction 155  62  

Tyrone David procedure 1  0.4  

Partial arch reconstruction 36  14.4  

Total arch reconstruction 18  7.2  

Aortic valve replacement 41  16.4  

Bentall procedure 19  7.6  

Aortic prosthesis+ CABG  39  15.6  

Aortic prosthesis+ mitral valve 

replacement or repair 

10  4  

 

Table 9      Localization of intimal tear 

 

RESULTS 

          Postoperatively all patients are admitted in ICU. The most frequent postoperative complications that occur 

are  from the kidney function. At 48 of patients continuous venovenous hemodiafiltration (CVVHDF) is carried 

out. At 44 cases revision because of excessive bleeding, at 23 are observed complications arising from the 

nervous system (stroke, paralysis), gastrointestinal tract (non-occlusive mesenteric ischaemia) - at 12, prolonged 

mechanical ventilation- at 57 cases. The average time of stay in ICU is 8 days (from 2 to 40 days).  

 

          Early postoperative complications 

  number of patients 

with complication 

% death due to 

complication 

% 

Neurological (Cerebral Stroke, 

paraplegia)  

23 9.2 4 5.8  

Myocardial infarction 18 7.2 4 5.8  

Renal failure ( need of CVVHDF) 48 19.2 2 2.9  

Sepsis 17 6.8 9 13.0  

Surgical site infection 5 2 - -  

Excessive postoperative beleeding 50 20  23  33.3  

Revision due to bleeding 44 17.6 - -  

Respiratory Failure 

( pneumonia, ARDS)  

18  7.2  13  18.8  

Tracheostomy (due to prolonged 

mechanical ventilation) 

7 2.8 -  -  

Bleeding from the 

gastrointestinal tract 

5 2 1  1.44  

Mesenteric Thrombosis 12 4.8 11 15,9  

Postoperative delirium  17 6.8 - -  

 

Table 11           Early Postoperatory evolution mortality 

 Sharp Chronic Total 

Number of 

operated 

Deceased Number of 

operated 

Deceased Number of 

operated 

Deceased 

Number 

of 

% Number 

of 

% Number 

of 

% 

The 

ascending 

aorta 

155 45 29.0 41 4 9.7 196 49 25.0 

Aortic arc 46 18 39.1 3 1 33.3 49 19 38.8 

 n % 

Ascending aorta 149 71.6% 

Aortic arch  33 15,9% 

Descending aorta 1 0.5% 

Not Detected intimal tear 25 12% 
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Descending 

Aorta 

3 1 33.3 2 - - 5 1 20.0 

Total 204 64 31.4  46 5 10.9  250 69 27.6  

 

DISCUSSION 

          In this study we present 10 - years  experience in the surgical treatment of thoracic aortic aneurysms, 

going over the  period from May 2003 to May 2013. Aneurysms of the thoracic aorta are diseases that still 

represent a huge challenge for cardiac surgeons. Patients with acute aortic dissection that are not operated, die in 

more than 90% of cases. Modern recommendations are inducated for immediate surgical intervention. With the 

improvement of the diagnosis, operative techniques and methods for brain and myocardial perfusion, the 

prognosis in these patients is improved. Survival rate documented in our institution is comparable with the 

reported by other studies (Ehrlich et al; Trimarchi et al; Bekkers et al). Patients with intervention on the aortic 

arch and the initial part of the descending aorta have higher mortality rate than those at which is only 

протезирана ascending aorta. Колаборацията between emergency centers in the periphery and 

кардиохирургичните centers is often inefficient in the sense of unwelcome diagnosis and delay in transport, 

which results in excessive lethality in general plan. 

 

CONCLUSIONS 

 Surgical treatment of thoracic aortic aneurysms - resection and reconstruction using dacron prosthesis  

of the resectet part of the aorta shows satisfactory results in terms of survival.   

 Patients with acute dissection of the aorta (type I and type ΙΙ – De-Bakey classification)  should 

undergo urgent surgery.  

 Asymptomatic patients with chronic thoracic aneuryams should undergo early elective surgical 

treatment . 

 The improvement of survival rates and reduction of postoperative complications in patients with 

thoracic aortic aneurysms is influenced by early diagnosis and admission in cardiac surgery 

department, improvement of the operative technique and perioperative management, which results in 

reducing the time of circulatory arrest and improved cerebral protection. 
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IMPACT OF REGULAR PHYSICAL ACTIVITY ON HEALTH IN THE HEALTH 

WORKERS AND ASSOCIATES WITH DIFFERENT SOCIO-DEMOGRAPHIC 

CHARACTERISTICS EMPLOYEES IN PUBLIC HEALTH ORGANIZATION IN 

REPUBLIC OF MACEDONIA 
Cvetanka Atanasovska 

Aleksandar Popovski 

Lisa Chakareska Pantekovska 
Faculty of Sport Management, FON University, Skopje cece_mak@yahoo.com 

 
Abstract: Improper diet and physical inactivity are the most important factors contributing to the epidemic of 

overweight and obesity in the world. With the population in the country these factors are increasingly present. 

Figures show that 60.5% of men and 47.8% of women aged over 20 years are overweight, and about 20.0% of 

adults in the country are obese. 

Objective: To determine the impact of regular physical activity on the health situation of health workers and 

associates with different socio-demographic characteristics, employed in public health organization in the 

Republic of Macedonia. 

Material and methods of work: Subject to survey the views of respondents, health workers and associates with 

different socio-demographic characteristics, employed in public health organization in the Republic of 

Macedonia, included in systematic medical reviews, obtained by analysis of a questionnaire, which consists 

fourteen (14) issues, conducted in March, 2016, thirty (30) participants, about the lifestyle, habits and the 

importance of regular physical activity, as well as data about their health through medical examinations realized, 

noted in their medical record. In this study used the health statistics and socio-medical method of work, which 

will be used the following descriptive statistical parameters: standard deviation, coefficient of variation, 

Pearson-Hirschman index (x² test) and correlation. Statistical significance was determined by the p - value less 

than 0.05 (p <0.05) and 0.1     (p <0.1). 

Results: There is strong evidence that regular physical activity helps people maintain a healthy weight and 

prevent excessive weight gain. 

Conclusion: To maintain a healthy weight and positive effects on health, adults should exercise at least 150 

minutes of moderate physical activity per week or 75 minutes of strong physical activity or a combination of 

both. 

Children and adults should include physical activity that makes strengthen muscles and bones, 2-3 times a week. 

Keywords: physical activity, sport, health, nutrition. 

 

 

ВЛИЈАНИЕ НА РЕДОВНАТА ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ ВРЗ ЗДРАВСТВЕНАТА 

СОСТОЈБА КАЈ ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ СО 

РАЗЛИЧНИ СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ ВРАБОТЕНИ ВО 

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Цветанка Атанасовска 

 Александар Поповски 

Лиза Чакареска Пантековска 

Факултет за спортски менаџмент, ФОН Универзитет, Скопје cece_mak@yahoo.com 

 
Резиме: Неправилната исхрана и физичката неактивност се најважните фактори кои придонесуваат за 

епидемијата на зголемена телесна тежина и дебелина во светот. Кај популацијата во Република 

Македонија тие фактори се сè повеќе присутни. Бројките покажуваат дека 60,5% од мажите и 47,8% од 

жените на возраст над 20 години имаат зголемена телесна тежина, а околу  20.0 % од возрасните во 

државата се дебели.  

Цел: Да се одреди влијанието на редовната физичка активност врз здравствената состојба кај 

здравствени работници и соработници со различни социо-демографски карактеристики, вработени во 

јавна здравствена организација во Република Македонија.  

Материјал и методи на работа: Предмет на истражувањето се ставовите на испитаниците, здравствени 

работници и соработници со различни социо-демографски карактеристики, вработени во јавна 

здравствена организација во Република Македонија, опфатени со систематски прегледи, добиени со 

анализа на анкетен прашалник, кој што се состои од четиринаесет (14) прашања, спроведен во месец 

mailto:cece_mak@yahoo.com
mailto:cece_mak@yahoo.com
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март, 2016 година, на триесет (30) испитаници, во врска со стилот на живот, навиките и значењето на 

редовната физичка активност, како и податоците добиени за нивната сегашна здравствена состојба преку 

реализираните медицински иследувања, нотирани во нивните медицински досија. Во ова истражување 

користен е здравствено-статистички и социо-медицински метод на работа, при што ќе бидат употребени 

следните дескриптивни статистички параметри: стандардна девијација, коефициент на варијација, 

Pearson-овиот индекс (х²-тест) и корелација. Статистичка значајност е одредена со p – вредност помала 

од 0.05 (p<0.05)  и 0.1 (p<0.1). 

Резултати: Постојат силни докази дека редовната физичка активност им помага на луѓето во 

одржувањето на нормална телесна тежина и го спречува прекумерното зголемување на телесната 

тежина.  

Заклучок: За одржување на нормална телесна тежина и позитивни ефекти врз здравјето, возрасните 

треба да практикуваат најмалку 150 минути на умерена физичка активност неделно или 75 минути силна 

физичка активност или комбинација од двете.  

Клучни зборови: физичка активност, спорт, здравје, исхрана. 

 

1.ВОВЕД 

Светската здравствена организација (СЗО) во 1946 година го дефинира здравјето како ,,состојба 

на потполна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест и 

изнемоштеност“.  

Здравствената состојба се дефинира како степен на здравје на едно лице, група или популација, 

субјективно проценета од друго лице или објективно проценета со одредени методи. Клучни 

детерминанти кои што влијаат врз сочуваната и нарушената здравствена состојба се: полот, возраста, 

генетските карактеристики, карактеристиките на работната, животната и социјалната средина, 

социјалниот статус, животните навики, образованието и правилниот развој во детството.                                                                                                                                                                                                     

Според Законот за Спорт (2002) спортот претставува дејност која што ги опфаќа сите форми на 

спортски активности на спортистите од сите возрасти како и спортско рекреативни дејности на 

граѓаните.  

Неправилната исхрана и физичката неактивност се најважните фактори кои придонесуваат за 

епидемијата на зголемена телесна тежина и дебелина во светот. Кај популацијата во Република 

Македонија тие фактори се сè повеќе присутни. Бројките покажуваат дека 60,5% од мажите и 47,8% од 

жените на возраст над 20 години имаат зголемена телесна тежина, а околу  20.0 % од возрасните во 

државата се дебели. 

 

2.ЦЕЛ 

Општа цел: Да се одреди влијанието на редовната физичка активност врз здравствената состојба кај 

здравствени работници и соработници со различни социо-демографски карактеристики вработени во 

јавна здравствена организација во Република Македонија.  

Посебни цели: 

 

1. Пресметување на корелација помеѓу телесната тежина (ТТ) и телесната височина (ТВ) кај 

испитаниците. 

2. Утврдување на статистичка значајна разлика помеѓу телесна тежина (ТТ) и телесна височина 

(ТВ) кај испитаниците со пресметување на Pearson-овиот тест (х²-тест) и пресметување на 

индекс на телесна тежина (БМИ). 

3. Утврдување дали постои статистички значајна разлика кај испитаниците според физичка 

активност и вредност на холестерол во крв, со пресметување на Pearson-овиот тест (х²-тест).  

4. Утврдување дали постои статистички значајна разлика кај испитаниците според физичка 

активност и вредност на триглицериди во крв, со пресметување на Pearson-овиот тест (х²-тест). 

 

Хипотези 

Генерална хипотеза: 
Редовната физичка активност има позитивно влијание врз здравствената состојба кај испитаниците.  

Хипотези во истражувањето: 

Хипотеза 1. Испитаниците кои што се физички активни имааат нормални вредности на индексот на 

телесна тежина (БМИ). 

Хипотеза 2. Испитаниците кои што се физички активни имаат нормални вредности на холестерол и 

триглицериди во крв. 
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3.МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА 

Предмет на истражувањето се ставовите на испитаниците, здравствени работници и 

соработници со различни социо-демографски карактеристики, вработени во јавна здравствена 

организација во Република Македонија, опфатени со систематски прегледи, добиени преку анализа на 

анкетен прашалник, кој што се состои од четиринаесет (14) прашања, спроведен во месец март, 2016 

година, на триесет (30) испитаници во врска со стилот на живот, навиките и значењето на редовната 

физичка активност, како и податоците добиени за нивната сегашна здравствена состојба преку 

реализираните медицински иследувања нотирани во нивните медицински досија. 

  Во ова истражување користен е здравствено-статистички и социо-медицински метод на работа, 

при што ќе бидат употребени следните дескриптивни статистички параметри: Pearson-овиот индекс (х²-

тест), корелација, стандардна девијација и коефициент на варијација. Статистичката обработка на 

податоците се состои од анализа на односите помеѓу одделните статистички серии со тестот на Pearson-

овиот индекс за номиналните атрибутивни податоци (тест за корелација за нумеричките серии). 

Статистичката значајност е одредена со р - вредност помала од 0.05 (р<0.05)  и 0.1 (р<0.1). 

 

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Табела  1. Утврдување на стандардна девијација и коефициент на варијација според пол и возраст 

кај испитаниците 

Пол Мажи Жени Вкупно 

Број 9 21 30 

Процент % 30.0% 70.0% 100.0% 

Просечна возраст 38.0 41.0 40.0 

Мин 24 20 20 

Макс 53 55 55 

+  SD 9.7 9.1 9.4 

 

Стандардната девијација според пол и возраст кај испитаниците изнесува SD = 41  +  10.5, а 

коефициентот на варијација изнесува  KV  = 25%. 

 

Табела 2.  Утврдување на статистичка сигнификантност помеѓу физичка активност и вредност на 

холестерол во крв кај испитаниците 

Физичка 

Актвност 

                                                 Вредност на холестерол во крв 

Хипохолестеролемија 

<3.5 

Нормален 

3.5-5.17 

Хиперхолестеролемија 

>5.17 

Вкупно 

 

х² p df 

ДА 0 21 1 22    

НЕ 0 5 3       8 

Вкупно         0 26 4 30 9.5 0.01 2 

 

Постои значајна статистичка сигнификантност помеѓу физичка активност и вредност на холестерол во 

крв кај испитаниците (х²=9.5, р=1.01, df=2),  (p<0.05). 

 

Табела 3. Утврдување на статистичка сигнификантност помеѓу  физичка активност и вредност на 

триглицериди во крв кај испитаниците 

Физичка 

Актвност 

                                            Вредности на триглицериди во крв 

Хипотриглицеридемија 

<0.4 

Нормален 

   0.4-1.7 

Хипертриглицеридемија 

>1.7 

Вкупно 

 

х² p df 

ДА 0 21 1 22    

НЕ 0 5 3       8 

Вкупно         0 26 4 30 9.5 0.01 2 

 

Постои  значајна статистичка сигнификантност помеѓу физичка активност и вредноста на триглицериди 

во крв кај испитаниците (х²=9.5, р=1.01, df=2),  (p<0.05). 

 

Графикон број 1. Утврдување на корелација помеѓу телесната тежина (ТТ) и телесната височина 

(ТВ) кај испитаниците             
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Постои корелација помеѓу телесната тежина (ТТ) и телесната височина (ТВ) кај испитаниците                        

(х,у) - r=0.61 p=0.001 (р < 0.05). 

Табела 4. Утврдување на статистичка сигнификантност помеѓу физичка активност и вредност на 

телесна тежина (ТТ) според пресметаниот индекс на телесна тежина (БМИ) кај испитаниците 

Физичка 

Актвност 

                                     Вредност на телесна тежина според БМИ 

Потхранетост 

<18.50 

Нормална ТТ 

18.50-24.99 

Зголемена ТТ 

>25 

Гојазност 

>30 

Вкупно 

 

х² p df 

ДА 0 16 4 2 22    

НЕ 0 2 4         2       8 

Вкупно         0 18 8 4 30 7.3 0.06 3 

 

Постои значајна статистичка сигнификантност помеѓу физичка активност и вредност на телесна тежина 

(ТТ) според пресметаниот индекс на телесна тежина (БМИ) кај испитаниците (х²=7.3, р=0.06, df=3), 

(p<0.1). 

 

Потврдена е Хипотеза 1,  испитаниците кои што се физички активни имааат нормални 

вредности на индексот на телесна тежина (БМИ). Редовната физичка активност се препорачува како дел 

од здравиот начин на живот и претставува важен сегмент за одржување на нормална телесна тежина и 

успешно лекување на гојазност. 
Потврдена е  Хипотеза 2,  испитаниците кои што се физички активни имаат нормални 

вредности на холестерол и триглицериди во крв. Ова се должи на редовната физичка активност, 

надополнета со правилниот начин на исхрана и внесување  на нутритиенти со соодветна калориска 

вредност во организмот. 

Од добиените вредности на испитуваните параметри може да добиеме еден опш заклучок, кој 

што гласи: редовната физичка активност има позитивно влијание врз здравствената состојба кај 

испитаниците, со што се потврдува генералната хипотеза. 

 

5.ЗАКЛУЧОК 

За одржување на нормална телесна тежина и позитивни ефекти врз здравјето, возрасните треба 

да практикуваат најмалку 150 минути на умерена физичка активност неделно или 75 минути силна 

физичка активност или комбинација од двете.  

И децата и возрасните треба да вклучат и физичка активност со која се прави зајакнување на мускулите 

и коските, 2-3 пати неделно. 

Постои корелација помеѓу: 

1. Телесната тежина (ТТ) и телесната височина (ТВ) - (х,у)  r=0.61 p=0.001 (p<0.05) 

Постои значајна статистичка сигнификантност помеѓу: 

1. Физичка активност и вредност на холестерол во крв (х²=9.5, р=1.01, df=2), (p<0.05)  

2. Физичка активност и вредност на триглицериди во крв (х²=9.5, р=1.01, df=2), (p<0.05)   

3. Физичка активност и вредност на телесна тежина (ТТ) според пресметаниот индекс на телесна 

тежина (БМИ) (х²=7.3, р=0.06, df=3), (p<0.1)                                                                                          

          Континуирана едукација со цел подигнување на свеста кај популацијата за придобивките од 

редовната физичка активност врз нивното здравје, едукација за применување на правилен начин на 

исхрана и внес на течности, промоција на здрав животен стил и здрави животни навики со сооедветна 

едукација и тренинг и континуирано следење на здравствената состојба, со цел рано откривање и 

превенција од болести се од особено значење за зачувување и унапредување на здравствената состојба 

кај популацијата. 
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LIGHTING DESIGN OF MUSEUM SPACES 
Vangel Dunovski, PhD 

MIT University -Skopje, Macedonia vduni@mt.net.mk  

 
Abstract: Museum (from starogrch. Μουσεῖον = "House of Muses") is an institution that takes care of 

collections of artifacts and other objects of scientific, artistic, cultural or historical importance and makes 

available to the public in shop windows and other settings that can be permanent or temporary. The exhibition 

rooms are the main facilities in this group, and in the museum. They are required to protect the exhibits from 

theft, fire, sun, moisture and dust and show exhibits the most favorable way. According to the method of 

displaying the exhibits exposed areas are divided into rooms for Studium (drawings, etching and others.) Stored 

in display cases and rooms with exhibits that stand freely in the room (paintings and sculptures). Exhibits should 

be seen as a whole and without fatigue. It determines a certain size, shape and layout of the premises. Another 

important condition to gain full insight into the exhibits, exhibition spaces is to be well and properly lighted. In 

a word, lighting is crucial for successful interaction generated in a confined space. 

Keywords: museum, institution, collections, artifacts, art, building.  

  

ДИЗАЈН НА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА МУЗЕЈСКИ ПРОСТОРИ 
Проф. д-р. Ванѓел Дуновски 

МИТ Универзитет – Скопје, Република Македонија vduni@mt.net.mk   
 

Резиме: Музеј (од старогрч. μουσεῖον = „дом на музите“) е установа што се грижи за збирки на 

артефакти и други предмети од научно, уметничко, културно или историско значење и ги става на 

располагање за јавноста во витрини и други поставки кои можат да бидат трајни или привремени. 

Изложбените простории се главни простории во оваа група, а и во целиот музеј. Од нив се бара да ги 

заштитат експонатите од кражби, пожари, сонце, влага и прашина и да ги прикажат експонатите на 

најповолен начин. Според начинот на прикажување на експонатите, иложените простори се делат на 

простории наменети за студиум (цртежи, бакрописи и др.) кои се чуваат во изложбени витрини и 

простории со експонати што стојат слободно во просторијата (слики и скулптури). Изложбените 

експонати треба да се гледаат во целина и без замор. Тоа условува една определена големина, форма и 

распоред на просториите. Друг важен услов за да се добие целосен увид во експонатите, е изложбените 

простории да се добро и правилно осветлени. Со еден збор, осветлувањето е пресудно за успешно 

остварена интеракција во еден затворен простор. 

Клучни зборови: Музеј, установа, збирки, артефакти, уметност, објектот. 

 

1. Вовед 

„Музеите се места каде дизајнот на осветлувањето е критично за целосното доживување при 

посетата на објектот.“                                                                                                                                               

(Лоу, 2009). 

Истражувањата во областа на техничката илуминација се основани врз многубројни анализи на 

осветлувања во повеќе музеи низ светот. Овие истражувања се од пресудна важност за разбирање на 

комплексноста на осветлувачкиот дизајн во еден музеј. Тие ги евалуираат квантитативните и 

квалитативните аспекти на дизајнот на осветлување во овој тип на објекти. 

Сл1. Осветлување на изложбен простор  
   
2 Дневна светлина 
Потребно е насекаде во светот, дневната светлина да допира 

до внатрешноста на музејот, затоа што едноставно, 

човечкото око реагира многу подобро на природна светлина. 
 

"Дневната светлина може да биде користена како 

импактен ефект со цел да го драматизира и оживее 

дизајнот на секоја градба“ 

(Де Кара, 2007). 

Природната светлина многу често е користена во 

интерактивен затворен простор. Временската сезона, 

позицијата на самата градба како и делот од денот, се едни 

од најголемите фактори кои директно влијаат на дизајнот на светлината и на тоа како човекот го 

mailto:vduni@mt.net.mk
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доживува просторот во кој се наоѓа. За да се проектира видот и количината на дневна светлина мора да 

се разбере начинот на кој истата делува врз предметите. Факторите како рефлексијата, сјајот, 

прилагодувањето и претставувањето на еден простор треба секогаш темелно да се анализираат. Според 

тоа, градацијата и пропорцијата се едни од најважните услови кои секогаш треба да се земаат во предвид 

при анализирање на музејскиот простор. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Сл.
2. 

При
мери на зенитално природно осветлување 

Самата висина на таванот, како и длабочината на просторијата директно се поврзани со 
количината на апсорбираната дневна светлина условувајќи го нејзиното влијание врз 
перцепцијата на обликот на изложените предмети. Количината на дневната светлина како и 
начинот на кој е филтрирана креираат неколку различни ефекти во однос на геометријата и 
волуменот на внатрешниот простор. Како на пример, доколку собата е мала, со висок таван и 
огромно количество на светлина, ќе биде перцепирана како голема просторија. Доколку пак 
собата е голема, но има низок таван, а со тоа и мало количество на дневна светлина, 
просторот може да биде дефиниран како притеснет и намален. Освен тоа, положбата на 
прозорците, отворените делови од една просторија, исто така му даваат разноликост на 
дизајнот на светлината. 
Внатрешните материјали и финалната обработка секогаш треба да бидат внимателно 
селектирани со цел да придонесат за естетиката на дадениот простор. При навлегување на 
дневната светлина во просторот, неправилно избраната обработка на ѕидовите може да доведе 
до зголемен број на рефлективни површини и да предизвика негативен ефект, земајќи во 
предвид дека материјалите кои се премногу сјајни премногу агресивно се однесуваат 
наспрема пропуштената светлина. 
Дизајнот на осветлување првенствено треба да се приспособи на динамичноста на дневната 
светлина со цел соодветно да се користи изворот на светлина во креирањето на интерактивен 
и комфорен внатрешен простор. Ова е од голема важност за осветлувањето на музеите. 
 

Сл.3. Зенитално осветлување во North Carolina Museum of Art, САД 
 

Иако дневната светлина придонесува за 
амбиентот на просторот, треба да се земе 
во предвид дека оваа светлина претежно 
има негативен ефект доколку е во 
директен контакт со артефактите. Знаеме 
дека природната светлина има високо 
ниво на UV зраци, кои се познати по тоа 
што можат лесно да уништат површини од 
текстил, маслени бои, хартија и други 
материјали. Презервацијата на 
артефактите е од примарна важност, 
поради што при проектирање на 
музејските простории, местоположбата 
на поставките го диктира начинот на 
искористување на дневната светлина. 
3.  Вештачко осветлување 

Во музејските простории се користат повеќе видови на осветлување со цел да се добие подобра 

видливост, да се акцентираат одредени материјали и текстури, како и да се придонесе за комплетниот 
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амбиент во просторијата. 

Повеќе видови на вештачко осветлување е користено во внатрешните простории, Во рамките на 

внатрешното вештачко осветлување спаѓаат – електрични и флуоресцентни осветлувања, халогенски 

светилки, фибер-оптичко осветлување, ЛЕД осветлувања и други. 

За оптимално илуминирање на артефактите, најчесто се користат халогени и ЛЕД светилки, доколку е 

потребно одреден издвоен предмет да биде осветлен, или рамномерно, неонско осветлување, доколку е 

потребно поголема група на предмети да оформуваат една целина. Додека пак, електричното, компакт 

флуоресцентното, халогеното и природно-оптичкото вештачко осветлување се најчесто користени во 

кабинети и за осветлување меѓу полици. 

 

 
 

Сл.4. Пример за вештачко осветлување со халогенски светилки 

 

Видот и интензитетот на светлината, како и нејзината насоченост се од клучно значење за оформување 

на комплетната визуелна перцепција на артефактот. Светлосните извори треба да бидат така поставени, 

упадниот агол да одговара на природното осветлување. 

 

4. Интензитет на осветлување 

Интензитетот на самото осветлување зависи од видноста како и достапноста на внатершниот простор на 

поставката. Квантитативните количини на светлина во музеите се одредуваат според видот на 

изложеноста, колекцијата, акумулирањето и управувањето со истите. Видот на артифактите во музејот е 

од голема важност за одредување на количината на осветлување и експонирањето на светлината врз 

објектите. Сепак крајната цел на еден музеј е правилно изложување на материјалот со помош на 

светлина, со цел да може посетителот да има јасна слика за истите. IESNA (Illumination Engineering 

Society of North America) ги рангира музејските поставки во три групи во однос на потребната светлина 

за оптимално илуминирање. 

- Силно сензитивни поставки – предмети за кои е потребен мал интензитет на осветлување (50-100 lux) 

- Умерено сензитивни поставки – за кои е потребно осветлување од 150-200lux 

- Благо сензитивни поставки – предмети за кои е потребен поголем интензитет на светлина (>200lux) 

Освен горе наведената класификација, исто така и сигурноста на артефактите е од голема важност за 

одредување на мерката на количина на осветлување, како и прилагодување кон амбиентот во 

целокупниот ентериер на музејот. Фактори кои влијаат врз интензитетот и начинот на осветлување се и 

бројот на очекувани посетители во одредено време, како и демографските карактеристики на 

посетителите (постарите лица имаат поголема потреба за посилно осветлување кое им овозможува 

поудобно разгледување на артефактите во музејот). 

5. Стилови на извори на осветлувања (луминиари) 

Постојат повеќе стилови на извори на осветлувања вклучувајќи директни, индиректни, дифузни, 

директно-индиректни, асиметрични, прилагодливи и извори кои испуштаат светлина директно на 
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земјената површина во внатрешноста на градбата (downlights, претежно спаѓаат во групата на директни 

осветлувања). 

Индиректните осветлувања проектираат светлина која се одбива од површината на таванот или 

ѕидовите и се прекршува низ целата просторија. 

Дифузните осветлувања проектираат светлина на сите страни индиректно, ова осветлување можеме да 

го сретнеме во стилови на голи ламби, свеќници и друго. 

Директно-индиректни осветлувања проектираат светлина од горе и од долу, но никогаш на страна. 

Овој вид на осветлување можеме да го видиме во повеќе столни ламби. Директно-индиректното 

осветлување може да биде полу-директно или полу-индиректно зависно од пропорциите на горното и 

долното осветлување. 

 

Сл5. Шематски приказ на еднострано 

и повеќестрано асиметрично 

осветлување 

 

Асиметричното осветлување 
вообичаено е дизајнирано за 

специјални нанесувања. 

Асиметричните горни осветлувања се 

индиректни осветлувања со посилна 

проекција во една насока. 

Прилагодливо осветлување е 

претежно директно осветлување чија 

проекција на светлина може да биде прилагодена во насоки различни од дадената.  

Ова светло е често користено поради способноста да биде изменето за потребите кои ги диктира 

просторот. 

 

6. Визуелна адаптација и акомодација 

Визуелната адаптација е всушност временскиот период кој му е потребен на човечкото око да се 

прилагоди на новите опкружувања. Според ова, окото ја има способноста да го смени фокусот на 

објектот кој го набљудува и да направи приказна од информацијата која ја прима во дадениот момент. 

Овој процес е наречен акомодација 

или подесување. 

 

Сл.6. Искористување на 

акомодацијата на окото за 

манипулација на перцепцијата, 

Michiru Tanaka, Mitsuo Aida Museum, 

Јапонија. 

 

Промените кои настануваат од високи 

во ниски осветлувања можат многу 

лесно да ги афектираат присутните 

посетители во музејот, зависно од 

нивната старосна граница како и 

нивните визуелни способности. Затоа, 

дизајнерот на осветлувањето, мора секогаш да го има во предвид и да го анализира однесувањето на 

посетителите и нивниот начин на интеракција со поставката, со цел да овозможи перфектна визуелна 

перцепција. 

“Постојат граници на количината на осветлување на кое окото може да се прилагоди во било кое време, 

додека просториите во кои светлината е повеќе намалена може да доведат до потешкотии за да се следи 

изложбата. Адаптацијата одзема цели осум минути за човечкото око да се адаптира на промени, додека 

пак екстремните промени од светло на темно му одземаат дури и до еден час на окото да може целосно 

да се адаптира.” (Вилсон,32). 

Според тоа, перцепцијата на светлината е динамичен процес и потребна е правилна и рамномерна 

градација со цел да му се помогне на окото при акомодацијата и пореално согледување на предметите. 
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7. Фактори кои влијаат врз дизајнот на осветлување 

За да се оствари успешен дизајн на осветлување, архитектите имаат во обзир одредени стандарди кои се 

однесуваат на осветлување на простор, објекти и намери. Топлината на боја, репродукцијата на боите, 

текстурата, формата, гледните точки, слоевитото осветлување и одржувањето се фактори кои 

придонесуваат кон целосната презентација на сликата. Разбирањето на овие фактори му дозволува на 

дизајнерот на осветлување да ги обедини осветлувачките елементи со архитектонски оформениот 

простор со цел да се креира ефективен и функционален дизајн за да го оствари интересот и целосното 

доживување на гледачот. 

Репродукцијата на бои : ја определува вистинската нијанса која се презентира пред изворот на 

светлина. Природното осветлување ги има најдобрите својства на репродукција на бои. Според индексот 

на репродукција (Color Rendering Index), природното осветлување има најголема вредност – 100CRI. 

Репродукцијата на бои е тесно поврзано со целта за која просторот е употребен. Mузеите имаат потреба 

да користат висока репродукција на бои за човековото око да реагира во согласност со нив. Основите на 

дизајн на осветлување предложуваат репродукција од 80 до 100 CRI за работни места, продажни салони 

и музеи. Паралелно со ентериерот на музеите, прикажаните дела мора да имаат висока репродукција на 

бои а севкупното осветлување последователно може да има помал CRI. Покрај репродукцијата на боите, 

постојаноста на боите мора да биде земена во обзир. Во музеите, доследноста на боите е многу важна за 

изложените дела да бидат претставени со вистинската боја. Материјалите и завршната обработка ќе 

изгледаат различно изложени на различни видови вештачки светлински извори. Во музеите, артефактите 

и изложените дела се примарниот фокус. Бојата на позадината и на окружувањето на објектите може да 

ја измени бојата присутна на артефактите. 

 

„Интерпретацијата на боите зависи од спектарот на бои на изворот на осветлување, рефлективните 

својства на површината и контекстот“.                                                                                                                           

( Еган, 2002). 

Контекстот се однесува на доживувањето и очекувањата од индивидуата со нормална визија на бои. 

Целта на музеите е да ги зачуваат артефактите и да ги едуцираат гледачите за нивното историско 

минато. Дизајнерот на осветлување мора да ја разбере намерата и употребата на бојата во просторот за 

да го акцентира и одржи доживувачкиот ефект во изложбата . На пример, усвитени светла 

репродуцираат црвени и жолти тонови подобро од сини. Под усвитени светла сините бои ќе изгледаат 

безживотно и досадно, додека црвените и жолтите бои ќе бидат акцентирани и значително посветли. 

Флуоресцентни светла имаат поголема репликација на бои. Со такво осветлување, сите од наведените 

бои (црвена, сина, жолта) ќе го имаат истиот интензитет и тон. Некои видови на светла може да 

компезираат за менувањето на боите и дисторзијата. Успешен осветлувачки дизајн на музеите ја 

подразбира правилната употреба на боите и како осветлувањето има влијание врз употребата на тие бои. 

Температурата на боите : е друг фактор на осветлувачкиот дизајн кој објаснува како светлото може да 

делува топло или ладно. Келвин е соодветна мерка за мерење на температурата на боите на скала од 0 до 

8000К. Топли бои се во рамките од 2500 до 3500 и во нив спаѓаат од жолти до црвени тонови. Оваа боја 

е примена како „топла и удобна.“ Усвитените светла и натриумски светла под висок притисок, како и 

други светла во рамката од 2950-4100К исто спаѓаат во категоријата на топли бои. Ладно светло варира 

од сини до бели тонови. Чувството на ладно и воздржано соодвествува во границите од 3600 до 8000К. 

Повисоки температури на бои се употребуваат во специјални апликации каде се издвојува една боја. 

 

„Осветлувачкиот дизајн остварува композиција и разбирање на визуалните естетики преку слоевито 

светло. Секој слој на светло има посебна задача. Сите слоеви комбинирани заедно ја играат улогата во 

создавање на целосен кохезивен дизајн.“ .                                                                                                                   

Карлен, 2007) 

Во осветлувачкиот дизајн на музеите, амбиентот, функцијата, фокусот и декорот се сите слоеви кои 

придонесуваат за целосната естетска слика на просторот. Амбиентното осветлување е целосното 

осветлување на просторијата. Овој тип на осветлување го овозможува движењето низ просторот и е 

помалку важен од останатите типови. Функционалното осветлување е осветлување кое се користи за да 

се работи, чита или пишува. При ваков тип на осветлување се употребуваат висечки фокусирани светла. 

Со мало амбиентално осветлување и високо функционално осветлување, просторот добива 

подраматично доживување. Со високо амбиентално осветлување и мало функционално осветлување, 

просторот ќе добие поопуштен и повесел карактер. 
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Сл.7. Графикон на сила на осветлувањето 

(CRI) и температура на боите произведена 

од најчестите светлосни извори 

 

Фокусните светла се примарно употребени 

во истакнување на одредени карактеристики 

или изложени дела. Архитектура, уметнички 

дела, продажни излози и рекламни простори 

се истакнати со фокусни светла. Главната 

идеја позади фокусното осветлување е да се 

привлече вниманието кон објектот или 

деталот а не кон непосредната околина. 

Насоченото осветлување е чест вид на 

фокусно осветлување. Декоративното 

осветлување се смета за „накитот на 

архитектурата.“ Намената на ова светло 

претставува украсување на просторот а не 

извор на светлина. Во вакви светла спаѓаат 

украсните висечки лустери, површинските и 

скриените светла. 

Комбинацијата на слоевите на осветлување, во различни тонови и видови на светлина го создаваат 

целосниот осветлувачки дизајн. Сите овие слоеви треба да бидат усогласени за да се оствари 

хармонична и кохерентна илуминација на музејот. 

 

8. Одржување 

Осветлувачкиот систем е често многу комплексен, но со намалување на бројот на светла и инсталирање 

на повеќенаменски извори на осветлување може лесно да се одржува успешен осветлувачки дизајн. Во 

процесот на избирање на осветлувањето, треба да бидат земени во обзир складирањето и трошоците на 

менување. Покрај типови и извори на светлина, локацијата на светлата е многу важна за одржување на 

светлото и негово пренасочување. Линдгрен објаснува како светлата ќе мора да бидат сменувани и 

изворите на осветлување може да бидат лоцирани далеку од местото на прикажување. Оддалеченоста е 

поради тоа што дел од изложените дела се трајни или тешки за преместување. Во обид да се одржи 

интегритетот на осветлувачкиот дизајн, осветлувањето мора да биде лесно достапно за одржување и 

променување.  

 

9. Заклучок 

Посетителите во музејот се критични компоненети во анализирањето на дизајнот на осветлување. Целта 

на истражувањето на дизајнот на осветлување на музејот е да се искусат различните типови на музеи, да 

се изложат визуелните ефекти од осветлување на внатрешните простори, да се споредат осветлувачките 

естети и визуелни карактеристики, да се забележат нивоата на осветлување и да се издвојат разликите и 

сличностите во осветлувачкиот дизајн. 

Квантитавното мерење на светлото е спроведено со направа за мерење на светлина и се спроведува на 

неколку места од изложбените салони. Се забележуваат и видовите на светлата и методот користен во 

осветлувањето. Покрај квантитативните мерки, се извршува и квалитативна анализа на осветлувањето на 

музеите. Во неа се вкучени: вкупното естетско и интерактивно доживување на музејот, психолошки и 

физички елементи кои учествуваат во градење на истото, природни и вештачки светлосни дизајни кои се 

применети, и севкупниот амбиент. 

Осветлувањето на музеите и галериите игра клучна улога во способноста на посетителот да ги 

восприеми и да ги ужива поставките во музејот и целосниот изглед на зградата. Со цел да се оствари 

успешен систем на осветлување, архитектот мора да ги задоволи многуте конфликтни потреби на 

просторот. Примарната грижа е ефективно да се осветлат уметничките дела и артефакти, што може да 

биде тешко изводливо поради законските стандарди за заштедување на енергија присутни кај повеќето 

земји во светот, кои наредуваат помалку од 150 lux во некои изложбени простори. На оваа грижа 

придонесува и потребата да се задоволи визуелниот комфорт на посетителите. 

Недостатокот на грижа за визуелниот комфорт на посетителите од страна на архитектот може да 

претставува потенцијален хендикеп во доживувањае на приложените дела. Драстични варијации во 

светлосни нивоа од еден до друг изложбен простор или од надворешен во внатрешен простор може да 

има негативен ефект врз можноста на посетителот да го доживее делото поради природата на 
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човековото око која тешко се адаптира на промените на осветлувања. Остри контрастни светлосни нивоа 

помеѓу осветлен влез и темна галерија може да бидат многу вознемирувачки и потенцијално болни за 

очите. 

При осветлувањето мора да се обрати внимание максимално и рационално да се употреби природната 

светлина поради позитивниот ефект кој го има на просторот за разлика од вештачкото осветлување. Ова 

е многу важно бидејќи квалитетот на осветлувањето може да има ефект врз индивидуалната емотивна и 

психолошка состојба на посетителот која може да биде искористена да се манипулира врз перцепцијата 

на делото. Користење на еден ист по интензитет светлосен систем иако може да пружи удобност во 

перцепцијата и погледот, често знае да биде досаден и да го доведе посетителот до губење на интерес. 

Одредени стратегиски варијации на светли нивоа, и покрај тоа што можат да предизвикат неудобност, 

може да одиграат клучна улога во перцепцијата бидејќи се визуелно попривлечни за посетителот. Тука и 

лежи предизвикот на секој архитект - да се оствари совршениот баланс помеѓу визуелната удобност на 

посетителот и визуелната привлечност на самиот простор и дело. 
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FORMATION OF A SELF-IDENTIFICATION  WITH THE CHILD OF 

PRESCHOOL AGE THROUGH THE BULGARIAN CHILDREN’S FOLKLORE 

GAMES 
Julia Doncheva, PhD 

University of Ruse “Angel Kanchev”, Republic of Bulgaria, jdoncheva@uni-ruse.bg 
 

Abstract: In relation to the communication, education and to the formation of a child’s personality we more 

often asking the questions: What would effectively help? Are we searching at the right place? Where is the key? 

Is it time to turn to our “roots” because as the people say: “A tree without roots cannot live!”?! 

The Bulgarian children’s folklore games are a part of the cultural national (the so called non-material) 

heritage and wealth of our nation. Some of the games like for example The King-The Portal, Pots and Tag are 

also present in Russia, Turkey, the Czech Republic, Ukraine and Moldova. In the different countries the games 

have different names and slightly different rules. We can observe a trend for the return of those games in the 

active part of the children’s lives (in the work of the preschool teacher) due to the fact that they develop certain 

not only motor skills but also mental constructs in a psychological-pedagogical aspect. 

As a preparatory stage (an inclusive transition) to school, the preschool teacher has to overcome some 

serious challenges, related to strengthening the physical as well as the mental health of the children. In this 

complex activity also come the problems, connected to the preparation of the adolescents for the real life- their 

socialization and adaptation. Here, a particular significance has the work done on diagnostics of development of 

the cognitive processes, which form the basis of personal development. The game activity provokes the interest 

to the successful acquiring of new knowledge and consolidation of old knowledge; it also provides the learning 

of new skills, competences and habits, related to the full development of the children. 

Keywords: Self-identification, socialization, preschool age, Bulgarian children’s folklore games 

 

ФОРМИРАНЕ НА „АЗ“-ИДЕНТИФИКАЦИЯ У ДЕТЕТО ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА 

ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИТЕ ДЕТСКИ ФОЛКЛОРНИ ИГРИ 
д-р Юлия Дончева 

Русенски университет “Ангел Кънчев“, България, jdoncheva@uni-ruse.bg 
 

Резиме: Във връзка с общуването, с възпитанието, с формирането на детската личност все по-често си 

задаваме въпросите – Кое/какво би помогнало ефективно? Търсим ли на правилното място? Къде е 

разковничето?  Не е ли време да се обърнем към „корените“ си, защото както казва народът: „Дърво без 

корен не може!“?! 

Българските детски фолклорни игри са част от културното национално (т. нар. нематериално) 

наследство и богатство на нацията ни. Някои от тях като например Кральо Портальо, Гърненца, 

Гоненица и други се срещат и в Русия, Турция, Чехия, Украйна, Молдова. Там те са под друго име и с 

малко по-различни правила. Наблюдава се тенденция към завръщането им в активната дейност на 

живота на децата (в работата на предучилищния педагог) поради факта, че тези игри развиват 

определени не само двигателни, но и психични конструкти в психолого-пегагогически аспект.  

Като подготвителна степен (интегриращ преход) към училище в детската градина на учителя му 

се налага да преодолява сериозни предизвикателства, свързани както с укрепване на физическото, така и 

на психическото  здраве на децата. В тази комплексна дейност са и проблемите, свързани с подготовката 

на подрастващите за живот - социализирането на децата и адаптирането им. Тук особено значение 

придобива работата по диагностика  развитието на познавателните процеси, които са в основата на 

личностното развитие. Игровата дейност провокира интерес към успешно овладяване на нови знания и 

затвърдяване на стари, осигурява  усвояването на умения и навици, способности, компетенции, свързани 

с пълноценното им развитие. 

Ключови думи: „Аз“-идентификация, социализация, предучилищна възраст, български детски 

фолклорни игри 

 
INTRODUCTION 

In the universal, global plan, a typical feature of education is the continuity and integration between the 

past, present and future. The past accumulates experience and ideas, the present gives meaning to them, uses and 

interprets them and, in this way, it creates preconditions for progress in the future. 

The current educational process, in all its actuality, can be viewed as an intermediate unit in the 

universal path of the education as a social phenomenon. It “peers” into the past to find the rational and the 

mailto:jdoncheva@uni-ruse.bg
mailto:jdoncheva@uni-ruse.bg
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meaningful, to improve it and to provide it to the future in a more rational way. The appearance of the education 

of the generation today depends to a certain degree on the relationship between the present and the past 

educational process. When this relationship does not exist, when the meaningful and logical integration of the 

present with the future is broken, then the effectiveness of the educational interactions in the actual educational 

environment “suffers”. 

To fulfill its purpose, the nowadays education has to be familiar with, to apply and to enrich the 

experience and the successes of the education of the past. 

Why exactly the Bulgarian children’s folklore games? Which makes them so important, significant, up-

to-date, entertaining, interactive, more special compared to the other types of games- story-role play games, 

constructive-technical, didactic games, for example? 

The answer to these questions is comprehensive, extensive, occupying in countless areas of the 

scientific world such as didactics, pedagogy, andragogics, psychology, medicine, local history, mystique, 

physical culture and sports (physical activity), music, creativity, nature (ecology), history, ethnography, folklore 

and others. 

 

SUMMARY 

The child acquires opportunities for participation in the creative game on the border between early 

childhood and preschool age. During the second half of the preschool period this activity becomes primary- 

leading, creating the most favorable conditions for personal development. On its status and importance, the 

game activity takes fundamental place. This process is socially conditioned, because in the game the child 

reflects its social experience in a summarized way. 

The folklore games are characterized by their emotional saturation and by their functional load. They 

enrich the thought processes and are means for the development of physical skills, for fostering creative thinking 

and a number of moral-volitional qualities- mutual help, friendly relations, honesty, responsibility, strong will 

and others. 

The examination of the conceptual paradigm of the Self-identification and of the mental processes 

(perception, attention, thinking and imagination) in preschool age (5-7 years old) are connected, measurable 

with the game activity as a whole and are situated on the: “Child’s entering kindergarten and its inclusion in a 

group together with other children of the same age change the social situation of its development. Up to this 

moment it is determined by the “child-adult” relationship. Now, the relationship “child-child” is also added to 

the situation. This leads to a change of the whole relationship system of the child towards the outside world and 

towards itself. In the kindergarten group on the initiative of the children and on a voluntary basis sustainable 

child unions are formed, and also possibilities for the independent establishment and regulation of relationships 

between equal partners are created. The children are confronted with the need to assess and compare their 

behavior with the behavior of others, to observe social norms and to test different strategies for interaction. The 

inclusion of boys and girls in a group provides different role models, which carry the features of the opposite-

sex behavior. These models have a particular, specific importance as they belong to children of the same age, in 

other words, they are emotionally more significant and accessible to the children. In such a way the child group 

becomes an important social mediator, through which the child transfers and enriches the mastered in the family 

stereotypes of gender-role behavior, participating in specific game and real-life relations”
318

 [6]. 

 

The Self-identification: In the English language the word “I” is always written with a capital letter! This is a 

spelling rule but when considering this it is possible to find another context. The “Self” is a unique personality 

separated from the others, from the group. The “Self” is a personal identity of the individual. The “Self” can be 

seen both in individual and in group manifestations, in order to stand out from the rest (to fit in with the others) 

or to depersonalize from the others. Namely due to the fact that the game is a group activity, through it the 

whole arsenal of the interaction and relationship of the child with the environment can be examined, starting 

from the child’s level of adaptation in the group, strategies for conflict resolution, leadership qualities, its 

communication skills, aggressive tendencies, the level of speech development, the development of the 

perception sphere, development of symbolic thinking in relation to the roles of “Who (what) am I?” and “Who 

(what) I would like to be in the future?” gives the opportunity to examine the child’s self-evaluation… and 

many other things. When it comes to the game (the game culture) V. Gyurova introduce the term a 

“phenomenon”: “The game culture as a complex phenomenon is connected to the rationalization of one’s own 

existence “Who am I”, “What would I like to become”, “Who would I like to be”. The answer to these questions 

comes with the creation of a world without compulsion, without intent, without a scheme. In this personal 

creative act, through the phenomenon game culture and its concrete manifestations, mutual compliance and 

                                                           
318

 Vitanova, N. (2006), Diagnostics and formation of behavioral potential in children and adolescents, Sofia. 
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accident, social and communicative behavior of the child in ethnical, emotional-volitional and cognitive spheres 

of culture”
319

 [2, p.43]. In the game of the child there is a very strong psychoanalytical element, in other words 

in the game the child projects its inner “Self”. The things that the child cannot express in an official manner, it 

expresses through the game. Through it the child could unconsciously extract and express emotions that it 

cannot deal with, that suppress and frighten it. Through the choice of different roles the child will present itself 

as it is not, but as it wishes to be. 

The life of each person represents a series of endless discoveries, related to receiving, processing and 

transmission of new knowledge about oneself and the world around. The processes of self-awareness and self-

evaluation are built on the basis of comparison with the others. The “Self”-conception is a subject analyzed in 

modern scientific developments of our and foreign scientists. It is exposed briefly here. The need of its 

clarification is necessary in order to answer the question “Why, what is the function of the self-awareness of the 

subject?” Otherwise, it is impossible on the empirical level to search for the relation between these phenomena 

in their most common staging, without taking into account the level of their concretization and specificity. The 

self-awareness motivates the activity (in order to obtain a result, activities are required), participates in the 

choice of purposes and means for the satisfaction of a need (for example, the small child tests different options- 

the girls are fluttering with their eyes in order to get the desired thing: “Petyo, give me that toy… and Petyo 

gives her the toy, can he resist?!”) The self-awareness also provides the self-control (“If I keep hiding behind the 

pillar/tree, they will not be able to find me and in this way I will be the winner”, when it comes to the Hide and 

seek game, for example.) It also determines the interpretation of one’s own experience and the perception of the 

others (the older boys are better than me at the “Chilik” game because they are bigger). Furthermore, it appears 

to be a significant source of our expectations (but I will also become like them, I will grow up and become 

better at the game/s). The self-awareness maintains the inner unity and coherence, organizes the mechanisms for 

defense of the personality from the traumatizing experiences. It also actively affects the imagination (I can and I 

do imagine myself as a “guard” and as a “thief”) and the freedom of the actions (I can also do this). According 

to R. Stamatov the “Self”-conception is expressed through the attitudes that the child has towards itself. The 

“Self”-conception is a complex formation, which includes cognitive, emotional and behavioral components. The 

“Self”-conception is developed through the processes of self-awareness and self-evaluation”
320

 [5, p.253 ]. 

It is important to underline that in the present research the personality of the child is considered that 

basic system, in which the self-awareness as a process (together with its products) as well as the individual, 

personal, creative and cognitive abilities appear its leading structural elements. The genetic perspective, which 

extends the principle of development on the ontogeny, overcomes the functionalism and mechanism and gives 

the opportunity to track the mental transformations and innovations, starting from the genesis of mental 

structures. Their functional ensembles do not only have separate functions for the adaptation of the child to the 

reality, but they are also at the basis of the activity, the transformer of the objective environment, the engine of 

mental development. From this perspective Valon justifies the thesis of ontogeny as a constant autonomy 

gaining of the personality. This process is organized through the interaction of the developing child with the 

surrounding people, its differentiating from them and the discovery of one’s “Self”
321

 [1]. 

 

Mental processes: In the different age periods of the child different mental processes are most actively and 

consistently being developed- in the infancy period (from birth to the age of 1 year) the senses are developed; in 

the early age (from 1 to 3 years of age) the development of the speech is fostered; in the preschool period 

(between 3 and 7 years of age) the perception and memory are rapidly developed; and during primary school 

age (from 7 to 11 years of age) the thinking is developed. The inclusion of games and exercises for the 

development of the cognitive processes and the speech in the learning process supports not only the mental 

development, but also reconstructs the motor skills, provides speed, rationalized remembering and reproduction 

of motor skills, skills for independent decision-making and activity in the conditions of a rapidly changing 

surrounding environment. From the Bulgarian children’s folklore games such can be: “Me, the left leg…”, “My 

body”, “Without a chair”, “Giants and dwarfs”, “The hen with the chicks”, “Cat and mouse” and many 

others. 
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 Gurova, V. (2000), Pedagogical technologies in the  interaction gaming, Sofia. 
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 Stamatov R. (2000), Child psychology, Textbook, Plovdiv. 
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 Doncheva J. (2014), Consolidating functions of Bulgarian children's folk games in preschool, Ruse. 
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Perceptual processes- sense and perception: The perceptual processes
322

 are generated by the sensory organs- 

vision, hearing, touch, smell and others. Thanks to these processes the person discovers the panorama of the 

surrounding world with all its splendor of phenomena and features- sounds, scents, flavors, colors, forms and 

temperature characteristics. Properties of the perception are: rationalization, generality, objectiveness, integrity, 

specific structure, selectivity, constancy. The perception has a leading role in the cognitive processes during the 

preschool age. Its formation ensures and guarantees the successful generation of new knowledge, speed in 

absorbing new information, adaptation to a new environment, full physical and mental development. In this 

direction, some of the Bulgarian children’s folklore games can be successfully applied: “I have”, “A mouse 

boiled porridge”, “Cheerful child”, “Grandma give me fire”, “Chicken”, “Question mark”, “Snowman”, 

“Pictures in the snow” and many others. The formation and the dynamics in the development of the specialized 

perception ensure the combination of the ideomotorics and the psychophysics in the games. 

 

Attention: The attention is a mental process which aims at directing and focusing the mind on a particular object 

while simultaneously distracting the mind from other objects. When it comes to the other mental processes the 

attention plays the role of an organizer. It is included in all cognitive processes. This process can successfully be 

supported by the following Bulgarian children’s folklore games: “Giants and dwarfs”, “Without a chair”, 

“Burn, burn towel”, “Pots”, “Tag”, “Where is Mishe’s shoe?”, “I am observant” and others. 

 

Interests: In the beginning of the preschool age the attention of the child reflects its interest towards the 

surrounding objects and the performed activities. The main changes that occur in the attention are expressed in 

the fact that for the first time the child begins to direct the mind, to direct it to particular objects. It should be 

taken into account that in itself the development of the involuntary attention does not lead to the emergence of 

the voluntary attention. The latter is formed because of the targeted guidance of the adults, with the help of 

verbal instructions and reminders, as well as with the use of visual aids which help the child to focus. In this 

regard with developing functions the following Bulgarian children’s folklore games can be used: “Horse”, 

“Doll”, “My body”, “My finger”, “We are going on a tour”, “Footsteps in the snow” (or “Trackers”), “The 

clever mouse” (or “Grandma and the Mouse”) and others. 

 

Memory: Everything that we experience, everything that we see, hear, say, sense and feel can be stored for a 

long time in our memory. During the period of the preschool age the memory develops and becomes a process 

with dominant functions. Precisely at this age the children begin to be active in the field of sports activities 

(gymnastics, acrobatics, figure skating and dancing) (According to Ivanova, Popeska, Sivevska). The Bulgarian 

children’s folklore games that successfully foster the development of the memory are: “I have”, “I have two 

hands”, “Me, the left leg”, “Rope”, “Twice at the left”, “and Fingers ”,“ When we were…”, “Winnie the 

Gymnast”, “Question mark”, “Hands” and many others. 

 

Thinking: The thinking is the most important process of the cognition. Through the help of the thinking we 

receive knowledge that we cannot obtain with the help of the sensory organs. The thinking correlates the data 

received by the senses and the perception, compares them, differentiates them and reveals relationships between 

the phenomena surrounding us even when they are not physically present. The main type of thinking that the 

child has during the preschool age is the visual-figurative thinking, while during the period 6-7 years of age the 

child begins to form the so called verbal-logical thinking. Thanks to it the child is able to silently “replay” real 

actions. The games such as “Pretend”, “Without a chair”, “Tag”, “Freezing” and many others, in which the 

child plays a specific role determined by the story is exactly a product of this process of the thinking. 

 

Imagination: Thanks to the imagination a person can mentally imagine things that he/she has never even 

perceived. In the period between 5-6 years of age the child develops special sensitivity of the imagination. This 

is the transition from the involuntary memorizing and reproducing to the voluntary. Namely this represents the 

basis for the development of the creative imagination which provides the opportunity to create new images. The 

creative imagination of the child occurs mainly in the subject matter role play, moving, folklore games, such as 

for example: “The windmill”, “A truck was driving…”, “Grandma, give me light”, “Grandma glossed over”, 

“Fly, fly crow” and many others which create space for improvisation. 
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CONCLUSION 

 Another thing which is of an utmost importance is that the Bulgarian children’s folklore games could 

be and are successfully used in the methods, the complex means for correctional-educational work (correction, 

compensation, rehabilitation) and also they can be used with abnormal children. Practically-indicative with a 

high percentage of sustainable trend are the applications, the work with children with antisocial, anomalous, 

deviant behavior and all kinds of problems from the spectrum of the special pedagogy. They are used as a 

preventative and correctional tool when working with children with special educational needs starting from the 

preschool age across the whole continuum. Furthermore, they can be very successfully used in a multicultural 

environment for the socialization, adaptation, development of speech-communication skills of the bilingual 

children. 

 Through the games new aspects are unfolded, unused capabilities of the child personal potential are 

revealed, social and moral development, imagination, creativity, cognitive perception and learning, activity in 

all its aspects- cognitive, intellectual, motor, emotional and others. The games also foster the empathic attitude, 

reflection, assessment of the other, emotional satisfaction, and last but not least, a healthy way of living 

connected not only with what and how we eat, but also with how physically active we are. As mature and wise 

people, as parents and teachers, it is always good to have in mind what kind of example we give to the future 

generations. What do we bequeath, what spiritual inheritance do we leave to them, how do we preserve and 

transmit our national values such as the traditions, customs, lifestyle, culture, health?!
323

 [3,4].  

 I challenge my colleagues from the Balkan nations to join our efforts, to compare between ourselves 

the children’s folklore games, to preserve and disseminate our priceless non-material cultural heritage and 

wealth in order to give it to the present and to the future children, to THE GENERATION WITHOUT LIMITS. 
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BELLOWS ARTICULATION AS A METHOD FOR ENRICHMENT OF TIMBRE 

OF PERFORMANCE IN ACCORDION EDUCATION 
Diana Stancheva PhD 

Plovdiv University „Paisiy Hilendarski”, Bulgaria, dianahaus@abv.bg 

 
Abstract: Up to now, in Bulgarian methodological literature, the question of the timbre variety of musical 

performance in accordion in limited only to the use of the register switches, constructively embedded in this 

instrument. Based on facts, proven by the acoustics, the current paper presents the thesis, that the accordion is 

poor of overtones, therefore – it is an instrument, poor in terms of timbre and that the usage of the register 

switches can only partially compensate this disadvantage. An alternative is proposed, related to articulation. 

The paper indicates certain factors, influencing the perception of timbre on the basis of which a conclusion is 

reached that the ability of the accordionist to dominate over the processes of the life of the tone, both in terms of 

its beginning and end, and in its “interior”, along its whole sounding, is an important tool for management of 

timbres. Therefore, the more the performer is familiar with the principles of the formation of the sound, the 

more freely the articulation methods are used in all their combinations and nuances, the richer and more varied 

is its timbre palette. The bellows articulation and the bellows-and-fingers articulation are of a priority. Identified 

are the reasons for timber enrichment of sound when using bellows articulation, compared to the fingers’ one, as 

well as the bellows-and finger methods of sound forming when performing musical pieces in accordion.  

Keywords: accordion, bellows, articulation, timbre. 

 

МЕХОВАТА АРТИКУЛАЦИЯ КАТО СРЕДСТВО ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА 

ТЕМБЪРА НА МУЗИКАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО 

АКОРДЕОН 
Диана Станчева 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, България, dianahaus@abv.bg 

 
Резюме: В българската методическа литература до момента въпросът за тембровото разнообразяване на 

музикалното изпълнение на акордеон се отнася единствено до използването на конструктивно 

заложените в този инструмент регистри-превключватели. Въз основа на доказани от акустиката факти 

тук е представено твърдението, че акордеонът е беден на обертонове,  следователно – беден в темброво 

отношение инструмент и, че чрез използването на регистрите-превключватели само частично се 

компенсира този недостатък. Предложена е алтернатива, отнасяща се до артикулацията.  

Посочени са фактори, влияещи на усещането за тембър, въз основа на които е направен изводът, че въз-

можността на акордеониста да властва над процесите на живот на тона, както по отношение на неговото 

начало и завършек, така и във ,,вътрешността”, по протежение на цялото му звучене, представлява важ-

но средство за владеене на тембрите. Следователно, колкото по-добре изпълнителят познава принципите 

на звукооформяне, колкото по-свободно умее да използва артикулационните прийоми във всичките им 

комбинации и нюанси, толкова по-богата и разнообразна е неговата темброва палитра. С приоритетно 

значение е меховата и мехо-пръстовата артикулация. Посочени са причините за темброво обогатяване на 

звука при меховата артикулация в сравнение с пръстовата и възможностите за приложение на меховите 

и мехо-пръстовите способи за звукооформяне при изпълнение на музикални произведения на акордеон. 

Ключови думи: акордеон, мех, артикулация, тембър. 

 

1. УВОД 

В българската методическа литература до момента въпросът за тембровото разнообразяване на 

музикалното изпълнение на акордеон се отнася единствено до използването на конструктивно 

заложените в този инструмент регистри-превключватели. И тъй като акордеонът, използван в 

професионалното обучение, притежава много регистри, би могло да се предположи, че той е богат в тем-

брово отношение инструмент. Дали и доколко това е така? 

Според музикалната акустика, тембърът на даден тон зависи главно от броя на обертоновете, който брой 

се определя от масата на звучащото тяло и от дължината на пътя, който изминава звукът до излизане от 

инструмента.  

Акордеонът е беден на обертонове инструмент, поради малката маса на звучащото тяло (металните ези-

чета) и поради малката дължина на пътя, който изминава звукът. Така наречената „акустична кутия” 

(наричана в Русия „ломаная дека”, в Европа „Cassotto”) която удължава малко този път, и регистрите-

превключватели, чрез които даден тон може да звучи едновременно със своето октавово повторение или 

mailto:dianahaus@abv.bg
mailto:dianahaus@abv.bg
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утроение, са конструкторски решения, чрез които частично се компенсира този недостатък, без обаче да 

бъде преодолян изцяло.  

Затова акордеонистът трябва да се научи да използва доказания от акустиката факт, че нашето усещане 

за тембър, освен физическа има и психологическа основа. 

 

2. ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА УСЕЩАНЕТО ЗА ТЕМБЪР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

АКОРДЕОН 

Любопитен е акустическият експеримент, описан от Чарлз Тейлър в неговия труд „Физика на музикал-

ните звуци”. На магнитофонна лента било записано изпълнение на клавирно произведение. Както е из-

вестно, пианистът може да влияе само върху началото на тона, но губи власт над по-нататъшното му не-

избежно затихване. При възпроизвеждане на същото това произведение в обратна посока, т.е. пуснато 

отзад-напред, слушателите твърдели, че чуват звука не на пиано, а на някакви духови инструменти. 

Описвайки същия експеримент в „Музикална акустика” Емил Георгиев дори оприличава този звук на 

акордеонен. 

Тези факти навеждат на мисълта, че възможността на всеки акордеонист да властва над процесите на 

живот на тона, както по отношение на неговото начало и завършек, така и във ,,вътрешността”, по проте-

жение на цялото му звучене, представлява важно средство за владеене на тембрите. Следователно, кол-

кото по-добре изпълнителят познава принципите на звукооформяне, колкото по-свободно умее да изпол-

зва всички пръстови, мехови и мехо-пръстови артикулационни прийоми във всичките им комбинации и 

нюанси, толкова по-богата и разнообразна е неговата темброва палитра. 

Така например, пръстовото стакато съществено се отличава по тембър от меховото, което звучи по-ок-

ръглено, обемно, изпълнявано сякаш от дървен духов инструмент. С помощта на щриха подходящ музи-

кален материал може да наподоби тембъра на медни духови инструменти (фанфарите от „Танц на вой-

ниците” из Сюита No1 – Золотарьов), на мандолини или балалайки (тремоло с меха из същата сюита, ре-

петиционната техника в Парафраз „Уточка луговая” – Гридин), струнен оркестър (деташето в tutti от 

„Зима” – Вивалди), звънчета (меховото стакато във високата теситура от „Носи се лъчиста тройка” – об-

работка Дишев), човешки стенания (нетемперираното глисандо в „Седемте слова” – Губайдулина) и 

много други. 

Накратко, нашето усещане за тембър се влияе, освен от регистрите-превключватели и от начина, 

по който оформяме отделния тон по отношение на: 

- неговото начало и завършек; 

- динамическите промени по протежение на цялото му звучене. 

Нека разгледаме един и същ примерен музикален материал, изсвирен два пъти поред на един и същ 

(който и да е) регистър, но с различно звукооформяне, и изследваме последвалите различия в тембровата 

му окраска: 

 
Ако при първото изсвирване на тези ноти изпълнителят използва равномерна сила на въздушната струя 

чрез постоянно напрегнат мех и артикулира всеки акорд от пръсти, звукът има накъсан характер, кресли-

ва, „плоска” темброва окраска.  

Ако изпълнителят предварително натисне клавишите и ги отпусне едва след края на звученето на чет-

въртината с точка от втория такт, а пропуска и спира въздуха до езичетата поотделно за всеки акорд 

единствено чрез меха – всичко това при отворени клапи, тогава тонът придобива нова темброва обагре-

ност – звучи сочно, с особена мекота и обемност. 

На какво се дължи тази темброва промяна? 

 

3. ПРИЧИНИ ЗА ТЕМБРОВО ОБОГАТЯВАНЕ НА ЗВУКА ПРИ МЕХОВАТА АРТИКУЛАЦИЯ 

Сред всички други инструменти едва ли може да се открие някой, при който масата на звучащото тяло 

да е по-малка от тази на акордеона. Неговите метални езичета са като микроскопична детска играчка в 

сравнение със струните на пианото, арфата или щрайховите, тръбите на духовите инструменти или още 

повече – на органа. Същото може да се каже и за дължината на пътя, който изминава звукът до излизане-

то му от инструмента. Въздушният стълб в тръбите при духовите, както и струните на щрайховите 

инструменти звучат освен с цялата си маса и със своята половина, третина, четвъртина и т.н., като всяка 
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отделна частица произвежда множество хармоници (сред музикантите е добил приемственост терминът 

,,обертонове”), които остават да звучат в пространството толкова по-продължително след прекратяване 

на звученето на основния тон, колкото повече са на брой. Другите инструменталисти, а и слушателите 

изобщо, са свикнали с този своеобразен „ореол” от обертонове, който се „стопява” в пространството 

след края на основния тон, и очакват да го чуят и от акордеона. (Това важи не само за последния тон от 

пиесата или за края на по-големите й построения, а и за всички тонове, съставящи общия саунд на из-

пълнението.) Липсата на осезателно усещане за такъв „ореол” (поради по-малкия брой обертонове при 

акордеона) окачествява звука като сух, прав, безцветен, сякаш „изкуствен”. Когато акордеонистът прек-

рати този звук от клавиши (както бе описано изсвирването на горния пример по първия начин), усещане-

то за внезапно „отрязване” на тона, без отзвучаване на обертоновете, се засилва и това създава впечатле-

нието за сух и креслив тембър. Когато тонът зазвучава и спира при отворени клапи (втория вариант), се 

създава впечатлението за по-сочен тембър и обемност на звука, тъй като получената по този начин „ок-

ръгленост” на тона вероятно има някакъв аналог с плавно стопяващия се ореол от обертонове, съпътст-

ващ по-богатия в темброво отношение звук. 

Следователно – нашето усещане за тембър е много по-богато при свирене от мех, при предварител-

но отворени клапи (мехова артикулация), поради наслагване на комплекса от фактори, а именно:  

1. По-бавното затихване на трептенето на езичето, работещо при отворен обем, т.е. клапа-

та не пречи на свободното свързване на въздушния обем на резонатора с външния въздух. Това води до 

последователно, а не едновременно затихване на отделните обертонове (като първо затихват тези с по-

голям номер, а най-накрая затихва основният тон), което се възприема като по-богата темброва обагре-

ност. При прекъсване на звука от клавиш (т. е. от клапа) всичките обертонове спират да звучат едновре-

менно, и тъй като те и без това са малко, съзнанието трудно ги различава. Или казано по друг начин – 

свирейки от мех, караме нарочно съзнанието да различава отделните обертонове, макар и те да са твърде 

малко в акордеона. 

2. Реверберационните ефекти от акустиката на помещението – наслагване на няколко пос-

ледователни звукови вълни с различна интензивност. 

3. Психо-физическите ефекти на системата „ухо-мозък” – инертност на звуковите възприя-

тия изразяващи се в по-ярко запомняне на звукови събития с по-голям интензитет. 

Всички тези ефекти се изследват трудно, изучени са малко и поради това са трудно доказуеми. Но 

реалната практика показва, че звукът оформен от мех има по-ярък тембър в сравнение с този, получен с 

помощта на чисто пръстовите артикулационни прийоми (т.е. от клавиши). Това може да бъде проверено 

от всеки, който вземе акордеона, натисне произволен клавиш, поведе меха, съумее да спре тона от мех и 

след това отпусне клавиша. Ефектът е поразителен, особено при ниските тонове. 

От изложените разсъждения естествено следва въпросът за приложението на меховите прийоми на зву-

кооформяне в изпълнението на музикални произведения. 

 

4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕХОВАТА АРТИКУЛАЦИЯ  

Трябва да се отбележи, че техниката на чисто меховата артикулация притежава специфика, която не й 

позволява да бъде прилагана към всеки един тон от фактурата на музикалната творба. Техническа въз-

можност за по-честа употреба предлагат мехо-пръстовите прийоми. Но дори те имат приоритетно значе-

ние за яркостта на тембъра пред чисто пръстовите. 

Тъй като в нотния текст не се срещат специални указания къде трябва да се използват въпросните при-

йоми (освен няколкото специални означения за мехова артикулация, срещащи се в някои съвременни 

пиеси за акордеон, като например bellows shake, рикошет, вибрато), акордеонистите масово ги 

пренебрегват като възможност за темброво нюансиране на тона в изпълнението на музикални произве-

дения. Масовата практика у нас да се използва главно чисто пръстовата артикулация не произтича един-

ствено от факта, че съществуващата нотна знакова система не е в състояние да отрази всички нюанси на 

щриха. Тази практика се дължи и на това, че у нас липсва методика за техническото овладяване на мехо-

вите и мехо-пръстовите прийоми на звукооформяне, както и на това, че акордеонът като цяло се третира 

повече като клавишен, отколкото като духов инструмент, а накрая и поради това, че за темброво разно-

образяване на пиесите акордеонистите възлагат надежди единствено на регистрите-превключватели. 

Като илюстрация на възможностите, които предлага фактурата на много музикални произведения за 

прилагане на меховите и мехо-пръстовите артикулационни прийоми, биха могли да послужат 

акордеонните изпълнения от CD „Въздухоплаватели” ’97 на студенти, обучавани от автора на настоящия 

труд. Аудио записът е без студийна обработка, с цел максимално достоверно да представи резултатите 

от практическото приложение на изложените тук изводи. В изпълнението на всичките 12 творби от раз-

лични автори и стилове меховите и мехо-пръстовите прийоми доминират над чисто пръстовите. В някои 

от произведенията, предимно тези в бавни и умерени темпа (като Въведение към Трето действие на опе-
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рата „Травиата” – Верди, „Елегия” – Шварц) чисто пръстовите прийоми дори изобщо не се използват, 

или се употребяват по-скоро като изключение, касаещо само няколко поредни тона. Тембровото богатст-

во на общия саунд, своеобразната, близка до характера на щрайховите инструменти звучност, не се дъл-

жи нито на регистрите-превключватели, нито на качеството на акордеоните (използвани са нисък клас 

инструменти, марка „Капричио”), а главно на меховите и мехо-пръстовите прийоми на звукооформяне. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение би могло да се обобщи, че изпълнителите, които владеят меховите и мехо-пръстовите при-

йоми на звукооформяне, установяват, че: 

- тези прийоми представляват по-естествения начин за свирене на акордеон, тъй като са по-близо до 

природата на инструмента; 

- регистрите-превключватели само доукрасяват изпълнението, образно казано – играят ролята по-

скоро на аксесоар, отколкото на дреха; 

- пръстовите прийоми са едно чудесно изразно средство за решаване на дадена музикална задача и 

постигане на определен ефект. Те са вид екстра, а не единствена и непоклатима основа. 

Овладелите меховата и мехо-пръстовата артикулация акордеонисти се чувстват като току-що завърши-

лите околосветското си пътешествие моряци на Магелан, защото е много по-интересно Земята да е кръг-

ла, отколкото плоска. 
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Abstract:   The research is an attempt to consider shortly the activity of the charity society “Evdokia”’ which 

founded the first nursery in Bulgaria in 1908 and for the first time posed the question about changing the attitude 

to the small abandoned children. We will try to answer the following questions: 

What was the purpose, the establishment and the significance of the first nursery as “social institute which 

silently grew up and developed useful activity” ? 

What were the social dimensions   of its activities? 

 What were the relations of the society to the state institutions? 

The children health care and the social policy to children  were institutionalize in Bulgaria at the end of 19
th

 and 

the beginning of 20
th

 century in close relations to such practices in Europe and by the charity initiatives  which 

engaged many people outside of the professional circles  and contributed with sources and voluntary labor  to 

the great extend to developing social sensibility to the orphans and abandoned children.  The charity society 

“Evdokia” contributed a lot for reaching this purpose. 

Keywords: Nursery, social policy, charity activity 

                   

ПЪРВАТА СОЦИАЛНА ДЕТСКА ЯСЛА В БЪЛГАРИЯ 
Доц. д-р Анастасия Пашова 

доц. д-р Веска Вардарева 

Югозападен университет – Благоевград, Република България asia_p@mail.bg, veska_v@mail.bg  
 

Резюме: Изследването е опит да се разгледа накратко дейността на благотворителното дружество 

„Евдокия”, което създава първата Ясла в България през 1908 година и за първи път поставя въпроса за 

промяна в отношението към малките подхвърлени и изоставени деца. 

Ще се опитаме да отговорим и на следните въпроси: 

• Каква е целта, уредбата и значението на създадените от дружеството първи ясли, „като 

обществен институт, който безшумно расте и развива полезна дейност’’? 

• Какви са гражданските измерения на дейността му? 

• Какви са отношенията на дружеството с държавните институции?  

„Както детското здравеопазване, така и социалната политика за деца се институционализират в 

България в края на 19 и началото на 20 век в тясна връзка с практиката в Европа и с помощта на 

редица благотворителни инициативи, ...които ангажират множество хора извън професионалните 

кръгове и допринасят със средства и доброволен труд в най-голяма степен да се развие обществена 

чувствителност към сираците и изоставените деца.”
 (1, 33)

Една от тях е благотворителната дейност на 

дружество „Евдокия”. 

Ключови думи: Детска ясла, социална политика, благотворителна дейност. 

 

1. УВОД 

 Дружество „Евдокия” е създадено през 1898 г. от група видни столичанки, които се събират по 

покана на Мария Бахметиева в жилището на госпожа Тончева. Кръщават дружеството „Евдокия” на 

родената през същата година княгиня. Години по-късно покровителството се приема от Нейно 

Височество Княгиня Евдокия. Някои от основателките свързват целия си живот с делото на 

дружеството.’’Новите ясли на дружество Евдокия увенчават едно дело, чието начало е било поставено в 

далечните времена от края на миналия век, когато в нашата държава още не беше проникнало 

убеждението, че тя трябва да е върховна пазителка на „основния капитал на народа” - децата. 

Подкрепата на падналите в житейската битка по онова време се смяташе за грижа на добрите сърца.”(1, 

44) 

2. ПЪРВИ СТЪПКИ НА ДРУЖЕСТВО „ЕВДОКИЯ” 

В началото дейността на дружеството се ограничава само в подпомагане бедни болни деца от 

детското отделение на Александровската болница. Няколко години след създаването си дружеството 

започва да поддържа дневен приют за деца на работнички, а от 1906 започва да отглежда изоставени 

деца в специален за целта приют - Яслите. Този приют в началото се е помещавал в малко, недостатъчно 

и неподходящо за целта здание, но от 1911 година с помощта на Столичната община, яслите се сдобиват 
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с ново помещение на улица „Пиротска”. Доколко е бил навременен тоя благороден почин, личи от това, 

че веднага след откриването си, яслите се препълват. В тях намират спасение не само софийски деца, но 

и десетки деца от провинцията, гдето условията са били още по тежки. В Ръководните среди на 

дружеството не веднъж се е повдигал въпросът: дали да се приемат всички нуждаещи се деца или да се 

ограничи броя на всичките, заради по-доброто отглеждане на прибраните. Но това са си били само 

разговори, защото никой не е могъл да се противопостави на самия живот - не е могла да се намери 

дружествена управа, която да може да остави кърмаче на улицата, само защото трябвало да се отгледа 

по-добре неговото другарче. И така в зданието предвидено за 80 деца се струпват 160. Ръководителите 

се виждат принудени да основат фонд „Строеж на нови ясли” и вече около този фонд се групират 

усилията на отделните лица, общината и държавата. Дружеството урежда лотарии, базари, изложби, 

събира дарения...” 

В яслите се приемат деца на възраст от 1 ден до две и половина години. Децата, които се 

приемат, са сирачета останали без родители или деца на болни родители, които не могат да ги отглеждат 

поради болестта си. Приемат се и деца заедно с майките си, когато бащата е болен, войник, в затвора или 

пък децата са незаконни. Приемат се също и всички подхвърлени деца. До 1935 г. в яслите се приемат 

деца от цяла България, а със създаването държавния план на общественото подпомагане , Софийските 

ясли обслужват само град София. 

Годишно през ясните минават средно 450 деца. Отгледаните през 1937 година деца се 

разпределят така: 

1. Сирачета или деца на бедни болни родители           109 или 25.17% 

2. Деца приети поради разстройство на семейството (развод, баща 

войник или в затвора) 32 или 7.3% 

3. Деца заедно с изоставени майки 121 или 27.9% 

4. Деца приети временно заедно с майките им до препращането им на 

местожителство или в други ясли 64 или 14.78% 

5. Подхвърлени деца 107или 24.71% 

Каква е обществената мотивация на работещите в яслите за грижата за различните категории 

деца през думите на нейния управител - д-р Вяра Ковачева - Маркова през 1938 година. 

Погрешно е да се мисли, че всички подхвърлени деца са незаконни. Напротив, повечето са 

законни деца, което се установява от записки в дрехите им и от възрастта им. Незаконните деца 

обикновено се подхвърлят новородени, за да се прикрие раждането. Голяма част от подхвърлените деца 

са оставени от бедни родители, които нямат възможност да ги отглеждат, което личи от лошото им 

хранене и мизерното облекло. Често пъти бащи подхвърлят децата си след смъртта на майката, когато 

няма кой да ги гледа. 

Друга категория деца са донесени от родителите им, които не са могли да ги отглеждат поради 

бедност или болест или поради смъртта на майката или бащата... Децата с изоставени майки /за 

осиновяване/ идват от Майчин дом или от родилното отделение на първостепенната държавна болница. 

Ако майките приемат режима на Яслите, стоят средно 8 месеца. Тези майки хранят своите деца, дават 

майчино мляко за останалите деца и поддържат чистотата в Яслите. 

Какво е социалното и хуманното значение на Яслите, които пряко произтичат от целта, която си 

поставя дружеството със създаването на яслите? 

1. Грижи за изоставените, подхвърлените, сираците. 

2. Насочват общественото внимание към спасяването и грижата за децата без родители и 

подслон. 

3. Развиват благотворителна дейност, чрез която откликват на Женевската декларация за 

правата на детето от 1924 година, която призовава към специални грижи за децата в неравностойно 

положение." 

„Нека помислим какво би станало с тези безпомощни деца, ако не бяха приютени в Яслите. Как 

би се справило обществото или властта, например с подхвърлените деца? Ето за миналата година, такива 

са постъпили - 107? 

Какво би могли да направят властите с тях...” 

„Има ли задача по-хуманна от тази да се изтръгнат човешки същества от мизерията и смъртта и 

да им се създаде добро съществуване? Има ли по- голяма услуга на обществото и обществения ред от 

тази да се създадат добри граждани и да се създаде сигурно бъдеще на деца, които иначе, отгледани в 

мизерия, биха навлезли в обществения живот слаби и озлобени, и биха представлявали постоянна тежест 

за обществото и опасност за обществения ред? Явно е, че целите на Яслите са цели от обществена 

предвидливост и от голямо хуманно значение. Затова обществото трябва да помогне делото на Яслите - 
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това е помощ, която то дава за себе си.”(1, 58) 

Д-р Вяра Ковачева - Маркова, обобщава негативното отношение на обществото и близките към 

майките на незаконнородените деца и дискутира ограничените им възможности за избор на почтен 

живот. Тяхното спасение е да изоставят децата си, да забравят греха си и чрез една добра женитба да 

застанат на сигурен социален път, иначе другата алтернатива е - паднали жени или престъпници. 

„Или нека помислим каква участ би очаквало незаконното дете, което излиза от родилния дом 

със своята майка, винаги бедна, винаги изоставена. Да се върне тя с детето си в бащиния дом - е 

невъзможно; това би било покруса и срам за цялото семейство; да се залови за работа, с която да може 

да отглежда себе си и детето си - също е невъзможно. Хората не се притичват на помощ, те стоят 

равнодушни и на молбите отвръщат само с презрение. Какво остава за майката? Да го подхвърли или да 

го убие. Тези нещастници намират спокойствие и подслон за себе си и децата си в Яслите. След 8-10 

месеца майката излиза от Яслите и оставя детето си, като плаща известна част от издръжката му. Лъжа е 

да се мисли, че майката, която напуща Яслата, излиза оттам насърчена за безпътен живот. Напротив, 

тази, която е изпитала ужаса на преживяното извънбрачно раждане и която е била добра майка и 

отглеждала детето си на своите гърди, излиза от Яслите, спасена за себе си и обществото. Управлението 

на Яслата се грижи да настанява на работа такива жени; минават години, грехът се забравя и една добра 

женитба окончателно поставя на сигурен социален път тези, които иначе може би биха свършили като 

паднали жени или като престъпници.”'(1, 42) 

Причината за това отношение може да се търси и в „Липсата на единна основа на отношението 

към децата в началото на XX век и те са свързани най-добре със законодателните постановки, отнасящи 

се до децата, родени извън брака. Законът забранява да се търси бащата на едно незаконородено дете. С 

това не само според обичайното право и съществуващите обществени нагласи, но и според 

съществуващото законодателство децата, родени извън брака, както и самите майки се поставят в 

неравностойно положение спрямо родените в брака деца.”  

Какво се случва с техните деца? 

„Откърмени с майчино мляко те се развиват добре и стават здрави деца. Бездетни заможни 

семейства ги взимат и осигуряват и имат радостта, която само детето може да внесе в семейството. Ако 

ли пък децата не са имали щастието да бъдат осиновени, те остават в Яслите, гдето при добри условия се 

отглеждат, а след това се предават в други специални приюти, гдето има кой да се грижи за тях, докато 

станат способни сами да изкарват прехраната си. Тъй се създават добри граждани на страната и сносно 

съществуване на децата, които иначе биха отраснали под лошите внушения на мизерията”(2, 28) 

Най-голям е процентът на децата в Яслите - 27.9% - на родители, които не могат да се грижат за 

тях. Най-често родителите са болни от туберкулоза, т.е. децата са спасени от явна смърт. Ако болестта 

или влошеното материално положение е преходно след време, Яслите връщат на семейството детето 

„отгледано и запазено”. Не е малък делът и на кръглите сирачета, които „останали безпомощни в 

живота, намират защита и бъдеще само в Яслите”. 

Какви са условията на живот и грижи на децата в Яслите? 

През 1938 г. средно дневно в Яслите се отглеждат 145 деца, а помещението е пригодено за 100. 

Самото помещение е слънчево, светло, хигиенично. За децата се грижат двама лекари и 13 милосърдни 

сестри и самарянки. Една сестра се грижи средно за 16 деца. Броят на дойките е 32. Храната на децата се 

приготвя в специална „млечна” кухня, завеждана от една сестра и две помощнички. Храната е според 

възрастта на децата. Всяко дете получава редовно и необходимите му витамини от различни сурови 

плодове и соковете им: ябълки, домати, моркови, лимони и други. Всички деца нагряват редовно с 

кварцова лампа през зимата. Бельото се изпира в специална механична пералня. Всички деца и целият 

персонал се изследват редовно за туберкулоза, венерически болести и носителство на дифтерит. 

Повечето от децата, които се разболяват, остават на лечение в Яслите, а само инфекциозно-болните се 

изпращат за лечение в детската клиника на Александровската болница. 

За постигане на своите цели, освен от частна благотворителност, дружество „Евдокия” е 

подпомагано и от Столична община още от първите години на работа. Благодарение на тази помощ е 

постигнато през 1940 г. разрастване на Яслите. След 1934, когато излиза Закона за обществено 

подпомагане, Яслите са подпомагани от държавната Служба за обществено подпомагане чрез 

Софийската и Врачанската области, като за всяко дете се заплаща по 850 лева месечно. „Подпомагайки 

Яслите, Столичната община посреща своите нужди на голям град по отношение на изоставените 

деца...Но в делото на дружество „Евдокия” има нещо по-важно, което далеч надхвърля извършеното в 

стените на неговите Ясли: това е общественият пример. Сгрупирани около своята Височайша 

Покровителка, знайните и незнайни столичанки, заслужили чрез средства или лично дело, проведоха 

през десетилетията една значителна борба с консерватизма на нашата общественост. Примерът на 

тяхната беззаветна работа много допринесе за бързото развитие на организираното вече от държавата и 
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общините, обществено подпомагане. 

 

3. ПЪРВАТА СОЦИАЛНА ЯСЛА В БЪЛГАРИЯ 

В края на 40-те години, Яслите не са вече в състояние да задоволят всички искания. Много деца 

остават неприети поради липса на място. Дружество „Евдокия” учредява фонд за събиране на средства 

за нова по- голяма яслена сграда. Мястото е отпуснато безплатно от Столична община. Плановете са 

изработени от архитектурно-градоустройствената дирекция при Общината. 

На 31. X. 1938 г. се приемат строителните работи на новата сграда „Ясли на дружество 

Евдокия”. Новата сграда е разположена в горния край на общинското място, отредено за постройка на 

Общинска болница. Това място заема площ от 7 000 кв. м. между бул. „Свети Георги Софийски”, ул. 

„Димитър Несторов” и ул. „Свиленград”. 

Сградата е застроена върху 1 000 кв. м. площ и се състои от зимник, партер, три етажа и тераса - 

покрив, служещ за „солариум” - място за слънчеви бани на слаби или туберкулозни деца. Сградата 

отговаря на всички изисквания за модерни грижи за децата. Освен голямата парична помощ за 

изграждане на Яслите, Столична община отпуска редовна годишна помощ на дружеството. Двамата 

лекари на яслите и шестте медицински сестри се издържат от общината. Яслите получават голям брой 

лекарства от общинската аптека и не плащат водата, която изразходват. Освещаването на новата сграда 

на Яслите е извършено на 11 декември 1941 г. в присъствието на Нейно Величество Царицата, на 

Височайшата покровителка на дружеството - Нейно Царско Височество Княгиня Евдокия, на 

гостуващата у нас Нейно Царско Височество Херцогиня Надежда, както и на много видни гости, начело 

с министъра на вътрешните работи - г. П. Габровски и столичния кмет - г. инж. Иван Иванов. Извършен 

е тържествен молебен, след който председателката на дружеството - г-жа Йорданка Палавеева е 

приветствала гостите. „В сърдечните й думи отекваше радост, че многобройните стъпки са преминати, 

че е увенчано едно дело, което не ще е само от полза за стотици и хиляди малки български граждани, но 

ще е и гордост за страната ни, която чрез мирно строителство чертае пътя на своето величие.” 

С построяването на новата сграда се разширяват и задачите на Яслите. Сега вече те прибират за 

отглеждане не само подхвърлени деца, но и деца на починали при раждане майки, кръгли сирачета, 

както и деца на майки, които нямат възможност да ги отглеждат сами. „Така например, през 1940 г. от 

новопостъпилите 359 деца - 111 са били сирачета или деца на бедни болни родители, 199 - са с майки и 

49 - подхвърлени, на 11 от които родителите са намерени и децата им предадени. През тази година през 

Яслите са преминали 512 деца.”
29

 

„В Яслите има много хубави, здрави и добре отгледани деца, които много често се търсят за 

осиновяване. Голяма част от тях биха загинали неминуемо, ако не бяха прибрани за отглеждане. 

Дружеството „Евдокия” може да се гордее и с отличните си служители, върху които падат преките 

грижи за децата. 

Намаляването на подхвърлените деца е също дела на Яслите. Бедните майки няма вече защо да 

подхвърлят децата по улиците и тъмните входове на чуждите къщи, когато те вече могат да постъпят 

заедно с детето си в този истински дворец на човеколюбието. Там в продължение на 8-10 месеца, самите 

те кърмят децата си и дори помагат с излишното си мляко за спасяването и на чужди деца. 

В този нов мощен институт на народното здраве има и дневни детски ясли, в които 

работничките и чиновничките в квартала могат да оставят децата си - кърмачета и отраснали - в чудесна 

слънчева градина през времето, когато са на работа. 

В новата сграда има и особен отдел - Преванториум, където се уединяват и отглеждат слаби и 

мъчно развиващи се или застрашени от туберкулоза деца до пълното им укрепване. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Яслите дружеството има и други начинания: 

• Изградена млечна централа за събиране излишно мляко от здрави майки и раздаването му 

на деца, за отглеждането на които това мляко е потребно; 

• Курс за момичета по отглеждането на деца и, след придобиване на потребната опитност, 

момичетата се настаняват по частни домове. Инициативата е на Съюза за закрила на децата. 

• Курс по майчинство и отглеждане на деца - за млади бъдещи 

майки; 

• Със съгласието на директора на детската клиника в Яслите постъпват на специализация по 

детски болести и мнозина лекари. 

Необходимостта от промяна в отношението към най-зле поставените групи деца сираци, 

извънбрачни, подхвърлени, болни влиза в публичния дебат в балканските страни още в края на 
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деветнадесети век главно с усилията на лекари и благотворителни дружества.  
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Abstract: In the romantic tradition of the Albanian literature, as well as in the European romanticism the 

individual aspirations of the heroes (starting with Milosao and De Rada and so on…) changes into national 

aspirations. In the re-evaluation that was made to this romantic literature during the communist system , not only 

was asked persistently the social element, but through absolute esteem of Migjeni (declaring him as a forerunner 

of the socialist realism) the denial has to be fed with itself (so, with the denial). It was exactly Migjeni that 

firstly denied the society of his time (years ’30), after he testified the undoing of all the values and makes it part 

of his poetic game, the losing of all meanings (religious, national, social, familiar, etc), even seeing the solution 

(ironically) at the forms of the superman , who denies, destroys the old world  on behalf of the new one. In the 

Albanian context, paradoxically, the forms of the “new man” more than irrationally (as Niche foresaw) will 

have a rational form, as the communism propagates them. 

For as long as the forerunner societies were not able to offer the pleasure according to the (national) romantic 

project, the socialist society assumes that is able to guaranty it for each individual that is part of it (its members). 

This way the political problem of who is right, changes into an existential problem of who is pleased. It’s just 

the socialist doctrine that (according to the Marxist-Leninist ideology) treats man as perfect in this world. So the 

individual has to become perfect (according to the new man model), as the only requirement to be legitimated , 

which means that, if the individual ( a whatever member of the society) notices that he can not become perfect 

the society he belongs to, is not legitimate- here we are in front of an utopian project, the final goal of such a 

(socialist) society is achieving the perfectionism for each of its members.  

But from the viewpoint of communism the request for pleasure, forerun by the necessity for perfectionism, 

changes into a political problem, that must be sold. As such, in this context setting the social status quo becomes 

an immediate and permanent necessity, to testify the possibility of achieving the perfectionism for all of its 

members. In such conditions the society gains the priority over the individual (the overall interest over the 

individual one), because only this way you it can provide the perfectionism and pleasure as an interaction cause-

effect between them. And as a request descended by that, in the Albanian literature of the socialist realism is the 

deifying of everything in socialism, making it absolute, excluding every kind of other alternative.  

Keywords: socialist realism, romantic revolution, absolute order ,relative order, new man. 

 

COMMUNISM AS AN ABSOLUTE SYSTEM OF MEANING 
                During all the time the socialist society based on the principles of Marxism- Leninism pretended to be 

the possessor of the truth, putting in its own service the conviction that the truth is one and every version that 

competes it is a lie. So the socialist system as a system of meaning (the way it understands the world, the 

relationship of man with the world), replaces the truth, becomes the truth in itself, after counterfeiting the truth 

and itself. (If a system is not counterfeited, as it happens in a normal society, its meaning in general remains 

under the truth, together with other systems of alternative meanings, with which it shares the same status of 

credibility. All of these meaning systems have the same possibility to be true, but is not possible for all of them 

to be true). In the communist context of the totalitarian society the unification of its system of meaning with the 

truth led into the practicing of violence towards the other systems of meanings, annihilated them (considering 

them as reactionary, bourgeois and revisionist etc.) As such it took the only free place negating them the 

possibility to appear at the same time with it. 

Now communism as a system of meaning with the status of the total truth, through abuse banished all the other 

systems of meanings and remains the only one. After that, it can not consume the contact and especially the 

continuation of the contacts with the other systems of meanings as an act of security. We mention  through 

abuse because, each of these systems of meanings being surrounded by other similar systems, only then can 

through the contacts with them to claim or deny itself as an enforcement or lack of truth. In such a system the 

truth as a reason of the existence of everything serves as a producer of contacts between the different systems of 

meanings, different and alternative with each-other. On the contrary, the consequent “pure communism” 

transmits the lack of these contacts as and act of security.  

This way it pretends that it is in the right way and that it has not betrayed the ideals (the communist ideology- its 

classics). After excluding even the divine system (the prohibition of the religion and the closing of religious 

institutions in 1967), since from the constitution of 1976 the People Socialist Republic of Albania was declared 

as the only atheist country in the world. The system in power gives itself a divine status of not being attackable. 

All the other systems are annihilated in front of it, they have no meaning. In the conditions of the lack of 

contacts with the other alternative systems of meanings, where the facts and arguments against it are missing, 
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this system pretends something like that, his divine nature not attackable (as if it were a divine system) ordained 

by God.) 

For as long as the system in power (communism) annihilates all the other systems having as a permanent 

reference the Marxist-Leninist ideology, it has to create contacts with each of the systems of meanings that it is 

made of or that represent it. To reach that goal, the system of meanings in power determines the scheme of the 

position of each of the meanings (minimum one of the meanings and maximum all of the meanings except one 

of them necessarily) in order to tell the utility of each of them.  

With the internal coherence of all the meanings (the connection, internal harmony between things), defining the 

dependency of each of them on the core principal that supports the system in power. It is also needed the 

possibility to be transformed in another meaning to the function of all the system (such was the re-estimation 

that was made to the tradition of Albanian literature from De Rada to the last poet of it, Migjeni, where were not 

lacking the denying, indifference, even the imprisoning of some writers and poets that continued the literary 

career during the communist system, without being submitted to the method of socialist realism). In this aspect 

the nationalism is typical which during the National Renaissance and later on (years ’20, ‘30) had had the 

central place, but, during the communism, it had to submit to the system in power being integrated in it as 

nationalism-communism. 

 

POETIC SPEECH OF THE SOCIALIST REALISM  
        We analyzed above the absolutist concept of the meanings in the political and social level of the public 

relationships between man and society in the socialist system (socialism). If we displace or more exactly expand 

the concept of the dominant system of meanings to the existential level, we notice that dominant system of 

meanings is embedded and is transformed into a wont (notwithstanding as a bad habit), where in the arbitrary 

relationship between the sign (the word) and the marker (the object) penetrates obligations that are born from 

the domination of the system of the meanings in power. 

        This means that inside the speech exists the possibility that the dominant meanings of the socialist system 

to guaranty themselves privileged and automatic places and positions, which at the moment that are codified 

fulfill two functions, one more undesirable than the other: Firstly the socialist system (as dominant of the 

meanings) reinforces its dominion in the society being intended by the ways that the legalization chooses to be 

automated; Secondly: The speech automations themselves which have a  social and psychological nature take an 

outstanding  i evident  political character serving again the system in power. The more such automations inside 

the speech, the more problematic is the observation of the truth. And this problematic condition is even more 

aggravated as a result of the uninterrupted pressure that the system in power exercises on it. This is the way of 

the organization of the speech in socialism that, as we mentioned before, takes apparently a political function, so 

it becomes a way of excluding the other alternative systems of meaning. Be it the everyday speech or poetic 

speech, they are the same, thing and at the same time they are defined by the political speech of (plenums, 

congresses) etc. the political speech produces the automations in function of the system in power (as we have 

said it makes them absolute) and imposes them to the respective speeches, the everyday one through 

manipulation and poetic one through the censorship or auto-censorship. 

        In the non poetic speech the system of references has to remain necessarily unchanged, so the opportunity 

of people to communicate with each-other not to be limited by their personal competency to use the speech. The 

poetic speech should also have in consideration the system of references for as long as the clarity and 

intelligibility are required. Through the censorship aimed the unification of the poetic styles (univocity) which 

takes more and more to the poorness of the literary language. 

    Against classical difference between poetic and non poetic speech (everyday and political one) we are 

showing that the poetic speech of the socialist realism is similar to the non poetic one.) This is testified in the 

best way possible by the same opportunity, that have the automations to serve inside the speech, as a referring 

system for the meanings that happen outside the speech. So the speech in the poetic of socialist realism doesn’t 

change from the non poetic speech, because they are the same by the way they become a representative form of 

the system of meaning in power and by the obligation (through censorship or auto- censorship), to serve as an 

expression of that truth that the communism declares and defends. 

 

CONCLUSION 
The poetic speech of the socialist realism, not being able to avoid the system of meaning in power, has only the 

possibility to change the ways of conception and the way of behavior with the system of references, being 

already as a necessary condition to have poetic speech. So we have reached the point where the only possibility 

to have poetic speech, is the changing of the behavior towards the system of references. In fact the climax of the 

poetic speech would be the destroying of the references inside it, saying it differently; it would be its liberation 

from the automations. As we don’t have such a speech (annihilative, absolute in itself) in the poetic of socialist 
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realism, then what distinguishes it from the non poetic speech (everyday and political one) and makes it possible 

to distinguishes the styles between different poets, depends on the quality of the competency to change (the 

behavior with) the references, which meanings can be found impressed in the socialist society.  
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