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Резюме
Целта на това изследване е да се провери дали може да се установят характер-

ни личностови особености на майки на аутистични деца. На основата на клиничния 
опит и преглед на емпиричните изследвания предполагаме, че при тези майки ще се 
наблюдават повишени стойности на алекситимия, затруднения в способността за мен-
тализация, по-слаб контрол върху импулсите, повече негативен афект и проблеми в 
личностовата организация, които може да се определят като „дифузия на идентичност-
та“. Със Скалата за ментализация MentS, Скалата за алекситимия от Торонто TAS-20, 
Въпросника за темперамент при възрастни ATQ и Въпросника за личностова организа-
ция IPO са изследвани 30 майки на аутистични деца и 30 майки на деца без установени 
отклонения в развитието. Данните от изследването потвърждават наличието на пред-
полаганите личностови особености в сравнение с контролната група освен резултата 
за ментализация, но все пак той също е близък до статистическата значимост. Нашият 
извод е, че майките на деца от аустистичния спектър показват характеристики на хора, 
които се намират в протрахирана стресова ситуация и психичните им способности за 
справяне с нея са занижени. Препоръчваме създаването на програми за развитие на 
комуникативните способности на тези родители.
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PERSONALITY TRAITS OF MOTHERS OF CHILDREN 
FROM THE AUTISTICSPECTRUM

Gloria Pasareva, Nikola Atanassov, Svetoslav Savov

Abstract
The purpose of this study is to check whether some characteristic personality traits 

of mothers of autistic children can be identified. On the basis of clinical experience and 
a review of empirical studies, we expect that these mothers will experience higher levels 
of alexithymia, difficulties in mentalizing, less impulse control, more negative affects and 
problems in the personality organization that can be defined as ‘identity diffusion’. With the 
Mentalization scale (MentS), the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), the ATQ Temperament 
Questionnaire and theInventory of Personality Organization (IPO) we tested 30 mothers of 
autistic children and 30 mothers of children without any developmental deviations. The data 
from the study confirm the presence of the supposed personality characteristics compared to 
the control group. The only exception is the result for mentalization, but it is also close to 
statistical significance. Our conclusion is that mothers of children from the autistic spectrum 
show characteristics of people who are in a protracted stressful situation and their mental 
abilities to cope with it are lowered. We recommend the promotion of programs to develop 
communicative abilities of these parents.

Разногласия относно етиологията на аутизма и начините за негово-
то повлияване съществуват още от началото на 40-те години на миналия 
век, когато д-р Лео Канер въвежда понятието „ранен детски аутизъм“ 
като отделен синдром. В своите изследвания той заключава, че родите-
лите на децата, които наблюдава, играят определена роля за развитието 
на това състояние у тях. Той ги описва като „студени интелектуалци, 
дистантни в отношенията с другите“. Търсейки причините за поява на 
аутизъм в специфичните родителски грижи, Канер поставя основите на 
психоаналитичното разбиране в изследването на причините за това със-
тояние (Kanner, 1943).

Идеята на Канер за патология във връзката дете – родител като за-
родиш на последващо аутистично състояние е продължена и от Бруно 
Бетелхайм. Според него детето развива чувството за себе си благодаре-
ние на преживяванията, че това, което чувства и прави, може да породи 
промяна в заобикалящата го среда. Загубата на тази способност у детето 
(поради неспособността на майката да му го предостави) го кара да се 
оттегли от взаимодействието със света, за да предпази крехкото и нераз-
вито чувство за себе си от преживяваната като враждебна среда.

В по-новите теории се обръща все повече внимание на вродените 
особености на детето и способността на обгрижващите лица да се адап-
тират към децата. Маргарет Малер посочва, че майката/обгрижващото 
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лице трябва да послужи като буфер между стимулите, идващи от тялото, 
и тези от външния свят и постепенно да ги организира във вътрешния 
свят на детето. Франсес Тъстин смята, че синдромът на ранен детски 
аутизъм е резултат от съчетанието на генетични фактори и фактори на 
средата, като в различните случаи те имат различно тегло.

Новите клинични изследвания недвусмислено подкрепят тезата, че 
ранната връзка между детето и майката е от първостепенно значение за 
формирането на личността. Майките са първите фигури в постепенното 
въвеждане на детето в реалността. В този обмен децата с аутистични 
черти изглежда срещат трудности в развитието си като автономни ин-
дивиди, което може да бъде свързано с определени психологически и 
темпераментови характеристики на обгрижващата фигура.

Многократно е посочвано, че майката има функцията на „спомага-
телен Аз“, защитаващ детето от травматични преживявания. Понякога 
поради дефицити в собствените си способности за себерефлексия май-
ката/обгрижващата фигура изглежда не успява да защити детето от въ-
трешна и външна свръхстимулация или по-лошо – става активна част от 
враждебна среда, която оставя детето дезорганизирано. Неспособността 
на детето да намери комфорт в ранните симбиотични отношения пропра-
вя път за алтернативни механизми за оцеляване, включително характер-
ното за ранния детски аутизъм емоционално и/или социално оттегляне.

Емпирични изследвания на личностовите характеристики  
на родителите на деца с аутизъм

Идеята да се търси връзка между състоянията от аутистичния 
спектър при деца и личностовите особености на техните майки се ос-
новава на разбирането, че недостатъчно доброто отразяване на нуждите 
на детето в семейната среда, съчетано с определени личностови харак-
теристики на майката, може да допринесе за затруднено развитие у де-
тето. Все повече данни сочат към специфична група характеристики на 
личността на родителите на деца от аутистичния спектър, организирани 
около трудности при идентифицирането, отразяването и регулирането 
на афективните състояния на себе си или другия (McAdoo & De Myer, 
1978; Piven et al., 1994; Lim et al., 2017; Bhagat et al., 2017). Под „регули-
ране на афектите“ имаме предвид вътрешни (интрапсихични) и външ-
ни (междуличностни) процеси, които включват иницииране, оценяване, 
поддържане и промяна на емоционалните реакции, така че те да отгова-
рят на изискванията на социалната среда.

Научните изследвания в областта на етиологията на аутизма все 
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повече се превръщат в предмет на интерес от страна на медицината и 
генетиката (Shaw et al., 2014; Inui et al., 2017; Eissa et al., 2018), докато 
психологическите изследвания се фокусират предимно върху фактори, 
като качеството на живот на родителите и депресивните реакции към 
диагнозата на детето (Gray & Holden, 1992; Dardas & Ahmad, 2014; Ilias 
et al., 2018). Клиничният опит и систематичните изследвания обаче пре-
доставят данни за някои психологически характеристики на родителите 
на деца от аутистичния спектър. Например Морис и съавтори (Morris et 
al., 2017) посочват, че сред потенциалните влияещи фактори от страна 
на родителите са емоционалните им характеристики (по-конкретно спо-
собността им за емоционална регулация), задаващи емоционалния тон в 
ранната диадична връзка, както и за развитието на невронни мрежи при 
децата, включени в обработката на емоциите.

Ибрахим Дурукан и съавтори (Durukan et al., 2018) изследват на-
личието на алекситимия, депресия и тревожност при родителите на 
деца с аутизъм, родителите на деца с други генерализирани заболява-
ния и родителите на деца със синдром на хиперактивност с дефицит 
на вниманието. Резултатите показват, че родителите на деца с аутизъм 
имат по-високи стойности по показателя „алекситимия“ в сравнение с 
родителите на деца от другите две групи. Питер Сетмари и съавтори 
(Szatmari et al., 2008) установяват по-високи нива на алекситимия при 
родителите на деца от аутистичния спектър в сравнение с родителите на 
деца със синдрома на Прадер-Уили. Кобра Абарази и съавтори (Abazari 
et al., 2016) не откриват значими разлики между майките на деца с ау-
тизъм и майките на нормално развиващи се деца по отношение на ре-
зултатите за алекситимия, но има значими разлики в изразената емоция 
и нейните подкомпоненти, включително емоционално свръхвключване 
и критика. Сунай Фират и съавтори (Firat et al., 2002) също не откриват 
различия по отношение на тревожност и алекситимия между майки на 
деца с аутизъм и майки на деца с интелектуални затруднения. Въпреки 
това групата майки на деца с аутизъм показва по-високи симптоматични 
нива в широк спектър психопатологични категории (соматизация, обсе-
сивно-компулсивни характеристики, междуличностна чувствителност, 
депресия, тревожност, враждебност, фобичност, параноидно мислене и 
психотизъм).

В потвърждение на наблюденията на Канер (вж. по-горе) Сула 
Волф и съавтори (Wolff et al., 1988) показват, че родителите на деца с 
аутизъм, особено бащите, са по-интелектуални и имат по-високи стой-
ности по скалите на шизоидните черти. Джоузеф Пайвън и съавтори 
(Piven et al., 1994) откриват статистически значими разлики между ро-
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дителите на деца с аутизъм и родителите на деца със синдрома на Даун 
в три категории: сдържаност/резервираност, нетактичност и неотзивчи-
вост/несъчувствие. Паулина Голаска и Анджей Твардовски (Golaska & 
Twardowski, 2016) не откриват съществени различия в нивото на рефлек-
сивното функциониране между майките на деца с аутизъм и контролна 
група, което оставя отворен въпроса за по-подробна оценка на склон-
ността към ментализация.

В обобщение можем да кажем, че изследванията на личностовите 
особености на родители на деца от аутистичния спектър вече предоста-
вят данни за наличието на затруднения в способностите им за емоцио-
нална регулация. Тези изследвания обаче са в начален етап и е необхо-
димо да се събират, обогатяват и разширяват. Ето защо ние се насочихме 
към проверка на хипотези относно възможна зависимост между черти, 
свързани с вербализирането на емоциите – ментализация и алекситимия, 
с волевия контрол над емоциите, с негативната афективност и чувстви-
телността към стимули и с цялостната интеграция на личността (дифу-
зия на идентичността).

Волеви контрол, негативен афект, ориентираща чувствителност

Темпераментът е съвкупност от индивидуални психобиологични 
особености, които остават стабилни в различни мотиви, съдържания и 
цели и са съсредоточени върху емоционалната и поведенческата себе-
регулация и реактивност (Rothbart & Derryberry, 1981). Впоследствие 
Мери Ротбарт (Rothbart, 2004) добавя няколко допълнителни измерения, 
като например волевия контрол, който представлява способността да се 
потиска поведенческата инерция и да се активират такива недействе-
ни активности като мисленето, регулиращи нивото на преживяване и 
изразяване на положителни и отрицателни емоции (Eisenberg, Smith & 
Sadovsky, 2004). Негативният афект – още едно измерение на темпера-
мента, включва състояния на дискомфорт, като тъга, страх, гняв, чувство 
на неудовлетвореност, страх от новото, раздразнителност и неудовлетво-
реност от границите.

Ментализация

Ментализацията е термин, който обозначава способността да се 
преработват и модулират собствените и на другите психични състояния 
чрез формирането на последователни и адекватни репрезентации (Allen, 
Fonagy & Bateman, 2008). Този капацитет е от решаващо значение за 
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развитието на взаимно разбирателство и емоционална близост, спокой-
ствие, защита и чувство за сигурност в ранната родителска среда (Allen, 
2013).

Алекситимия

Алекситимията е термин, означаващ неспособността за разпозна-
ване на емоциите отвъд „приятно“ или „неприятно“. Джеймс Паркър и 
съавтори (Parker et al., 2001) и Греъм Тейлър и съавтори (Taylor et al., 
1997) показват, че този конструкт е отрицателно свързан с понятията 
за психологическо мислене и емоционална интелигентност и че пред-
ставлява стабилна характеристика на личността, която не е следствие 
от ситуативен психологически дистрес. Важен фактор за развитието на 
етиологията на това състояние се намира в родителската среда, наситена 
с негативна афективност, неспособност да се разпознават емоционални-
те изрази, недостатъчно добра връзка с детето и липса на обсъждане за 
емоциите (Bateman & Fonagy, 2004).

Дифузия на идентичността

Дифузията на идентичността е термин, въведен от Ериксън (Eriksоn, 
1996), посочващ петия етап от неговата теория за психосоциалното раз-
витие – юношеството, наричана още „идентичност срещу смущения в 
ролите“. Дифузията на идентичността често се свързва с чувството на 
объркване, изкривяване на образа за себе си, а при патологични случаи – 
със страх от разпад на личността, характерен за граничната личностова 
организация, показваща „неспецифични прояви на слабост на Аза: лип-
са на толерантност към тревожност, липса на контрол върху импулсите, 
липса на способност за сублимиране и близост на мисленето до първич-
ния процес (Кернберг, цит. по: Атанасов, 2017, с. 331/Kernberg, tsit po: 
Atanasov, 2017, s. 331).

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Ние предполагаме, че родителите на аутистичните деца изпитват 
по-големи затруднения да осмислят общуването между себе си и свое-
то аутистично дете, отколкото родителите на деца с нормално развитие. 
Тези затруднения ще се изразят в психологическото тестиране чрез за-
нижени стойности в сравнение с контролна група от майки на деца без 
установени отклонения в развитието по скалите за алекситимия и мен-
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тализация, както и с черти, характерни за функционирането при личнос-
товите разстройства, преди всичко дифузия на идентичността и негатив-
на афективност. Също така предполагаме, че те ще имат особености на 
темперамента като затруднен екзекутивен контрол и понижена чувстви-
телност към ориентиране в общуването.

Метод

В настоящото изследване взеха участие 60 майки на възраст между 
28 и 60 години. Средната възраст в групата на майките на деца с аути-
зъм бе 44 години, а в контролната група – 37,5 години. Половината от 
тях (N = 30) са част от целевата група на майките на деца с диагноза 
от аутистичния спектър: атипичен аутизъм (N = 3), ранен детски аути-
зъм (N = 26) и една майка на дете със синдром на Уилямс – Бойрен с 
аутистична коморбидност (N = 1). Всички деца са диагностицирани в 
3- до 5-годишна възраст от детски психиатър в държавна психиатрич-
на болница. Майките от целевата група два пъти седмично посещават 
Дневния център за деца и младежи с увреждания в София. В този време-
ви диапазон, по време на 40-минутни сесии майките попълниха въпрос-
ниците в присъствието на психолог.

Всички майки на деца с аутизъм работят като асистенти на децата 
си в социална програма, наречена „Асистент за независим живот“, до-
като майките от контролната група са със заетост в различни професии 
и длъжности. Данните бяха събрани за 30 дена в края на 2017 г. Същите 
въпросници бяха попълнени от контролната група майки на деца, посе-
щаващи държавна детска градина. Според психолога от детската гра-
дина децата са с типично развитие, без поведенчески и емоционални 
проблеми. Участието в изследването е доброволно и всички участници 
подписаха съгласие за участие.

За целите на настоящото изследване беше използвана кратката вер-
сия на Въпросника за темперамент на възрастните (ATQ), разработена от 
Евънс и Ротбарт (Evans & Rothbart, 2007). Това е самооценъчен въпрос-
ник, състоящ се от 77 айтема, по които изследваните лица се оценяват 
в 7-степенна Ликертова скала (от 1 – „Изключително невярно за мен“, 
до 7 – „Изключително вярно за мен“). Въпросникът включва 5 основни 
субскали, като за целите на нашето изследване се използват три от тях: 

• негативен афект: агресивен негативен афект – фрустрация, кон-
трол на агресия, социален гняв; и неагресивен негативен афект – страх, 
дискомфорт, униние;

• ориентираща чувствителност: афективна чувствителност на 
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възприятия; обща чувствителност на възприятия и асоциативна чувст-
вителност; 

• волеви контрол: активност/активиране на контрола; засилено 
внимание; способност за удържане.

Субскалите, измерващи негативния афект и ориентиращата чувст-
вителност, имат отлична вътрешна консистентност (α = 0.9), а субскала-
та за волеви контрол показа добра вътрешна консистентност (α = 0.8) в 
нашето изследване.

Алекситимията оценихме с българската версия на Скалата за алек-
ситимия от Торонто (TAS-20; Bagby et al., 1994; Попов и съавт./Popov i 
saavt., 2016). Тя се състои от 20 айтема, по които изследваните лица се 
оценяват в 5-степенна Ликертова скала, и включва изследване на три-
факторен модел: трудности в идентифицирането на чувства, трудности 
в описанието на чувства, външно ориентирано мислене. Скалата показа 
добра вътрешна консистентност в настоящото изследване (α = 0.8).

Склонността за ментализация оценихме със Скалата за ментали-
зация (MentS) (Dimitrijević et al., 2018). Тя се състои от 28 айтема, по 
които изследваните лица се самооценяват по 5-степенна Ликертова ска-
ла, и включва изследване на 3-факторен модел: ментализация за себе си, 
ментализация към другите и мотивация за ментализация. Скалата има 
приемлива вътрешна консистентност (α = 0.7).

Личностовата организация оценихме с Въпросника за организация 
на личността (IPO) (Kernberg & Clarkin, 1995), който се състои от 83 ай-
тема, измерени по 5-степенна Ликертова скала. Инструментът оценява 
три основни дименсии на организацията на личността: преценка на ре-
алността, примитивни защитни механизми и дифузия на идентичността, 
както и две допълнителни подскали – агресия и морални ценности. За 
целите на настоящото изследване използвахме само субскалата за ди-
фузия на идентичността, която се състои от 21 айтема. В настоящото 
изследване субскалата за дифузия на идентичността показва приемлива 
вътрешна консистентност (α = 0.7).

За всички анализи беше използван статистическият софтуер 
STATISTICA версия 17.

Резултати

Междугрупови сравнения

В таблица 1 са представени резултатите от междугруповите срав-
нения, свързани с личностовата организация (дифузия на идентичност-
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та), темперамента (негативен афект, ориентираща чувствителност, во-
леви контрол) и способността за регулация на афектите (алекситимия, 
ментализация). Приложихме T-тест за груповите различия между май-
ките на деца без установени отклонения в развитието и майките на деца 
с разстройство от аутистичния спектър. Резултатите показват, че май-
ките на деца с аутизъм проявяват по-високи нива на негативен афект от 
майките на типично развиващите се деца.

Що се отнася до личностовата организация, майките на деца с 
разстройство от аутистичния спектър показват по-високи нива на слабо 
интегрирана идентичност. В допълнение, нивата на алекситимия са зна-
чително по-високи при майките на деца с аутизъм в сравнение с майките 
на деца без установени отклонения в развитието. Средният резултат по 
показателя „алекситимия“ при майки на деца с разстройство от аутис-
тичния спектър е в диапазона на клинично значимите нива на алексити-
мия (≥ 61), което предполага тежки затруднения при идентифицирането 
и вербализацията на емоционални състояния. За разлика от тях майки-
те на деца без установени отклонения в развитието показват по-високи 
нива на волеви контрол и ориентираща чувствителност, по-добри спо-
собности за контрол и инхибиране и по-високи нива на перцептивна, 
асоциативна и афективна чувствителност. Не бяха открити групови раз-
личия в склонността за ментализация.

Таблица 1. Групови различия между майките на деца без 
установени отклонения в развитието (МДБОР) и майките на деца 
с аутизъм (МДАС) в личността, темперамента, ментализацията и 

алекситимията
МДБОР МДАС P

N 30 30
Негативен афект 94.5 135.00 0.04
Волеви контрол 110.0 85.50 0.00
Ориентираща 
чувствителност

86.0 53.70 0.04

Ментализация 113.5 94.50 0.06
Дифузия на 
идентичността

30.2 51.00 0.03

Алекситимия 37.5 63.00 0.03
Резултатите са представени като средни стойности. Значимите 

стойности са с получер шрифт.
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Корелационни анализи

Приложихме корелационни анализи, за да оценим връзките между 
личностовата организация, темперамента, алекситимията и ментализа-
цията между двете групи. Данните показват значими корелации между 
основните измервани конструкти, което сочи области на препокриване 
между тях (табл. 2).

Таблица 2. Връзка между психологичните и темпераментовите 
характеристики в общата извадка
Нега-
тивен 
афект

Волеви 
кон-
трол

Ориен-
тираща 
чувстви-
телност

Мента-
лизация

Дифузия 
на иден-

тичност-
та

Алексити-
мия

Негативен афект – .923** -.901** -.898** .724* .673**

Волеви
контрол

-.923** – .861** -.858** -.736** -.682**

Ориентираща 
чувствителност

-.901** .861** – .998** -.685** -.632**

Ментализация -.898** -.858** .998** – -.685** -.646**

Дифузия на 
идентичността

.724** -.736** -.685** -.684** – .535**

Алекситимия .674** -.682** -.632** -.646** .535** –

* Значима корелация при ниво на значимост <.05 (двустранно)
** Значима корелация при ниво на значимост <.01 (двустранно) 

Обсъждане

Проведеното изследване потвърди предположенията ни, че майките 
на деца с аутизъм ще изпитват повече затруднения от майките на деца без 
установени отклонения в развитието по отношение на себевъзприемане-
то, вербализирането на емоциите и афективната регулация. Резултатите са 
твърде еднозначни, което може да се приеме като указание, че изследва-
ните характеристики са наистина типични за майките на аутистични деца. 
Единственото изключение е липсата на значима разлика между двете гру-
пи по отношение на нивата на склонността за ментализация, но разликите 
са много близки до статистическата значимост.

Отрицателната връзка между склонността към ментализация и на-
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личието на алекситимия е очаквана, тъй като вторият конструкт е свързан 
именно с дефицити и/или регрес в способността за афективна вербали-
зация и регулация. Високата корелация между ментализацията и опре-
делени аспекти на темперамента, свързани с модулацията, удържането 
и преработката на емоциите, показва взаимно влияние на генетични и 
психо-социални фактори във формирането и развитието на личността. 
Първичните емоции биха могли да бъдат отключени от различни външни 
фактори, които се свързват с вътрешни представи за себе си и другите във 
взаимодействие. Този процес определя качеството на отношението с обек-
та и нюансите в емоционалното му оцветяване. Тези идеи се потвържда-
ват от връзката между дифузията на идентичността (неконсистентното 
репрезентиране на себе си и другите) със скалите, отразяващи качеството 
на афективната преработка.

Бихме могли да предположим, че от тази гледна точка интервенци-
ите, насочени към подобрено социално взаимодействие и себерегулация, 
би трябвало да адресират затруднения на различни нива на осъзнатост. 
Краткосрочните поведенчески ориентирани интервенции биха имали 
ограничен ефект в модифицирането на разстройствата в емоционалната 
преработка както поради основния си фокус, така и поради ограничената 
продължителност и консистентност.

Разбира се, нашите резултати не би следвало да се интерпретират 
като указание за генетическа връзка: ние не твърдим, че затрудненията на 
майките да общуват със своите деца са причина за аутизма. По-скоро би 
могло да се приеме, че родителите на деца от аутистичния спектър показ-
ват характеристики на индивиди, намиращи се в протрахирана стресова 
ситуация, което води до занижаване на вътрешните ресурси за справяне. 
Това е обяснимо, доколкото поведението на аутистичните деца се харак-
теризира с трудно обясними за другите характеристики. Затруднението на 
родителите да ги разбират може да представлява траен дистрес за самите 
тях и това от своя страна да се отразява и на развитието на децата.

Някои автори смятат, че алекситимията може да се развие и като 
защитна организация, когато сме изправени пред тежки и емоционално 
наситени житейски събития (Parker et al., 1998). Заливането на психич-
ния апарат от интензивни негативни емоции, които са отвъд способността 
за преработка, може да доведе до защитно изключване на мисленето за 
емоционалните състояния. Независимо дали става въпрос за изначален 
дефицит на родителите, или за развитие на защитна организация, нали-
чието на изследваните черти често води до незадоволително общуване с 
аутистичните деца.
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Нашето изследване може да се разглежда като потвърждение на от-
давна установеното в клиничната практика обстоятелство, че родителите 
на деца със сериозни психични отклонения изживяват големи затрудне-
ния в общуването с децата си, което от своя страна затруднява собствено-
то им психично функциониране. Подобни резултати са установени и при 
родители на деца с други видове психични отклонения (Green et al., 2015). 
Поради това все по-ясна става необходимостта от създаването на про-
грами за развитие на комуникативните способности и рефлексивността 
(към себе си и другите) на тези родители (за каквито съобщават например 
Грийн и съавтори в цитираната статия). Подобни програми в индивидуа-
лен и групов формат биха способствали за повишаване на компонентите 
от родителския капацитет, свързани с по-доброто разбиране на емоцио-
налните състояния на децата и възможните реакции, които тези състояния 
предизвикват у възрастните.
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Резюме
Социалното страдание може да бъде изучавано като всяка друга болка. Целта 

на настоящото изследване беше да проследим връзката между социалната изолация, 
нуждата от принадлежност и способността за справяне с емоциите, измерена чрез 
личностната характеристика „насоченост към действие“. Използвахме „дилемата на 
затворника“ (Flood, 1952), модифицирана в игра между трима, в която някои от изслед-
ваните лица бяха изолирани от програмирани компютърни стратегии. За да измерим 
усещането за остракираност, за пръв път тествахме преведен въпросника на Уилямс 
(Williams, 2007), чрез който събрахме данни за взаимовръзка между нарушеното чув-
ство за принадлежност и липсата на сътрудничество.

Ключови думи: остракизъм, цоциално отхвърляне, емоции, сътрудничество, ди-
лема на затворника, скала за контрол върху действията

THE SHADES OF SOCIAL PAIN AND THE IMPAIRED SENSE 
OF BELONGING IN A SITUATION OF DILEMMA

Gergana Kuzmova

Abstract
The social suffering can be approached like any other pain. The experiment traces 

the link between social exclusion, the need to belong, and the ability to cope with emotions 
(measured by ACS-90) using a modified Prisoner‘s dilemma game (Flood, 1952) for three 
people, where the individuals occasionally were isolated from computer strategies. We 
measured the experience of ostracism with the help of Bulgarian translation of the Williams‘s 
questionnaire (2007) and we found relationship between the impaired sense of belonging and 
the lack of cooperation.

Key words: Ostracism, Social Rejection, Emotions, Cooperation, Prisoner`s Dilemma 
Game, Action Control Scale

Причината за сензитивност към възможни знаци на отхвърляне от 
социалната група (Pickett & Gardner, 2005) може да се корени в това, 
че хората като социални същества притежават склонността да приемат 
неизвестната информация за плашеща. Естествено, при различните ин-
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дивиди степента на социалнo безпокойство е различна (Garofalo et al., 
2018). С напредването на социалната наука възниква теорията за социал-
ния обмен (Social exchange theory), извлечена от икономическата теория 
и модифицирана от Тибо и Кели (Thibaut & Kelley, 1959) за изучаване 
на социалната психология на групата, като фокусът в нея е върху из-
числяването на относителните разходи и печалби при социални взаи-
моотношения. Изходът от моделирането според тази теория е в крайна 
сметка удовлетвореността от взаимоотношенията. Сравнението е клю-
чов елемент за социалния обмен и осигурява стандарта, спрямо който се 
оценяват всички други взаимоотношения. Сравнителните стандарти са 
субективни и варират при отделните индивиди и групи (Ward & Berno, 
2011). Теорията на социалния обмен включва както взаимосвързаност, 
така и споделено задължение, в което и двете страни възприемат отго-
ворностите един към друг (Thibaut, & Kelley, 1959). 

В тази линия се развива и Теорията на взаимозависимостта − 
Interdependency theory (Rusbult & Van Lange, 2003), която разглежда 
връзките между хората под формата на социален обмен, където цената 
се плаща чрез емоции и зависи от това, дали даденото взаимодействие 
е приятно, или не. Според тази теория хората мислено изчисляват как-
во получават и какво дават, за да определят връзката като положителна 
или отрицателна. Тази и други социални теории възприемат хората като 
социални животни, които търсят връзки с надеждата, че ще им донесат 
приятни емоции. В линията на тази обосновка оформихме настоящите 
изследователски въпроси: от какво е готов човек да се откаже, за да се 
вмести в социалната група, и как взема решения, ако е заплашен от от-
падане от групата.

Кларк (Clark, 1984), работещ по Теорията на взаимозависимост-
та, показва, че кръгът от взаимен интерес, който се произвежда от дъл-
госрочна връзка, е качествено различен от реципрочността в резултат 
от социалния обмен. Реципрочността е само една част, когато е желана, 
но не е от съществено значение за необходимостта от принадлежност. 
Необходимостта от принадлежност − Need to belong (Baumeister et al., 
2007), е отвъд не само реципрочността, но и отвъд необходимостта от 
страст и интимна връзка. Субективната необходимост да знаете, че сте 
обект на интерес от другите хора, е различна от обикновеното увлечение 
към тях. Така например при честите срещи с хора, неподкрепящи емо-
ционално индивида, и които не водят до положителни емоции, необхо-
димостта от принадлежност не може да бъде удовлетворена и може да се 
приравни на това да имаш редки срещи с хора, допринасящи за приятни 
усещания, но в които не виждаме ангажимент.



21Нюанси на социалната болка и нарушенoто чувство... 

Да имаш положителни социални отношения е от съществено зна-
чение за психологическото и физическото здраве. Когато тази нужда 
не е завършена, води до самота и социална тревожност (Leary, 1990). 
Необходимостта от принадлежност оказва влияние върху широк обем 
когнитивни, емоционални и поведенчески реакции (Baumesiter & Leary, 
1995). Хората, които се чувстват социално отчуждени или отхвърлени, 
са податливи на редица поведенчески, емоционални и физически про-
блеми. Изолацията от социалната група води до последици за здравето и 
адаптацията на индивида, както и до патологии, които са отвъд времен-
ното страдание. В диагностичния и статистически наръчник към петата 
ревизия на болестите (DSM-5, за повече информация виж Zulauf, 2014) 
социалната тревожност се характеризира със силен страх/безпокойство 
в случай на една или повече социални ситуации, в които индивидът е 
изложен на предстояща оценка от другите.

 Баумайстер и съавтори (Baumeister et al., 2005) намират доказа-
телства, показващи, че емоционалният стрес променя поведението след 
манипулация със социално отхвърляне. Те публикуват обширна лите-
ратура, показваща как самата идея за заплахата човек да бъде оставен 
извън групата причинява дефицити в саморегулирането. Баумайстер, 
Тенге и Нюс (Baumeister, Twenge, & Nuss, 2002) също провеждат изслед-
вания, за да видят дали социалното изключване ще има негативен ефект 
върху интелектуалното функциониране. Резултатите от техните експе-
рименти показват, че фалшивото предсказване на социално изключване 
за бъдещ период от време довежда до драматичен спад в интелигент-
ното представяне (учене и памет) на участниците от определена група 
в настояща задача. Социалното изключване довежда до нарушаване на 
ефективността по отношение на бързина и точност. Баумайстер и Де 
Уол (Baumeister & DeWall, 2005) предполагат, че не самата емоция, а 
нарушената себерегулация, водеща до проблеми при разсъжденията, е 
причината за неадаптивните решения, които отхвърлените хора вземат. 
Според авторите при отхвърляне изпълнителната функция на личността 
(волята) може да преустанови нормалната си дейност. В такива моменти 
на драматичен спад на разумната мисъл най-доброто решение би довело 
човек да търси психологическа подкрепа у други хора, за да вземе реше-
ние. Теоретично, ако човек избере да е сам, то той няма да има ресурса 
за вземане на адекватно решение в случай на възникване на проблем и 
по време на появяването на тези саморегулативни дефицити. 

По отношение на това как човек взема решение в социалната група 
повечето изследвания обхващат темата за конформизма и ако обсъждат 
личностни характеристики, то те са свързани с мотивацията на хората 
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да се съобразяват с групата (Monin et al., 2008). Например ниското само-
чувствие се свързва с мотивацията да се подчиняваме поради страха от 
отхвърляне, докато авторитарните индивиди са мотивирани да се подчи-
няват поради предполагаемата им нужда от ред и дисциплина.

Според Бекман (Beckman, 1994) цялостната тенденция към кон-
формизъм може да бъде смекчена от други личностни различия, които 
се основават на устойчивостта на личността към външни влияния и въ-
трешни конфликти и се измерват чрез скалата за контрол на действията 
(Action control scale − ACS-90, Kuhl, 2000; Kuhl & Kazen, 1991). Теория-
та на взаимодействието между системите на личността − Personality 
Systems Interaction – Theory (Kuhl, 2000), предполага, че има хора, които 
понякога не успяват да действат в хармония със собствените си намере-
ния, дори ако са силно мотивирани; тези хора се наричат насочени към 
състояние (State-oriented). Основен проблем за такива лицa са стресо-
вите ситуации, в които не могат да достигнат до вътрешните си ресурси 
и остават отчуждени за вътрешните си цели, намерения и предпочита-
ния. За сравнение, индивидите, насочени към действие (Action-oriented), 
имат добре интегрирана целева система и при екстремни обстоятелства 
се справят по-ефективно от своите антиподи. Проучванията показват, 
че насочени към действие индивиди имат интуитивна волева дейност, 
която отрицателните емоции само стимулират. Ситуации, които са ре-
лаксиращи, намаляват разликите в поведението между двата типа хора 
(Кузмова/Kuzmova, 2015).

 Справянето с емоции е централен компонент при преживяване-
то на социална болка. През 2007 г. Киплинг Уилямс въвежда двуфазния 
модел на преживяването на отхвърляне: рефлексивен (reflexive) етап, в 
който мозъкът автоматично се активира за социалната болка като при 
физическа, и втори − отразяващ (reflective), в който индивидът oценява 
ситуацията и отговаря на нея с ресурсите, които има. Решихме да из-
ползваме остракизма като манипулация и да тестваме дали ще повлияе в 
посока на сътрудничество, или само индивиди, насочени към действие, 
ще имат способността да преработят болката, като се насочат към ходове 
от взаимен интерес. 

Цели и хипотези

В нашия експеримент искахме да изследваме Mодела на заплаха на 
нуждите − Need-threat model (Williams, 2007; Lakin & Chartrand, 2005), и 
медиаторите, които повлияват на преживяването на изключване oт група 
в посока на сътрудничество след подобно преживяване. В изследването 
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тествахме непреведен до момента въпросник за България относно пре-
живяванията на остракизъм (Williams et al., 2002), който се състои от 
отделни скали: скала за измерване на настроението; скали, отнасящи се 
за четирите основни потребности, които остракизмът засяга (Williams, 
2007), а именно: необходимостта от принадлежност, самочувствие, нуж-
да от контрол, смислено съществуване; и общи въпроси относно това 
колко изолиран се е почувствал участникът по време на игра. 

Основната ни хипотеза беше: 
H1: Манипулацията с остракизъм ще доведе до сътрудничество 

като опит на човека да се върне в групата. 
Допълнителни хипотези: 
Н2: Настроението ще се различава в двете групи (на изключените 

и включените) в посока, в която в групата на изключените настроението 
ще бъде по-ниско, отколкото в групата на включените.

Н3: Личностната характеристика насоченост към действие − 
Action-oriented (Kuhl, 2000) би взаимодействала с усещането за прене-
брегване в посока, в която насочени към действие (Kuhl, 1991) лица ще 
сътрудничат в „дилемата на затворника“ повече от насочени към състоя-
ние лица, ако се почувстват пренебрегнати.

H4: Двете манипулационни групи (включени и изключени) значи-
телно ще се различават в 4-те подгрупи на въпросника за остракизма, 
свързани с основните нужди в модела на Уилямс (Williams, 2007): чув-
ство за принадлежност, самочувствие, контрол и смислено съществува-
не.

Метод

Дизайн

За основната хипотеза, че остракизмът би довел до сътрудничест-
во, сравнихме процента на сътрудничеството в двете групи манипула-
ции (включени срещу изключени). За да проверим дали настроението 
се различава в групата за изключваните и тази на включените (H2), из-
ползвахме изчислена положителна стойност на скалата на настроение-
то от въпросника за остракизъм (Williams et al., 2002) и я сравнихме в 
двете условия. За хипотезата, че личностните различия взаимодействат 
с настроението в посока (H3), в която насочените към действие лица 
ще сътрудничат повече от насочените към състояние лица, използвахме 
променливата на настроението (изчислена като положителна стойност) 
и нивото на насоченост към действие на хората, изчислено по отгово-
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рите им върху скалата на контрол на действията (ACS-90). В анализа 
събрахме двете променливи като предиктори на сътрудничеството. За 
четвъртата хипотеза (H4), че двете групи (включени и изключени) се 
различават значително в 4-те субгрупи на въпросника за остракизма, ка-
саещи основните човешки нужди според Уилямс и съавтори (Williams 
et al., 2002), групирахме и сравнихме средните оценки по скалите на 
въпросника в двете манипулационни условия.

Материали

Повторяема игра на „дилемата на затворника“

Класическият вариант на еднократната дилема на затворника, об-
съждана за първи път от Флъд (Flood, 1952), е предназначена за изучава-
не на краткосрочното вземане на решения, където играчите нямат никак-
ви конкретни очаквания за бъдещо взаимодействие или сътрудничество 
(представена като история на двама задържани престъпници). Повторя-
емата дилема на затворника се смята за модел, който може да послу-
жи за изучаването на това как се развива сътрудничеството (Hirshleifer 
& Rasmussen, 1989). В „дилемата на затворника“, която ползвахме като 
модел за игра, всеки е изправен пред алтернативата да направи избор 
между А и Б. Участниците знаят, че резултатът от сумата, която биха 
получили, е зависим от избора на другия играч, с когото са избрали да 
играят. Ако и двамата са избрали Б, тогава и двамата играчи ще получат 
равен брой точки – PP (фиг. 1), по-малко от възможността, ако изследва-
ното лице дефектира, а фиктивното лице сътрудничи (TS), но все пак са 
повече от опцията (ST) изследваното лице да е избрало А (сътрудничест-
во), а другото лице да е избрало Б (дефектиране). Ако и двамата решат да 
си сътрудничат, ще получат определен брой точки (RR), които в нашата 
матрица бяха два пъти повече, отколкото и двамата да дефектират (PP). 
Така двамата играещи са представени пред дилемата, дали да получат 
висока лична печалба, като предадат другия, или да играят за общия ин-
терес, което в перспектива би им донесло повече точки от това, ако и 
двамата гонят само лична изгода. 
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Фиг. 1. Снимка на интерфейса NetLogo (Wilensky, 1999), използван в 
експеримента

За този експеримент компютризирахме „дилемата на затворника“ 
на Netlog (Wilensky, 1999) платформа, така че играчите да бъдат свързани 
в мрежа. Програмирането на играта беше направено от Константин Дзе-
ков (Dzekov 2015). Участниците бяха събирани по трима. В лаборатория-
та всички бяха информирани, че компютърът ще ги разпредели да играят 
повторяемата дилема на затворника помежду си, но всъщност всеки от тях 
играеше срещу компютърна стратегия, повтаряща хода на участника от-
преди три игри относно това какво количество точки да избере. Дилемата 
съдържаше 30 еднократни игри, като от самото начало в една от групите 
играчите бяха избирани да вземат участие повече, отколкото в другата гру-
па, и бяха подложени на т.нар. киберостракиране (Williams, 2007), докато 
другите фиктивни играчи играеха помежду си.

Въпросник за остракизъм

Въпросникът за остракизъм (Williams et al., 2002) бе преведен от ан-
глийска версия, съдържаща 32 въпроса, разделени в 6 подгрупи. На пове-
чето въпроси (с изключение на последните, в които участниците трябваше 
да посочат усещането си за включеност в проценти) участниците трябваше 
да дадат своите отговори в интервална скала от 1 до 5, където 1 е „изобщо 
не“, а 5 − „много“. 
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Първата подгрупа въпроси измерваше чувството, породено от остра-
кизма в играта. Тя е изградена от айтъми, измерващи усещането за прене-
брегване (съотнасящо се към нуждата да принадлежим). Изследваните 
лица трябваше да дадат своята оценка относно преживяването си по време 
на играта, отбелязвайки до каква степен за тях са верни следните твърде-
ния: чувствах се „откъснат“ от групата, отхвърлен, аутсайдер; и изявлени-
ята: „Аз принадлежах към групата“ (отговорите на това твърдение бяха 
прекодирани), както и „Другите участници взаимодействаха с мен посто-
янно“ (прекодиран).

Елементите от втората подгрупа бяха свързани със самочувствието 
на играча по време на играта: „Чувствах се добре“, „Самочувствието ми 
беше високо“, „Чувствах се харесван“, „Чувствах се несигурен“ (отговори-
те бяха прекодирани).

Елементите от третата подгрупа бяха свързани с необходимостта от 
смислено съществуване (Мeaningful existence). Твърденията, които включ-
ваше тази подгрупа, бяха следните: „Чувствах се невидим“, „Чувствах жи-
вота си безсмислен“, „Чувствах се несъществуващ“, „Чувствах се важен“ 
(отговорите бяха прекодирани), „Чувствах се полезен“ (отговорите бяха 
прекодирани).

Елементите от четвъртата подгрупа бяха свързани с чувствата на рес-
пондентите за контрол: „Чувствах се силен“, „Чувствах, че имам контрол 
над хода на играта“, „Чувствах, че имам способността да променям зна-
чително събитията“, „Чувствах, че не мога да повлияя на действието на 
другите“ (отговорите бяха прекодирани), „Чувствах, че останалите играчи 
решаваха всичко“ (отговорите бяха прекодирани).

Елементите в петата подгрупа на въпросника за остракизма бяха свър-
зани с настроението на респондентите в скалата от 1 до 5 (1 − въобще не, 5 − 
много): „Чувствах се добре/зле (отговорите бяха прекодирани), приятелски, 
недружелюбно (отговорите бяха прекодирани), ядосано (отговорите бяха 
прекодирани), приятно, щастливо, тъжно (отговорите бяха прекодирани). 

В шестата подгрупа беше манипулационната проверка, съдържаща 
позиции, пряко свързани с преживяването на изолацията. Инструкцията 
за отговаряне на тези въпроси беше следната: „Моля оградете цифрата 
отдясно на въпроса (или попълнете празното поле) относно това, което 
най-добре представлява мислите, които сте имали по време на играта“. В 
първите два айтъма твърденията бяха контрастиращи: „Бях игнориран/а“ и 
„Бях включен/а“. Последният въпрос в тази подгрупа беше: „Ако приемем, 
че когато човек участва в игра на топка, за да индикира, че е бил включен 
поравно с другите играчи, той трябва да отбележи 33% (ако играта е от 
трима души), какъв процент от хвърлянията получихте Вие в играта? “.



27Нюанси на социалната болка и нарушенoто чувство... 

Въпросник за насоченост към действие или състояние

В нашето изследване използвахме ACS-90 (Kuhl, 1984), съставен от 
скалите АОD (Аction-orientation on demand) и АОF (Action orientation after 
failure). Съществува и трета подскала − AOP, която е свързана с устойчи-
востта на хората към рутинна дейност и няма отношение към настоящото 
изследване. 

Скалата AOD има връзка с механизма за предпазване на личността 
от противоположни влияния. Механизмът играе важна роля в саморе-
гулирането и в линията на изпълнение на дадено намерение. Другата 
подскала в ACS-90 е AOF − скалата за насоченост към действие след 
провал. Насочените към действия вземат по-добри решения под не-
гативен афект, защото притежават капацитета самостоятелно да гене-
рират положителен заряд и да действат бързо и решително в трудни 
ситуации (Baumann & Kuhl, 2002).

Обратна връзка

В изследването включихме също въпросник за обратна връзка, в 
който беше събирана информация чрез различни отворени и затворени въ-
проси относно това, как играчът разбира поведението на другите играчи в 
дилемата на затворника и каква стратегия е имал във взаимодействието си 
с тях.

Процедура

Преди началото на играта участниците бяха запознати с инструк-
циите за повторяемата дилема на затворника и когато най-малко трима 
души се съберяха в лабораторията, експериментът започваше. Играчите 
биваха информирани, че тримата завършили с най-добри резултати в 
турнира ще спечелят специална награда от разработилите интерфейса. 
След игрите експериментаторите раздаваха преведения въпросник за 
остракизъм (Williams et al., 2002). А в края на изследването участници-
те попълваха въпросници за личностовата насоченост към действие 
или състояние, измервана от ACS-90 (Kuhl, 1994), и отделна форма за 
обратна връзка. Всички биваха информирани, че могат да получат пове-
че информация за резултатите и реалната цел на експеримента от асис-
тентите в края на изследването. След събирането на общия брой хора 
в експерименталната извадка събралите най-много точки получиха на-
града флашпамет.
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Участници

Тридесет и седем изследвани лица участваха в експеримента, а 30 пре-
минаха през всички процедури (10 мъже и 20 жени). Участниците в експе-
римента играха най-малко в 13 игри и максимум в 32. От общата извадка 
18 души бяха в групата на остракираните и 12 − в групата на включените. 
Средната възраст на участниците беше 22 години (SD = 3). Броят игри, в кои-
то всеки участник се включи, зависеше както от това дали е бил остракиран, 
така и от това дали е отказал игри на другия играч. (За повече информация 
относно повторяемата дилема на затворника с опция да избираш с кого да 
играеш виж: Кузмова-Панева, Гринберг/Kuzmova-Paneva, Grinberg, 2014).

Резултати

Сътрудничество

Процентът на сътрудничество варираше от 0 до 88 (М = 43.5, 
SD = 19.2). За да сравним сътрудничеството между групaтa на остраки-
раните и тази на включените, проведохме t-тест за независими извадки. 
Тестът показа, че нямаме достатъчно доказателства, за да отхвърлим нуле-
вата хипотеза при ниво на значимост 0.05 (95% доверителен интервал), а 
средното сътрудничество в групата на остракизъм (M = 44.5, SD = 16.04) 
не се различаваше значително от средното сътрудничество в групата на 
включените (M = 42, SD = 23.87), t(28) = .344, p > .05.

За да разгледаме потенциални корелации между променливите и да 
проверим дали има връзка между нивото на преживяване на включеност 
(Williams et al., 2002), към групата и сътрудничеството в дилемата на за-
творника сумирахме поотделно рейтингите по скалите на щастие и гняв 
след манипулацията, оценките за усещането на играча, че е бил игнориран, 
чувството му за контрол, самочувствие и безсмислие на живота (Meaningful 
existence). След това в анализ за двувариантна корелация включихме сред-
ния резултат от сътрудничеството в повторяемата дилема на затворника и 
отделните средни рейтинги по изброените подскали. 

Средният процент на сътрудничество в цялата извадка статистиче-
ски корелираше отрицателно с декларираното усещане за игнорираност. В 
общата извадка от 30 души колкото по-пренебрегнати се чувстваха хората, 
толкова по-малко сътрудничиха (r = -.386, n = 30, p = .035). Сътрудничест-
вото корелираше негативно също с чувството за равновесие (контрол вър-
ху играта). Колкото по-несигурни в играта се усещаха участниците, тол-
кова по-малко съдействаха с другите фиктивни играчи (r = -.383, n = 30,  
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p < .05). Колкото по-малко игнорирани мислеха, че са играчите, толкова по-
вече чувстваха, че са запазили контрол над играта (r = -. 666, n = 8, p = .07) 
и че могат да променят нейния ход (r = .864, n  = 8, р  = .006).

Настроение

Вътрешната корелация между айтъмите за настроението, за кои-
то сумирахме положителните позиции: „Чувствах се добре/приятелски/
приятно/щастлив доволен“, беше с вътрешна консистентност Кронбах 
α = 0.846. T-тест за две независими извадки с независима променлива 
манипулационните групи: остракизъм срещу включване и зависима про-
менлива: подскалата на положителното настроение, показа значителна 
разлика в двете манипулационни групи: М (остракизъм) = 3.28, SD = 0.58, 
М (включване) = 3.82, SD = .64, t (28) = -2.394, р = 0.224, d = 0.88. Остраки-
раните участници бяха в по-ниско положително настроение в сравнение с 
контролната група на включените, като размерът на ефекта на Коен пред-
полагаше висока практическа значимост. 

Във връзка с анализа на корелациите в общата извадка от 30 души 
колкото по-пренебрегнати се чувстваха хората, толкова по-неприятно им 
беше (r = -.681, n = 8, p = .063). Колкото по-малко се чувстваха част от гру-
пата, толкова повече гняв преживяваха (r = -.707, n = 8, p = .05). 

Личностова характеристика „насоченост към действие  
или състояние“

Скалата на ACS достигна вътрешна консистентност на Кронбах α на 
ниво 0.729. Според нормите (Kuhl, 1994) участниците бяха класифицира-
ни като насочените към действие, ако са над средното разделение, което 
за извадката беше 37. Двадесет души от изследваната група според тази 
методология бяха класифицирани като насочени към действие и 14 − като 
насочени към състояние. Вътрешното съотношение на двете субскали, 
които съставляват въпросника ACS-90, беше следното: скала за справяне 
с провал (AOF) по Кронбах α = 0.687. Вътрешната корелация на скалата за 
справяне със заплахи (AOD) достигна Кронбах α = 0.599. 

За да прегледаме в дълбочина модела на нашата трета хипотеза, на-
правихме анализ на пътищата (path analysis) с няколко регресии. Първо, 
с личностовата характеристика контрол на действието като критерий и 
манипулационната група за предиктор. На второ място, с чувството за 
игнорираност като критерии и предиктори: манипулационната група и 
личностовата характеристика контрол на действията. Трето, с критерий 
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сътрудничеството и предиктори: манипулационната група, чувството за 
игнорираност и личностовата характеристика контрол на действията. 

Анализът показа корелация с маргиналната значимост между мани-
пулационната група и личностовата характеристика контрол на действия-
та (r = .272, n = 30, p = .073). Второ, усещането за игнорираност се обясня-
ваше значително от личностовата характеристика контрол на действията 
и манипулационната група − F(2,27) = 3.999, p = .030. Трето, чувството за 
игнорираност бе свързано значително с манипулационната група (r = .418, 
n = 30, p = .011) и сътрудничеството (r = .386, n = 30, p = .01).

 

Фиг. 2. Анализ на пътищата, показващ значими връзки (стандартизирани 
бета тежести) между манипулирането с остракизъм, чувството, че си 
игнориран, и сътрудничеството (включеност – код 1, остракираност − 

кодирана с код 2)

Подскалите в модела на остракизъм (H4) (Williams, 2001)

Чувство за игнориране, измерено от айтъмите,  
отнасящи се до нуждата от принадлежност

 Изчислихме нивото на чувството за игнорираност чрез следните 
елементи: почувствах се „изключен“, „отхвърлен“, „външен на групата“, 
„принадлежащ към групата“ (прекодиран), „играчите взаимодействаха с 
мен“ (прекодиран) − с вътрешна съгласуваност Кронбах α = 0.611. T-тест 
за две независими извадки с независима променлива – манипулационната 
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група (остракизъм срещу включване), и зависима – чувството за игнори-
раност, показа значителна разлика в двете групи: М (остракизъм) = 2.06, 
SD = 2.06, М (включване) = 1.7, SD = 1.65, t(28) = 2.733, р = .008). Тази 
съществена разлика убеждава, че по отношение на чувството за принад-
лежност двете групи се различаваха.

Необходимост от контрол, смислено съществуване, самочувствие

Вътрешната корелация на скалата за усещането за контрол – включ-
ваща следните елементи: почувствах се „силен“, „контролиращ“, „спосо-
бен да повлияя на играта“ и „другите играчи решаваха“ (прекодиран), беше 
с Кронбах α = 0.714.

Вътрешната консистентност на скалата за смислено съществуване 
(включваща следните елементи: бях „невидим“ за другите играчи, същест-
вуването ми бе безсмислено, почувствах се несъществуващ; и прекодира-
ните твърдения: чувствах се важен, полезен) достигна до вътрешна кон-
систентност Кронбах α = 0.770.

Стойността на положителната самооценка (включваща елементите: 
„чувствах се добре“, „имах високо самочувствие“, „чувствах се харесван“, 
„чувствах се несигурен“) достигна вътрешна консистентност Кронбах 
α = 0.759.

T-тест за две независими извадки с независима променлива мани-
пулационната група (остракизъм или включеност) и зависимa − контрол, 
смислено съществуване и самочувствие, не показаха значителна разлика 
между субскалите и груповата манипулация (за контрол t(28) = -1.438, 
p > .05, за смислено съществуване t(28) = .-465, p > .05, за самооценка 
t(28) = -.531, p > .05). Манипулацията не беше засегнала тези страни на 
преживяването на изолация, описани от Уилямс (Williams, 2001).

Проверка за манипулацията

От общата извадка от 37 души 3-ма отговориха, че смятат, че са иг-
рали срещу компютри; 6-има не отговориха на този въпрос, а останалите 
дадоха човешки характеристики на играчите.

Обобщение на резултатите

Oтносно основната ни хипотеза, като цяло остракираната и контрол-
ната група не се различаваха по своето сътрудничество. Но групите на 
включените и изключените бяха различни в преживяването си на принад-
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лежност и щастливи чувства. Настроението и усещането за принадлежност 
бяха по-ниски в групата на изключените играчи в сравнение с включените. 
Хората в групата с остракираност констатираха, че се чувстват по-изолира-
ни, и тези, които бяха заявили, че чувството им за принадлежност е нару-
шено, сътрудничиха по-малко в играта „дилемата на затворника“. Нямаше 
пряка връзка между групата на остракираните и сътрудничеството, a само 
индиректна връзка чрез нарушеното чувство за принадлежност. 

Анализът на пътищата, по които тествахме модела за мoдераторите 
на сътрудничеството, показа, че личностовата характеристика насоченост 
към действие бе влязла във взаимодействие с манипулацията, което води до 
съмнение, че може би характеристиката, която даваме в нашето изследване 
на хората, e ситуационна. Тъй като бяхме раздали въпросника за отчитане 
на тенденцията за контрол върху действието след самата манипулация, 
можем да предположим, че манипулацията е повлияла на отговорите на 
въпросника, довеждайки до корелация между конструкта насоченост към 
действие и манипулацията. Насочените към действие лица се оказаха по-
вече в групата на неостракираните, а насочените към състояние − в групата 
на остракираните. Или по друг начин казано, тези, които бяха остракирани, 
дадоха отговори, съответстващи на лица, насочени към състояние, а тези от 
контролната група (групата на включените) бяха дали отговори, съответ-
стващи на лица, насочени към действие. Подобно явление се обяснява от 
Уеб и съавтори (Webb et al., 2012), според които насочените към действие 
хора интуитивно намаляват негативния афект и се опитват да останат само 
позитивни независимо от вида манипулация, на която са били подложени.

Нашата манипулация, с която целяхме ефект на сътрудничество, 
имаше обратен ефект, измерен чрез отделни субскали на въпросника за 
остракизма (Williams, 2001). Според автора някои манипулации могат да 
доведат до повече антисоциални или депресивни реакции, а други да бъдат 
само временни и да имат относително леки ефекти, сравнени с острите 
прояви на остракизма. Необходими са допълнителни изследвания върху 
вариациите в методите, които да отчетат различия у хората. Още повече че 
Уорбъртън, Уилямс и Кеърнс (Warburton, Williams, & Cairns, 2006) разясня-
ват, че ако заплахата от отпадане от група и заплахата върху самочувствие-
то на хората ги мотивират да се опитват да угодят на другите в групата им, 
съществуването на заплаха върху контрола над събитията и значимостта 
на съществуването може да доведе до агресивни и провокативни реакции. 

Маус и Робинсън (Mauss & Robinson, 2009), говорейки за образува-
нето на емоцията, предполагат, че първият етап от емоционалното прежи-
вяване включва оценка за личната значимост на даденото събитие. Взе-
майки предвид тяхното твърдение, можем да дадем още едно обяснение 



33Нюанси на социалната болка и нарушенoто чувство... 

защо хората в манипулационната група на остракираните не сътрудничи-
ха. Както видяхме, манипулацията не беше повлияла у всички еднакво и 
събитието не беше достатъчно специално и значимо за всички. Също така 
манипулацията комбинираше състезателна игра (дилемата на затворника), 
в която целта е да се съберат най-много точки, а от друга страна модифика-
цията, която направихме, караше хората да вземат решение в ситуация на 
социална група, което може би провокира разностранни мотиви, водещи 
до амбивалентни реакции.

Следващи стъпки

Данните от проучването не подкрепиха идеята, че остракизмът 
предизвиква сътрудничество. Като цяло хората, които признаваха, че са 
засегнати от изключването от група, не сътрудничиха в дилемата на за-
творника. Манипулацията доведе до понижено настроение в групата на 
остракираните. Повечето хора от групата с манипулацията на изключвани 
от групата бяха дали своите отговори по скалата на контрол за действие 
като „насочени към състояние“, а социално включените се бяха определи-
ли като „насочени към действие лица“. Тази корелация с манипулационна-
та група в малка извадка като нашата ни попречи да проверим хипотезата 
си дали манипулацията на остракиране беше провокирала насочените към 
действие лица да регулират лошото си настроение, така че да не реагират 
отбранително, а да сътрудничат. 

Следваща посока в изследванията ни ще бъде да сравним дали не-
гативното настроение, породено от друго негативно събитие, което не за-
плашва чувството за принадлежност на индивида, има съвсем различен 
резултат, сравнен с ефекта на остракизма (Кузмова, Гринберг/Kuzmova, 
Grinberg, 2017). По-нататъшни изследвания в областта на негативните емо-
ции и регулирането им ще допринесат не само за разбирането на изолаци-
ята като явление, но и в различни мултидисциплинарни области, в които 
инидивидуалното чувство може да бъде противопоставено на социалното.

Използвани източници/References

Baumann, N., & Kuhl, J. (2002). Intuition, affect, and personality: Unconscious 
coherence judgments and self-regulation of negative affect.  Journal of 
Personality and Social Psychology, 83, 1213-1223.

Baumeister, R. F., & DeWall, C. N. (2005). The Inner Dimension of Social Exclusion: 
Intelligent Thought and Self-Regulation Among Rejected Persons. In K. D. 
Williams, J. P. Forgas, & Von Hippel, W. (Eds.). Sydney Symposium of 



Българско списание по психология, 2019, бр. 1-434

Social Psychology series. The social outcast: Ostracism, social exclusion, 
rejection, and bullying, 53-73. New York: Psychology Press.

Baumeister, R. F., Brewer, L. E., Tice, D. M., & Twenge, J. M. (2007). Thwarting 
the need to belong: understanding the interpersonal and inner effects of 
social exclusion. Social and Personality Psychology Compass, 506-520. 

Baumeister, R. F., DeWall, C. N., Ciarocco, N. J., & Twenge, J. M. (2005). 
Social exclusion impairs self-regulation. Journal of Personality and 
Social Psychology, 88 (4), 589-604. Retrieved from http://dx.doi.
org/10.1037/0022-3514.88.4.589

Baumeister, R. F., Twenge, J. M., & Nuss, C. K. (2002). Effects of Social 
Exclusion on Cognitive Processes Anticipated Aloneness Reduces 
Intelligent Thought. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 
817-827.

Baumesiter, R. .F, & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire 
for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. 
Psychological Bulletin, 117 (3), 497-529.

Beckman, J. (1994). Alienation and conformity. Unpublished manuscript, Max 
Planck Institute for Psychological Research, Munich, Germany. 

Brewer, M. B., & Caporael, L. R. (2006). An evolutionary perspective on social 
identity: Revisiting groups. In M. Schaller, J. Simpson, & D. Kenrick 
(Eds.). Evolution and social psychology, New York: Psychology Press, 
143-161.

Clark, M. S. (1984). Record keeping in two types of relationships. Journal of 
Personality and Social Psychology, 47, 549-557.

Dzekov, K. (2015). Simpson‘s paradox effects on the cooperation in Prisoner‘s 
Dilemma Game: Group Effects. [Unpublished master’s thesis.] New 
Bulgarian University, Sofia). 

Flood, M. (1952). Project Rand. Santa Monica, CA: The RAND Corporation, 
RM-789-1. Quarto, original wrappers. A fine copy.

Garofalo, C., Velotti, P., Callea, A., Popolo, R., Salvatore, G., Cavallo, F., 
Dimaggio, G. (2018). Emotion dysregulation, impulsivity and personality 
disorder traits: A community sample study. Psychiatry Research, 266:186-
192. doi: 10.1016/j.psychres.2018.05.067. Epub 2018 May 28.

Hirshleifer, D., and Rasmussen, E. (1989). Cooperation in a repeated prisoner‘s 
dilemma game with ostracism. Journal of Economic Behavior and 
Organization, 12, 87-106.

Kuhl, J. (1984). Volitional aspects of achievement motivation and learned 
helplessness: toward a comprehensive theory of action control. In B. A. 
Maher (Eds.). Progress in Experimental Personality Research, 13, 99-
171. New York: Academic Press. 



35Нюанси на социалната болка и нарушенoто чувство... 

Kuhl, J. (2000). A functional-design approach to motivation and volition: The 
dynamics of personality systems interactions. In M. Boekaerts, P. R. 
Pintrich, & M. Zeidner (Eds.). Self-regulation: Directions and challenges 
for future research (pp. 111-169). New York: Academic Press. 

Kuhl, Julius, & Kazén-Saad Miguel. (1991). A Theory of Self-regulation: Theory, 
Forschungsberichte aus dem Fachbereich Psychologie der Universität 
Osnabrück.

Kuhl, J. (1994). theory of action and state orientations. In J. Kuhl & J. Beckmann 
(Eds.), Volition and personality: Action versus state orientation. Seattle, 
WA: Hogrefe & Huber,  9-46.

Kuzmova, G. (2015). Postijeniata na volevia control vuv vrazka s lichnostovata 
harakteristika “Nasochenost kam deystvie“. Pshihologichni izsledvaniа, 3.  
[Кузмова, Г. (2015). Постиженията на волевия контрол във връзка 
с личностовата характеристика „насоченост към действие“. 
Психологични изследвания, №  3.]

Kuzmova, G., & Grinberg, M. (2017). Satrudnichestvo v Dilema na zatvornika 
sled saprejivyavane na sotsialno othvarlyane. Sbodnik nauchni dokladi: 
Osma natsioncalna konferentsia na psiholozite v Bulgaria. 620-636. ISBN 
978-619-90965-1-2. [Кузмова, Г., Гринберг, М. (2017). Сътрудничество 
в дилема на затворника след съприживяване на социално отхвърляне 
(Co-operation in Prisoner`s Dilemma Game after Co-experience of Social 
Rejection). Сборник научни доклади: Осма национална конференция 
на психолозите в България, 620-636. ISBN 978-619-90965-1-2.] 

Kuzmova-Paneva, G., Grinberg, M. (2014). Satrudnichestvo pod zaplaha 
ot izpadane ot grupata. Sbornik nauchni dokladi: Sedma natsionalna 
konferentsia na psiholozite v Bulgaria, 738-748. ISBN 978-954-91472-
9-2. [Кузмова-Панева, Г., Гринберг, М. (2014). Сътрудничeство под 
заплаха от изпадане от групата (Cooperation under the threat of being 
left out). Сборник научни доклади: Седма национална конференция на 
психолозите в България, 738-748. ISBN 978-954-91472-9-2.]

Lakin, J. L., Chartrand, T. L. (2005). Exclusion and nonconscious behavioral 
mimicry. In Williams, K.D., Forgas, J.P., von Hippel, W. (Eds.). The social 
outcast: Ostracism, social exclusion, rejection, and bullying, New York: 
Psychology Press, 279-295.

Leary, M. R. (1990). Responses to Social Exclusion: Social Anxiety, Jealousy, 
Loneliness, Depression, and Low Self-Esteem. Journal of Social and 
Clinical Psychology, 9, 2, 221-229. Retrieved from https://doi.org/10.1521/
jscp.1990.9.2.221 

Mauss, I., & Robinson, M. (2009). Measures of Emotion A Review. Cognition 
and Emotion, 23, 209-237.



Българско списание по психология, 2019, бр. 1-436

Monin, B., Sawyer, P. J., & Marquez, M. J. (2008). The Rejection of Moral 
Rebels: Resenting Those Who Do the Right Thing. Journal of Personality 
and Social Psychology, 951, 76-93.

Pickett, C. L., & Gardner, W. L. (2005). The Social Monitoring System: 
Enhanced Sensitivity to Social Cues as an Adaptive Response to Social 
Exclusion. In K. D. Williams, J. P. Forgas, & W. von Hippel (Eds.), The 
Social Outcast: Ostracism, Social Exclusion, Rejection, and Bullying (pp. 
213-226). New York: Psychology Press. 

Rusbult, C. E., & Van Lange, P. A. M. (2003). Interdependence, interaction, and 
relationships. Annual Review of Psychology, 54, 351-375.

Thibaut, J., Kelley, H. (1959). The social psychology of groups. New York: 
Wiley.

Tooby, J., & Cosmides, L. (1996). Friendship and the Banker‘s Paradox: Other 
pathways to the evolution of adaptations for altruism. In W. G. Runciman, 
J. Maynard Smith, & R. I. M. Dunbar (Eds.). Evolution of Social Behaviour 
Patterns in Primates and Man. Proceedings of the British Academy, 88, 
119-143.

Warburton, W. A., Williams, K. D., & Cairns, D. R. (2006). When ostracism 
leads to aggression: The moderating effects of control deprivation. Journal 
of Experimental Social Psychology, 42, 213-220.

Ward, C., & Berno, T. (2011). Beyond social exchange theory: An integrative 
model of attitudes toward tourists. Annals of Tourism Research, 38, 4, 
1556-1569.

Webb, T. L., Gallo, I. S., Miles, E., Gollwitzer, P. M., & Sheeran, P. (2012). 
Effective regulation of affect: An action control perspective on emotion 
regulation. European Review of Social Psychology, 23, 143-186.

Wilensky, U. (1999). NetLogo. Center for Connected Learning and Computer-
Based Modeling, Northwestern University, Evanston, Illinois. Retrieved 
from http://ccl.northwestern.edu/netlogo/

Williams, K. D. (2001). Ostracism: The Power of Silence. Guilford Publications.
Williams, K. D. (2007). Ostracism. Annual Review of Psychology, 58, 425-452. 
Williams, K. D., Govan, C. L., Croker, V., Tynan, D., Cruickshank, M., & 

Lam, A. (2002). Investigations into differences between social- and 
Cyberostracism. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 6, 65-
77. 

Zulauf Logoz M. (2014). [The Revision and 5th Edition of the Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5): Consequences for the 
Diagnostic Work with Children and Adolescents] [Article in German]. 
Prax Kinderpsychol Kinderpsychiatr, 63, 7, 562-76. doi: 10.13109/
prkk.2014.63.7.562



ПСИХОДИНАМИКА НА СКЛОННОСТТА  
КЪМ КОРУПЦИЯ

Пламен Димитров

доктор по психология, консултант, представител за България  
на ComPsych, Inc., USA
pldimitrov@hotmail.com

Резюме
Представеното изследване е опит за емпирично проучване на влиянието на са-

моуважението, субективното възприемане на корупцията като описателна норма, ма-
териализма и моралното дезангажиране върху склонността към пасивна корупция (т.е. 
вземане на подкуп) и изучава имплицитната психодинамика в основата на тези влия-
ния. Въз снова на предложената психодинамична теория на склонността към корупция 
се изгражда модел, в който се наблюдава опосредстващата роля на психодинамиката на 
моралното дезангажиране във връзката между субективното възприемане на корупци-
ята като норма и склонността към пасивна корупция, и опосредстващата роля на мате-
риализма в отношенията между самоуважението на личността и предразположеността 
ѝ към пасивна корупция. Извадката от възрастни изследвани лица, работещи като ме-
ниджъри в различни компании (N = 680), попълни пакет от въпросници и получените 
резултати демонстрираха, че субективното възприемане на корупцията като описателна 
социална норма е положително свързано със склонността към пасивна корупция, като 
тази връзка е опосредствана от действието на психодинамичните процеси на морално-
то дезангажиране. В допълнение емпиричните факти в изследването разкриват, че: (1) 
субективното възприятие за корупцията като норма усилва предразположеността на 
индивида към морално дезангажиране, което от от своя страна участва в активирането 
на склонността му към корупция, и (2) високото базисно ниво на самоуважение води до 
по-ниски нива на материализъм като ценностна ориентация в жизнения план, които от 
своя страна снижават склонността към пасивна корупция. Обсъдени са теоретичните и 
практическите последствия от получените емпирични резултати.

Ключови думи: самоуважение, възприемани описателни норми, материализъм, 
морално дезангажиране, склонност към пасивна корупция, психодинамична теория на 
склонността към корупция (ПТСК)

PSYCHODYNAMICS OF CORRUPTION PROPENSITY

Plamen Dimitrov

Abstract
The present study attempts to examine the effects of self-esteem, perceived descriptive 

norms, materialism and moral disengagement on propensity for passive corruption (e.g., bribe-
taking intention), and then further explore the implicit psychodynamics underlying these 
effects. Based on proposed Psychodynamic theory of corruption propensity, we established 
a mediation model in which moral disengagement partially mediated the link between 
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perceived descriptive norms and passive corruption propensity, while in the same time 
materialism mediated the relationship between self-esteem and passive corruption propensity. 
A sample of adult participants working as business managers (N = 680) completed a series 
of questionnaires, and the results demonstrated that, while perceived descriptive norms were 
positively associated with passive corruption propopesity, it was partially mediated by the 
psychodynamic processes of moral disengagement. In addition, our fndings revealed that: 
(1) perceived descriptive norms triggered the propensity of individuals to morally disengage, 
which in turn, partially increased their corrupt intention, and (2) increased personal self-
esteem caused a low level of materialism, which in turn decreased passive corruption 
propensity. The theoretical and practical implications of the results are discussed.

Key words: self-esteem, perceived descriptive norms, materialism, moral 
disengagement, passive corruption propensity, psychodynamic theory of corruption 
propensity (PTSP)

Корупцията е девиантно поведение, което нарушава основни прав-
ни и морални принципи, осъществявайки преднамерена индивидуална 
и/или групова злоупотреба с поверена от обществото публична власт за 
лично облагодетелстване (Köbis et al., 2016; Transparency International, 
2010). Тя води до снижаване на социалното и личното благополучие; 
сриване на доверието в социалните институции; нарастване на социал-
ното неравенство; отрицателно влияние върху икономическото разви-
тие и ерозия на обществено-политическата стабилност (Ambraseys & 
Bilham, 2011; Tay et al., 2014). В световен мащаб корупцията е пряката 
причина за допълнително увеличаване на разходите на бизнеса средно 
с 10% и до снижаване на инвестициите с 5%. Ежегодните щети от нея 
в света се оценяват общо на 2,6 трилиона щ.д., като 1 трилион от тях 
са само дадените подкупи (OECD, 2014). В страните с високо ниво на 
корупция избирателната активност на гражданите е средно с 20 – 30% 
по-ниска от тази в страните с нисък индекс на корупция (Stockemer et 
al., 2013). 

Без съмнение, всичко казано дотук ни дава основание да възприе-
маме корупцията като една от най-значимите заплахи за демократичното 
развитие и икономическия просперитет на обществото. Ето защо, за да 
ѝ се противодейства ефективно, е изключително важно да се разкриват 
както нейните явни социални детерминанти, така и нейните скрити за 
пряко наблюдение (имплицитни) психологически механизми. За съжа-
ление обаче трябва да признаем, че (именно заради тяхното системно 
действие) дори хора, овластени от обществото, които изразяват своето 
морално неодобрение към корупцията, все пак се ангажират с една или 
друга нейна форма (Widmalm, 2008). Може да се каже също, че мнози-
на от овластените постоянно са изправени в интрапсихичен план пред 
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„корупционната дилема“ да приемат ли предлаганите им подкупи, или 
да се придържат твърдо към вътрешните си морални стандарти и да не 
регресират. При това специализираните изследвания на проблема по-
казват, че различните форми на корупция имат свои специфични обяс-
нителни механизми от психологическа гледна точка (Köbis et al., 2016; 
Weisel & Shalvi, 2015). Така например психодинамичните процеси на 
индивидуалната корупция (незаконното присвояване) и на междулич-
ностната корупция (даването и получаването на подкуп) (Köbis et al., 
2016), както и на активната (предлагането на подкуп), и на пасивната 
корупция (приемането на подкуп) (Weisel & Shalvi, 2015) се различават 
значително. Доколкото получаването на подкуп е най-разпространената 
корупционна практика в страни като България, настоящото изследване 
се фокусира именно върху изучаването на имплицитната психодинами-
ка на склонността към тази форма на пасивна корупция.

ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ И ОСНОВНИ ХИПОТЕЗИ

През последните 20 години на корупцията с основание се отде-
ля все по-голямо внимание в психологическите изследвания. В резул-
тат вече са установени редица важни предиктори на корупционните на-
гласи и поведения, като социално-икономическия статус (Olken, 2009; 
Charron, 2016); културната ориентация (Li et al., 2006; Mazar & Aggarwal, 
2011; Huang et al., 2015); нагласите към поемането на риск (Berninghaus 
et al., 2013); авторитаризма, нарцисизма и социалната доминантност 
(Tan et al., 2016b; Treisman, 2000). Отчитайки досегашните постижения 
и необходимостта от все по-прецизни и емпирично проверени изследо-
вателски модели, ние разработихме на основата на собствените си на-
блюдения на явлението свой общ теоретичен модел на настоящото из-
следване, в който се отделя специално внимание на психодинамичните 
процеси, влияещи на индивидуалната склонност към пасивна корупция, 
каквато е приемането на подкуп. В този нов концептуален модел се от-
чита ролята на четири основни фактора, а именно: (1) самоуважението 
на личността; (2) субективното възприемане на корупцията като свое-
образна „оперативна норма“ в социалния контекст; (3) материализма 
като смислово-ценностна ориентация в жизнения план на личността и 
(4) защитните интрапсихични механизми на моралното дезангажиране. 
Този психодинамичен модел на склонността към корупция изтъква са-
мостоятелното и опосредстваното влияние на наблюдаваните фактори 
върху склонността към пасивна корупция чрез отчитане на тяхното ком-
плексно взаимодействие.
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Самоуважението и субективното възприемане на корупцията  
като „норма“

Изхождайки от идеята, че самоуважението на личността може да 
се поддържа и усилва и посредством постигането на материални придо-
бивки и придобиването на престижен социален статус и властови пози-
ции (Sivanathan & Pettit, 2010; Jiang et al., 2015), и че корупцията често 
предлага един от най-късите пътища към постигането на подобни жиз-
нени цели (Johnston, 2012), нашият теоретичен модел си поставя като 
първа основна изследователска задача да проучи влиянието на самоува-
жението върху склонността за пасивна корупция. 

Самоуважението е обобщената самооценка на индивида за собст-
вената му значимост и е фундаментална човешка потребност с мощ-
но мотивационно влияние върху човешкото поведение (Allport, 1955; 
Maslow, 1968; Taylor & Brown, 1988; Solomon et al., 1991; Baumeister et 
al., 1993). Повечето хора по много начини активно се стремят да защита-
ват, поддържат и усилват своето самоуважение (Baumeister, 1998). Тези 
от тях, които имат високо базисно ниво на самоуважение, са убедени в 
множество социални ситуации и роли, че могат успешно да се реали-
зират на основата на ценните си качества. Именно заради това те са и 
по-малко загрижени как да избягват и/или компенсират недостатъците, 
грешките и провалите си (Blaine & Crocker, 1993; Vohs & Heatherton, 
2001). В контраст с тях хората с по-ниско базисно равнище на самоува-
жение по-често се чувстват малоценни, незначителни, неуверени в себе 
си, безпомощни, тревожни и депресивни, а това ги прави и по-несигур-
ни в успеха и много по-предпазливи, но и по-склонни към неетични 
практики (Mruk, 1995; Brown & Marshall, 2001; Pyszczynski et al., 2004; 
Donnellan et al., 2005). 

В съответствие с предвижданията на теорията за самоутвърждава-
нето (Self-Affirmation Theory) (Steele, 1988), когато хората се чувстват не-
уверени в компетентността на дадено свое поведение, те психодинамич-
но компенсират, като „спонтанно преместват акцента върху увереността 
си в други несвързани с поведението, но значими за тях ценни социални 
статуси, роли и идентификации“ (McGregor et al., 2001, p. 473). Този про-
цес е често в основата на мотивационната психодинамика на търсенето 
на компенсаторна увереност в собствената значимост при заемането на 
отговорни властови позиции. В този смисъл индивидите, чието базисно 
самоуважение е ниско или застрашено, са по-силно мотивирани да тър-
сят различни компенсаторни решения при избора на поведение в упраж-
няването на властта, която имат (Crocker & Park, 2004). Постигането на 
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награди и престижен социален статус е важен фактор за преживяването 
на самоутвърждение, което от своя страна усилва самоуважението на 
тези, на които то им липсва (Sivanathan & Pettit, 2010). Множество не-
етични поведения, включително от спектъра на корупцията, се осъщест-
вяват именно за да се постигнат подобна интрапсихична компенсация и 
свръхкомпенсация на ниското базисно самоуважение. Корупцията не е 
мотивирана единствено от външните облаги, които носи, а и от интра-
психичните компенсаторни възнаграждения, които я подкрепят (Mazar 
et al., 2008). С оглед на потребността да усилят компенсаторно самоува-
жението си множество индивиди с ниско самоуважение съзнателно или 
не отклоняват своето внимание от удовлетворяването на изискванията 
на вътрешните морални инстанции към преследването на външни ползи, 
осигуряващи им компенсаторно усещане за самоутвърждаване и усилва-
не на самоуважението им, което е резултат от дефицитите и нарушенията 
в моралната им саморегулация (Baumeister & Leary, 1995; Deci & Ryan, 
2000; Crocker, 2002). Именно те са и по-склонни да действат рисково 
и авантюристично в стремежа си към бързо лично облагодетелстване, 
осигуряващо им компенсаторно липсващите основания за самоуваже-
ние, адмирации и внимание от околните (Tice, 1993; Zywica & Danowski, 
2008). Корупцията предлага много възможности за такова бързо придо-
биване на престижен статус, материални и интрапсихични облаги (You, 
2007; Johnston, 2012), чрез които корумпираните да поддържат и подсил-
ват самоуважението си (Richins & Dawson, 1992; Chang & Arkin, 2002; 
Wattanasuwan, 2005; Isaksen & Roper, 2012). Така мнозина от индивидите 
с ниско самоуважение ще са по-склонни да използват именно злоупо-
требата с обществената си позиция за лично облагодетелстване (коруп-
цията) като средство за компенсаторно усилване на преживяването си 
за собствена значимост и лична ефективност. За разлика от тях хората 
с високо базисно самоуважение, които не се нуждаят от компенсатор-
ното му усилване, ще се придържат към своите етични стандарти и ще 
показват по-ниска предразположеност към корупция (Aronson & Mettee, 
1968; Tice, 1993; Mesmer-Magnus et al., 2010; Barkan et al., 2015; Jordan 
et al., 2015). Това е и една от основните хипотези в изследователския ни 
модел, наричан тук „психодинамична теория на склонността към коруп-
ция“ (ПТСК). 

Хипотеза 1 (Н1). Високото самоуважение води до снижаване 
на склонността към приемане на подкуп (пасивна корупция). От дру-
га страна теорията ни отчита фактите в изследванията на социалните 
норми, които разкриват, че индивидуалното поведение в голяма степен 
зависи от това, как човек субективно възприема, описва и интерпретира 
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честотата, обхвата и разпространеността на дадено поведение в рефе-
рентните групи на обкръжението си и в обществото като цяло, преди да 
реши дали да го предприеме, или не (Scholly, Katz, Gascoigne, & Holck, 
2005). Тези субективни възприятия и преценки за поведенията на други-
те в даден споделен социален контекст са основата, на която индивидът 
формира и валидизира субективната си представа за оперативните со-
циални норми. Тя, от своя страна, играе съществена роля за избора на 
едно или друго поведение (Rimal & Real, 2003; Rimal et al., 2005). Това 
ни дава основание да включим в концептуалната рамка на изследовател-
ския си модел допускането, че субективното възприемане и описание на 
корупцията като нещо „нормативно“ (често наблюдавано и повсеместно 
практикувано в обществото, в което живеем) ще оказва важно усилващо 
въздействие върху индивидуалната склонност да се участва лично в нея. 
Така бе формулирана и втората основна задача на изследването ни, а 
именно – да се проучи психодинамиката на влиянието на субективното 
възприемане на корупцията в средата на изследваните като оперативна 
социална норма върху склонността им към пасивна корупция (получа-
ване на подкуп). 

Възприемането и описанието на едно поведение като „норматив-
но“ означава, че според субекта повечето хора в даден социален кон-
текст се държат по определен начин. Другата форма на социални норми, 
т.нар. оценъчни стандарти, осигурява на индивида информация доколко 
дадено поведение е етично и социално приемливо или подлежи на санк-
ции. Двата вида преценки са свързани, но интрапсихичните механизми, 
по които те действат, са много различни (Eriksson et al., 2015). Докато 
оценъчните норми спрямо корупцията са относително стабилни (коруп-
цията се разглежда и осъжда декларативно като незаконна и неетична 
практика), описателните норми за разпространеността на корупцията 
в средата варират значително и са по-податливи на субективна, интра-
психична манипулация (Rimal et al., 2005; Köbis et al., 2015). Съгласно 
постулатите на теорията за социалните норми поведението на индивида 
често е повлияно от това, как той субективно възприема, описва и ин-
терпретира поведението на хората в социалното си обкръжение (Scholly 
et al., 2005). Колкото по-разпространено му изглежда дадено поведение, 
толкова по-вероятно е и той, поставен в условията на „нормативен на-
тиск“ от типа „другите постъпват така“, да се ангажира с него (Rimal 
& Real, 2003). Това му осигурява достатъчно социални основания да 
оправ дае пред себе си това, че действа по начин, подобен на този, по 
който постъпват и мнозина други около него. В случая с корупцията, 
изправени пред ситуации, наситени със съблазни и корупционен натиск, 
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хората използват наблюденията и интерпретациите си за действията на 
другите овластени като своеобразен субективен референтен стандарт 
за това, дали да се ангажират и те с корупционни действия като при-
емането на подкупи. С други думи, колкото повече пасивната корупция 
(приемането на подкуп) се възприема като описваща социалната реал-
ност „оперативна норма“ (например „мнозина постъпват така“), толкова 
по-вероятно е да нараства и индивидуалната склонност за ангажиране с 
нея (Köbis et al., 2015). 

Оттук и втората основна хипотеза в изследването ни:
Хипотеза 2 (Н2): Индивидуалните описателни норми (субектив-

ното възприемане, описване и интерпретиране на корупцията като 
„нормативна“) са положително свързани със склонността към пасив-
на корупция (приемане на подкуп)

Опосредстващата роля на материализма и моралното 
дезангажиране

Друго централно допускане на психодинамичния теоретичен мо-
дел на изследването ни е, че ако човек е силно мотивиран от външни 
цели, като забогатяване, придобиване на материални ценности, прести-
жен социален статус или имидж, за да се самоутвърждава и компенса-
торно да усилва самоуважението си, то материализмът му ще играе опо-
средстваща роля в отношенията между самоуважението и субективното 
възприемане на корупцията като оперативна социална норма, от една 
страна, и субективната му склонност към пасивна корупция (приемане 
на подкуп), от друга. Материализмът е отдаването от страна на индивида 
на по-висока значимост на материалните ценности и придобиването им 
като желани средства за постигането на желаните крайни цели в живота 
като субективното благополучие и себереализацията (Richins & Dawson, 
1992). Множество изследвания дават убедителни доказателства за това, 
че материализмът съзнателно или не се използва от хората, за да компен-
сират психодинамично заниженото или застрашеното си самоуважение 
(Shrum et al., 2013; Jiang et al., 2015), и тогава материализмът често е в 
основата на техните неетични поведения (Kouchaki et al., 2013; Gino & 
Mogilner, 2014). Това е достатъчно основание да приемем, че материа-
лизмът може да играе опосредстващата роля на медиатор в отношенията 
между самоуважението и склонността към пасивна корупция и между 
субективното възприемане на корупцията като описателна социална 
норма и предразположеността към ангажиране с нея. 

В началните опити да се измерва материализмът (Belk, 1985) той 
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се възприема като личностна диспозиция (черта) и важна част от лич-
ностната идентичност (Dittmar, 2008; Shrum et al., 2013). В по-новите 
изследвания обаче се интерпретира по-скоро като динамична смислова 
и ценностна ориентация в жизнената стратегия на личността, която от-
разява доколко важно е за индивида в неговия конкретен социален кон-
текст придобиването на пари и материални ценности или на свързаните 
с тях привлекателен социален статус, имидж или популярност (Richins 
& Dawson, 1992; Kasser, 2016). Известно е, че самоуважението е негатив-
но свързано с материализма (Isaksen & Roper, 2012; Kasser, 2002; Kasser 
et al., 2014). Самоуважението помага на индивидите в ситуации на за-
плаха за собствената им значимост да реагират по начини, в които раз-
читат на компетентността, превъзходството и автономността си (Blaine 
& Crocker, 1993; Vohs & Heatherton, 2001). Хората с високо базисно рав-
нище на самоуважение не се нуждаят от много материални придобивки 
и богатство, за да си осигурят определен статус и уважение в общество-
то, икономическа обезпеченост, психична сигурност или утвърждава-
не на идентичността си чрез компенсаторно справяне със съмненията 
в собствената си значимост и компетентност (Richins & Dawson, 1992; 
Christopher et al., 2006; Clark et al., 2011; Noguti & Bokeyar, 2014; Chang 
& Arkin, 2002; Wattanasuwan, 2005; Jiang et al., 2015). И обратно, хората 
с ниско базисно самоуважение по-често са склонни да използват парите 
и материалните ценности, за да компенсират липсващото им самоуваже-
ние (Shrum et al., 2013; Jiang et al., 2015) и за да придобиват непостижи-
мия за тях по друг начин престижен социален статус или имидж (Richins 
& Dawson, 1992; Magee & Galinsky, 2008; Mogilner & Aaker, 2009). Тази 
им нужда поражда по-силна, невинаги осъзнавана ясно мотивация за 
придобиване на материални ценности, т.е. по-ниското базисно самоува-
жение предполага и по-високи нива на материализъм.

В литературата има много примери за това, че материализмът е по-
ложително свързан със склонността към различни неетични поведения 
(Tang & Chiu, 2003; Tang et al., 2008; Tang & Liu, 2011; Vohs et al., 2006, 
2008; Zhou et al., 2009; Yang et al., 2013; Gino & Mogilner, 2014; Kouchaki 
et al., 2013). Емпиричните доказателства говорят, че хората с високи 
нива на материализъм са и по-егоцентрични, по-фокусирани върху за-
богатяването си като индикатор за значими постижения, власт или со-
циален статус. В същото време те са по-малко загрижени за другите и 
по-малко способни на реална емпатия в отношенията си с тях (Richins 
& Dawson, 1992; Schwartz, 1992; Sheldon & McGregor, 2000; Bauer et al., 
2012; Gino & Mogilner, 2014). Материализмът също така е положител-
но свързан с толерирането на неетични действия, които водят до лично 
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материално облагодетелстване (Chowdhury & Fernando, 2013). Всичко 
това ни дава достатъчно теоретични и емпирични основания да вклю-
чим материализ ма в психодинамичния модел на склонността към коруп-
ция като възможен медиатор на отношенията между самоуважението и 
предразположеността към получаването на подкуп. Това е и следващата 
основна хипотеза в изследването ни.

Хипотеза 3 (Н3): Материализмът опосредства негативните 
ефекти на самоуважението и положителните ефекти на субективно-
то възприемане на корупцията като оперативна норма в обществото 
върху склонността към пасивна корупция.

Корупцията в различните ѝ форми винаги е неетично и незаконно 
поведение, при което се злоупотребява с публична власт за лично об-
лагодетелстване. То обаче не може да се обясни само с това, че много 
хора (в частност корумпираните) го описват като „оперативна норма“ в 
своя социален контекст („другите правят така“). Очевидно в действие 
са и други мощни и невинаги осъзнавани психодинамични сили, които 
на интрапсихично ниво блокират способността на индивида за ефекти-
вен самоконтрол, пълноценна и устойчива морална саморегулация (ав-
тоцензура) на поведението. В рамките на предлагания психодинамичен 
модел отделяме специално внимание на един такъв възможен обясните-
лен механизъм. 

Досегашните изследвания разкриват, че индивидуалното възпри-
емане на социалния контекст активира различни когнитивни и афек-
тивни процеси с мощно регулативно влияние върху поведенческите 
намерения и склонността на индивидите да ги осъществят на практика 
(Saidon et al., 2010). Тъй като към корупцията нормативно се изразява 
негативно оценъчно отношение, нашият психодинамичен модел пред-
вижда, че субективното възприемане на корупционните практики като 
широко разпространени в обществото „оперативни норми“ отключва 
психични механизми, които блокират редица когнитивни и афективни 
процеси, имащи важна роля в моралната саморегулация на поведение-
то, и по такъв начин усилват склонността към корупционни действия 
като приемането на подкуп. Този тип процеси се определят в множество 
изследвания на моралната саморегулация на поведението с конструкта 
„морално дезангажиране“. 

Съгласно теоретичните предвиждания на предлагания от нас 
психодинамичен модел моралното дезангажиране играе значима опо-
средстваща роля в отношенията между възприемането на корупцията 
като описателна „оперативна норма“ и индивидуалната склонност към 
пасивна корупция (получаване на подкуп). Това е в съответствие и с 
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разбирането, че социалните фактори оказват влияние върху индиви-
дуалното поведение само чрез посредничеството на интрапсихичния 
апарат за морална саморегулация, в чиято основа са интернализирани-
те от личността морални стандарти и свързаните с тях интрапсихич-
ни санкции – срам, вина, тревожност, самообвинения и др. (Bandura, 
1999; Dimitrov, 2008). Тяхното функциониране е ефективно само ко-
гато не са инхибирани, деформирани и блокирани от действието на 
други когнитивни и афективни процеси. В противен случай моралната 
саморегулация е разстроена, фрагментирана или дезангажирана и това 
води до неетични поведения. 

Според Бандура (Bandura, 1999) моралното дезангажиране е клю-
чов и многомерен психодинамичен механизъм, който деактивира в една 
или друга степен моралната саморегулация на поведението на хората. 
С други думи, социалните фактори, предразполагащи индивида към 
корупция, могат да оперират и да оказват по-мощно влияние именно 
когато в действие влезе психодинамиката на моралното дезангажира-
не. Тя е такъв комплекс от интрапсихични процеси, чрез който хората 
(съзнателно или не) дезангажират (блокират, потискат, манипулират на 
когнитивно и афективно ниво) своите интернализирани морални стан-
дарти при регулацията на поведението си, за да убедят самите себе 
си, че девиантните им поведения са всъщност допустими и приемли-
ви (Bandura, 1999; Shu et al., 2011). Така, благодарение на психоди-
намиката на моралното си дезангажиране в едни или други социални 
ситуации, хората се освобождават от самообвиненията, срама, вината, 
скрупулите, угризенията на съвестта, тревожността и дистреса, които 
девиантното поведение нормално им причинява заради нарушаването 
на собствените им интернализирани морални стандарти. Това на свой 
ред ги прави и значително по-склонни към неетично поведение (Detert 
et al., 2008). 

Моралното дезангажиране е многопластово и действа посред-
ством различни защитни механизми, като: а) когнитивно-афектив-
ното изопачаване на неетичното поведение и представянето му като 
допустимо и приемливо (например морални оправдания, евфемизми, 
самообслужващи сравнения с другите); б) отричането, прикриването 
и изкривяването на последиците от неетичното поведение (например 
прехвърляне и дифузия на отговорността, рационализации за последи-
ците от поведението); или в) злепоставянето на жертвите на неетично-
то поведение (например дехуманизация на другите, пренасочване на 
обвиненията и т.н.) (Bandura, 1999; Detert et al., 2008). Редица соци-
ални и интрапсихични фактори могат да активират психодинамиката 
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на моралното дезангажиране (Moore & Gino, 2013; Hystad et al., 2014). 
Например в среда на морална пермисивност, влошен организационен 
климат и социална несправедливост се наблюдава значително по-ви-
сока предразположеност на хората да се ангажират защитно-компен-
саторно с една или друга форма на морално дезангажиране (Hystad et 
al., 2014; Saidon et al., 2010; Shu et al., 2011). В този смисъл моралното 
дезангажиране в психоаналитични термини е система от Его-защит-
ни механизми, комплексен резултат от взаимодействието на индивида 
със социалния контекст, в който той се социализира и действа. Така 
в социален контекст, в който корупцията се възприема и описва като 
„оперативна норма“ (широко разпространена практика), с лекота се за-
действа психодинамиката на моралното дезангажиране (Moore & Gino, 
2013). Ето защо в изследването извеждаме като основна Хипотеза 4 
допускането, че:

Хипотеза 4 (Н4): Субективното възприемане на корупцията 
като оперативна норма активира психодинамиката на моралното 
дезангажиране, която от своя страна усилва влиянието на това въз-
приятие върху склонността за лично ангажиране с пасивна корупция 
като приемане на подкупи. 

Моралното дезангажиране осигурява интрапсихична защита от 
действието на интернализираните морални санкции за ангажирането 
му с девиантни поведения, като участието в корупционни действия. 
Хората с по-висока лична предразположеност към морално дезанга-
жиране по-често действат неетично и безскрупулно в отношенията си 
с другите (Detert et al., 2008; Moore et al., 2012) и с по-голяма лекота 
използват психодинамичните механизми на моралното дезангажиране, 
за да изопачат или рационализират неетичните си практики и неутра-
лизират интрапсихичните санкции на апарата на Свръх-Аза. Това е по-
твърдено и в някои по-ранни изследвания на корупцията в организаци-
ите (Moore, 2008; Dimitrov, 2008). 

Като защитен механизъм моралното дезангажиране действа по 
много начини. Най-обобщено казано: а) или като осъществява когни-
тивно-афективно изопачаване на представата за корупционните дейст-
вия като доброволни поведения, в които няма жертви; или б) като оси-
гурява оправдания и рационализации за отклонението от моралните 
стандарти чрез позоваване на „оперативните норми“ (например „всич-
ки правят така“). При всички обстоятелства според психодинамичната 
теория за склонността към корупция, която нашето изследване прави 
опит да валидизира, моралното дезангажиране оказва значително по-
ложително влияние върху склонността към корупция.
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ОПИСАНИЕ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Процедура на изследването

За да валидизираме предложения тук теоретичен модел и да про-
верим неговите четири основни хипотези, предприехме поредица от 
корелационни и йерархични регресионни анализи. На първата стъпка в 
изследователската ни програма беше използван пакет от въпросници за 
проучване на корелациите между самоуважението, възприемането на ко-
рупцията като „оперативна социална норма“, материализма, моралното 
дезангажиране, от една страна, и индивидуалната склонност към пасив-
на корупция, от друга. Впоследствие проведохме серия от множествени 
стъпкови регресионни анализи, в които проследихме опосредстващата 
роля на материализма и моралното дезангажиране в отношенията меж-
ду самоуважението и субективното възприемане на корупцията като 
„оперативна социална норма“ върху склонността към пасивна корупция 
(приемане на подкуп). 

Първата част на изследването имаше две задачи. Първо, просле-
дихме как самоуважението и субективното възприемане на корупцията 
като „оперативна социална норма“ са свързани с личната склонност към 
пасивна корупция. Второ, проучихме дали материализмът и морално-
то дезангажиране имат опосредстващо участие в отношенията между 
самоуважението и субективното възприемане на корупцията като „опе-
ративна социална норма“, от една страна, и склонността към пасивна 
корупция, от друга.

Изследвана извадка

В изследването взеха участие 680 пълнолетни, икономически ак-
тивни български граждани с висше образование, привлечени в рамките 
на различни програми за обучение на мениджъри в периода от края на 
2010-а до началото на 2019 г. От тях 350 бяха жени. Средната възраст на 
изследваните е 40,99 години (SD(age) = 4.22). Всички изследвани заема-
ха отговорни мениджърски позиции на различни нива в стопански ор-
ганизации на територията на България и имаха не по-малко от 5 години 
професионален стаж. Изследването бе проведено при стриктно спазване 
на мерките за гарантиране на анонимността на изследваните, включи-
телно въздържане от събиране на подробна социо-демографска инфор-
мация отвъд данните за пола, възрастта и образователното равнище на 
респондентите.
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Изследователски инструментариум

Самоуважение. Българската версия на Скалата за самоуваже-
ние на Розенберг (Self-Esteem Scale) (Rosenberg, 1965) беше използ-
вана за измерване на самоуважението на изследваните лица. Скалата 
включва 10 айтъма, оценявани по 7-степенна Ликертова скала (1 = на-
пълно несъгласен, 7 = напълно съгласен). Индексът за самоуважение 
бе изчисляван като средната за 10-те отговора по скалата. Скалата е с 
висока вътрешна консистентност (Кронбах α = 0.824). 

Субективното възприемане на корупцията като „оперативна 
социална норма“ (СН) беше измервано с модифицирана за изследва-
нето българска версия на Скалата за норми на Кьобис и кол. (Köbis et 
al., 2015). Скалата включва 4 айтъма (например „Служители в админи-
страцията приемат подкупи от гражданите, за да се облагодетелстват 
от позицията си“). Изследваните лица оценяваха възприеманата от тях 
честота (разпространеност и интензитет) на описаните във въпросника 
корупционни практики по 7-степенна Ликертова скала (1 = никога; 2 
= в 1 – 20% от случаите; 3 = в 21 – 40% от случаите; 4 = в 41 – 60% от 
случаите; 5 = в 61 – 80% от случаите; 6 = в 81 – 99% от случаите; 7 = в 
100% от случаите). По-високите средни резултати по скалата се раз-
глеждат като високи нива на индекса за субективно възприемане, опис-
ване и интерпретиране на корупцията като „оперативна социална нор-
ма“. Скалата е с висока вътрешна консистентност (Кронбах α = .78). 
Факторният анализ потвърждава еднофакторната структура на скалата 
(χ2 = 2.16, GFI = .97, RMSEA = .03) в изследваната извадка. 

Материализъм (М). За измерване на материализма бе използва-
на адаптираната за нуждите на изследването Скала за материални цен-
ности (Material Values Scale − MVS) (Richins & Dawson, 1992), която 
операционализира материализма като смислово-ценностна ориентация 
в жизнените планове на изследваните. Скалата включва 18 твърдения 
(например „Възхищавам се на хората, които притежават скъпи домове, 
автомобили и дрехи“). Участниците изразяваха степента на съгласието 
си с твърденията по 7-степенна Ликертова скала (1 = напълно несъг-
ласен, 7 = напълно съгласен). Индексът за материализъм (М) бе изчис-
ляван като средна стойност за отговорите на 18 айтъма, като високите 
му стойности говореха за високо равнище на материализма като лична 
смислово-ценностна ориентация. Вътрешната консистентност на ска-
лата е висока (Кронбах α = 0.807).

Морално дезангажиране (МД). Равнището на личната предраз-
положеност към използване на механизмите за морално дезангажиране 
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бе регистрирано с помощта на адаптираната за нуждите на изследване-
то Скала за морално дезангажиране – СМД (Moral Disengagement Scale 
– MDS) (Detert et al., 2008). Скалата регистрира 8 дименсии на морал-
ното дезангажиране: използване на морални оправдания, евфемистич-
ни изрази, изгодни социални сравнения, прехвърляне и размиване или 
дифузия на отговорността, самообслужващо изопачаване на послед-
ствията, обвинения и проекции към другите и дехуманизация на соци-
алните контрагенти. Всички айтъми по скалата се оценяват по 5-сте-
пенна Ликертова скала (1 = напълно несъгласен, 5 = напълно съгла-
сен). Скалата е с висока вътрешна консистентност (Кронбах α = .76). 
За нуждите на изследването бе използван агрегираният (сумарният за 
всички дименсии) общ индекс МД за степента на предразположеност 
към морално дезангажиране (средната за отговорите на 28-те айтъма 
на СМД). 

Склонност към пасивна корупция (СК). За измерването на зави-
симата променлива в изследователския модел „склонност към пасивна 
корупция (получаване на подкуп)“ бе използвана българска адаптация 
на Скалата за корупционни намерения (Corrupt Intention Measure – 
CIM) (Leong & Lin, 2009). Скалата се състои от 14 твърдения (напри-
мер „В някои случаи да приемa известна сума, за да свършa работата 
си по-бързо, е в реда на нещата, дори да е официално забранено“ или 
„Ако бях държавен служител, аз също бих участвал в получаването на 
подкупи“). Изследваните лица изразяваха степента на съгласието си 
с твърденията по 9-степенна Ликертова скала от 1 (напълно несъгла-
сен) до 9 (напълно съгласен). Средната за 14-те айтъма по скалата бе 
използвана като индекс за склонността към пасивна корупция (полу-
чаване на подкуп) (СК). Скалата е с висока вътрешна консистентност 
(Кронбах α = 0.762). 

АНАЛИЗ НА ЕМПИРИЧНИТЕ ДАННИ

В таблица 1 са представени средните, стандартните отклонения 
и корелациите за всички контролирани в изследването променливи. 
В съответствие с хипотезите ни субективното възприемане на коруп-
цията като „оперативна социална норма“ (СН) е положително свърза-
но с моралното дезaнгажиране (МД) и склонността към пасивна ко-
рупция (приемане на подкупи)(СК) – съответно r = 0.38 (p < 0.001) и 
r = 0.36 (p < 0.001). В допълнение корелационният анализ показва, че 
моралното дезангажиране (МД) също е положително асоциирано със 
склонността към пасивна корупция (СК) – r = 0.48 (p < 0.001). По-
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лучените емпирични данни демонстрират, че равнището на самоува-
жението (СУ) е отрицателно свързано със склонността към пасивна 
корупция (СК) -(r = -0.25, p < 0.001), което е в директна подкрепа на 
изследователските хипотези в модела на психодинамичната теория на 
склонността към корупция.

Таблица 1. Описателна статистика (средни и стандартни 
отклонения) и корелации между контролираните в 

изследователския модел на ПТСК променливи (N=680)
Променливи Средна SD СН СУ М МД

СН (възприемани 
социални норми) 4.06 1.30 -

СУ (самоуважение ) 4.78 1.01 -.10(ns) -
М (материализъм ) 3.80 .92 .11(ns) -.28*** -
МД (морално 
дезангажиране) 2.78 .42 .38*** -.12(ns) .09(ns) -

СК (склонност към 
корупция) 3.16 1.28 .36*** -.25** .45*** .48***

 (ns) няма статистическа значимост; ** p < .01; ***p < .001

Тези тенденции, които са в ядрото на теорията ни, допълнително 
се потвърждават и при провеждането на множествен йерархичен регре-
сионен анализ. Субективното възприятие на изследваните за корупци-
ята като социална норма (СН) в обществото е положителен предиктор 
на склонността към пасивна корупция (СК) (β = .25, 95% CI [.27, .40], 
F(4, 680) = 33.15, R2 = .15), а равнището на самоуважението (СУ) е 
статистически значим отрицателен предиктор на тази склонност (СК) 
(β = .24, 95% CI [.27, .40], F(4, 680) = 32.15, R2 = .14). 

След потвърждаването на Хипотеза 1 проверихме дали матери-
ализмът и моралното дезангажиране играят ролята на медиатори във 
връзката на двата вече установени предиктивни фактори с влияние 
върху склонността към пасивна корупция. За целта използвахме про-
цедурата на Хайес (Hayes, 2013) в постъпков регресионен модел. Ре-
зултатите, представени във фигура 1, потвърждават част от основните 
допускания в нашата Хипотеза 2. Констатираме, че връзката между 
субективното възприемане на корупцията като описателна социална 
норма (СН) и склонността към пасивна корупция (СК) се опосредства 
частично от предразположеността към морално дезангажиране (МД) 
(β(indirect) = .14, 95% CI [.10, .16], F(5, 680) = 47.75, R2 = .25), но не и 
от материализма (М). 
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След потвърждаването на Хипотеза 1 проверихме дали материализмът и 

моралното дезангажиране играят ролята на медиатори във връзката на двата вече 

установени предиктивни фактора с влияние върху склонността към пасивна корупция. 

За целта използвахме процедурата на Хайес (Hayes, 2013) в постъпков регресионен 

модел. Резултатите, представени във фигура 1, потвърждават част от основните 

допускания в нашата Хипотеза 2. Констатираме, че връзката между субективното 

възприемане на корупцията като описателна социална норма (СН) и склонността към 

пасивна корупция (СК) се опосредства частично от предразположеността към морално 

дезангажиране (МД) (β(indirect) = .14, 95% CI [.10, .16], F(5, 680) = 47.75, R2 = .25), но 

не и от материализма (М).

Фигура 1. Модел на опосредстващата роля на материализма (М) и моралното 
дезангажиране (МД) като медиатори на влиянието на самоуважението (СУ) и 

възприемането на корупцията като норма (СН) върху склонността към пасивна 
корупция (СК)
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Фиг. 1. Модел на опосредстващата роля на материализма (М)  
и моралното дезангажиране (МД) като медиатори на влиянието  

на самоуважението (СУ) и възприемането на корупцията като норма 
(СН) върху склонността към пасивна корупция (СК)

Материализмът (М) обаче играе ролята на съществен медиатор в 
отношенията между самоуважението (СУ) и склонността към пасивна 
корупция (СК). Използвайки процедурите на множествения стъпков 
регресионен анализ (Preacher & Hayes, 2004), установихме, че само-
уважението (СУ) е значим отрицателен предиктор на склонността към 
пасивна корупция (СК) (β = -.24, SE = 0.053, t = -4.15, p < 0.001). Само-
уважението (СУ) е значим отрицателен предиктор на материализма (М) 
(β = -0.29, SE = 0.042, t = -6.08, p < 0.001), който от своя страна е значим 
положителен предиктор на склонността към пасивна корупция (СК) 
(β = 0.46, SE = 0.06, t = 9.752, p < 0.001). При статистически контрол на 
равнищата на материализма (М) като медиатор бе установено, че той 
минимизира силата на негативното влияние на самоуважението (СУ) 
върху склонността към пасивна корупция (СК) (β = -0.06, SE = 0.04, 
t = -1.78, p = 0.06, ns), което е директно потвърждение за предвиде-
ната в Хипотеза 2 опосредстваща роля на материализма в отноше-
нията между самоуважението и склонността към пасивна корупция. 
Материализмът обаче няма ролята на статистически значим медиатор 
в отношенията между субективното възприемане на корупцията като 
оперативна социална норма и индивидуалната склонност към пасивна 
корупция (приемане на подкупи).

Изследването ни е с приносен характер по отношение на изучава-
нето на взаимовръзките между базисното самоуважение на личността, 
материализма като смислово-ценностна ориентация в текущите жиз-

β = -.24 *** без М

β = -.36 *** β = -.45 ***
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нени планове на личността и склонността ѝ към пасивна корупция 
(приемане на подкуп). В съответствие с предвижданията на теоретич-
ния модел на психодинамичната теория на склонността към корупция 
изследваните лица от подгрупата с най-високо равнище на самоува-
жение имат статистически значимо по-ниско равнище на материали-
зъм (r = -0.26, p < 0.01) и по-ниска склонност към пасивна корупция 
(r = -0.25, p < 0.05). Това е убедително доказателство за уместността 
на хипотезите на психодинамичната теория на склонността към коруп-
ция. От друга страна данните подкрепят допускането ни за ролята на 
материализма като смислово-ценностна ориентация в жизнения план 
на личността. Прилагайки процедурите за стъпков регресионен анализ 
(Preacher & Hayes, 2004), регистрирахме, от една страна, прякото не-
гативно влияние на самоуважението върху индивидуалната склонност 
към пасивна корупция (β = -0.24, SE = 0.32, t = -2.42, p = 0.01), а от 
друга страна, по-високите нива на базисно самоуважение предсказват 
и по-ниски нива на склонност към пасивна корупция. При това е оче-
видно, че склонността към пасивна корупция се предсказва от матери-
ализма като смислово-ценностен ориентир на жизнените планове на 
изследваните (β = 0.46, SE = 0.149, t = 4.823, p < 0.001). При статис-
тически контрол на ефектите на равнището на материализма прякото 
влияние на самоуважението се неутрализира – регресионният коефи-
циент β е равен едва на -0.06 (SE = 0.04, t = –1.78, p = 0.06) и е статисти-
чески незначим, което означава, че материализмът мощно опосредства 
влиянието на самоуважението върху склонността към пасивна коруп-
ция. 

С други думи, индивидите с по-високи нива на базисно само-
уважение са по-слабо мотивирани от материалните си желания и ам-
биции, което ги прави и по-малко интрапсихично предразположени 
към ангажиране с неетични практики като приемането на подкуп. Тези 
резултати дават основание психодинамичната теория на склонността 
към корупция да се разглежда като валиден обяснителен модел за из-
следването на склонността към пасивна корупция. Лицата от групата с 
най-високи нива на материализъм имат еднаква склонност към пасив-
на корупция независимо от това дали имат високо, или ниско базисно 
самоуважение. При това негативното (възпиращото) влияние на висо-
ките нива на самоуважение върху формирането на предразположеност 
към пасивна корупция отслабва осезаемо с нарастването на материа-
лизма като смислово-ценностна ориентация на жизнените планове на 
изследваните. А това означава, че една от причините хората с високо 
самоуважение да имат по-ниска склонност към приемането на подкуп 
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е, че в по-малка степен поставят материализма в центъра на жизне-
ните си стратегии. Така се установява, че корупцията може би служи 
като компенсаторна стратегия за справяне преимуществено при хора 
с ниско равнище на базисно самоуважение, които чрез прибягването 
си към нея удовлетворяват потребността си от материални заместите-
ли на дефицитното си самоуважение. С други думи, ниското базисно 
самоуважение активира склонността към ангажиране с пасивна коруп-
ция при по-висок материализъм.

ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Получените емпирични резултати потвърждават основните хипо-
тези в изследването (H1, H2, H3 и H4) и по такъв начин доказват пре-
диктивната мощ и валидността на предложената от нас психодинамич-
на теория за склонността към корупция. При това е ясно, че имаме 
достатъчно емпирични доказателства, че субективното възприемане 
и описание на корупцията като оперативна социална норма отключва 
предразположеността към психодинамично морално дезангажиране, 
което на свой ред води до по-изразена склонност към ангажиране с 
актове на пасивна корупция (приемане на подкупи).

Моралното дезангажиране служи като мощен психодинамичен 
комплекс от защитно-компенсаторни интрапсихични процеси, които 
увеличават вероятността използващите ги да се ангажират с коруп-
ционни практики. Субективното усещане за „нормативността“ на ко-
рупционните практики в социалното обкръжение мотивира хората да 
се ангажират с рискови и неетични поведения, като пасивната коруп-
ция в частност (Rivis & Sheeran, 2003). Изправени пред по-рано споме-
натата „корупционна дилема“, мнозина от хората с подобна субективна 
описателна представа си мислят: „Щом много други го правят, защо не 
и аз“, избирайки дали да приемат подкуп, или да се придържат стрикт-
но към моралните си стандарти. В този смисъл подобно субективно 
възприемане на корупцията като описателна социална норма служи 
като инициатор на поведения, които са конгруентни (съответстващи) 
на нормата дори когато противоречат на декларираните лични морал-
ни стандарти (Cialdini, 2007). Хората с изразено усещане за „норма-
тивността“ на корупцията в непосредственото им обкръжение и в об-
ществото като цяло следват тази описателна норма като своеобразен 
организиращ поведението им „референтен еталон“. Тук от съществено 
значение е да отбележим, че дори когато това субективно възприятие 
не е точно и не почива на обективни факти, а на внушения и слухове 
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в общественото пространство, то продължава да действа по същия на-
чин (Scholly et al., 2005). 

В съответствие с допусканията в предлаганата психодинамична 
теория за склонността към корупция проведеното изследване доказва, 
че психодинамиката на моралното дезангажиране е валиден обясните-
лен механизъм в интерпретацията на склонността към пасивна коруп-
ция. Предразположеността към морално дезангажиране оказва поло-
жително влияние върху склонността за ангажиране с корупционно по-
ведение именно чрез дезорганизиращата си и в същото време Его-за-
щитна роля в моралната саморегулация на поведението (Saidon et al., 
2010). Тези разкрития обогатяват текущото разбиране за факторите, 
обуславящи склонността към корупция (Köbis et al., 2015), потвържда-
вайки, че психодинамиката на моралното дезангажиране е комплексен 
и многомерен медиатор. 

Не по-малко важни са и практическите ползи от валидизацията 
на психодинамичната теория за склонността към корупция. Резултати-
те показват, че субективното възприемане на корупцията в общество-
то (в частност при референтните групи в обкръжението на субекта) е 
ключов предиктор на склонността към пасивна корупция, което озна-
чава, че корупционните практики могат да бъдат сериозно редуцирани 
чрез интервенции, насочени към промяна на субективната интерпрета-
ция на корупцията като нормативна (Rimal et al., 2005), т.е. бъдещите 
антикорупционни програми биха могли да бъдат насочени към форми-
ране и укрепване на базиращи се на доказателства лични представи и 
интерпретации за разпространението и сериозността на корупцията в 
обществото. Мерките, насочени към превенция на корупцията, изис-
кват и специална работа за минимизиране на ефектите на различни-
те 8 модалности (дименсии) на моралното дезангажиране, а това би 
означавало и повече грижа за психологическия тренинг на моралната 
устойчивост и мерките за мобилизация на личната отговорност на ов-
ластените с рискови нива на предразположеност към една или друга 
форма на корупция и морално дезангажиране (Hystad et al., 2014).

Представеното изследване дава емпирични доказателства за това, 
че високото базисно самоуважение има възпиращо (негативно) влия-
ние върху склонността към пасивна корупция, а материализмът като 
смислово-ценностна ориентация на жизнените планове опосредства 
съществено това влияние. Освен че данните потвърждават хипотези-
те на психодинамичната теория за склонността към корупция, те раз-
криват и един важен психодинамичен механизъм. Когато наблюдаваме 
подгрупата от изследвани с високо базисно самоуважение, забелязваме, 
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че хората в нея формират и значително по-ниски нива на материализъм 
и в комбинация тези два психологически фактора обясняват ниските 
нива на тяхната склонност към пасивна корупция. И обратно, в под-
групата с най-ниско базисно самоуважение и най-висок материализъм 
склонността към приемането на подкупи е значително по-изразена.

Получените емпирични данни обогатяват разбирането ни за ро-
лята на личното самоуважение. По-ранните изследвания на самоуваже-
нието вече многократно и надеждно са потвърдили факта, че високото 
базисно самоуважение предсказва по-високи резултати и по-висока 
ефективност в широка гама отговорни дейности (Kuster et al., 2013) и 
социални взаимодействия (Sommer & Baumeister, 2002), а също така 
и по-високи нива на субективно благополучие и удовлетвореност от 
живота (Harter, 1999). Ниското базисно самоуважение от своя страна 
по-често корелира значимо със склонност към неетични поведения и 
взаимоотношения с другите (Aronson & Mettee, 1968; Iyer & Eastman, 
2006; Graf, 1971). Психодинамичната теория за склонността към па-
сивна корупция допълва и обогатява тези знания за ролята на самоува-
жението в контекста на корупционните практики. Представените тук 
резултати осигуряват преки емпирични доказателства за ролята на ви-
сокото самоуважение като психодинамичен буфер пред ангажирането 
с пасивна корупция като приемането на подкуп. 

Корупционният натиск да приемат подкуп кара хората не само 
да допускат компромиси с интериоризираните си морални и профе-
сионални стандарти, но и да извършат наказуеми закононарушения 
(UN, 2003; Uslaner, 2008). Психодинамичната теория разкрива, че ак-
тивното изграждане и поддържане на високо личностно самоуваже-
ние е действена мотивационна стратегия за превенция на корупцията 
(Baumeister, 1998). В дoпълнение изследването ни разширява предста-
вата за влиянието на самоуважението върху предразположеността за 
ангажиране с неетични практики като корупцията, идентифицирайки 
опосредстващата роля на материализма като имплицитен психодина-
мичен процес. Материализмът като психодинамичен медиатор обяс-
нява защо хората са по-малко склонни да се ангажират с корупционни 
практики, когато тяхното самоуважение се стимулира в средата, в която 
работят. Знаейки съгласно психодинамичната концептуална рамка на 
изследването, че материалните придобивки са важни за поддържането 
на самоуважението (Belk, 1985), ние разкриваме, че те имат инстру-
ментална роля при справянето със съмненията и тревогите за собст-
вената им значимост и компетентност, които преживяват хората с по-
ниско базисно самоуважение (Chang & Arkin, 2002; Jiang et al., 2015). 
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И така, когато самоуважението е високо и стабилно, преследването на 
материално благополучие, престиж и статус чрез неетични и незакон-
ни средства като корупционните практики е ненужно и непривлека-
телно. Данните ни показват как точно високият материализъм може да 
блокира възпиращата роля на самоуважението върху готовността на 
индивида да се ангажира с пасивна корупция. Освен че материалис-
тичната смислово-ценностна ориентация може да изпълнява ролята 
на психодинамична компенсация и свръхкомпенсация на съмнения-
та в собствената значимост, компетентност и ефективност, тя служи 
и като самооправдание при хора с относително високо самоуважение 
да се ангажират с конкретни корупционни действия, като приемането 
на подкуп. Това компенсаторно самооправдание редуцира когнитив-
но-афективните аспекти на дисонанса между неетичното поведение и 
моралното самосъзнание на индивида (Barkan et al., 2015). Получените 
в изследването данни демонстрират отчетливо, че със снижаването на 
материализма като ценностно-смислова жизнена ориентация намалява 
и предразположеността на хората към пасивна корупция относително 
независимо от равнището на тяхното самоуважение. Според нас това 
ориентира много конкретно как бихме могли да повишим ефектив-
ността на антикорупционните програми.

Друга област, в която психодинамичната теория за склонността 
към корупция може да е полезна, е открояването на значението на пре-
следването на материални облаги при формирането и поддържането 
на личностното самоуважение на овластените. Досегашните изследва-
ния показват, че самоуважението във времето корелира отрицателно и 
устойчиво с материализма (Jiang et al., 2015; Yurchisin & Johnson, 2004; 
Chaplin & John, 2005; Isaksen & Roper, 2012). Нашите данни допълни-
телно демонстрират как точно стремежът към придобиване на матери-
ални блага може да се използва (съзнателно или не) като психодина-
мична свръхкомпенсация за справяне с несигурността относно собст-
вената значимост или компетентност (Chang & Arkin, 2002; Kasser, 
2002; Jiang et al., 2015) и така да защитава и допълва интрапсихично 
застрашеното самоуважение на индивида. Тази Его-защитна функция 
на материализма може да се наблюдава именно като психодинамичен 
процес при хора със занижено самоуважение, които в дългосрочна 
перспектива имат и проблеми със субективното си благополучие, мо-
ралната устойчивост и удовлетвореността си от живота си (Burroughs 
& Rindfleisch, 2002; Kasser et al., 2014; Diener et al., 1995; Schimmack 
& Diener, 2003). Свръхангажирането с материалистични цели може да 
служи като динамична система от психични защити срещу негативни-
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те емоции, като срама, вината, угризенията на съвестта, самокритич-
ността, тревожността и депресивната симптоматика (Kasser & Ryan, 
1993; Kashdan & Breen, 2007), която обаче в дългосрочен план потиска 
и много от положителните емоции и социални отношения, разстрой-
ва социализацията и води до хронична неудовлетвореност от себе си 
и собствения живот (Diener & Biswas-Diener, 2002; Christopher et al., 
2007; Jiang et al., 2015). В това отношение психодинамичната теория 
за склонността към корупция допринася за обогатяване на знанията ни 
за корупционните предразположености с разкриването на факта, че на-
растването на материализма няма трайно положително влияние върху 
самоуважението. 

Получените резултати имат пряко отношение към оптимизацията 
на антикорупционните мерки. За редица форми на корупция е харак-
терно, че корумпираните превръщат властта, с която са облечени по 
силата на общественото доверие, в свой частен бизнес (Van Klaveren, 
1989; Tan et al., 2016a), действащ за сметка на морала и законността 
в името на личния им просперитет и за компенсация на липсващото 
им самоуважение. Само хора с положително и устойчиво самоуваже-
ние могат естествено да противодействат на корупционния натиск и 
да сдържат безпроблемно чувствителността си към влизащи в разрез с 
моралните принципи и правните стандарти начини за осигуряване на 
материалното си благополучие (Richins, 1999; Kasser & Kasser, 2001). 
Изследването ни подчертава, че те психодинамично са по-малко склон-
ни да се ангажират с корупционни практики дори в среда, където на 
корупцията се гледа като на разпространена и нормативна обществена 
реалност. За хората без такъв психодинамичен буфер пред действието 
на външните и вътрешните фактори, предразполагащи към корупция, 
е необходимо прилагането на мерки и интервенции за системно удър-
жане на материализма им, който ги прави по-склонни към корупцион-
ни действия (Weinstein et al., 2009; Kasser, 2016). Подобно методич-
но ограничаване на ефектите на материализма би могло да се залага в 
основата на ефективните антикорупционни интервенции и системи в 
публичните институции.

Изследването ни, разбира се, има и своите ограничения, за които 
си даваме сметка, че могат да бъдат неутрализирани само с нови из-
следвания в бъдеще: 

1. Първото и основното от тях е, че всички контролирани про-
менливи се измерваха от нас с инструментариум, изцяло разчитащ на 
самоотчетите на изследваните лица. Дори при високата надеждност 
на използваните въпросници и скали е възможно допускането на неиз-
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бежните за този вид измервания уклони и деформации в регистрацията 
и измерването на изследваните феномени. 

2. На второ място, изследването ни не се основава на регистри-
рането на реални корупционни практики, а само на индивидуалните 
различия в индикаторите за склонността на изследваните към пасивна 
корупция. Тук ще е необходимо провеждането на допълнителни из-
следвания за валидизацията на психодинамичната концептуална рамка 
на модела ни с използване на преки поведенчески измерители на ре-
алната корупция, в частност на приемането на подкупи в реални или 
експериментални условия (Abbink & Hennig-Schmidt, 2006). 

3. Не на последно място в бъдещите изследвания, използващи 
психодинамичната теория на склонността към корупция, е важно да се 
отчитат спецификата и хомогенността на извадката от изследвани лица, 
с която бе проведено представеното изследване – бизнес мениджъри, 
ангажирани в програми за повишаване на професионалната им квали-
фикация. В бъдещите изследвания е препоръчително да се привлекат и 
други извадки с по-малка хомогенност и по-добра екологична предста-
вителност – например представители на институции и професионални 
групи, за които има валидни данни за високи нива на корупция. 

4. И накрая, психодинамичната теория за склонността към коруп-
ция на този етап от емпиричната ѝ валидизация включва все още твър-
де ограничен брой обяснителни механизми – в случая само влияние-
то на самоуважението, субективното възприемане на корупцията като 
описателна социална норма, на моралното дезангажиране и материа-
лизма, наблюдавани в представеното по същество начално изследване 
на проблема. Напълно резонно е в бъдещите изследвания в изследо-
вателския модел да се интегрират и множество други психологически 
променливи, за които съвременната психология разполага с богат из-
следователски опит, валидни теории и прецизен инструментариум от 
методи за измерване.
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БЕЛЕЖКИ ЗА ИСТОРИЯТА НА ГЕРОНТОЛОГИЧНИТЕ  
И ПСИХОГЕРОНТОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

В БЪЛГАРИЯ
(втора част)

Игнат Петров

Резюме
Психогеронтологичните изследвания и преподаване в България имат 55-го-

дишна непрекъсната история. Тя се разгръща основно в Центъра по геронтология и 
гериатрия, основан през 1963 г., в неговата Секция по психология и психопатология 
на стареенето. След закриването на Центъра работата е продължена от геронтолози 
– психолози и лекари, изградени в Центъра по геронтология и гериатрия, днес обе-
динени от Българското сдружение „Дейни старини“. Почти съвпадащите половинве-
ковни годишнини на Центъра, на Дружеството нa психолозите в България и на „Бъл-
гарско списание по психология“ дават основание да обозрем историята и приносите 
в тази област. В тази втора част на статията разглеждаме изследванията и публика-
циите върху проблема стареене – депресия; българско-унгарските психогеронтоло-
гични транскултурови изследвания; за стария човек в период на преход; чувствата и 
нагласите на активните възрастни хора към социалните промени у нас след 1989 г.; 
българско-румънските изследвания (съвместно с Университета в Саутхемптън − Ан-
глия) върху самооценката, депресивността и вярата сред старите хора. 

NOTES ON THE HISTORY OF GERONTOLOGICAL AND 
PSYCHOGERONTOLOGICAL STUDIES IN BULGARIA

(part 2)

Ignat Petrov

Abstract
The gerontological and psychogerontological studies in Bulgaia have been developed 

mainly in the Centre of Gerontology and Geriatrics (Sofia) since 1964 up to day. Actually 
they are inspired also by the Bulgarian Association on Ageing. This article consists of two 
parts. The second part examines the studies fulfilled in Bulgaria on: the problem ageing 
– depression; two consecutive psychogerontological transcultural Bulgarian-Hungarian 
studies; the elderly in a period of transition; feelings and attitudes of autonomous and active 
elderly towards the social changes after 1989; the Bulgarian-Romanian (and together with 
the University of Southampton) studies on the depression, self-evaluation and spiritual 
belief among older tural populations. 

Тази публикация се състои от две последователни и органично 
свързани части. Отпечатаната вече първа част през 2018 г. в брой 1-4 
на юбилейното издание на „Българско списание по психология“, c. 2 
– 48, съдържа кратки данни за геронтологията и нейните клонове; ос-
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новаването на Центъра по геронтология и гериатрия в София (ЦГГ); 
изследванията върху биологичното стареене, болестите и социалните 
проблеми при стареенето, както и по-пълни данни за психогеронтоло-
гичните изследвания при представителна група стари хора от българ-
ското селско население. Следват данни за други извършени основни 
психогеронтологични изследвания и за преподаването по геронтоло-
гия, гериатрия и психогеронтология.

Стареене и депресия. В Центъра по геронтология и гериатрия са 
извършени серия разработки върху проблемите на стареенето и депре-
сията. Най-обхватна и обобщаваща е студията „Стареене и депресия“ 
отпечатана в списание „Неврология, психиатрия и неврохирургия“ 
(Петров/Petrov, 1983). Преди това авторът публикува на френски език в 
Minerva Medica клиничен, психологичен и статистически анализ на 58 
болни с изразени и продължителни депресивни състояния (8,5%), из-
влечени от изследването на селското население над 70-годишна възраст 
(Петров/Petrov, 1981). Данните потвърждават, че депресията е един от 
предилекционните синдроми на късната възраст при психично заболя-
ване. От друга страна става ясно, че депресивните състояния сред го-
лямата група стари хора от населението се различават от класическите 
описания при болнични пациенти: преобладаващият брой депресии не 
са така ярки и се приближават до феноменологията на естествени-
те възрастови емоционални промени. От трета страна, извършваните 
съвсем независимо от психиатрите психологични междувъзрастови из-
следвания показват, че естественото стареене също е съпроводено от 
емоционални промени в депресивна насока. Тези промени имат под-
чертано възрастов характер, тъй като се срещат в напреднала възраст 
значително по-често, отколкото в другите възрастови периоди. И извън 
психопатологията емоционалността на значителен брой стари хора е в 
депресивния регистър на преживяваниятa, в противовес на преоблада-
ващата жизнена и оптимистична нагласа при млади хора. В старостта 
са по-чести осъществените самоубийства. Част от тях несъмнено са 
при депресивни заболявания, но за друга част от самоубийствата това 
не може да се докаже. 

Всички тези факти говорят за паралелизъм или за връзка между 
процеса на стареене и депресивността. Естественото стареене напо-
добява депресивния синдром с някои основни и естествени психоло-
гични характеристики на стареещия човек, установени при многоброй-
ни напречни и единични надлъжни експериментални междувъзрастови 
изследвания. Това са забавянето на реакциите и на поведението, нама-
ляването на виталността и на спонтанната активност, спадането на под-
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тиците, интровертирането на личността и стила на живот, склонността 
към несигурност, предпазливост и ригидност в поведението, стесня-
ването на интересите и дейностите, тяхното пренасочване от външния 
към вътрешния мир, ограничаването на контактите и възприемането 
на пасивен стил на поведение, както и известен спад в радостта от жи-
вота и фамилиаризиране на мисълта за смъртта. Витално-вегетативна-
та депресивна симптоматика също има своя аналог при естественото 
стареене. Повечето стари хора имат промени в съня, апетита, както и 
телесни оплаквания, които феноменологично могат да наподобяват де-
пресията. Така например продължителността на съня намалява с ос-
таряването, той се накъсва и е по-малко дълбок. В студията си „Ста-
реене и депресия“ Петров/Petrov (1983 – и библиография) анализира 
паралелно всички тези насоки на промяна във възрастов аспект според 
съвременните му геронтологични и експериментално-психологични 
данни и ги съпоставя с клиничните данни. 

Най-честата депресивна проява сред изследваната група стари 
хора се оказва недълбоката, но затегната хипотимия или дистимия с 
чувство на жал към себе си и огорчение от околните, с различни сте-
пени на загуба на радостта от живота, често нежелание за живот и го-
товност за приемане на лека естествена смърт. Срещат се също така 
безсъние (при 82%), мисловна забавеност (24%), двигателна забаве-
ност (7%), намалeни подтици за действие (14%), напрeгнатoст (19%), 
тревожност (15,5%), ажитираност (само при 4,5%; значително по-ряд-
ко, отколкото в клинични описания на депресията). Почти повсемест-
но срещаното сред проучените стари хора безсъние е проява в част от 
случаите предимно на депресията, а в други случаи е съобусловено от 
възрастта и соматични заболявания. Твърде чести са и церебрастенни-
те белези: главоболие (при 66%), замайване и/или световъртеж (75%, 
80%), шум в ушите (51%) (Петров/Petrov, 1976b, 1979). 

Стареене, депресивност и психогения/соматогения. Съдържа-
нието на депресивните преживявания е тясно свързано с характерните 
за старостта житейски трудности и влошено здраве. Най-често се ин-
терпретират овдовяването, загубата на деца, отделянето на децата и 
внуците, несъгласията между младите и старите в семейството, недос-
татъчните грижи, помощ, уважение и внимание от страна на децата, 
самотността; влошеното здраве (собствено и на съпруга/съпругата) и 
свързаните с това опасения за бъдещето; намалената възможност за 
извършване на селскостопански труд, придвижване и самообслужване; 
грижата за материалната осигуреност със страх от бъдеща мизерия; 
мисълта за старостта и смъртта. Разгледано обобщено, съдържанието 
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на депресивните преживявания се отнася към следните основни те-
матични кръгове: семейни неблагополучия, недобро здраве, намалена 
трудоспособност, прекъсване на работата, материални затрудне-
ния, старост. Трябва да отбележим, че тези неблагополучия не само 
заемат централно място в депресивните преживявания, но и биват по-
сочвани от самите стари хора като причина за потиснатостта. 

Характерно за старостта е, че психотравмиращите ситуации, на-
пример смъртта на близък човек, придобиват често затегнат ход и се 
задълбочават във връзка с възникващите след нещастието житейски 
трудности (недостатъчна помощ, материални затруднения), както и 
поради нарастващата с възрастта несигурност в бъдещето, съответно 
по-голямата нужда на стария човек от морална и от непосредствена 
поддръжка, по-голямата му зависимост от близкото обкръжение. По 
този механизъм една загуба, която при младия зрял човек обикновено 
поражда по-краткотрайно кризисно състояние, при стария човек се ви-
тализира и хронифицира, тъй като се вплита в кризисната житейска и 
здравна ситуация, присъща на самата старост. Деветдесет и четири 
на сто от старите хора с депресивитет са загубили съпруг или деца, 
като при 81% смъртта на близките е настъпила преди повече от 3 го-
дини, но възникналите депресивни състояния продължават (Петров/
Petrov, 1976b, 1979, 1981). 

При съпоставянето на (а) съдържанието на депресивните прежи-
вявания при 58-те лица със (б) съдържанието на ценностните пред-
стави и самооценката на 228-те изследвани с Теста за самооценка на 
личността и социалната ѝ свързаност (СОЛСТ) лица се установява, че 
едни и същи теми (семейните отношения в тесен кръг, здравето, тру-
дът, материалната осигуреност, старостта) доминират както в ценност-
ното мислене на старите хора, така и в депресивните им преживявания, 
само че заемат в последните значително по-голямо място. Тези данни 
показват, че съдържанието на депресивните преживявания у старите 
хора се изгражда върху основата и при същественото участие на до-
миниращите в старостта ценностни и самооценъчни нагласи (Петров/
Petrov, 1979; 1997а, 1981, 2009а). 

Съпоставени с ценностните представи на старите хора за щастие, 
депресивните изказвания съдържат значително по-често темите за се-
мейството (р<0.001), труда (р<0.001), здравето (р<0.05), младостта и 
старостта (р<0.05). Сравнени с ценностните представи за нещастие, 
т.е. с доминиращите опасения на старите хора, в депресивните оплак-
вания се говори значително по-често за семейството (р<0.001), труда 
(р<0.001), социалната свързаност (р<0.02), здравето (р<0.05). Съпоста-
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вени накрая с мотивите за неудовлетвореност, депресивните изказва-
ния значително по-често засягат влошеното здраве (р<0.001), невъз-
можността за труд (р<0.001) и семейните неблагополучия (р<0.001) 
(Петров/Petrov, 1979; 1981, 1997а, 2009а). 

Каква е действителната честота на едни или други психотравме-
ни ситуации при изследваните стари селяни с депресивна симптомати-
ка? Реално по-тежко ли е тяхното семейно и здравно състояние? Или 
загрижеността за здравето, трудоспособността, семейството биват ак-
туализирани в депресията несъответно на действителните поводи? За 
да изясним този въпрос, съпоставихме обективния здравен и социален 
статус на изследваните стари хора: а) с депресивна симптоматика и 
б) изпълнилите теста за самооценка 228 лица. Резултатите сочат не-
двусмислено, че старите хора с депресивни прояви са действително 
в по-тежко положение. Тежко болните със значително изразени нару-
шения във функциите на жизненоважни органи (съответно системи) 
във фаза на декомпенсация са 30%, а при групата за сравнение − 13%. 
Разликата е значима при р<0.01. Не виждат добре 62%, а при групата 
за сравнение 37% (р<0.01). Четиридесет и пет на сто от депресивните 
стари хора са нетрудоспособни и практически не извършват никаква 
работа в кооперативното или в личните си стопанства (срещу 15% в 
групата за сравнение – р<0.001). Утежнена семейна обстановка имат 
47% от лицата с депресивност (живеят сами и са посещавани рядко 
от децата си или живеят заедно с тях при конфликтни взаимоотноше-
ния). При групата за сравнение аналогичните ситуации се срещат в 
10% (р<0.001) (Петров/Petrov, 1976b, 1979; 1981, 2009а).

Значително по-голямата честота при депресивните 58 стари се-
ляни на мисли за семейни неблагополучия, влошено здраве и нетрудо-
способност показва първостепенната психогенна роля на тези факто-
ри за пораждането или провоцирането на депресията (Петров/Petrov, 
1979; 1981, 2009а).

Същевременно изследванията ни върху депресивните състояния 
сред репрезентативната група селско население разкриват акцентите 
в клиничната симптоматика сред населението, в случая сред старите 
хора, засегнати от депресии. Тя може да бъде сравнена със симпто-
матиката при постъпили за първи път в университетска психиатрична 
клиника болни − за пръв път заболели от депресия след 65-годишна 
възраст според едно последващо проучване на Петров и Киров/Petrov 
and Kirov (1982). Доколкото досегашните ни познания върху общата 
психопатология се основават най-широко и почти изцяло върху данни 
от болнични контингенти, малкото изследвания на български психиа-
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три-геронтолози върху групи стари хора от населението имат несъмне-
на информативна стойност. Преобладаващият брой депресивни състоя-
ния сред стари хора от населението (в нашия случай сред селското на-
селение) са близки до естествено-възрастовите емоционални промени. 
В кръга на действащите класификации на болестите (Международната 
класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, де-
сета ревизия – MKБ-10, и американската класификация Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders − DSM) голяма част от случаите 
с леки или „малки“ депресии при възрастни могат да бъдат причисле-
ни към диагностичната категория дистимия. Тя е дефинирана в МКБ 
като „хронична потиснатост на настроението“ и по-нататък в МКБ се 
обсъжда близостта на понятието „дистимия“ с понятията „депресивна 
невроза“, „невротична депресия“ „персистираща тревожна депресия“ 
(MKB10/МКБ-10, 1992:85-86). Недостатък на МКБ и DSM е липсата 
на анализ на дистимията при стари хора и във връзка със стареенето. 
Българските изследвания върху стареенето и депресията търсят изя-
сняването на тази връзка. 

Две последователни българско-унгарски психогеронтологични 
транскултурови изследвания бяха осъществени между 1978 и 1990 г. 
от Петров и Надка Думева в сътрудничество с Бела Коложи, Ласло 
Иван и Янош Барток и публикувани от Петров, Колoжи, Думева и Бар-
ток в списание „Неврология, психиатрия и неврохирургия“ и на унгар-
ски в Orvosi Szociologia, Orvosi Hetilap (Petrov, Kolozsi, Dumeva and 
Bartok, 1981, 1982, 1983), в Zetschrift fur Alternsforschung и в Archives of 
Gerontology and Geriatrics (Elsevier Biomedical Press), в World Congress 
of Gerontology (Kolozsi, Petrov, Bartok and Dumeva, 1981, 1982; Petrov, 
Ivan, Dumeva and Staikova, 1993).

Изследвани са 149 лица над 55-годишна възраст, 68 живеещи в 
София българи и 81 унгарци, жители на Будапеща, като средната въз-
раст е 68 години. Мъжете са 40%. Участниците са се включили добро-
волно в програми на геронтологичните центрове в София и Будапеща. 

В София те са членове на „групите за здраве“. През 1965 г., в 
следващите години и до днес, по инициатива на професор Драгомир 
Матеев и близки негови сътрудници бяха потърсени чрез обяви в сред-
ствата за масова информация доброволци възрастни хора за участие в 
групи за физически упражнения и туризъм към ЦГГ, методично ръко-
водени от специалисти на Центъра. Тези групи функционират и днес. 

В Будапеща възрастни хора, също доброволци, получават пери-
одично консултации за начина на живот, режима на активност, хра-
ненето, необходимото лечение. И в двата града при доброволно дис-
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пансеризираните възрастни хора се провеждат щателни медицински 
прегледи – обикновено един път в годината. В Будапеща доброволците 
престояват в началото по 9 дни в института, а впоследствие го посеща-
ват амбулаторно. В София връзката с доброволно диспансеризираните 
е само на амбулаторно равнище, но всяка година през септември-ок-
томври за тях се организира 18-дневен отдих с рехабилитационна про-
грама на черноморския бряг.

Наред с медицинския преглед и изследвания участниците са про-
учени с теста за самооценка по Дембо − Рубинштейн (това е първата 
част на СОЛСТ с пет скали) и с теста на Айзенк от 1962 г. (Eysenck 
Personality Inventory). Данните от цялостното изследване са кодирани 
в 40 признака, отнасящи се до местоживеенето, пола, възрастта, семей-
ното положение, професията, показателите за екстраверсия, невротич-
ност и лъжа (достоверност) от теста на Айзенк, избраните позиции и 
мотивите за неудовлетвореност при петте скали на теста за самооцен-
ка.

Анализът на данните от българско-унгарското изследване със 
149 лица (автономни градски жители на възраст от 55 до 88 години и 
сравнително здрави или със сравнително компенсирани заболявания) 
позволява да се допълнят характеристиките на самооценките, проеци-
рани върху отвесна черта, и да се очертаят по-добре предимствата на 
използвания тест. 

Тестът за самооценка е твърде чувствителен към преживяваната 
от възрастния човек житейска ситуация. И петте му скали имат обек-
тивен отразяващ характер − най-силен при самооценката за щастие, 
следвани от самооценките за здраве и ум. 

Пишещият тези редове има приятното задължение да припом-
ни, че двама изтъкнати европейски психолози, с които е имал дълго-
годишно творческо общуване, са сред малцината автори, приложили 
тест за самооценка с проекция върху отвесни черти. Изследователят 
на човешката личност професор Искро Косев е автор на най-обхватния 
Общ личностен модел (Косев/Kossev, 2017). Сред методите, които е 
използвал в експериментите си, той особено подчертава евристична-
та стойност на теста за самооценка с отвесни черти. Изследователят 
на психичното стареене френският геронтопсихолог Фернан Клеман 
(Fernand Clement) използва самооценката на личността чрез проекция 
върху три черти или „вектори“ (Clement, 1990). 

Обсъжданото тук българско-унгарско изследване, както и изслед-
ването ни върху селското население от 1972 г. (Петров/Petrov, 1976-b)
потвърждават, че самооценката за щастие притежава най-силен обек-
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тивен отразяващ характер. Самооценките за характер и за отношението 
на другите, които отразяват преди всичко самочувствието за социална 
значимост, носят сравнително най-голяма доза субективен заряд. Тези 
самооценки са най-високи, а самооценката за щастие – най-ниска. Из-
бираните позиции на самооценка върху петте скали най-често са близ-
ки при един човек и в определена степен може да се говори за глобална 
самооценка, съответно за субективно почувствана житейска позиция 
на личността. 

С напредването на възрастта самооценките се поляризират (към 
високи и ниски позиции върху отвесните черти) и общо взето се пови-
шават.

Сравнявайки мъжете и жените, се вижда, че възрастните жени 
имат по-ниска удовлетвореност от мъжете. 

Сравнявайки професионалните групи, виждаме, че упражнявани-
ят умствен труд и заеманата ръководна длъжност повишават самооцен-
ката на възрастните жители на двете столици. 

Общото здраве и семейната свързаност имат важно значение за 
самооценката и удовлетвореността на възрастните хора. Сред тях се-
мейните имат по-висока самооценка от овдовелите хора; разведените 
имат по-ниска самооценка от овдовелите, а неженените имат най-ниска 
самооценка. Всичко това потвърждава хармонизиращата роля на брач-
ния живот за удовлетвореността, идентитета и психичното равновесие 
на възрастния човек.

Други интересни данни са, че сред изследваните възрастни до-
броволци определено преобладават интровертираните и средноекстра-
вертираните личности; показателят за екстраверсия в теста на Айзенк 
е изместен значително наляво. При унгарската подгрупа той е средно 
9.92, а при българската − 8.71 (различие, значимо при р<0.05). В рам-
ките на обща интровертна нагласа изследваните българи са по-интро-
вертирани от унгарците. Тъй като не разполагаме със стандартизация 
на теста при българското или унгарското население, ползваме ориен-
тировъчно английската стандартизация. В нормалната английска група 
от 2000 лица средната стойност на Е е 26.22 със стандартно отклонение 
7.77 (Eysenck and Eysenck, 1971). Следователно изследваните от нас 
лица са определено интровертирани. Така например сред българската 
подгрупа от 69 лица само една 70-годишна жена има Е = 20, т.е. в об-
сега на стандартнотo отклонение около средната английска стойност, 
а всички останали имат стойности, по-малки от 19. Хипотезата, че 
ниската стойност на Е сред изследваните възрастни българи и унгар-
ци се дължи на естествено-възрастова промяна на личността в посока 
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на интроверсия (сравни: Cameron, 1967; Traeldal, 1972; Петров/Petrov, 
1983), е твърде съблазнителна, но това наше проучване не включва 
контролна група от млади лица. В литературата досега установяваните 
междувъзрастови различия са малки. Cameron (1967) намира значимо 
нарастване на интроверсията с възрастта само при жените от амери-
канско население.

По-високата екстраверсия корелира с по-високи позиции при са-
мооценките за отношението на другите (р<0.01) и за щастие (р<0.05). 
Средноекстравертираните са по-добре социално адаптирани според 
самооценките в двете цитирани скали: те имат по-високо самочувствие 
за социален престиж и по-висока удовлетвореност, отколкото интро-
вертираните възрастни хора. При предишното ни изследване върху 
селското население (Петров/Petrov, 1976b) предположихме, че умере-
но екстравертираните личности се справят с трудностите на остарява-
нето и се адаптират към старостта обикновено по-добре, тъй като (а) са 
по-пластични от интровертите и по-често успяват да преустроят живо-
та си според променените изисквания; (б) предпазват се от изолацията, 
тъй като съумяват да поддържат известно оптимално равнище на кон-
такти. Тази наша хипотеза получава експериментално потвърждение 
в някои резултати от българско-унгарското изследване. Ние сравних-
ме базисната структура на личността със самооценката. Изследваните 
лица са предимно интровертирани и „средни“ личности. Сравнително 
по-високата (в тези умерени граници) екстраверсия корелира значимо 
с по-висока самооценка за отношението на другите, както и за щастие. 
Следователно средноекстравертираните възрастни имат по-високо са-
мочувствие за социален престиж и по-висока удовлетвореност от жи-
вота, отколкото интровертираните лица.

В това изследване няма разлика между българи и унгарци при по-
казателя за невротичност. По-високата невротичност по теста на Ай-
зенк корелира с по-ниска възраст в рамките на обхванатия от изследва-
нето интервал 56 – 88 години; с по-лошо семейно положение в посока 
женени − овдовели – разведени – неженени (р<0.01); с професията, 
като най-висока невротичност имат физическите работници (р<0.05), 
с по-ниска самооценка за щастие (р<0.001), за ум (р<0.05) и здраве 
(р<0.01); с установени при медицинския преглед симптоми на тревож-
ност или депресивност (р<0.001) и с по-често споделяне на неудовлет-
вореност от миналото (р<0.001). Лицата с по-висока невротичност са 
по-млади, с по-лошо семейно положение, по-често са физически работ-
ници и имат по-ниски самооценки за щастие, здраве и ум. С нарастване 
на възрастта от 56 до 88 години самооценките нарастват, а невротич-
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ността намалява. Женените възрастни имат най-висока самооценка и 
най-ниска невротичност. След тях се нареждат овдовелите, а накрая 
са разведените. Неженените имат най-ниска самооценка и най-висо-
ка невротичност. Сред четирите обособени социално-професионални 
групи (физически работници, служещи, умствени работници и ръко-
водни кадри) първите са с най-ниска самооценка и най-висока невро-
тичност, докато умствените и ръководните работници са в най-благо-
приятно положение. Невротичността по Айзенк както и самооценката, 
но в по-слаба степен от нея, е индикатор за психосоциалната адапта-
ция. Отношенията са противоположни, като по-високата самооценка е 
налице там, където невротичността е по-ниска, и обратното. В цялост 
лицата с по-висока невротичност имат по-ниска удовлетвореност и 
самочувствие. Невротичността по Айзенк е индикатор за психосоци-
алната адаптация с обратен на самооценката знак. Невротичността е 
по-ниска при добро семейно положение (жив брачен партньор) и при 
упражняване на умствена или ръководна дейност. Невротичността на-
малява с напредването на възрастта от 56 до 88 години.

В границите на нормалните си вариации (L под 10) показате-
лят на лъжата от теста на Айзенк е свързан с по-добро самочувствие. 
По-високите показатели при скалата на лъжата корелират с по-ниска 
невротичност (р<0.05), с по-висока самооценка за характер (р<0.01), 
с по-добро психично здраве (р<0.05) и с по-добро семейно положе-
ние в смисъл на жив брачен партньор (р<0.01). Заслужава внимание 
връзката между по-високата невротичност и по-ниските стойности при 
L-скалата. Явно установената склонност към самоподценяване (по-ни-
ски самооценки върху три скали) се отразява и в по-голямата сдържа-
ност при отговорите от L-скалата на Айзенк. От друга страна лицата с 
по-ниски L-стойности имат и по-ниска самооценка за характер, което 
обуславя отрицателната корелационна връзка между двете величини. 
Лицата с по-добро психично здраве (при медицинския преглед) и лица-
та с по-добро семейно положение имат по-високи стойности на L-по-
казателя. Тук трябва да поясним, че сред изследваните липсват лица 
с L, по-високи от 10, над която граница според авторите на тeста въз-
никват съмнения в негoвата валидност, така че обсъжданата връзка на 
L показателя с по-добро самочувствие е в границите на нормалните му 
вариации.

Психогеронтологични изследвания върху възрастни хора в 
период на преход. Идеята за подобно изследване възникна в практиче-
ската ни работа с групите за здраве и в непосредните ни човешки кон-
такти с техните членове. Всяка година в края на лятото организирахме 
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редовни морски оздравителни лагери за тези хора. През останалото 
време на годината те участваха в три дена всяка седмица в занимания 
с физически упражнения, а след тях участниците в съответната група 
често отиваха спонтанно в сладкарница и разговаряха. Други ходеха на 
концерти, а имаше и някои спонтанно организирани културни прояви. 
В първите години на политическия преход − около 1990 г. и по-късно, 
пишещият тези редове спонтанно бе въвлечен от хората в откровени 
разговори за настъпилите промени. Това му позволи да проведе през 
1992 и 1993 г. психологично изследване с тези хора, с мнозина от които 
бе установил от години дружески отношения на доверие (Petrov, 1996).

Изследваната група от 54 жени и 9 мъже на възраст 57 – 89 го-
дини (средно 74 години) се характеризираше с по-високо образовател-
но равнище от средното за градското население в тази възраст. Висше 
образование имаха 34%, полувисше или средно специално − 18%, а 
средно образование − 43%. Те бяха пенсионери, само трима работеха 
частично. Повечето хора от групата бяха вдовци/вдовици. Една трета 
имаха живи съпруги/съпрузи; 29% живееха с някое от децата си; 40% 
живееха сами, но имаха редовни контакти с децата си или със свои 
близки. Повечето участници в групата проявяваха несъмнен интерес 
към активния начин на живот.

Ние проведохме с всяко лице (поредно) интервю, в което вклю-
чихме и следния въпрос: От 1989 г. насам в нашата страна стават 
значителни промени, засягащи различни аспекти на живота. Моля 
разкажете какви са Вашите чувства и нагласи към тези промени. Аз 
не се интересувам от политическите Ви възгледи и предпочитания, 
но като Ваш дългогодишен лекар се интересувам от Вашите чувства 
и реакции. В изследването включихме и теста за самооценка (СОЛСТ 
с 15 скали), както и оценка на общото здравно състояние, ЕКГ, спиро-
графия и физиометрични тестове от д-р Мария Гунчева. Данните от 
СОЛСТ, както и от психологичното интервю бяха сравнени с 34 про-
менливи на личността, здравното състояние и социалната ситуация на 
лицата (Petrov, 1996; 1997b; 1997c).

Интервютата с възрастните хора разкриват значителна вариабил-
ност на споделените чувства и нагласи – серия от частично застъпващи 
се лични виждания. Независимо от богатството на възгледите, 70% от 
изследваните са поляризирани към двете крайни нагласи: 35% имат 
определено положителни и оптимистични виждания (+) и 35% − оп-
ределено отрицателни и песимистични виждания (-) за промените в 
живота. По-малки подгрупи имат смесени виждания, чувства и нагла-
си, класифицирани като (+-); смесени, но с преобладаващи позитивни, 
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чувства и очаквания (++-) и смесени, с преобладаващи негативни чув-
ства и очаквания (+--) (Petrov, 1996).

Споделените най-често позитивни нагласи и чувства са на въ-
трешна освободеност, свободата да говориш, мислиш и действаш, 
радост, ентусиазъм, щастие, удовлетвореност, вяра, надежда, про-
мяна, справедливост, демокрация. По-малък брой лица наблягат на 
увеличените възможности за лична инициатива и активност, за само-
реализация, икономическо развитие на страната и на хората (Petrov, 
1996). 

Най-често отбелязваните негативни нагласи са свързани с разо-
чарование, тъга, песимизъм, апатия, безнадеждност. Мнозина спо-
делят, че разочарованието е настъпило след първоначалната надежда. 
Петнадесет лица споделят несигурност, чувство за загуба на предиш-
ната стабилност, неспокойство, вътрешно напрежение, тревожност до 
страх, които те отдават на настъпилите промени. Девет лица настояват, 
че „нещата вървят по-зле“, че „има връщане назад“. 

За отбелязване е, че всички 63 изследвани лица проявяват из-
вестна критичност към прехода – включително тези 22, класифици-
рани с определено положително отношение (+). Негативните оценки 
варират от частични и доброжелателни забележки към някои минуси 
на един цялостен положителен процес до силно негативни оценки у 
лица, които не могат да видят нищо положително в съвременната им 
българска реалност. Общо 30-има са неудовлетворени от икономиче-
ските трудности, недостатъчните доходи, ниските пенсии, високите 
цени, трудността да закупиш добра храна, лекарства, да си осигуриш 
частно зъболечение. Девет жени имат изцяло негативно виждане върху 
икономическото положение в страната. Те смятат и са недоволни, че 
държавата е разрушила кооперативните стопанства, поликлиниките, 
училищата, почивните станции, екологията, агрикултурата: „Всичко е 
в разруха“. Девет лица изтъкват проблеми с увеличената престъпност. 
Четири жени споделят страховете си да се прибират късно вечер. Шест 
мислят, че несигурността е свързана с липсата на строги закони и на 
„твърда ръка“: „Животът беше по-сигурен и спокоен 10 години назад“. 
Някои критикуват самата същност на демократичното общество като 
неспособно да осигури спокоен, сигурен и подреден живот. Налице е 
скептицизъм за доверието между хората и човешките отношения, кои-
то са в упадък. Отбелязват се намалена солидарност, влошени взаимно 
разбиране и взаимопомощ, агресивност, корупция, меркантилност и 
липса на креативност и дисциплина, разпуснатост на младежта, кул-
турна деградация. Критикуват се съвременните политици и раздорите 
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между тях . Една трета от интервюираните споделят страх от връщане 
на комунизма и от възможно засилване влиянието на бившите кому-
нистически функционери (Petrov, 1996).

Нагласите на изследваните възрастни хора към промените в пе-
риода на преход несъмнено са повлияни от биографични фактори (се-
мейна и приятелска среда, училище, професия, осмисляне на истори-
чески събития, ценности и идеи, възприети в детството и младостта, 
целия житейски опит), както и от актуалната ситуация и структурата 
на личността. Между 34 калкулирани в това изследване променливи 
(личностни, здравни и социални) 9 корелират с по-позитивни спрямо 
негативните нагласи и виждания за промените. Благоприятни, в сми-
съл на по-положителни нагласи към промените, се оказват да живееш 
с някого, а не сам (р<0.05); жив съпруг или съпруга (р<0.05); по-високо 
образование (р<0.001); по-стабилна личност без явни невротични чер-
ти (р<0.05); по-висока избрана самооценка върху скалите на СОЛСТ 
и особено на скалите за щастие, здраве и ум, както и сумарно по-ма-
лък брой избрани позиции в средата и под средата на отвесната черта 
(от р<0.01 до р<0.05); по-малко внимание, отделено на всекидневните 
икономически трудности (р<0.01); добри семейни отношения, вклю-
чително с децата (р<0.01). Нагласите на възрастните са повлияни от 
нагласите на децата и внуците им, а и самите възрастни хора влияят на 
тях (Petrov, 1996, 1997c).

Авторът проследява нагласите към прехода и описва седем типа 
еволюция в едногодишен период. Най-чести са стабилното или онду-
лиращото положително отношение с връх през 1992 г., както и негатив-
ното отношение към промените след краткотрайно чувство на надеж-
да (Petrov, 1997а). През 2005 г. авторът проведе, съвместно с Калина 
Петрова и А. Иванов, едно аналогично, но по-малко изследване с 30 
лица от същата „група за здраве“ със сходни възраст, образование и 
разпределение по пол. Използвани бяха същите методи – първата част 
на СОЛСТ и интервю за чувствата и нагласите на възрастните хора към 
промените след 1989 г. Резултатите подсказват известно задълбочаване 
на негативните чувства (Petrova and Petrov, 2006).

Цитираните изследвания позволиха на автора да привлече чрез 
Международната асоциация по геронтология и гериатрия (МАГГ) 
екип от колеги-геронтолози от европейски страни, които организираха 
симпозиума „Старият човек в период на преход“ в рамките на 18-ия 
световен конгрес по геронтология и гериатрия в Рио де Жанейро през 
2005 г. (Petrov, 2006). Старият човек в период на преход бе една от 
централните теми на конгреса. Изследванията в тази насока са в осно-
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вата на две следващи публикации в Annals of the New York Academy of 
Sciences (Petrov, 2007) и в International Journal of Geriatric Psychiatry-
London (Petrov, 1997b). Накратко, тези данни са изнесени преди това и 
на конгресите в Амстердам (Petrov, 1995); в Истанбул (Petrov, 1996) и 
Аделаида (Petrov, 1997b). 

През 2007 г. бе проведено българско-румънско изследване в три 
села върху физическото функциониране, депресиите и вярата на въз-
растните хора. То бе организирано и осъществено от Университета 
в Саутхемптън, Англия, и Българското сдружение „Дейни старини“ 
(Coleman, Carare, Petrov et al., 2011; Petrov and Coleman, 2011). 

Още два проекта са осъществени в сътрудничество между ци-
тираните английски и български екипи: изследвания върху ролята на 
вярата/религиозното чувство за здравето на възрастните и върху рели-
гиозните и светските ритуали и прехода в Източна и Западна Европа. 
Те са в основата на поредица публикации през 2011 – 2012 г. в меж-
дународни списания (Coleman, Petrov and Spreadburry, 2011; Coleman, 
Gianelli, Mills and Petrov, 2011), както и в издадената в Англия книга 
през 2013 г. Ageing, ritual and social change под редакцията на Колман, 
Колева и Борнат (Coleman, Koleva and Bornat). В нея две глави са от 
Петров и Колман и от Грама, Колман и Петров.

По-нататъшните изследвания върху проблема „стареене − 
депресия“ протекоха в сътрудничество между български, английски и 
румънски геронтолози. Те са свързани с проучванията върху вярата и 
здравето на старите хора. Бяха продължени изследванията върху стари 
хора от селското население в България и сравнени с данни от едно село 
в Румъния. 

Ще припомним, че изследването върху представителна група жи-
тели над 70-годишна възраст от 46 български села разкри в напречен 
срез към 1971 г. 22,2% депресии, повечето от които „малки“ (Петров/
Petrov, 1976b, 1979). При 16-годишното надлъжно проследяване (до 
1987 г.) още 22,5% развиха депресивни или тревожни разстройства, а 
трима мъже завършиха със суицид (Petrov, 2002, 2009а).

Споменатото вече изследване на Колман, Караре, Петров и сътр./
Coleman, Carare, Petrov et al. е извършено през 2007 г. в две от просле-
дяваните през 70-те години от Петров български села, както и в едно 
сходно по характеристика румънско село. Изследването е публикувано 
в списание Aging and mental health през 2011 г. Посредством HAD-D 
скалата (Zigmond и Snaith, 1983) е установена необичайно висока чес-
тота на депресии в двете български села – от порядъка на 45 – 50% 
при лицата над 60 години. Същевременно честотата на депресии в 
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румънското село бе значимо по-ниска. Това различие подтиква ав-
торите да повторят изследването в българските села след една годи-
на (follow up), като използват и допълнителни скали за депресивност. 
В изпълнение на това, през 2008 г. при едни и същи 58 лица, наред 
с HAD-D, са приложени още самооценъчната скала на Цунг (Zung, 
1965), гериатричната депресивна скала GDS на Йесаваж и съавтори 
(Yesavage, Brink, Terrence, Rose, Adey, 1983) и тестът за самооценка на 
личността и социалната ѝ свързаност – СОЛСТ (Petrov/Петров, 1976а, 
1997е). 

Високата честота на депресии бе потвърдена в двете българ-
ски села и през 2008 г. Сравнявайки 55 лица (38 жени и 17 мъже), про-
следени през 2007 – 2008 г., установихме съвпадение (конкордант-
ност) на нивата на депресивност при четирите използвани ин-
струмента. През 2008 г. 35 от сравняваните 55 лица, или 63,6%, имаха 
белези на депресия с 8 и повече точки по HAD-D скалата, а 25 лица, 
или 45,5%, бяха с белези на умерена или тежка депресия с 11 и повече 
точки. По скалата на Цунг 38 лица (69%) имаха белези на депресия с 
над 50 точки и 23 лица, или 41,8%, показаха 60 и повече точки, съот-
ветстващи на умерена или изразена депресия. По гериатричната де-
пресивна скала на Йесаваж и съавтори 32 лица (59%) бяха с „вероятна 
депресия“ с 5 и повече точки, а 16 (30%) имаха „твърде вероятна де-
пресия“ с 10 и повече точки (Петров и Колман/Petrov, Coleman, 2017). 

Самооценка и депресия. Като приложихме в изследването от 
2008 г. пълния набор от 15 скали, ние потвърдихме диагностичната 
стойност на СОЛСТ при депресия. Двадесет и четири от 55 сравнени 
лица, или 44%, са избрали при скалата за щастие позиции под средата 
на отвесната черта. Отчитайки сумата от позиции под средата – при 
всички скали на теста, намерихме 22 лица (40%) с ниски позиции при 6 
и повече скали. Следователно установените със СОЛСТ през 2008 г. 
стойности, указващи депресия, са твърде близки до установените 
с трите депресивни скали, особено с HAD-D и Цунг. 

За да изучим по-добре съотношенията между депресия и ниска 
самооценка, сравнихме две подгрупи от 55-те изследвани възрастни 
лица през 2007 г. и проследени до 2008 г: (А) 15 лица със стойности в 
норма по трите депресивни скали и (Б) 10 лица с признаци на умерена 
и/или изразена депресия по трите скали (HAD-D над 11, GDS над 10, 
Цунг над 60): 

• Четири жени от (А) бяха вдовици, но всички живееха с някое от 
децата и/или внуците си. Нито една не живееше сама. В група (Б) 8 от 
10 лица бяха вдовици/вдовци и 4 от тях живееха сами.
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• Девет от (А) имаха позитивна самооценка (СО) за щастие (над 
средата на отвесната черта). Позиция в средата бяха избрали 6 лица от 
(А) и само едно от (Б).

• Ниска СО за щастие с позиция под средата имаха 9 лица от (Б) 
и нито едно от (А).

• Нито едно лице от (А), но 9 лица от (Б) бяха избрали ниски по-
зиции (под средата) при 6 и повече от скалите на теста за самооценка.

По отношение на мотивите за неудовлетвореност, съответно за 
ниска самооценка:

• 8 от 10 лица в група (Б) споделят влошено здраве – спрямо 6 от 
15 в група (А);

• 6 от 10 в група (Б) споделят финансови трудности спрямо 5 от 
15 в група (А);

• 5 от 10 в група (Б) споделят проблеми в семейството, вклю-
чително смърт на близък човек, спрямо 3 от 15 в група (А). Три жени 
споделят, че се чувстват самотни, и всички са от група (Б);

• 4 от 10 в група (Б) се чувстват физически твърде слаби срещу 1 
от 15 в група (А);

• 4 от 10 в група (Б) спонтанно се оплакват от влошена памет 
срещу 1 от 15 в група (А). (Петров и Колман/Petrov and Coleman, 2017).

Позиции при самооценката в двете села при изследването 
през 2008 сравнени с позициите в самооценката през 1972 г. в съ-
щите две села. В изследването от 1972 г. с възрастни хора над 70 го-
дини − жители на 46 села около София, използвахме първата част на 
теста за самооценка на личността и социалната ѝ свързаност (СОЛСТ). 
Възрастните хора бяха поканени да отбележат самооценките си за 
здраве, ум, характер, отношение на другите и щастие върху услов-
ните стълбици на пет последователно очертавани отвесни черти. През 
2007 г., 35 години по-късно, имахме възможността да приложим от-
ново същия тест при възрастни жители на две от същите села: Владая 
(планинско село) и Горубляне (равнинно село, сега квартал на София). 
Процедурата за прилагане на теста през 1972 и 2008 г. е идентична. 

Сравнихме самооценките на лицата над 70-годишна възраст, из-
следвани през 1972, 2007 и 2008 г. Ще разгледаме самооценките върху 
двете най-чувствителни към житейската ситуация скали – за здраве и 
за щастие.

През 1972 г. тестът бе изпълнен от 228 лица. Около половината 
от тях (47%) имаха позитивна самооценка за щастие − бяха избрали 
позиции над средата на отвесната черта. Самата среда на чертата бяха 
избрали 27%. Определено негативна СО за щастие с позиции под сре-
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дата имаха 26%. Различна е картината при изследването през 2008 г. От 
44 лица над 70 години 36% имаха позитивна, 30% средна и 34% ниска 
СО за щастие.

Ярки са различията и при скалата за здраве. През 1972 г. 39% има-
ха позитивна СО, 28% средна и 33% предимно негативна СО за здраве. 
През 2008 г. само 4 лица, или 9%, имат положителна СО за здраве, 23% 
са избрали средата, а мнозинството, или 68%, имат пейоративна само-
оценка – посочили са позиции под средата на линията. 

Тези различия биха могли да отразяват социални и културни раз-
личия между двата исторически периода, в които са проведени изслед-
ванията. През 2007 и 2008 г. възрастните хора, живеещи в селата око-
ло София, са имали несъмнено по-високо образование, включително 
по-висока здравна информираност, отколкото това е било възможно 
през 1972 г. Остава отворен въпросът, дали резките различия в само-
оценката през 1972 – 2008 г. не отразяват и едно по-песимистично 
виждане на хората за живота във времето на (пост)прехода? Съ-
държателният анализ за водещите мотиви на лична неудовлетвореност, 
споделени вербално при самооценката за щастие, също показа разли-
чия. На въпроса, какво не достига, какво липсва, за да сте по-щаст-
лив(а), 50% от старите хора посочваха през 2008 г. здравни проблеми 
(в 1972 г. те са 22%), а 43% – финансови затруднения (29% през 1972 г.) 

Въпросът, дали възрастните български селяни имат в началото на 
XXI век по-ниска самооценка за своя живот, включително за здравето, 
отколкото са имали 35 години по-рано, остава открит и изисква по-на-
татъшни проучвания.

В цялост двете последователни изследвания (2007 и 2008 г.) при 
хора над 60-годишна възраст в две български села установиха необи-
чайно висока честота на депресии, значително по-висока от намерена-
та депресивност при сходно румънско селско население. По-високата 
честота в българските села бе потвърдена от три скали за депресия, 
допълнени от тест за самооценка. Стойностите за умерено изразени 
и изразени депресии, установени с четирите инструмента, са високо 
конкордантни. Те са около и над 40% (Coleman, Carare, Petrov et al., 
2011; Petrov and Coleman, 2011; Петров и Колман/Petrov and Coleman, 
2017).

Резултатите подсказват тесни отношения между депресивността 
и самооценката. Наличието на депресия може да повлиява самооцен-
ката и избраните позиции при нея. На свой ред водещите личностни 
мотиви за неудовлетвореност при самооценката могат да помогнат за 
по-доброто разбиране на психосоциалните извори за депресивност.
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Използваният тест за самооценка е твърде чувствителен към симп-
томите на депресия. В същото време той има проективни качества и дава 
информация за личностните ценности и за мотивите на удовлетвореност 
и неудовлетвореност. Водещите мотиви за неудовлетвореност, съответно 
за ниска СО, според резултатите от изследването през 2008 г. са влошено 
здраве и финансови затруднения, докато през 1972 г. те са били вло-
шено здраве, финансови проблеми и проблеми в семейството. Тези 
неблагополучия са сред потенциалните психотравмиращи фактори, 
които се пречупват през призмата на променената самооценка и офор-
мят важен механизъм на психогенезата на депресивността у старее-
щия и стария човек. В този смисъл можем да си припомним твърденията 
на класиците геронтопсихиатри Феликс Пост и Мартин Рот, че 85% от 
късните депресии могат да бъдат разглеждани като преобладаващо пси-
хогенни и/или соматогенни (Post, 1962; Roth, 1964).

Честотата на депресиите сред българските възрастни селяни 
изглежда е по-висока през 2007 и 2008 г., а самооценката на тези хора 
е по-ниска през 2008 г., отколкото през 1972 г. Социалните и иконо-
мическите трудности в България след 1990 г. може да са допринесли за 
нарастването на депресивността и за морална криза. В същото време 
важни протективни фактори като религията дълго са били пренебрег-
вани по време на социализма (Coleman, 2011, Петров и Колман/Petrov 
and Coleman, 2017). 

Остава открит въпросът (в нашия случай при нарасналия брой 
възрастни хора с депресивни белези в началото на XXI век) за истин-
ско депресивно заболяване ли става дума, или при част от тях се ка-
сае за песимистична самооценка и оценка на действителността? 
(Petrov and Coleman, 2011). Изследванията по въпроса ще продължат.

9. Преподаване на геронтология, гериатрия, психогеронтология

Преподавателската работа в Центъра по геронтология и гери-
атрия започна през 1969 г. с ежегодни курсове за следдипломно обуче-
ние по геронтология и гериатрия за лекари, медицински сестри, кине-
зитерапевти и други професионалисти. Също след 1969 г. клиничната 
гериатрична работа значително се разви чрез коопериране на водещи 
гериатри в ЦГГ с няколко избрани университетски клиники в София – 
по психиатрия, очни болести, оториноларингология, ендокринология. 
Мнозина изследователи и клиницисти придобиха докторска степен в 
Центъра и сега работят на отговорни позиции в други медицински ин-
ститути. 
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Днес гериатрия се преподава в повечето медицински колежи в 
България. Успех са въвеждането и развитието на специалността гери-
атричен здравен специалист (професионален бакалавър) в Медицин-
ския колеж в Стара Загора към Тракийския университет (Милчева/
Milcheva, 2017, Димова/Dimova, 2017). 

Медицинските факултети в страната са по-въздържани и до мо-
мента не приемат гериатричната медицина като обособен и задължи-
телен предмет в своите програми за студенти по медицина. В това 
отношение България прави изключение от останалите държави в Ев-
ропейския съюз, където гериатричната медицина (геронтология и ге-
риатрия) вече законно и рутинно е задължителен учебен предмет в 
един семестър в последните години на обучението. По този повод про-
фесор Капурзо (Capurso) в доклада си за преподаването на гериатрич-
на медицина в Европа още през 1998 г. на Срещата на председателите 
на геронтологичните дружества в Парма каза: България е особен слу-
чай. И до днес, 2019 г., България е твърде изостанала в преподаване-
то на геронтология и гериатрия. Това показва и обстойното изследва-
не по въпроса, извършено със съвместните усилия на пет влиятелни 
международни организации: Европейската академия за медицина на 
стареенето (ЕАМА – ЕАМС) със седалище в Швейцария; Междуна-
родната асоциация по геронтология и гериатрия (IAGG – МАГГ); Све-
товната здравна организация (WHO/СЗО); Европейското дружество 
по гериатрична медицина (EuGMS/ЕДГМ) и Международната психо-
гериатрична асоциация − IPA/MПА (Michel, Huber, Cruz-Jentoft et al., 
2008). 

Университетски курсове по психогеронтология и социална ге-
ронтология бяха осъществени в Нов български университет, Тракий-
ския университет в Стара Загора, Бургаския свободен университет и 
другаде. Те бяха водени от преподаватели, изградени в Центъра по ге-
ронтология и гериатрия.

През 1972 г. в рамките на проекта за създаване на гигантска Ме-
дицинска академия ЦГГ бе механично и неудачно включен в Инсти-
тута по ендокринология. Част от подготвените и мотивирани геронто-
лози и гериатри бяха разпръснати (преместени в различни институти 
по решение на акад. Атанас Малеев), други бяха асимилирани от ен-
докринологичните колективи. Наследник на Центъра по геронтология 
и гериатрия е Клиничният център по ендокринология и геронтология 
при Медицинския университет в София с дългогодишен ръководител 
проф. Сабина Захариева. (Но наскоро, през 2019 г. думата геронтоло-
гия бе зачеркната от заглавието и остана само ендокринология...). Друг 
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неголям брой геронтолози от бившия ЦГГ работят във Факултета за 
обществено здраве, преместени там от проф. Любомир Томов. Сред 
тях са проф. Полина Балканска, н.с. Женя Георгиева, проф. Красимир 
Визев и проф. Захарина Савова. 

Центърът по геронтология и гериатрия изигра и продължава да 
играе важна роля, тъй като бе и остава пример за ефективен мултидис-
циплинарен организъм и авторитетен европейски институт в областта. 
В него биолози, медици, психолози, кинезитерапевти, икономисти, пе-
дагози и други професионалисти се чувстваха равноправни и работеха 
приносно. Петдесет и пет годишнината от началото на организираните 
геронтологични и психогеронтологични изследвания у нас ни задъл-
жава да работим за каузата на Центъра и да я развиваме.

Сред приносите в геронтологията в последните години са книгата 
„Актуални проблеми на стареенето и старостта“ (2009) под редакцията 
на проф. Ц. Воденичаров с глави от геронтолозите Женя Георгиева, По-
лина Балканска, Силвия Максимова, Захарина Савова, Жасмин Павло-
ва; книгата на Кр. Визев за биологичната възраст според ендокринни 
показатели; книгата на Балканска за стария човек като пациент; публи-
кациите на Димитър Чаръкчиев за геротехнологиите.

Едно от силните звена на Центъра по геронтология и гериатрия 
бе секцията, замислена от проф. Матеев през 1963 – 1964 г. като секция 
по висша нервна дейност и осъществена в пълното си разгръщане 
след 1965 г. като Секция по психология и психопатология на старее-
нето. Съставът ѝ бе истински мултидисциплинарен и интердисципли-
нарен. В нея израснаха ценни специалисти в областта на геронтопси-
хологията, клиничната психология и психотерапията. Ще подчертаем 
приноса на Н. Думева и Н. Асвазадурян в изследването на старите се-
ляни, на Н. Думева в българско-унгарските транскултурални изследва-
ния, на Л. Кънева в преподаването на чужд език със стари хора, на Л. 
Влахлийска за методиката и провеждането на културтерапия с възраст-
ни, за изследването върху интересите и социалната свързаност в хода 
на остаряването, на Ж. Георгиева за семейството и ролята на стария 
човек, за фамилната психотерапия и обучението на професионалисти, 
ръководещи групи възрастни в социален дом (заедно с Р. Георгиев), и 
на П. Балканска върху комуникационните трудности и психологичните 
интервенции при вторичната профилактика на деменциите.

Сред геронтологичните публикации на Балканска (Balkanska) се 
открояват:

• Възрастният човек като пациент. Клинична геронтопсихоло-
гия в здравните и в социалните грижи (2003). 
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• Психология и психопатология на стареенето в книгата под ре-
дакцията на Ц. Воденичаров (2009). Това е широк обзор върху пси-
хичното стареене, който следва линията на предишни обзори в секция 
„Психология и психопатология на стареенето“ (сравни И. Х. Петров, 
Стареене на психиката, 1978).

• Психодиагностика и психологични интервенции във вторич-
ната профилактика на късните деменции (2008). Тази и следващата 
публикация са принос на Балканска в изучаването на комуникативните 
трудности при болни с деменция, за подобряване на комуникацията и 
подпомагане на семействата, както и за подобряване на диагностика-
та, спъната от неразбиране на стареенето и на проявите на когнитивен 
упадък.

• Communication problems within families with patients with 
dementia. (2012).

• Психосоциална и здравна перспектива на остаряването – реал-
ности и възможности за успешно стареене (2012). В тази и в няколко 
следващи публикации проф. Балканска откроява елементите на успеш-
ното остаряване и синтезира уместни предложения за постигането му. 
И тук тя сполучливо следва и доразвива разработките на секция „Пси-
хология и психопатология на стареенето“, ЦГГ.

• За успешното стареене – някои размисли и факти (заедно с 
М. Визева, 2011). 

• Здравеопазването в България в дълг към старите хора (заедно 
с М. Николова, 2012).

• About some aspects of the training of healthcare professionals in the 
areаs of geriatric practice (2011).

10. Международната асоциация по геронтология и гериатрия, 
други сдружения и българското участие

След 1990 г. нарасна участието на българската геронтология в дей-
ността на мощната Международна асоциация по геронтология (IAG/
МАГ). Тя е създадена през 1945 – 1950 г. и претърпя забележително 
развитие. При изграждането си цели да обедини научните изследвания 
върху стареенето, но в следващите години постепенно и трайно поема 
по-широки задачи, отговарящи на мултидисциплинарната същност на 
геронтологията. Водещи фигури сред основателите на МАГ са В. Ко-
ренчевски и Е. Коудри (V. Korenchevski, Е. Coudry). 

Микробиологът Коренчевски е професор във Военномедицинска-
та академия в Санкт Петербург, а след Първата световна война работи 
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в Англия, където ръководи изследванията върху стареенето в Универ-
ситета в Оксфорд. За да проучи други изследвания в тази област, през 
1945 г. с подкрепата на лорд Нуфийлд (Nuffield) той предприема пъту-
ване в Европа, където събира опита на 19 европейски научни центъра 
и сдружения. Същевременно създава Британския клуб за изследване 
на стареенето, в който впоследствие сътрудничат и представители на 
Австралия, Аржентина, Белгия, Дания, Испания, Италия, САЩ, Фран-
ция, Холандия, Швейцария и Швеция (Mazei Berti, 2005).

През 1949 г. на конференция в Ню Йорк Коренчевски предлага 
създаването на Международна асоциация по геронтология и търси 
фондове. САЩ поемат задачата да финансират създаването на Асоци-
ацията и организирането на първия ѝ конгрес в Лиеж (Белгия) през 
1950 г. В него участват учени от 14 страни, представили 45 съобщения. 
Най-много са те върху храненето, метаболизма, атеросклерозата и со-
циалните проблеми на стареенето. Председателят на конгреса психоло-
гът проф. Брюл дефинира основната задача: разграничаване на ефекти-
те на естественото стареене от ефектите на заболяванията. Тази насока 
доминира и в следващите години. Основателят на МАГ Коренчевски 
публикува малко по-късно забележителната си книга Physiological and 
pathological ageing (1961).

На втория конгрес в Сейнт Луис през 1951 г., председателстван 
от Е. Коудри, участниците вече са 542-ма от 37 държави със 193 съ-
общения. Най-ярките съобщения и дискусии по време на трите кон-
греса през 60-те години са посветени на теориите за стареенето и на 
някои възможности да му се противодейства. Пример са докладът на 
Ана Аслан за подмладяващия ефект на прокаина на Петия междуна-
роден конгрес в Сан Франциско през 1960 г. и оспорваните дискусии, 
продължили и на следващите няколко конгреса (Mazzei Berti, 2005). В 
последните конгреси на МАГ, вече през XXI век, проведени във Ван-
кувър, Рио де Жанейро, Париж, Сеул и Сан Франциско, участват по 
няколко хиляди представители от над 70 дружества, съответно държа-
ви, и темите обхващат широк спектър проблеми на геронтологията и 
гериатрията. 

Сесията на МАГ във Виена през 2004 г. взе решението да се раз-
шири наименованието на Асоциацията и тя вече се нарича Междуна-
родна асоциация по геронтология и гериатрия (IAGG/МАГГ). Това 
отразява факта, че все повече гериатрични дружества от различни стра-
ни кандидатстват и са приети за членове и че дейността на Асоциация-
та постепенно се е разширила и еволюирала от научноизследователска 
към по-разностранна научна и приложна (практическа) дейност.
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През 1994 г. български учени геронтолози-гериатри от бившия 
Център по геронтология и гериатрия заедно с публични фигури ос-
новаха Българското сдружение „Дейни старини“ (Bulgarian Association 
on Ageing): неправителствена организация за научна, преподавателска, 
практическа и обществена работа по проблемите на стареенето. Сдру-
жението започна сътрудничество с МАГ, което позволи през 1997 г. то 
да бъде прието за пълноправен член на Международната асоциация на 
сесията ѝ по време на 18-ия световен конгрес по геронтология в Аде-
лаида (Австралия). 

Международната асоциация по геронтология и гериатрия е може 
би първата международна организация, която започна и разви със забе-
лежително постоянство научна и практическа дейност по проблемите 
на стареенето и старите хора. Своя потенциал и усилия в тази област 
присъединиха и:

• ООН със своето бюро във Виена по въпросите на стареенето, 
впоследствие в Ню Йорк.

• Поддържаният от ООН Международен институт по стареенето 
в Малта, заедно с Международната група за обмяна на информация по 
въпросите на стареенето, в която участва и Центърът по геронтология 
и гериатрия, след това Българското сдружение „Дейни старини“.

• Департаментът на ООН по икономически и социални въпроси 
с отдел по въпросите на населението и комисия по населението и раз-
витието.

• Световната здравна организация с отдел по стареенето в Копен-
хаген, впоследствие в Женева.

• Международната федерация по стареенето.
• Европейската академия по медицина на старeенето.
• Международната психогериатрична асоциация.
•  Европейското дружество по гериатрична медицина.
Тези организации обединиха усилията си във важни обсъждания и 

решения. Ще подчертаем Световната асамблея по стареенето във Вие-
на (1992 г.), Международната конференция по населението и развитието 
през 1994 г., Световната асамблея по стареенето в Мадрид (2002 г.), при-
ела Мадридския международен план за действие по стареенето. Мад-
ридската асамблея бе непосредствено предшествана и подготвена от На-
учния форум във Валенсия през юли 2002 г., където един от докладите 
за стареенето на селското население бе от български геронтолог (Petrov, 
2002). Форумът подготви и публикува с българско участие Международ-
ния план за научни изследвания по стареенето през XXI век. Преди това 
Петров е съавтор в Международното изследване за интегрирани грижи 
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за старите хора (EPIC) и в създаването на пакета ЕASY от тестове за 
оценка на здравното състояние и социалното благополучие на старите 
хора (An International Work Group, EPIC, 1994). 

В страната Българското сдружение „Дейни старини“ съвместно с 
Българската академия на науките и изкуствата и с мотивираното лично 
участие на акад. Григор Велев проведе през 2013 г. Национална конферен-
ция за стареенето – медицински и социални проблеми, с председател И. 
Петров. Докладите бяха от български геронтолози и ендокринолози, сред 
които Боян Лозанов, Павлина Ангелова-Гатева, Полина Балканска, Иван 
Петков и Красимир Визев. Ще подчертаeм два приноса: докладът на бри-
танския геронтолог и приятел на България академик проф. Питър Колман 
за организацията на грижите за стари хора с деменция и изказването на 
члена на Българското сдружение „Дейни старини“ проф. Искро Косев, в 
което той обоснова проект за пълноценно привличане (в духа на идеята 
„Дейни старини“) на възрастните хора – носители на безценен житейски и 
професионален опит в живота на обществото. Тази конференция завърши 
с Кръгла маса върху бъдещето на гериатрията, където пледирахме за въз-
становяване на Центъра по геронтология и гериатрия, на специалността 
„Гериатрия“ и на преподаването на дисциплината. Следваща в този период 
научна конференция на тема „Стареене, здраве, гериатрични грижи“ про-
ведоха Тракийският университет в Стара Загора и Българското сдружение 
„Дейни старини“. В нея участваха с ключови доклади за дълголетието и 
механизмите на стареенето световноизвестните геронтолози академици-
те Владислав Безруков и Владимир Хавинсон, предишен председател на 
Международната асоциация по геронтология и гериатрия за Европа.

* * *
Психогеронтологичните изследвания в България имат половин-

вековна непрекъсната история. Те се разгърнаха основно в Центъра по 
геронтология и гериатрия след 1963 г., а днес се подкрепят от Българ-
ското сдружение „Дейни старини“, от Международната асоциация по 
геронтология и гериатрия и от Дружеството на психолозите в България. 
Бъдещата работа в тази интересна и значима област е перспективна и 
се вписва в развитието на европейската геронтология и същевременно 
е императив за нацията. 
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Резюме
Налудностите, дори и днес, все още объркват психиатрите. Свръхценностните 

идеи винаги са разглеждани като резултат от функционирането на разстроена психи-
ка. Налудностите и свръхценните идеи са психиатрични понятия. Въпреки това днес 
те са подложени на анализ и от философска гледна точка. В настоящата статия ще се 
опитамe да докажeм от философска перспектива, че налудностите и свръхценностните 
идеи всъщност лежат на един и същ континуум, тоест свръхценностните идеи могат 
да ескалират до налудности, а налудностите – да деградират до свръхценностни идеи. 
След щателна дискусия на двете разстройства се дискутира евентуалната позитивна 
роля за свръхценностните идеи, когато те са ръководени. 

Ключови думи: налудност, свръхценностни идеи, континуум, сравнителен ана-
лиз, философия на ума, допаминергична личност, невробиология

Abstract
Delusions, even nowadays, still puzzle psychiatrists. Overvalued ideas were always 

regarded as a result of the functioning of a disordered mind. Delusion and overvalued ideas 
are psychiatric concepts. Nonetheless, they are nowadays analyzed also from a philosophical 
point of view. In the current article, I argue from a philosophical perspective that delusion 
and overvalued ideas actually lay on a single continuum in the sense that overvalued ideas 
can escalate to delusions and delusions can degrade to overvalued ideas. After a thorough 
review of both disorders, I offer an account for a positive role of overvalued ideas when they 
are being guided. 

Key words: delusions, overvalued ideas, continuum, comparative analysis, philosophy 
of mind, dopaminergic mind, neurobiology

1. Introduction

There are numerous similarities between delusions and overvalued ideas. 
Moreover, overvalued ideas can transform themselves and reach the state of 
delusions. They both represent abnormal fixed states of mind, occupying 
the consciousness of the individual, absorbing their feelings, thoughts and 
overall energy to a large degree (Jaspers, 1963; Milev, 1994; Veale, 2002). As 
such, they are noxious and impair the overall cognitive performance of the 
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individual as well as their affective sensitivity. Both of them have negative 
consequences, although overvalued ideas could sometimes have a positive 
outcome (Previc, 2009); it always depends on the given case and context. 

The possible continuum formed by these ideas is of big interest, 
specifically at the point where the overvalued ideas are transformed into 
delusions or the other way round-namely when delusions lose their affective 
power, start to dissolve and are transformed into delusion-like ideas. I 
hypothesize here that they could lay on a single continuum. For proving or 
disproving this hypothesis I perform a conceptual analysis of the two concepts 
and subsequently I draw a conclusion. Some related philosophical issues are 
addressed as well.

2. Beliefs and values

Given the fact that both beliefs and values are related more or less to 
overvalued ideas and delusions (delusional ideas), I want to provide some 
information concerning their distinction. Veale (2002) provides a clear-cut 
differentiation between the two notions: beliefs (or inferences, as he also 
called them), on the one hand, are something that is assumed by the person to 
be true based on some observation or evidence, whereas values, on the other 
hand, are supposed to be something that is assumed to be good or important 
by the individual. Beliefs can be tested and can be subjected to empirical 
testing or logical evaluation in order facts reinforcing or weakening the given 
belief to be obtained. These facts or evidences are said to possess objective 
value. Values though cannot be tested at all. They are normative principles 
held by the individual. Veale speaks also of evaluation as similar notion to 
value. Evaluations are a rating of particular things on a scale whose ends are 
represented by the good and the bad; they are also subjective and personal thus 
cannot be subjected to any proof, evidence or empirical testing. Both beliefs 
and values can influence each other. Veale (2002, p. 387) notes however that 
“the division between beliefs and values is often confused and has had little 
impact on psychiatry or psychotherapies. They are however like two sides of 
a coin”.

3. Delusion

As a phenomenon, delusions are more than intriguing. Along with 
hallucinations, they represent the second major characteristic of the two 
endogenic psychoses, namely schizophrenia and bipolar disorder. It could 
appear also in delusional disorder, OCD, paraphrenia, psychotic depression, 
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and others; in fact, there are more than 75 different diseases where delusion 
could appear (Maher, 1988b, p. 111), so that “it [delusion] cannot turn 
to processes unique to a particular psychiatric disorder as the basis for 
explanation”. 

There are numerous types of delusions (both simple and complex): 
erotomanic, grandiose, jealous, persecutory, somatic, mixed and unspecified, 
on the one hand, and functional and organic, and mono-thematic and poly-
thematic, on the other. I am not getting into details about the different types 
though; I will only analyze the essence of delusion per se. 

When giving a proper definition or description of its essence it should 
be kept in mind that „the most cumbersome task is to define a delusion and 
the most impossible task is to measure or observe it‟ (Yaryuara-Tobias, 2004, 
p. 6), and that “no other subject within the field of psychiatry is so central 
and simultaneously so little understood as delusional beliefs” (Spitzer, 1988, 
p. 128).

3.1. Definition

In the past, during the ancient times, delusion was considered as a 
possession by evil forces (e. g. demons) or as a kind of a divine intervention 
(e. g. by gods or angels). Some medieval philosophers also described the 
phenomenon of delusions. For example, on the one hand, Hobbes defines it 
as „blending of erroneous ideas‟, whereas Locke assumed that, on the other 
hand, it could be caused by „ideas merging together and mistaken as truth‟ 
(both quoted in: Yaryuara-Tobias, 2004, pp. 6-7; emphasis added).

Delusion is a multidimensional phenomenon. Nowadays it is considered 
as a dysfunctional thinking or just an error of reason, a false belief. However, 
Jaspers mentions that “since thinking is in order in delusion and even 
used ingeniously to serve it, we can hardly speak of delusion as thought-
disturbance” (Jaspers, 1963, p. 195).

If a given particular belief deviates from the norm of the current society, 
the person will be considered as abnormal, i.e. mentally ill, and the belief 
as delusional, or as Maher (1988, p. 111) puts it: “if an implausible and 
empirically unsupported belief is shared by a sufficient number of people, 
it is no longer defined as a delusion”. The main research focuses are on 
the delusional state (essence, origin, manifestation) or on a combination 
of delusions and hallucinations (delusion as an interpretation of abnormal 
cognition such as hallucinosis) and recently on medication therapy. There 
could be delusions with various degrees of certainty. They are further divided 
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into partial (accompanied by some hesitation and critical attitude) and full 
(no hesitation at all and no critical attitude) (Yaryuara-Tobias, 2004, p. 7). 

Furthermore, delusion is accompanied by a distrust, guardedness (the 
delusional person will defend their belief “in the face of all other experiences 
to the contrary and against all argument” (Jaspers, 1963, p. 104), laconism 
and a tendency towards isolationism. Delusions are often characterized 
by an absence of an actual corresponding state of affairs of the objective 
reality: “we can have a belief about what is the case without the relevant 
state of affairs being perceptually present at the time” (Matcliffe, 2011: p. 
5). The more a delusion emerges in a non-motivated and unexplainable way, 
the more its „schizophrenic value‟ is bigger (Ivanov, 1981, p. 52).

Kendler, Glazer and Morgenstern (1983) propose that the delusional 
form consists of five dimensions: 1) conviction – indicating the intensity 
of the belief, 2) extension – indicating the degree of involvement of the 
patient’s social environment, 3) bizarreness – indicating the degree that 
the belief is consistent, logical and systematized, 4) disorganization – the 
degree of loss of order, and 5) pressure – an indicator of the degree to 
which the patient is preoccupied and concerned. Some other factors that 
influence the delusion are emotionality, personality, fear of threats, reality 
and awareness (Cabaleiro-Goas, 1966).

There have been made many accounts by different authors (Kraepelin, 
1903; James, 1903; Cameron, 1944; Gruhle, 1951; Shipkovenski, 1954; 
Jaspers, 1965; Schneider, 1967; Snezhnevskii, 1968; Smith, 1970; Ivanov 
,1981; ICD-10, 1992; Shkodrova, Haralanova and Haralanov, 2007; 
Ratcliffe, 2013; DSM-V, 2013) and many others, in order to give a proper 
definition of what exactly delusion represents.

Smith (1970) assumes that there do not exist any criteria for distinction 
between delusions and the other forms of conviction. James (1903) considers 
delusion as falsified opinion. Cameron (1944) defines it as „the conviction 
originating from wrong interpretation, groundless unjustified conclusions‟ 
(quoted in: Ivanov, 1981, p. 7). For Kraepelin (1903), it is „morbidly 
incorrect ideas insusceptible to correction from experience‟ (quoted in: 
Ivanov, 1981, p. 7). Jaspers (1965) gives a detailed account of delusions, 
but it will be reviewed a little bit later. It is interesting that Schneider (1967) 
argues that delusions are not subjected to deduction from the objective 
reality, they are „messenger from another world, a higher reality“ (quoted 
in: Ivanov, 1981, p. 8; my translation). Gruhle (1951) regards the problem 
from a Freudian point of view and points out that delusions are „relations 
(references) without pretext, direct impressions without cause and moods 
without reason” (quoted in: Ivanov, 1981, p. 9; my translation) that are 
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actually sublimed desires, cetera. Ratcliffe (2011, p. 1) states that delusions 
are „propositional attitudes that arise due to a combination of anomalous 
perceptual contents and cognitive disturbances. On the contrary position 
is Campbell (2001): the delusional belief causes the associated perception. 
Some authors share the opinion that delusions are not beliefs at all. For 
Berrios (1991) they are empty speech acts, for Currie and Jureidini (2001) 
they are mistaken imaginings.

Graham (2010) states that as long as the consequences from a given 
belief are not harmful in any way, even if the belief is too far-fetched, it 
could not count as delusion proper (e. g. in the case of Jesus): “harmful 
consequences matter for delusions […] helpful or beneficial consequences 
matter for non-delusions” (Graham, 2010, p. 219).

Let us give two concrete examples to illustrate more precisely the 
definition of delusion. According to the American DSM-V (2013), for 
example, delusions are: “fixed beliefs that are not amenable to change in 
light of conflicting evidence, [they] are deemed bizarre if they are clearly 
implausible and not understandable to same-culture peers and do not 
derive from ordinary life experiences; their content may include a variety 
of themes (e.g., persecutory, referential, somatic, religious, grandiose)”. 
For comparison, we will give another definition, from Ivanov (1981, p. 7; 
my translation), a Bulgarian psychiatrist: “delusion is a morbid disorder of 
the thought process […] in result of which emerges such a wrong logical 
reflection of reality that is in a big contradiction with it and is not subjected 
in any way to correction by rational neither suggestive way”. As we can see, 
there is huge overlap between the two conceptions and among the above 
listed authors and their views on delusion as such; however, there are also 
many disagreements on the subject.

3.1.1. Jaspers’ ‘General Psychopathology’: Delusion

Jaspers (1965) in his Allgemeine Psychopathologie wrote about 
delusional ideas (echte Wahnideen; not reasonably understandable 
(undverstandlich) idea), and delusion-like ideas or overvalued ideas 
(wahnhafte Ideen; understandable (verstandlich)). The former are 
characterized by extreme conviction and subjective sureness, un-
influencing by cognition, and absurdity of content. They are not subjected 
to psychological deduction from the sensorium, nor logical cognition – they 
are psychologically irreducible and un-understandable; they emerge from 
a “transformation in our total awareness of reality” (Jaspers 1963, p. 95) 
and are caused by a particular shift in the person’s relationship with the 
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objective world. The latter – their origin could be explained by the disrupted 
feelings, distorted perceptions, changed state of consciousness, and related 
psychopathological phenomena. Maher (1988) and many other authors 
stand on the same position. Schneider (1967) changed Jasper’s terms with 
delusional perception (Wahnwahrnehmung) for the delusional idea and 
delusional insight (Wahneinfall) for the delusional representation.

Jaspers further divides the delusional idea into delusional perception 
(Wahnwahrnehmung), delusional representation (Wahnvorstellung) and 
delusional awareness (Wahnbewusstheit). Delusional perception and 
representation consist in the perception and construction of abnormal 
subjective image of an external object or event; there is no distortion but 
rather the significance of the stimulus is modified; delusional awareness 
means that the subject is aware that there is something changing but he 
does not know what exactly – he is in a delusional mood in a delusional 
atmosphere.

Moreover, according to him in delusion there was something else 
that was not subject to definition at all (in Ivanov, 1981, p. 10); things are 
“somehow” different, in a way that is “indefinable”; “description always 
proceeds by metaphor”; “it is impossible to express the experiences 
directly” (Matcliffe, 2013, pp. 5-8). Jaspers states that “to say simply that 
a delusion is a mistaken idea which is firmly held by the patient and which 
cannot be corrected gives only a superficial and incorrect answer to the 
problem […] definition will not dispose of the matter” and furthermore, that 
“if we try to get some closer understanding of these primary experiences of 
delusion, we soon find we cannot really appreciate these quite alien modes 
of experience […] they remain largely incomprehensible, unreal and beyond 
our understanding” (Jaspers, 1963, pp. 63, 98).

His opinion was that there is a need of adopting an empathetic attitude, 
i.e. to put oneself in the other one’s shoes, towards the psychopathology of 
a given patient as a general approach in order to understand their state and 
point of view. Few of the best such sources were the patients’ descriptions, 
in the context of the interaction and dialogue with the clinician. For 
Jaspers, delusions were consequences of the so-called by him “delusional 
atmosphere” or “delusional mood” characterized by a particular central 
sense of unreality:

Patients feel uncanny and that there is something suspicious afoot. 
Everything gets a new meaning. The environment is somehow different – 
not to a gross degree – perception is unaltered in itself but there is some 
change which envelops everything with a subtle, pervasive and strangely 
uncertain light. A living-room which formerly was felt as neutral or friendly 
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now becomes dominated by some indefinable atmosphere. Something seems 
in the air which the patient cannot account for a distrustful, uncomfortable, 
uncanny tension invades him (Jaspers, 1963, p.98).

3.2. Theories of delusion

There are many theories explaining the origin and the essence of 
the delusion as such. According to Ivanov (1981) they could be classified 
into taxonomy as follows: 1) psychological theories, 2) psychoanalytical 
conceptions, 3) Heidelberg School, 4) existential perspectives, 5) 
phenomenological, anthropological, and constitutional theories, and 6) 
doctrine of higher nervous activity.

Psychological theories do not consider the material rules of the origin 
of delusion but rather do a complex and detailed psychological analysis of 
the experiences of the patients. Such theories are deducing delusion from 
affects or changes in consciousness; regard delusions as consequence of 
changes in the sensorial stage of the cognitive process or as distortion of 
the thought process. The psychoanalytical conceptions, e. g. Freud, assume 
that delusions are caused by sublimed desires, an inability for formation of 
the Oedip complex, a regression towards a primitive level of development, 
cetera (Ivanov, 1981). Heidelberg School, represented by Jaspers, Schneider, 
Gruhle, is searching for the essence of the delusion in the unconscious 
unintelligible mechanisms and denying any connection with the material 
processes in the cerebral cortex (Ivanov, 1981). Existential theories state that 
only existence exists, i.e. the subjective existence; reality is interpretation 
of the individual; thus psychosis and delusion are only subjective „form 
of existence‟ (Ivanov, 1981). Phenomenological anthropologism regards 
delusion as transformation of the personality (Minkowski), a display of 
existential values (Mayer-Gross), an abnormal way of existing (Binswanger), 
a distortion in the contact with the world (Kulenkampff), an escape from 
reality (Negri) (Ivanov, 198, p. 23). Constitutional theories are based on 
changes in cerebral constitution, e.g. Morel – doctrine of degenerations, 
Gapgas – delusion as personality anomaly, Wernicke – cerebral-anatomical 
doctrine – delusion caused by a particular anatomic damage, Clerambault 
– organic changes in brain centers (Ivanov, 1981, p. 24). The doctrine of 
higher nervous activity, with representatives Pavlov, Snezhnevskii, Popov, 
Povorinskii, Zaharova (Ivanov, 1981, pp 24-25), maintains that delusions 
are caused by changes and alternations in the nervous activity.

There is also an interesting theory proposed by Spitzer (1988). 
He argues that delusions are always judgments about something. This 



Българско списание по психология, 2019, бр. 1-4108

something could be about a thing or an object from the objective world, or 
it could be a mental state a person is having. So he proposes that if a person 
utters a statement that something is so and so, and it is about an object, the 
statement could be true or false; if it is false but is defended and argued with 
firm belief, it could be classified as delusion. On the other hand, if a person 
makes a statement about his mental states this cannot count as delusion; it is 
always correct. Or as he puts it: “delusions are statements which are uttered 
formally like statements about a mental state, whose contents, however, are 
not mental states but rather intersubjectively accessible (“objective”) facts” 
(Spitzer, 1988, p. 132).

3.3. Diagnostics

How do we asses delusions? There are numerous scales for assessing 
and measuring delusions. Their dimensions include: bizarreness, core 
depressive symptoms, hallucinations, irritability, and de facto delusions 
(Yaryuara-Tobias, 2004, p. 7). There are also scales (e. g. Peters, Joseph 
and Garety, 1999) for measuring states ranging from normality towards 
psychosis (including delusions as such).

3.4. Treatment

Today, delusion is classified as psychopathological psychotic 
symptom. Itmay or may not lead to actions that could endanger the patient 
himself or the people in their surroundings, hence an external intervention is 
required. The treatment for delusional states nowadays is with antipsychotic 
medications (both conventional (e. g. haloperidol) and atypical (e. g. 
risperidone, aripiprazole, olanzapine, clozapine)) that are antagonists of the 
dopamine D2 receptor subtype, which is believed to be the brain correlate 
and major cause of psychosis and its manifestations. The antipsychotic 
therapy influences the disordered cognitive functions and to lesser extent 
the psychotic symptoms (Shkodrova, Haralanova and Haralanov, 2007).

3.5. Psychiatric neurobiological models of delusion

 A. Shkodrova, Haralanova and Haralanov (2007)

Shkodrova, Haralanova and Haralanov (2007) propose a model of 
the psychotic symptomology of paranoid psychosis, where delusion plays 
a leading role. According to this model, there exists a neurochemical 
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excitatory standstill (in the mesolimbic dopaminergic system) leading to the 
emergence of an emotional dominant (delusional mood) that interacts with 
a cognitive dominant (manifested in delusional perception and delusional 
interpretations). These two dominants form a vicious circle and mutually 
intensify themselves. All this leads to a cognitive-affective (psychotic) 
dominant. The latter, on its own, is the cause of changes in perception and 
making sense of external stimuli. Instead of a normal processing of the 
information of the external stimuli, there emerges a pathological shifting 
towards the psychotic dominant. In the end, all of this leads to the appearance 
of delusional beliefs, mood, perceptions, etc. So the model is arranged 
as follows: 1) perceptual pathology, 2) perceptual variant of delusional 
perception, 3) thought pathology, 4) thought variant of delusional perception 
and 5) delusional interpretation.

Let us meditate on the last two stages of the model. First, the thought 
variant of delusional perception consists in attributing meaning to the 
delusional perception. This happens intuitively or insightfully. Thus the 
psychopathological phenomenon is reduced directly to the modified 
meaning of subjectively made internal image of the perceived object or 
event. In our case it is the meaning which is modified, not the subjective 
image itself. Second, the delusional interpretation of the meaning of the 
subjective internal image of the perceived object or event is conscious 
compared to the thought variant of the delusional perception. In the end, 
this delusional interpretation encloses the rationalization of the pathological 
image, increasing the deviation from the real object and attributes it to the 
psychotic dominant („delusional system‟) of the patient.

B. Oepen et al. (1988)

This model is somehow similar to the one explained above. First, the 
authors note that most deluded persons are described as hypervigilant, closely 
scanning the environment, and finding great significance in coincidences, 
the last feature is most characterized as most essential. Second, there is a 
pathological hyperactivation of brain centers mediating the experience of 
significance. In the course of scanning the environment, a coincidence is 
detected, which is preceded by the need of discovering the basis of the felt 
significance of the coincidence causing the scanning in the first place. Later, 
this affective feeling significance is the trigger of the delusional thinking. 
The latter is understood as „right-hemispheric‟ mediated experience 
whereas the delusion (the verbal explanation) as „left-hemispheric‟. This is 
justified by recent evidences that emotionality is processed more by the right 
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hemisphere, language – by the left. So there is “a semi-uncontrolled „over-
readiness‟ by preconscious systems in the brain to generate „meaningful 
hypotheses‟ out of ambiguous perceptual data” (Oepen et al., 1988, p. 52). 
Here, the intense affectivity is regarded as primary cause of delusions. 
Affectivity on its own is caused by abnormal impaired cognition.

4. Overvalued ideas

The concept of overvalued idea (uberwertige Idee) was firstly 
introduced and described by Wernicke in 1900. Later, in 1984, it was 
reviewed by McKenna, and recently again, by Veale in 2002. Unfortunately, 
there is a partial lack of agreement among specialists about the essence of the 
overvalued ideas (Veale, 2002). All clinicians agree however that these ideas 
represent disorders of thought and psyche.

4.1. Definition

Overvalued ideas represent solitary comprehensible but abnormal ideas 
(and beliefs), emotionally charged (Jaspers, 1963; Milev, 1994), that have 
escaped the control imposed by the reason; these ideas are based on idealized 
values which according to Veale (2002), are constituted in such a way that 
possess an over-rigid importance and totally define the Self of the individual: 
„such patients are unable to adapt to different circumstances and ignore 
the consequences of acting‟ (Veale, 2002, p. 391). They could occupy and 
dominate one’s life for prolonged time periods (usually months or years) and 
influence greatly one’s actions; they are neither obsessional nor delusional. 
An overvalued idea is deceitfulness without a critical attitude from the 
individual toward it; an obsession is missing – all thoughts and feelings are in 
accordance with the dominating overvalued idea (Milev, 1994). 

Kovalev (quoted in: Milev, 1994, pp. 78-79) distinguishes two types 
of overvalued ideas – 1) ideatorily charged and 2) affectively charged. In the 
first division are classified ideas with contents like „reflections on the purpose 
of human life and its meaning, the existence of alien civilizations, writing 
of treatises about the „world consciousness‟ or „perfections of the theory 
of relativity‟, etc.‟; other affectively charged ideas are about non-existing 
or exaggerated physical deficiencies. They may not be as rare as it is often 
thought; they usually have a poor prognosis, are resistant to any treatment and 
could be encountered even in healthy individuals (McKenna, 1984; Milev, 
1994; Veale, 2002). 

Overvalued idea is thought to lay on a continuum where it stands between 
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the obsession and the delusion; there are possibilities of transformation of an 
obsession into an overvalued idea and vice versa, and of an overvalued idea 
into a delusion and vice versa.

4.2. Main Theories

There are two main theories of overvalued ideas – an American one and 
a European one. They are overlapping to a large degree.

DSM-V (2013, p. 826) describes the concept as follows: „an unreasonable 
and sustained belief that is maintained with less than delusional intensity (i.e., 
the person is able to acknowledge the possibility that the belief may not be 
true). The belief is not one that is ordinarily accepted by other members of the 
person’s culture or subculture“.

In the European tradition the overvalued idea is given the following 
definition (Veale, 2002): an idea that is held strongly; preoccupies one’s 
mental life; is ego-syntonic; is developed usually in abnormal personality; 
is comprehensible given one’s past; has content that is regarded as abnormal 
compared to the general population, but is not so bizarre; causes disturbed 
functioning or distress; is associated with high degree of affectivity; could 
lead to repeated actions; could progress to delusion; cetera.

Disorders where the main symptom is an overvalued idea include: body 
dysmorphic disorder, hypochondria, anorexia nervosa, pathological morbid 
jealousy, affective and schizophrenic psychoses, personality disorders, 
litigious paranoid state, gender dysphoria, apotemnophilia, neuroses and 
pseudocyesis.

4.3. Diagnosis

The diagnostics of an overvalued idea is difficult. There is a scale 
developed by Eisen et al. (1998). It is multidimensional and includes variables 
like: degree of conviction, perception of other’s views of beliefs, explanation 
of differing views, the fixity of the belief, attempts to disprove the belief and 
insight concerning the belief. A given belief that is to be measured, according 
to this scale, should be positioned somewhere on the continuum between 
good, poor (overvalued ideas) and no insight (delusional thinking). 

Veale (2002, p. 394) proposes overvalued ideas to be measured on three 
dimensions: 1) degree of importance attached to the value, 2) the rigidity with 
which it is held and 3) the strength of identification with the self; overvalued 
ideas, according to him, occur “when the patient acknowledges the possibility 
that the belief may or may not be true”.
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4.4. Treatment

There are two possibilities for treatment of overvalued idea – by 
psychopharmacological agents and by cognitive-behavioral therapy. As 
psychopharmacological treatment are used selective serotonin reuptake 
inhibitors (SSRI) and antipsychotics (mainly atypical). Some patients do 
not seek any medical help because they do not regard themselves as being 
mentally ill.

5. Similarities and differentiations between overvalued ideas and 
delusions

I have hypothesized that overvalued ideas and delusional ideas (proper 
delusions) should lay on a continuum and that they could transform themselves 
each one into the other and vice versa. Let us see if one could justify such 
requirements.

5.1. Similarities

The similarities between overvalued ideas and delusions, according to 
our conceptual analytical research, are as follows: both of them are fixed, 
abnormal, bizarre and chronic states of mind (thought disorders), based on 
certain false beliefs that the state of affairs in the world as such and such, 
that cause negative consequences (e. g. absorbing one’s mental energy by 
dominating one’s thought, waste of time, unpleasantness, cetera). They are 
both multidimensional, characterized by rigidity and ideological remoteness 
from the current ideology and world-view of society (overvalued idea’s basis 
is however closer to society’s than the delusion’s one), highly affectively 
charged, treated by identical medications, i.e. antipsychotics and are subjected 
to transformations. Sometimes a critical attitude could emerge in deluded 
people whereas persons with overvalued ideas are more plausible to be critical 
to their overvalued ideas than the deluded ones.

5.2. Differentiations
 

Differentiations between overvalued ideas and delusions are:

• Comprehensibleness and intelligibility – overvalued ideas, in most of 
the cases, are comprehensible, understandable and intelligible, where one’s 
past experiences are known, but delusions are not. 
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• Progression – overvalued ideas could progress to delusions (with 
some change in the content), but delusions themselves cannot progress to 
anything superior.

•  Prognosis – delusions have better prognosis than overvalued ideas 
when treated appropriately with antipsychotics; this point however is 
disputable.

• Psychological reduction – delusions cannot be psychologically 
reduced whereas some overvalued ideas can, e.g. by one’s past. 

• Suggestion and correction – delusion cannot be influenced by any 
suggestions and are not subjected to correction whereas overvalued ideas can. 

• Onset – delusions usually have abrupt onset whereas overvalued ideas 
do develop gradually. 

• Insight – delusions and overvalued ideas differ in the degree of insight; 
according to Eisen et al. (1998) deluded persons do not possess any insight, 
whereas those with overvalued ideas have poor insight.

There are more differences however. For example, Mullen and Linscott 
(2010) compared two groups of people – deluded and people with overvalued 
ideas. He concludes that “deluded individuals were less likely to identify what 
might modify their belief, less preoccupied, and less concerned about others’ 
reactions than those with overvalued ideas” (Mullen and Linscott, 2010); 
moreover, delusions, according to them, are more likely to have abrupt onset 
and are less plausible to be reasonable.

6. Psychopathological continuum: overvalued ideas and delusions

There are numerous and various reasons why overvalued ideas 
and delusion can be put to lay on a single continuum. As we already have 
mentioned, they share many of their nuclear characteristics and features. 
There are possible transformations from the one phenomenon to the other and 
vice versa. Because of their similarities in fixedness, chronicity, abnormality, 
negative consequences, multidimensionality, rigidity, affective charge, thought 
disorder and belief characteristic, ideological remoteness from the ideology of 
the current society state, treatment, nearly total absence of critical attitude and 
insight, thought domination and pathology, we can conclude that they lay on 
a single continuum. Overvalued ideas are just less intense in all these features 
whereas delusions possess stronger manifestation power; delusions, being a 
new entity, have some idiosyncratic features as well. Moreover, overvalued 
ideas are prone to less pathological processes and emerge in less mentally ill 
persons and personalities, whereas delusions are prone to more mentally ill 
persons having stronger pathological deviations from the norm. 
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By considering Shkodrova et al. (2007) and Oepen et al. (1988) accounts, 
one could propose the following assumption: both these thought pathologies are 
caused by mesolimbic excess of dopamine which is associated with high level 
of emotionality and hence are treated with antipsychotics: when the delusion 
starts to dissolve and loses its affective grounding most probably descends to 
the state of overvalued idea and then disappears. It is necessary to mention that 
intense affective states, caused by abnormal cognition, are probably the cause 
of delusion. 

However, it is also important to say that not all authors agree on this 
point: there are hypothesis ranging from complete exclusion of emotions in 
the genesis of delusions to other that consider a primary underlying affective 
disorder to be the initial cause. The same can be said for the overvalued idea 
per se – it descends to the state of obsession (obsession is thought to be the less 
intense entity on this continuum). Delusions have no positive sides and appear 
to be only burden to their possessors. Overvalued ideas, on the other hand, 
could have some positive traits. I now examine them in details.

7. Positive features of overvalued ideas

Jaspers (1963) characterized people such as inventors, political leaders, 
social reformers and the like as having overvalued ideas. Previc (2009) analyzed 
five highly dopaminergic personalities, namely Napoleon, Newton, Einstein, 
Columbus, and Alexander the Great. Their personalities were different from one 
another, however, they shared many common and mostly positive features, such 
as “a high degree of intelligence, a sense of personal destiny, a religious/cosmic 
preoccupation, an enormous focus (obsession) with achieving supreme goals 
and conquests, an emotional detachment that in most cases led to ruthlessness, 
and a risk-taking mentality that led to consequences ranging from the merely 
embarrassing to the outright disastrous” (Previc, 2009, p. 132). He attributes to 
them even more characteristics (negative dopaminergic traits) like grandiosity, 
ruthlessness, restlessness, paranoia, obsessiveness, lack of empathy and social 
skills, personal neglect. 

As we can see, those men possessed, together with all the other, 
obsessiveness and sense of grandiosity (possibly delusions of grandeur), along 
with highly risky ideas that lead to many discoveries and achievements – some 
of them with positive, and others with a negative value. We could freely say that 
these men have had some delusions or overvalued ideas, or at least idées fixes, 
at some period during their life, especially during their most productive periods. 
Let us explain why. Maher (1988, p. 22) points out that “deluded patients are like 
normal people – including scientists – who seem extremely resistant to giving 



115Delusions and overvalued ideas continuum

up their preferred theories even in the face of damningly negative evidence”. 
Moreover, features of formal thought disorders are observed in everyday life 
– e.g. self-interruptions, word-fining difficulty, confusion, perseveration, and 
incoherence (Oepen et al., 1988). All this leads to the assumption that almost all 
of the psychopathological symptoms are in a strong connection with normality, 
i.e. they have borderline aspects. Hence they could be observed in a strong 
manifested form even in normal persons. Sometimes, it is extremely difficult to 
draw the line and tell where the normal ends and where the pathological begins.

Previc also mentions that Newton had suffered from clear psychosis 
more than a year during his fifties and some authors, Previc notes, define 
his states as schizoid personality or perhaps even schizoaffective disorder 
where introversion is combined with paranoia, and more – “clearly, Newton 
frequently also manifested obsessive-compulsive and manic symptoms, and 
he is reputed to have exhibited bipolar symptoms as well” (Previc, 2009, p. 
142). All these examples show, as Jaspers mentions, that some people have bias 
towards overvalued ideas when working on something big and valuable like a 
scientific discovery or a conquest of the world. Thus, overvalued ideas, in some 
cases when one’s energy is channeled appropriately, could have a positive role. 
However, they are still considered as a thought pathology and are a burden 
to their possessors. But sometimes perhaps, a big discovery or achievement 
requires the sacrifice of man and hence it is justified.

8. Philosophical issues

In as much both delusions and overvalued ideas are positioned on a single 
continuum from a psychopathological point of view, and in so far they are both 
considered as disorders of thought, they have some philosophical implications 
along with psychiatric ones. There has been conducted a large amount of 
research by philosophers on virtually every aspect of the disordered mind. Let 
us have a look at what they have done in terms of our current topic. Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, for example, offers a good account of delusions 
from a philosophical perspective.

First, in psychiatry, and in many other medical branches of science, it 
is well established fact that studies on psychopathology help us understand 
the normal functioning of the psyche per se. Normal processes are difficult to 
be measured, observed and assessed, but when we have their negative side in 
mind, i.e. their abnormalities and dysfunctions, this research becomes easier. 
So, disordered cognition as a whole is more than helpful in understanding and 
conceiving the normal functioning of thought.

 Second, there are two basic assumptions for thought disorders: they 
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emerge from distorted cognition (which causes pathological affectivity) or the 
other way round – they are the cause for such cognition. In the literature of 
philosophy of mind and of philosophy of psychiatry there are supporters for 
both points of view (see: Campbell, 2001). 

Third, as we mentioned in the section of delusion, the assumption that 
delusions (and overvalued ideas as well) are beliefs or not is still in debate. 
Some authors consider them as part of imagination (Currie, 2000), of desires 
(Egan, 2009), of perceptions (Hohwy & Rajan, 2012), cetera. Others take a 
middle position and classify delusions as in-between states (Schwitzgebel, 
2012). 

Fourth, what are the consequences for the thought of the possessors 
of such pathological entities? We already mentioned that such pathologies 
of thought have numerous negative consequences. Patients may or may not 
consider these thoughts as pathological. However, these thoughts act, in most of 
the cases, as negative generators of distress – a fact that is or is not realized by 
their bearers. So, should we help such people even when they firmly deny any 
existence of pathology or not? 

Fifth, there is a debate on the status of delusions as being natural kinds 
(not culturally conditioned) or not, and the discrimination of when does a certain 
belief become or is pathological (e. g. Fulford, 2004; Samuels, 2009). 

How could we distinguish a sound belief and thought from an irrational, 
religious, or pathological (delusional or overvalued) one? Stanford Encyclopedia 
of Philosophy provides at least six reasons why delusions are pathological and 
hence have negative consequences.

Sixth, there are moral implications. Could we say that people with such 
thought pathologies act morally? In the acute states of the illness there is often 
a division of psyche – one part that is the patient’s and another one which 
is conceived as alien. So, when accused for having committed crimes, most 
patients do not consider themselves guilty because the crime was done by the 
other, not by the patient. 

Seventh, the anti-psychiatry movement argues that mental illnesses are 
just another way of living, perceiving and interpreting reality; so we wonder 
if we could intervene in patients’ lives and correct them simply because we 
consider them as being out of the norm. Do we not in such cases fully disrupt 
their free will and deny their originality?

9. Conclusion

Overvalued ideas and delusions both represent thought disorder 
manifestations. In most of the cases people possessing such ideas do not 
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consider the latter as pathological phenomena and do not seek any help. 
They have both negative consequences though, and hence require appropriate 
treatment. Because of their similarities and close differences (where only the 
intensity is the variable) we hypothesized that they lay on a single continuum 
and we reached the conclusion that this deduction is justified. They can be 
regarded as one single pathological and nosological entity with different 
intensity though and some differentiating idiosyncratic features. Delusional 
ideas cannot possess any positive traits whereas overvalued ideas can. All this 
supposes that further interdisciplinary research on this continuum is needed. 
Moreover, the positive features of overvalued ideas seem to offer interesting 
possibilities for their possessors if the burden on the subject is less than their 
positivity – here it could be said that the purpose justifies the means.
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Съществуват редица теми и дилеми, спрямо които е добре практичес-
ката психология в образованието (ППО)1 в дадена страна и епоха да ситуира 
своите избори спрямо тях. По-важните около дузина от тях са следните:

1) Практическата психология в образованието занятие или профе-
сия е? Тоест регулацията ѝ предимно външна ли е, или предимно въ-
трешна?

2) Има ли между ППО и академичната психология разлика и ако 
да − в какво?

3) От какво нормативно ниво е регулацията на ППО – закон, наред-
ба, заповед, писмо и т.н.?

4) Каква е ролята на университетите и професионалните организа-
ции в развитието на ППО?

5) Има ли входни изисквания, сертифициране, лиценз за започване 
на работа в областта на ППО?

6) Подчинеността на колегите външна или вътрешна е (на щат към 
училището ли са, или не)?

7) Какво е съотношението на двете ключови роли в ППО – изсле-
довател и практик?

8) Фокусът на стандартите е процедурно-базиран или е базиран на 
резултати и получавани данни?

9) Методите на професионална работа се базират на традициите 
или се основават на доказателства? 

10)  Децата ли са основният обект на работа, или и възрастните 
(учители, родители, ръководители)?

11)  Работата е насочена предимно към децата с някакви проблеми 
или към всички деца?

12)  Работата да е насочена към дефицитите или към силните стра-
ни и ресурсите на подрастващите?

13) Какво е общото и различното между психолозите и педагоги-
ческите съветници и сродни специалисти?

1  Използваме израза „практическа психология в образованието“ (ППО) още от 
1989 г., за да направим две разграничения: 1) от „педагогическа психология“, „дет-
ско-юношеска“ и други академични дисциплини и 2) за да включим в нея освен „учи-
лищната психология“, също и психологията и колегите, които работят практическа 
работа извън училище – в детски градини, извънучилищни институции и др., както и 
колегите педагогически съветници, които прилагат психологически подходи и методи 
в своята практическа работа. В този смисъл ППО е цялата психология (от невро- до 
организационна, общностна и културална) плюс дузина правни, административни, 
икономически, социални, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), PR и 
редица други области, практически приложени в образователен контекст и с образова-
телна насоченост.
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1. Практическата психология в образованието − занятие  
или професия?

Този въпрос е ключов и от отговора му се определя общото ниво 
на развитие на ППО в дадена страна и епоха, както и по-специфичните и 
детайлни отговори на останалите изброени въпроси/дилеми. Това е така, 
защото според регулацията на дадена дейност – външна или вътрешна, и 
нейното съдържание и качество зависят много други аспекти на работа-
та. По-нататък в две таблици (1 и 2) сме дали в какво се състои различи-
ето между занятие и професия в най-общ план, както и как по-конкретно 
в областта на ППО стоят нещата у нас. Тези две нива на статуса на да-
дена практическа дейност в обществото и държавата са в основата и на 
това защо сме на нивото, на което сме в момента, и какво следва да се 
направи в обозримо бъдеще за ППО в България, така щото тя да е ефек-
тивна и полезна на максимално много хора във и извън образованието.

Ако разглеждаме психологията, а и която и да е друга професионал-
на изява, не като индивидуално хоби или лично пристрастие и призва-
ние, а като решаваща определени обществени потребности или пробле-
ми неформално и формално регулирана система и гилдия от комплекс-
ни човешки, материални, финансови, информационни и други ресурси, 
то следва да изясним кои са основните и задължителните компоненти 
на всяка професия, взаимовръзката между тях, както и с държавата и 
общес твото като цяло.

Исторически, преди столетия, дадена специализирана дейност се 
е осъществявала под формата на занаят или изкуство, дори езотерика, 
при което специализираните знания и умения са се формирали посред-
ством индивидуално или в малки групи обучение чрез гледане и пра-
вене под контрола на майстор в съответната област, като се е ценяло не 
само и толкова стандартното, колкото уникалното изпълнение. В съвре-
мието – през последните десетилетия, или максимум 1 – 2 века, преди 
дадена социалнозначима дейност или хоби да се превърне в професия, 
тя е била или занятие, или вид преподавателска или научна дейност на 
дадена група хора. Една от целите на този преход е унифициране, стан-
дартизиране на извършваната дейност, продукти и услуги. Преходът от 
научно-преподавателска дейност към професия е ставал под натиска на 
нарастващите като обем и интензитет обществени нужди от прилагане 
в практиката и живота на получаваните от науката и преподаваните в 
университетите знания.

Преходът от занятие към професия е ставал вследствие на значи-
телно хоризонтално и вертикално разрастване на дадена социалнозна-
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чима дейност и натрупването вследствие на това както на голям обем 
специфични знания и умения, така и на практически проблеми, водещи 
до необходимостта тази дейност да бъде социално регулирана, най-вече 
чрез съответни законови и други нормативни регулации. Поради голе-
мия обем информация и дейности, както и поради тяхната висока специ-
фичност, изискващи високо ниво на компетентност, държавата, не раз-
полагайки с такива, е делегирала на съответните професионални гилдии 
правата и задълженията те сами да регулират своята дейност, но под пе-
риодичния контрол върху това от държавата и нейните институции. 

Най-общо етапите на описания вече процес са представени на фи-
гура 1. Някои престижни и високоспециализирани професионални дей-
ности се превръщат в професии и съответно с делегирана от държавата 
вътрешна регулация. Например лекарите и юристите добиват подобен 
статус на професия още преди няколко столетия, други, като инженери-
те, преди век-век и половина, повечето съвременни професии добиват 
този статус и статут през миналия век. Понастоящем (средата на 2019 г.) 
официалният регистър на т.нар. регулирани професии, публикуван он-
лайн от Европейската комисия (European Commission, 2019), съдържа 
около 6500 регулирани професии, като в България те са 109. България е 
единствената държава в Европейския съюз (ЕС), където „психолог“ не 
е регулирана професия за разлика например от „жп кантонер“, „завар-
чик“, „масажист“, „рехабилитатор“, „медицинска сестра“, „архивист“, 
„зъботехник“, „маневрен стрелочник“, „ревизор вагони“, „прелезопа-
зач“ и др., които са регулирани професии у нас. Повечето от тези над 100 
регулирани професии са от областта на здравеопазването, транспорта, 
техниката, армията, строителството, правото, документацията, финан-
сите. Близки до „психолог“ професии като „детска психиатрия“, „психи-
атрия“ и „нервни болести“ са регулирани професии в България.

  3. Научно-преподавателска дейност =>
1. ЗАНАЯТ =>
 4. индивидуално или групово ХОБИ => 6. ПРОФЕСИЯ
2. ИЗКУСТВО =>
 5. ЗАНЯТИЕ =>
----- 1-ви етап ----- | ------------ 2-ри етап ---------------------- | ---3-ти етап----

Фиг. 1. Етапи и измерения на еволюцията от занятие към професия на 
дадена дейност

В съвременните индустриални и постиндустриални общества 
трудовата специализация и препитание на хората стават под формата 
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на някакво обществено или частно платено занятие. Тоест основният 
мотив и цел, поради която хората упражняват дадено занятие, е преди 
всичко, за да се препитават, и ако намерят по-доходоносно и приемли-
во за тях друго занятие, то повечето хора без особен проблем и коле-
бания ще се прехвърлят и ще упражняват това друго по-изгодно за тях 
занятие.

Определена група занятия, които се основават предимно на ум-
ствения труд и се намират по-високо в обществената йерархия на за-
нятията, изискващи по-продължително обучение за овладяването им, 
както и поради по-високото заплащане и социален престиж, по-висо-
ката практическа значимост за държавата и обществото както в дадена 
страна, така и в глобален мащаб, се обособяват в професии. В табли-
ца 1 е дадено едно по-детайлно разграничение на занятието от профе-
сията на основата на сравняването им по 13 техни характеристики.

Таблица 1. Сравнение и разграничение на занятие и професия по 13 
ключови техни характеристики

№ Характеристика Занятие Професия
1. Специфични 

знания и умения
 Малко и невинаги 
специфични

 Много и специфични 

2. Теория  Отсъства или е с 
помощна цел

 Присъства и е 
същностна

3. Отношение 
към социалните 
ценности

 Липсва или е слабо  Присъства и е изразено

4. Обучение

 Кратко и не особено 
специализирано
 Обикновено става по 
месторабота

Дълго, специализирано, 
задълбочено
Обикновено във висши-
те училища и в следди-
пломна квалификация

5. Мотивация  Личен интерес  Служене
6. Автономия  Отсъстваща или 

ниска 
 Висока, до пълна 

7. Времева 
принадлежност

 Краткосрочна  Дългосрочна

8. Чувство на 
общност

 Ниско  Високо

9. Кодекс на етика и 
на практика

 Липсва или слабо 
развити

 Добре или високо раз-
вит
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№ Характеристика Занятие Професия
10.  Формална 

организация
 Най-често липсва 
или няколко 
организации

 Има, обикновено една, 
рядко 2 организации

11.  Регулация на 
членовете на 
общността

 Слаба и външна  Средна до силна и 
вътрешна

12.  Социална 
регулация на 
дейността

 Слаба и често 
мозаична

 Силна, 
синхронизирана

13.  Защита на 
интересите на 
членовете

 Обикновено чрез 
синдикати

 Обикновено чрез 
гилдийна организация

В нашето съвремие може би най-важната разлика между занятията 
и професиите е в това, че при занятията има пряка непосредствена връз-
ка и зависимост между работодател и зает/нает (като интересите и пра-
вата на последните са частично представяни и защитавани от синдика-
тите), докато при професиите няма пряка непосредствена връзка меж-
ду работодател и зает (освен по конкретни ежедневни организационни 
задачи), а тя се опосредства от професионално-творчески организации 
(гилдии), които са носител не само на професионално-творческите зна-
ния, умения и стандарти, но и на регулацията (етика, мотивация, адми-
нистрация, контрол) на отношенията между самите членове, между тях 
и работодателите им, между тях и клиентите им и с цялата външна среда 
(институции, местна власт, държава, общество, чужбина).

Напоследък (2017 – 2019 г.) във връзка, първо, с осъществяваното 
от Министерството на образованието и науката (МОН) количествено на-
растване на броя на колегите в областта на ППО, второ, поради острата 
необходимост от реорганизиране на сферата на ППО с цел тя да стане 
поне в някаква степен синхронизирана с международните стандарти и 
добри практики, трето, поради наличието на различни изразени възгле-
ди и дори документи на различни групи в областта на ППО е необхо-
димо да се направят някои разграничения, визиращи споменатото вече 
разграничение между занятие и професия, но приложени по-конкретно 
към ППО у нас. Материал за тези разграничения ни дават публикувани-
те материали на МОН „Насоки за дейностите на психолозите и на пе-
дагогическите съветници за подкрепа за личностно развитие на децата 
и учениците“ (МОН, Насоки, 2019), както и т.нар. „Указание“, а после 
„Насоки“, подготвени от група психолози и педагогически съветници, 
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както и от обсъжданите и представяни на срещи на Дружеството на пси-
холозите в България (ДПБ) и по-специално на секцията му „Психология 
в образованието“ материали. От тях (таблица 2) става ясно, че са налице 
принципни разминавания и различия във възгледите за статуса и статута 
на ППО в България, като позицията на МОН и на „Указание/Насоки“ 
са близки до разбирането на практическата психология в образованието 
като занятие, докато позицията на секция „Психология в образование-
то“ – Дружество на психолозите в България (СПО-ДПБ) е, че тя следва 
да е регулирана професия, както във всички развити страни. Тези раз-
личия са ключови и предопределят в значителна степен отговорите и 
на другите поставени 12 дилеми. Нашата позиция е, че МОН следва да 
коригира своята позиция и да се отнася и регламентира ППО у нас както 
е по света − като професия, а не като занятие. Същото се отнася и до 
колегите, подготвили „Указанието/Насоките“, които следва да изберат 
дали искат практическата психология в образованието като занятие, или 
като професия.

2. Има ли разлика, и ако да, в какво между ППО и академичната 
(например педагогическата или детско-юношеската) психология?

Ако преди примерно 100 години се е смятало, при това с основание, 
че практическата психология е до голяма степен приложение на знани-
ята на академичната (научна, университетска, експериментална) психо-
логия в практиката (неслучайно последната през значителна част от ми-
налия век се наричаше „приложна“), то през последните 40 – 60 години 
в развитите държави и например от 20 – 40 години в останалите страни 
се смята, че това са две доста различни като цели, стандарти, предста-
вители и регулации области на психологията. Неслучайно в САЩ още 
преди половин век е въведена освен академичната степен PhD (Doctor 
of Philosophy) и насочената към практическата психология степен PsyD 
(Doctor of Psychology). 

В академичната психология на преден план се поставя намирането 
на отговорите на различни, доста специфични, често далечни от реалния 
живот въпроси (обикновено тестване на хипотези на различни теории 
за специфични явления), безотносително към обема и вида използвани 
ресурси, правна регулация и административно-организационни и чо-
вешки ресурси за осъществяването им. В практическата психология, за 
разлика от това, има други приоритети и рамки, например решаването 
на актуални текущи проблеми и задачи, ограничени материални, финан-
сови, информационни и човешки ресурси, сериозни административни, 
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организационни, правни и други ограничения, регулации и т.н. Също 
така в академичната психология се цени максималната специфичност и 
уникалност на дадено изследване, докато в практическата психология е 
точно обратното – стандартизацията и масовата приложимост на даден 
метод, било за оценка, било за интервенция. Много важна друга отлика 
е и че дадената практическа психология е всъщност приложение на зна-
нията на цялата академична психология (от генна и невро- до организа-
ционна, общностна и културална) към даден контекст (например обра-
зование, здравеопазване, сигурност, бизнес, транспорт, изкуство и др.), 
при това с отчитане на много голям брой ограничаващи или задължава-
щи условия от нормативен, организационен, ресурсен и друг порядък. 

Има различия и във вътрешните и външните регулации на тези два 
вида дейности. Академичната психология се ръководи, от една страна, 
от критериите и изискванията за научност на провежданите изследвания 
и осъществяваните на тяхна основа публикации, а от друга страна, от за-
коните и различни нормативни документи, регулиращи работата на уни-
верситетите и научните организации, било на национално, локално или 
институционално равнище. Практическата психология, от своя страна, 
поради факта, че обслужва пряко нуждите, интересите и проблемите на 
гражданите, семействата, организациите, държавните, местните, част-
ните и други институции и организации, се регулира от закони и други 
нормативни актове, които имат за цел да гарантират предлагането на ка-
чествени психологични услуги на своите ползватели и въвеждат меха-
низъм за осигуряване и контрол на това качество. Най-често тези закони 
носят названието „Закон за психологическата практика“ (Psychological 
Practice Act), тъй като регулират именно психологическата практика и 
предлаганите психологически услуги, а не провеждането на психологи-
чески изследвания и преподаването на психология, тъй като последните 
се смятат, че са от компетентността на университетите и научните ин-
ституции, а не на държавата. Освен това държавата със съответен норма-
тивен акт, най-често закон, регламентира създаването, дейността и кон-
трола на гилдийна организация на практическите психолози, на която 
делегира функциите на регулатор на дейностите, свързани с предоста-
вянето на качествени психологически услуги на гражданите и институ-
циите с включен механизъм за държавен контрол върху дейността ѝ.

Поради изложените накратко по-важни аргументи познаването 
на академичната психология, макар и важно, е само едно начално ус-
ловие за ефективна практическа психология, тъй като за успешното ѝ 
използване в реалния живот са необходими още редица други условия, 
включително определен натрупан практически опит (чрез практика, 
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стаж, супервизия, следдипломна квалификация и др.) от практическите 
психолози в съответната област. Ще дам следния по-общ пример, за да 
бъда разбран по-конкретно. Университетските професори по атомна фи-
зика вероятно превъзходно познават същността на процесите в атомите 
и техните ядра, но те със сигурност няма да са добри инженери, техници 
и работници в атомната централа в Козлодуй, а още по-малко нейни ме-
ниджъри или търговци на произвежданата там електроенергия, защото 
за това, освен чисто научни знания по атомна физика, се изискват и цял 
спектър други знания, умения и опит в областта на инженерните науки, 
конкретните параметри на използваната техника, а също по икономика, 
мениджмънт, търговия, бизнес преговори, поведение на борсите, поли-
тически контакти и много други, без които са немислими производство-
то и продажбата на енергията, получавана в АЕЦ Козлодуй. По същия 
начин стоят нещата и в областта на практическата психология като цяло 
и в ППО в частност. Затова е желателно МОН и другите управленски 
структури в образованието освен академични психолози да привличат 
и доказали се практически психолози, когато се дават експертни мнения 
или се подготвят нормативни документи в областта на образованието.

Практическата училищна психология и по света, и у нас не е пе-
дагогическата психология, не е и детско-юношеската, не е и детската 
невропсихология, не е и експерименталната психология. Тя е именно 
практическа психология в образованието, т.е. приложение на цялата 
академична психология плюс поне още дузина други практически об-
ласти (от мениджмънт до право), плюс поне 10 – 15 – 20 години практи-
ческа работа в образованието и много добро познаване на тенденциите, 
практиките и стандартите на практическата психология в образованието 
по света и огромния натрупан там за над век практически опит, грешки 
и поуки, които, за съжаление, не са познати както на академичните пси-
холози у нас, така и на образователната администрация (Министерство 
на образованието и науката, Регионално управление на образованието − 
РУО, директорите). 

Решението на тази неблагоприятна ситуация е, че ако и когато МОН 
иска да развива практическата психология в образованието в България, 
следва да се допитва до международно представителното професионал-
но психологическо дружество – ДПБ, и по-специално неговата секция 
„Психология в образованието“, в която са налични споменатата по-горе 
и академична експертиза, и доказан практически опит. Така ще се избег-
нат някои проблеми, на които сме свидетели днес в тази област и които 
сериозно спъват ефективната работа на близо 2000 колеги в страната, 
които, за съжаление, по споменатите вече причини, също не са добре 
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подготвени за това, както още по-малко ще бъдат подготвени и планира-
ните за назначаване още доста нови колеги.

3. От какво нормативно ниво да е регулацията на ППО − закон, 
наредба, заповед, писмо, вътрешни стандарти и др.? 

В България, поради несъзнателното или съзнателното разбиране, 
че психологията като цяло, и практическата психология в образованието 
в частност, е занятие, а не професия, регулирането на дейността ѝ става 
чрез подзаконови актове на различните администрации – започвайки от 
Министерския съвет (МС), минавайки през различните агенции и ми-
нистерства и достигайки до общините и отделните училища и детски 
градини чрез различни писма на МС, наредби, стандарти, заповеди, пис-
ма и други подобни на МОН, РУО-та и отделните образователни инсти-
туции.

Международната практика е друга, защото в повечето развити 
страни по света, и в частност във всички страни от ЕС, психологическа-
та практика е регулирана със закони и вече на тяхна основа, и на основа-
та на други закони, чрез други нормативни актове. Изключително важна 
роля играят и професионалните стандарти на гилдийните организации 
– било на психолозите изобщо или на специализираните професионални 
гилдии, например на училищните психолози.

Не само желателно, но крайно необходимо и задължително е и у 
нас най-накрая да се регулира психологията именно на законово ниво, 
тъй като така е най-правилно, а и това е утвърдената от десетилетия меж-
дународна практика и стандарт, включително във всички държави от ЕС. 
Второто ниво на регулация следва да бъдат професионалните стандарти 
на психологическа гилдийна организация (обща за всички практически 
психолози – например Камара на психолозите или отраслова такава, на-
пример Камара за практическа психология в образованието). И чак на 
трето ниво могат да са останалите регулиращи документи, например на 
МОН, РУО или училището. 

Ако трябва да обобщим, административните и професионалните 
стандарти са твърде различни форми на регулация на професията. Пър-
вите са външни, зависят от моментните възгледи на управленската ад-
министрация и се фокусират върху нормативните и правните аспекти 
на професионалната дейност, поради което са доста кратки. Вторите са 
вътрешни и се формират вътре и от гилдията, като се фокусират върху 
концептуалните, методическите и процесуалните аспекти на професио-
налната дейност, поради което са доста обемисти – от няколко десет-
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ки до няколкостотин страници. За съжаление, към момента съществува 
някаква доста обща и кратка форма на административни регламенти за 
назначаването и работата на психолозите в образованието, но липсват 
професионални стандарти за онова, което прави работата им доста нере-
гламентирана, интуитивна и поради това трудно подлежаща на някаква 
обективна оценка и контрол, което не дава възможност за гарантиране 
на качеството на предлаганите от психолозите в образованието услуги 
на ангажираните в образованието техни клиенти.

След проведени разговори между Дружеството на психолозите в 
България и представители на парламентарно представени партии в На-
родното събрание (за пореден трети път през последните 15 години) 
през 2018 г. бе внесен за обсъждане Законът за психологията (Народно 
събрание, 2018). Да се надяваме, че този път нещата ще се случат и през 
2020 г. най накрая ще имаме такъв закон. За нас също така е важно, пара-
лелно с това, да се разработят, популяризират и внедрят ясна концепция 
и механизъм за регулация на работата в областта на ППО и да се подгот-
вят съответните професионални стандарти, които да послужат за основа 
на подзаконови актове на МОН, в унисон, както с реалните нужди на 
българската образователна практика, така и да се основават на между-
народните професионални стандарти и добри практики в областта на 
практическата психология в образованието.

4. Каква е ролята на университетите и професионалните 
организации в развитието на практическата психология  

в образованието?

Ако столетия наред университетите са били основните центрове 
за добиване и предаване на научни знания, през последните десетиле-
тия нещата и по света, и у нас доста се промениха. Причината е, че ако 
през XIX и първата половина на ХХ век повечето психолози по един или 
друг начин са свързани с университетите, то през втората половина на 
миналия век и особено през настоящия преобладаващият брой психоло-
зи работят в практическата сфера (вероятно в съотношение 90 и повече 
процента към 10%). Получава се така, че ако преди десетилетия нови-
те научни открития и теории са възниквали първо в университетските 
лаборатории и центрове и след това са внедрявани в практиката, днес 
новите неща се случват първо в огромната практическа сфера и чак след 
време, често след години, започват да се изучават, анализират и изслед-
ват в университетите, когато самата практика вече е отишла напред. 

Наред с университетите се появяват голям брой свързани непо-
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средствено с практиката малки и големи научни центрове и професио-
нални школи, които независимо от университетите започват да произ-
веждат нови или да анализират вече получени от практиката научни 
знания и така тя да се развива по един до голяма степен независим от 
висшите училища начин. Освен това все повече обучението и особено 
следдипломната квалификация на практическите психолози става извън 
университетите, в споменатите професионални центрове, школи и обу-
чаващи организации, което превръща университетите в едни донякъде 
схоластични организации, по-скоро даващи базисни знания на начинае-
щите студенти, основни идеи на различни теории, поостарели методи за 
оценяване и практически интервенции, минимална практическа подго-
товка, отколкото да подпомагат развитието на практиката по съвременен 
и ефективен начин. Затова се налага след завършването на университета 
новоназначените психолози поне 2, 3, 4, че и повече години да навлизат 
в работата, което без текущо подпомагане, например с периодична су-
первизия и интервизия (което, за съжаление, в областта на ППО у нас 
практически липсва), всъщност прави този процес още по-продължите-
лен и неефективен.

Налице е и друг фактор, съдействащ за намаляване ролята на 
университетите спрямо практическата психология изобщо и за ППО в 
частност. Ако допреди няколко десетилетия получаването на диплома 
от университета бе достатъчно за започването на работа като психолог, 
включително в образованието, то от доста време (30 – 40 − 50 и повече 
години) в развитите страни, за да се започне работа като практически 
психолог, дипломата за завършено висше образование (било бакалавър, 
магистър, специалист или доктор) е необходимо, но недостатъчно осно-
вание. Второто, дори по-важно основание е да се получи сертифицира-
не от професионално-гилдийна организация, която е неправителствена 
организация (НПО) или държавно-обществена структура, а не универ-
ситет, и на тази основа − и лиценз от държавна структура. Това сертифи-
циране се основава не на университетската програма за обучение, а на 
създадения и приет от професионално-гилдийната организация в съот-
ветната област на практическата психология – например за практическа-
та психология в образованието − компетентностен модел за практиче-
ската дейност на психолозите в дадената област. Това означава, наред с 
другото, че ако дадена университетска програма не е съобразена и не от-
говаря на изискванията на този компетентностен модел на гилдията, то 
завършващите я студенти е доста вероятно да не могат да покрият и като 
документи, и като показани в сертификационния изпит знания и умения 
и поради това да не бъдат сертифицирани и на тази основа да не получат 
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лиценз за практикуване, което означава, че няма да имат право офици-
ално и легитимно да практикуват съответната професия – в случая прак-
тическа психология в образованието, и в крайна сметка да им се наложи 
да работят не по специалността, за да се прехранват. Този факт доведе 
до това, че както в САЩ от десетилетия, така и в много други държави 
не само и толкова държавата, а професионалните гилдии в съответната 
област (например NASP или APA-Division 16 в САЩ) акредитират уни-
верситетските програми за обучение на практически психолози в обра-
зованието, защото, ако университетите стоят на изхода на образование-
то, професионално-гилдийните организации са на входа на професията 
и от тях в крайна сметка зависи дали и кой ще влезе в тях, както и дали, 
кога и как да се развива в тях и дори да излезе от тях. Това променя до 
голяма степен „правилата на играта“ за това „кой кой е“ в обучението и 
практикуването на психология, включително ППО. За съжаление, тези 
процеси, макар и повсеместни в Европа и света, по непонятни за нас 
причини не се отнасят за България и тук все още сме в онзи ранен ста-
дий, при който университетската диплома (дори на бакалавър със задоч-
но обучение), без доказване на професионални компетентности и опит 
е достатъчна, за да се работи като психолог (при това във всяка практи-
ческа област на психологията). Докато това не се промени, не можем да 
очакваме обществото да получи гаранции за качеството на предлаганите 
от практическите психолози услуги на населението, както и надежден 
механизъм за отличаване на доказано компетентните психолози от тези, 
които не са такива. Наред с всичко друго, това би означавало и промяна 
в статуса и властта в професията на съответните институции, така че не 
е случайно, че у нас университетите не са сред големите поддръжници 
на въвеждането на закон за регулиране на психологическата практика, 
тъй като това ще означава силното им затрудняване да се адаптират към 
изискванията на практиката, да изгубят част от властта си, а може би и 
част от своите студенти и доходи (които според някои оценки са сумарно 
близо 100 млн. лв. за последните 20 години).

5. Има ли входни изисквания, сертифициране, лиценз  
за започване на работа в областта на практическата психология  

в образованието?

Когато дадена специализирана дейност се разглежда като занятие, 
а не като професия, работодателят определя какви да са изискванията 
за назначаване на работа на специалистите. Обикновено е необходима 
диплома за завършена някаква образователно-квалификационна степен 
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(ОКС): бакалавър, магистър или доктор в университет, както и е жела-
телно, но не задължително, да има някакъв стаж по специалността. То-
ест в общия случай дипломата от висшето училище, включително с ОКС 
само за бакалавър, е необходимото и достатъчно условие за започване 
на работа по специалността. Така стоят нещата у нас понастоящем в 
област та на практическата психология в образованието (при това дипло-
мата може и да е за „психология“ като първа или втора специалност и не 
е необходимо, ако има магистратура по някакъв вид психология, да има 
и бакалавър по нея, както и обратното – ако е бакалавър по психология, 
не е необходимо да е и магистър по нея, като обучението по психология 
може да е както присъствено, така и задочно). Към момента в България 
повечето завършили психология са бакалаври, като немалка част от тях 
са учили задочно, но имат същите възможности и права при назначаване 
както психолозите с диплома на магистър и дори доктор, което е невъз-
можно при останалите регулирани професии у нас, например при тези в 
здравната система, и още по-малко по света.

Когато дадената специализирана дейност е регулирана професия 
(а такъв е случаят с практическата психология в образованието в пове-
чето държави по света и в частност във всички страни от ЕС, без Бълга-
рия), нещата стоят доста по-различно и е необходимо изпълнението на 
допълнителни условия, а именно:

Първо, има изискване за по-продължително обучение по психо-
логия – според общоевропейския модел за практикуващ психолог в 
която и да е област (т.нар. Basic EuroPsy) трябва да са 5 години при-
съствено обучение (с получени ОКС бакалавър плюс магистър) по 
психология, както и допълнителна една година супервизирана прак-
тика в дадена специализирана практическа област на психологията. 
Плюс е допълнителната специализация в дадена област – здравео-
пазване, труд и бизнес, образование, сигурност и др. Към момента 
има две специализации по EuroPsy Specialist – по психотерапия и по 
трудова и организационна психология. За получаването им са необ-
ходими като минимум още 3 години практическа работа в тази спе-
циализирана област. EuroPsy е валидна в рамките на 7 години, след 
което трябва да се подновява. Държавите извън Европейския съюз 
имат свои модели и изисквания за входно ниво в професията, като 
най-детайлни и високи са те в САЩ, Канада и повечето от развитите 
страни. В САЩ например двете основни организации по практическа 
психология в образованието – APA-Division 16 и NASP, имат малко 
различни входни изисквания в професията: за APA е докторска сте-
пен, докато за NASP − магистърска (и по-точно „специалист“, което 
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е магистър плюс една година), както и още допълнителни изисквания 
– те да са получени в акредитирани от APA или NASP университетски 
програми по училищна психология, да е премината една година про-
фесионална практика (между 650 и 1500 часа), както и да е издържан 
успешно изпит по училищна психология (Praxis II, който се прилага 
спрямо всички желаещи да работят в която и да е област на образова-
нието − общо 111 области, включително за учители по психология и 
за училищни психолози). Тук само ще напомня, че още от 1956 г. APA 
изисква докторска степен за назначаването на длъжност „училищен 
психолог“ и към него момент над 600 училищни психолози са отгова-
ряли на това изискване. 

Второ, именно издържаният изпит по специалността (в случая 
ППО, а понякога и психология като цяло) е честа практика в много 
от държавите, особено в англоезичните, и това се отнася не само до 
практическата психология в образованието, но и до всички други регу-
лирани професии. И у нас, за влизане в професията на лекари, юристи 
и останалите регулирани професии, кандидатите държат специален из-
пит, организиран от съответното министерство (на здравеопазването, 
правосъдието и др.). За пример даваме някои от характеристиките на 
теста # 5402, който е Praxis II на Educational Testing Service (ETS) за 
училищни психолози в САЩ (ETS-Praxis II). Ето кратко извлечение от 
него: 

− Тестът # 5402 съдържа 140 въпроса и продължава 140 минути, 
като минималният бал, за да бъде издържан, е 147 точки. 

− Въпросите от теста обхващат 10-те големи области на профе-
сионални компетентности, определени според модела на NASP за прак-
тиката на училищните психолози, като разпределението по 4-те големи 
групи, включващи 10 по-общи и 32 по-специализирани, професионални 
компетентности, е следното: 

Таблица 3. Структура на теста Praxis II за входен изпит  
по училищна психология

№ Съдържателни области (по групи профе-
сионални компетентности) в Praxis II

Брой 
въпроси

Процент 
от изпита

1 Професионални практики, обхващащи всич-
ки области на предоставяне на услуги − 2 
групи професионални компетентности с 
6 субкомпетентности

42 30
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2 Преки и косвени услуги за децата, семей-
ствата и училищата (услуги на нивото на 
учениците: 2 групи професионални компе-
тентности с 5 субкомпетентности

32 23

3 Услуги на системно ниво − 3 групи профе-
сионални компетентности с 11 субкомпе-
тентности

22 16

4 Основи на предоставяне на услуги от учи-
лищните психолози − 3 групи професионал-
ни компетентности с 10 субкомпетентности

44 31

Ние разполагаме с няколко десетки въпроса, използвани в изпита – 
по-долу даваме за пример 4 от тях (на английски език), от които се виж-
да, че изискват не просто обща психологическа култура, a по-специални 
знания по практическа психология в образованието (те са публично дос-
тъпни в сайта на ETS).
 

Има различни нива и форми за удостоверяване наличието на спе-
цифични компетентности и права за практикуването на дадена про-
фесия. Най-общият подход и термин е creditentialing (удостоверяване, 
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упълномощаване, гласуване на доверие). Той има различни нива и фор-
ми − започвайки от удостоверенията за завършване на някоя от образо-
вателно-квалификационните степени (дипломи за бакалавър, магистър, 
доктор и т.н.) и достигайки до удостоверенията за наличие на дадени 
компетентности, необходими за практикуването и правоспособността 
за дадена професия (сертификати, лицензи и др.), както и акредитиране 
на образователни институции – университети (и конкретни програми) 
и други обучаващи организации (школи, институти, асоциации и т.н.).

Сертифицирането (certification) става от призната и упълномо-
щена да извършва процеса на сертифициране и издаване на документ 
(сертификат) професионално-гилдийна организация, която проверява 
по документи и често чрез изпит нивото на знания, умения и профе-
сионални компетентности (на основата на предварително приет компе-
тентностен модел за дадена професия) на кандидата и ако той покрива 
зададените критерии и стандарти, получава сертификат, че притежава 
необходимите професионални качества да практикува дадената профе-
сия, както и да ползва легитимно нейното име (лекар, психолог и т.н.). 
Обикновено сертифицирането е за даден период от време (3, 5 до 7 го-
дини), след което е задължително периодично да се подновява, като за 
това обикновено е необходимо натрупването на определен брой кре-
дити за следдипломна квалификация, както и доказване, че практиката 
продължава.

Лицензирането (licensing) се извършва от държавна организация 
(обикновено агенция), която признава издадения от сертифициращата 
професионално-гилдийна организация сертификат и на негова основа 
упълномощава от името на държавата съответното лице да извършва 
дадена дейност, издавайки му лиценз, както и правото да се титулува 
„психолог“ и „образователен психолог“. Подробна информация за ком-
петентностите на училищните психолози и тяхното удостоверяване и 
узаконяване може да се намери в десетки международни източници (на-
пример в Clauss-Ehlers, Fagan, Flanagan, Lee, Lionetti, Merrell, Oakland, 
Peacock, Pryzwansky, Simon и други).

Обикновено лицензирането, сертифицирането и най-общо удос-
товеряването на правоспособност се регламентира с нормативен доку-
мент, основаващ се на закон, регулиращ дейността на дадена професия. 
За съжаление, в България не съществуват нито закон, регулиращ прак-
тикуването на психология, нито съответните нормативни документи за 
лицензиране и сертифициране на психолозите, включително на рабо-
тещите в областта на образованието. Това крие немалко опасности за 
ползвателите на психологични услуги въобще и в образованието в част-
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ност, защото не съществува регламентиран както държавен, така и про-
фесионален механизъм, който да гарантира качеството на предлаганите 
психологически услуги и контрола върху тях. Това позволява на хора 
без необходимата професионална подготовка (например завършили за-
дочно даден вид психология, без базисна психологическа подготовка, 
получавана на бакалавърско ниво, или без практическа подготовка и 
опит, без премината супервизия) да бъдат назначавани като психолози 
в държавни, общински и частни организации или да предлагат частна 
практика и да се представят като „психолози“. Подобно нещо е невъз-
можно, недопустимо и дори незаконно в повечето държави по света и 
в никоя от ЕС, но в България не само че е възможно в момента, но 
е и масова практика, която трябва в най-близко време да се коригира, 
ако държавата желае поне в някаква степен да гарантира получаване 
от гражданите и институциите на качествени психологически услуги. 
Това в още по-голяма степен важи за сферата на образованието, където 
се работи най-често и масово с малки деца и юноши, а потенциалните 
некомпетентни действия биха оказали най-голям негативен ефект върху 
тях. 

Тук могат да се направят още две уточнения, отнасящи се до ква-
лификацията и статуса към момента на работещите в образованието 
психолози. 

У нас, когато се провеждат краткосрочни (от 16 до 64 академични 
часа) обучения за следдипломна квалификация, се издават сертификати 
(удостоверения), които в сферата на образованието носят квалифика-
ционни кредити (от 1 до 4), ако тези обучения са одобрени и включени в 
информационния регистър на МОН (2016). За информация, към средата 
на 2019 г. в този инфорегистър има 3558 одобрени програми за квали-
фикация, предлагани от 191 обучителни организации, като от тях близо 
20-ина предлагат около 450 обучения, подходящи за психолози.

Освен това психолозите, които покриват изискванията за редовно 
членство в международно признатата, най-голяма (с над 2000 членове) 
и най-стара (от 1969 г.) професионална психологическа организация − 
Дружеството на психолозите в България, се вписват с уникален номер в 
Публичния регистър на психолозите в България (2019), който е признат 
от Европейската федерация на психологическите асоциации (European 
Federation of Psychologists’ Associations − EFPA). Понастоящем (средата 
на 2019 г.) в този национален регистър има вписани 433-ма психоло-
зи, 87 от тях с код 2634-6003 (училищен психолог), което представля-
ва 20% от членовете на националния регистър и около 12% от психо-
лозите в образованието. Желателно е, когато се назначават психолози 
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или се привличат експерти в работни групи към МОН и регионалните 
управления на образованието, те да са от Регистъра на Дружеството на 
психолозите в България и да са регистрирани в него с код 2634-6003, 
т.е. „училищен психолог“, защото това би било минимална гаранция, 
че ще представляват по професионален начин уменията и интересите 
на професионалните практически психолози и освен това ще трябва да 
съгласуват своите предложения и позиции с другите колеги от ДПБ, 
тъй като ще представляват не само и единствено своите лични мнения 
и позиции, а и на професионалната общност, изразявани колективно от 
Дружеството на психолозите в България. Желателно е също така, когато 
се провеждат обучения на психолози, то МОН, РУО-тата и училищата 
и детските градини да очакват и дори да изискват обучаващите да са 
членове на регистъра на ДПБ, защото това е допълнителна гаранция, 
че провеждащите обученията на психолози са професионалисти, с ком-
петентности в областта на практическата психология в образованието. 

Във връзка с изразените дотук наши позиции от голямо значение 
не само за по-доброто бъдеще на ППО в България, но дори за нормал-
ното ѝ функциониране е в управляващите образованието структури 
(МОН и РУО-тата) да има назначени на експертни позиции професио-
нални опитни практически психолози в образованието, а не за ППО да 
отговарят хора с друго образование, без опит и които не са членове на 
Дружеството на психолозите в България. Международната практика 
еднозначно показва, че именно регистрираните професионални пси-
холози с опит в ППО отговарят административно за управлението на 
процесите в тази област в повечето министерства на образованието по 
света и дори имат специални отдели за това. В България единственият 
положителен пример е община Варна, където повече от 15 години в об-
щината е назначен опитен колега-психолог, който координира, от една 
страна, връзката и дейността на психолозите в училищата и детските 
градини във Варна с общината, а от друга − организира ежемесечните 
срещи на колегите за обмен на опит. Неслучайно именно там колеги-
те имат едни от най-добрите резултати в сравнение с другите области 
и общини в страната. Наложително е МОН и РУО-тата да осъзнаят и 
преосмислят своята практика за психолозите да отговарят непсихолози 
или ако случайно има психолог, да е с малък професионален опит, да 
не е член на ДПБ и да не познава международния опит. За съжаление, 
ние не сме големи оптимисти за подобни административни промени, 
наблюдавайки осъществяващия се през последните години процес на 
депсихологизиране на образованието, при това в няколко различни не-
гови области и направления.
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6. Подчинеността на колегите да е външна или вътрешна  
(на щат към училището ли да са, или не)?

В зората на въвеждането на практическата психология в образо-
ванието и през значителна част от миналия век всички практически 
психолози, обслужващи образованието и като подчиненост, и като мес-
торабота, са били външни спрямо образователните институции (учи-
лища, детски градини и др.). С времето − през втората половина на 
ХХ век и особено през последната му четвърт, оставайки част от външ-
ни професионални организации, повечето колеги получиха кабинети и 
започнаха да работят непосредствено в самите образователни органи-
зации. В някои, не много на брой държави, психолозите бяха назначени 
на щат и към самите училища и детски градини. От над 100 държави, 
в които работят училищни психолози, в преобладаващата част от тях 
те са назначени на щат към местни служби за психологически услуги 
(има голямо разнообразие от конкретни названия и форми на организа-
ция), които обслужват всички образователни институции на дадена те-
ритория, както например логопедите у нас, а доскоро и при ресурсните 
учители. България е от малкото страни, където психолозите са назначе-
ни на щат към самите училища, детски градини и други образователни 
извънучилищни институции. 

Този български модел обаче е неудачен по поне следните три при-
чини:

Първо, той е недемократичен и на практика дискриминационен, 
защото голяма част от учениците, учителите и родителите нямат дос-
тъп до психологически услуги в образованието. Това е така, тъй като 
понастоящем (2019 г.) психолози има назначени само в около 20% 
от образователните институции у нас (в около 700 от близо 4000-те), 
от които в около 35% от близо 2000 училища и в около 5% от бли-
зо 2000 детски градини. Има и около 1000 педагогически съветници, 
но преобладаващата част от тях не са с психологическо образование и 
компетентности. Освен това не само в близко, но и в по-далечно бъ-
деще (например до 2035 г.) няма никаква възможност при наличния 
брой завършващи психология и не особено привлекателните условия 
за започване на работа в училище или детска градина да се намерят не-
обходимият брой психолози (поне 4000 при налични в момента около 
700), за да има назначени във всяко училище или детска градина.

Второ, българският модел превръща назначения психолог в нещо 
като личен лекар (който по-скоро да пренасочва към по-тесни и по-ква-
лифицирани външни специалисти нуждаещите се от психологическа 
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диагностична или интервенционна работа, за да провеждат и по-спе-
циализирани тренинги с ученици, учители, родители и ръководители) 
и дори пенкилер, тъй като немалка част от ангажиментите му в учили-
ще не са пряко вързани със специалността му, бидейки непосредствено 
подчинен и зависим от директора си. Това не позволява на колегите 
да развиват в достатъчна степен своите професионални умения. Ос-
вен това, като вътрешен специалист, на психолога е доста по-трудно 
да обучава колегите си учители и още по-малко да консултира ръко-
водството на училището или детската градина (следвайки известната 
библейска максима, че никой не е пророк в собственото си село). Има и 
немалко случаи, в които съответният колега е поставен буквално в ро-
лята на феодален селянин спрямо своя директор и напълно зависим от 
него, когато между двамата няма добри междуличностни отношения.

Трето, когато психологът е подчинен и назначен във външна ин-
ституция по териториален принцип (както е в повечето държави по 
света), това има няколко позитивни ефекта: 

а) възниква възможността от определена вътрешна специализа-
ция на колегите в рамките на местния център за ППО; 

б) значително се увеличава възможността за ускорено натрупване 
на професионален опит както чрез работа в повече от едно училище 
или детска градина, така и от периодичния (например ежеседмично) 
регламентиран обмен на опит между колегите. В САЩ например един 
психолог работи средно в 3 образователни институции, което му поз-
волява да натрупа бързо по-богат и разнообразен опит;

в) осъществяват се периодично текуща супервизия (при по-мла-
дите колеги) и групова интервизия (при по-опитните), което е много 
важно за професионализацията и по-доброто качество на работата как-
то за отделния специалист, така и за организацията за ППО и за обра-
зованието като цяло; 

г) когато трябва за кратко време да се проведат масови скрийнин-
ги, други изследвания или превентивни и интервенционни дейности и 
програми в дадено училище или детска градина, тогава това се прави 
бързо и ефективно от по-голям екип колеги от местния център или ор-
ганизация за ППО; 

 д) осигуряването на различни методически материали, методики, 
апарати, консумативи и публикации се прави за цялата организация, а 
не за всеки колега поотделно, което намалява значително разходите 
− същото се отнася и за включването в различни квалификационни за-
нятия, семинари, конференции, конгреси и други професионални съ-
бития;
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е) създава се и се реализира на практика възможността за статис-
тическа обработка, анализ и използване в образователната практика на 
релевантната психологическа и друга информация от образователните 
организации от обслужвания регион (детски градини, училища, цен-
трове, неправителствени организации и др.). Резултатите от това могат 
да се използват многопосочно – например за локални норми по различ-
ните използвани тестове, за оценка на ефективността на използваните 
методи на работа и получаваните резултати както на психолозите, така 
и на учителите, търсенето на връзки между различните фактори с цел 
да се подобрява работата и редица други. Това, в общия случай, не е 
по възможностите на отделния училищен психолог или в най-добрия 
случай се ограничава само до дадено училище или детска градина.

Обобщавайки, поради няколко причини (поне описаните дотук) 
съществуващият у нас модел за назначаване на психолог на щат в даде-
но училище или детска градина е дискриминационен, много по-скъп, 
неефективен, ограничаващ и забавящ професионалната компетентност 
на колегите. Така че неслучайно той рядко се ползва по света (освен 
от богати частни училища или други с голямо финансиране) и затова 
следва да не се прилага у нас и да се премине към териториални служ-
би за практическа психология в образованието, които (още по-добра 
практика е) да се обединят в един регионален център с всички подпо-
магащи образованието (училища и детски градини) други специални 
служби и специалности (психолози, логопеди, ресурсни учители, ка-
риерни консултанти, социални работници, дефектолози и т.н.), както 
например е в съседна Румъния от 2011 г. 

7. Какво е съотношението на двете ключови роли в ППО − 
изследовател и практик?

В началото на развитието на ППО преди повече от век основната 
задача на тогавашните психолози в образованието е била да определят 
кои деца са за обучение в масовите училища и кои да бъдат насочени 
към специално обучение. Така първата и най-важна тяхна функция е 
на оценител, тестьор, изследовател на физическите и умствените ха-
рактеристики на децата, или както казват американците – ролята на 
gatekeeper, т.е. на „вратар“ или на човек, определящ кой да влезе и кой 
не в масовите и в специалните училища, т.е. на „сортировач“. Тази 
функция на оценител или изследовател остава водеща през по-голяма-
та част на миналия век и продължава масово да се практикува и днес.

В основата на този „изследователско-оценителен“, психодиагно-
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стичен по своята същност модел е идеята, основана на предположе-
нието, че за да сме ефективни в работата с децата и да се справяме 
успешно с разнообразните свързани с тях проблеми във и извън обра-
зованието, трябва, първо, да проведем подробно изследване на детето 
и евентуално на обкръжението му, за да може на тази основа да се 
формулира по-ясно и точно проблемът, след което да се планира и про-
веде практическа работа за неговото минимизиране или преодоляване. 
Този модел на мислене и работа на психолозите е характерен за XIX и 
по-голямата част от ХХ век, като продължава да се използва масово от 
психолозите по света и у нас и понастоящем. При това той се прилага 
не само в диагностиката, но и в психотерапията, например в психоана-
лизата, при която водеща е идеята, че ранното детство оказва решава-
що влияние върху целия живот, психика и поведение на човека. В този 
„проблемо-центриран“ модел лежи често неосъзнаваната предпостав-
ка, че за да управляваме настоящето и бъдещето, трябва много добре 
да познаваме миналото на което и да е явление, в случая на детето, тъй 
като се изхожда от един до голяма степен детерминистичен модел на 
причинността по веригата минало – настояще − бъдеще. 

За хубаво или за лошо, това не е единствено възможният възглед и 
подход към нещата. Още в средата на миналия век се появи, а към края 
на века и особено през XXI век се развиха и популяризираха цял спек-
тър от т.нар. кратки подходи, в които се работи не по линията минало 
– настояще − бъдеще, а или върху механизма, който в момента възпро-
извежда дадения проблем (често без връзка с първоначалната причина, 
появила се в миналото и довела до проблема), или върху планирането и 
осъществяването на възможното бъдеще, залагайки на силните страни 
на децата и възрастните или на способността им да извършват промени 
в поведението, мисленето и емоциите си. В тази посока в момента има 
и се практикуват няколко десетки подходи, модели, школи, най-попу-
лярните от които са например американските подходи невролингвис-
тично програмиране (НЛП), фокусирана към решения кратка терапия и 
други т.нар. постмодерни терапии; руските психологични подходи под 
общото название „управление на реалността“, както и редица други. 
Основната им идея е, че реалният свят е многомерен, многоравнищен 
и самоорганизиращ се, в който е възможно да се осъществят не само 
1, 2 или 3 детерминистично предопределени от миналото варианти и 
сценарии, а много повече − буквално десетки, и че до голяма степен 
ние самите и околните, включително психолозите, се ограничаваме до 
много малък брой от тези възможни варианти, т.е. ние самите сме една 
от основните причини за проблемите си и липсата или неефективните 
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им решения и затова чрез разширяване на кръга от възможни варианти 
на мислене и поведение всъщност не само влизаме, но дори създаваме 
алтернативни реалности − първо в главата си, а след това и в обек-
тивната реалност (доколкото такава всъщност съществува). Този общ 
подход, който за разлика от традиционния, дефицитарен, реактивен, 
проблемо-центриран, линеен бихме нарекли проактивен, базиран на 
силните страни, решение-центриран, многомерен и нелинеен, става 
все по-актуален и възможен, особено с напредването на медицинските, 
VR (англ. virtual reality – виртуална реалност) и нанотехнологиите, и 
смятаме, че в недалечно бъдеще (до 1 − 2 десетилетия) ще стане водещ 
в областта на практическата психология в образованието. 

Ако се върнем към донякъде по-традиционни практически ин-
тервенции в областта на ППО, най-популярни и ефективни в световен 
мащаб днес са:

− на индивидуално ниво: предимно от арсенала на т.нар. когни-
тивно-поведенчески подходи/терапия (CBT), както и някои от т.нар. 
постмодерни терапии (SFBT/НРКТ, наративна терапия, колаборативна 
терапия и др.), също позитивната психология и базираните на силните 
страни подходи, както и многокомпонентните подходи към различни 
проблемни поведения или симптоми;

− на групово ниво: различни тренинги на социални, емоционални 
и житейски умения, а също и общоучилищни системи за подкрепящи 
връстници (лидери, ментори, медиатори, тютори и др.);

− на общоучилищно и системно ниво: стратегии и подходи от 
типа на PBIS, RTI, MTSS и сходни, които са многоравнищни, многоас-
пектни и многостъпкови. 

У нас, за съжаление, представените подходи рядко или въобще 
не се използват, а и не се познават, което сериозно намалява ефектив-
ността на работата в областта на ППО. В следващия раздел 8 ще пред-
ставим нашите предложения за базирана на доказателства практика на 
ППО.

От друга страна, с развитието на тази базирана на доказателства 
практика, както и компютърно-базираните наблюдения и описания на 
поведенията, водещи до извличане на сложни модели (патерни) в тях 
от типа на изучаваните в синергетиката, съществено ще се изменят и 
изследователско-оценъчният модел и ролята на психолога, включител-
но в ППО. Това ще издигне интеграцията между тези две основни роли 
(изследовател и практик) до нови нива и висоти, които днес повечето 
от нас дори не си представят.
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8. Фокусът на административните и професионалните стандарти  
е върху изпълнението на процедурите или върху постигането  

на резултати, базирани на данни?

И изпълнението на предписаните в административните и профе-
сионалните стандарти за извършване на процедурите, свързани с рабо-
тата, и постигането на желаните положителни резултати в нея са важни. 
Въпросът е какво да е съотношението между тях, както и на кой етап в 
еволюцията на занятието/професията кой от тях има по-голямо значение 
за качественото, ефективното, бързото и евтиното изпълнение на рабо-
тата. Тук са възможни спорове, но има сериозен натрупан опит и в обра-
зованието, и в психологията, и в ППО в частност, които ни дават насоки 
за размишление и отговор на този въпрос или дилема. 

Когато става дума за занятие, както и в ранните етапи на развитие 
на дадена професия, индивидуалните знания и умения са най-важни и 
решаващи за успешната работа. Това по света е характерно за периода 
на развитие на ППО през първата половина и средата на ХХ век. През 
втората половина на миналия век обаче все по-важни стават първо про-
фесионалните, а след това и базираните на тях административни стан-
дарти. А от края на ХХ − началото на XXI век с възхода на т.нар. базирана 
на доказателства практика (Evidence-Based Practice − EBP) водещ става 
акцентът върху постигането и доказването на резултатите, включително 
обучителните и поведенческите на децата и юношите. Във връзка с по-
следното е важно да се отбележи, че това освен сред професионалистите 
по ППО става важно и водещо и за образователната администрация. По-
казателно например е съвместното писмо от 21 май 2014 г. на двама за-
местник-министри на образованието на САЩ – Д. Дилайсъл (за основно 
и средно образование) и М. Юдин (за специално образование и рехаби-
литация) (U.S DoE). С него те въвеждат система за базирана на резулта-
тите отчетност (Result-Driven Accountability – RDA), при която всички 
образователни институции в САЩ се задължават да отчитат своята дей-
ност въз основа на постиганите учебни резултати на всички ученици и 
на тези с проблеми и увреждания (около 13% от всички ученици) наред 
със съобразяването и отчитането на процедурите за работа в училище. 
Под „резултати“ се разбират постиженията от оценяването, процентът 
завършили успешно съответните образователни степени, напусналите, 
ранните детски резултати и др.

За съжаление, в България управлението на образованието, отчи-
тането на дейностите и заплащането в него, както и тези в областта на 
ППО се извършват преди всички на базата на изпълнението на админи-
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стративни изисквания и процедури, а не на основата на постиженията 
на учениците, което е доста неефективно, не стимулира повишаването 
на качеството на работата и води до краен бюрократизъм. Ако това не се 
промени в близко бъдеще, никаква реформа и промяна в образованието 
няма да са възможни, дори заплатите в него не с проценти, а в пъти да 
се повишат, защото проблемът не е само и толкова в парите, а в начина, 
по който се планират, извършват, отчитат и управляват всички дейности 
в образованието. Докато цялата образователна система не се подчини 
на управление въз основа на реални, надеждни, валидни и релевантни 
данни за образователните резултати на учениците, и оттам на доказа-
но ефективни спрямо постиженията и развитието на децата и юношите 
обучителни програми и методи, не може да се очаква повишаване на 
резултатите на учениците каквито и други промени да се правят − нор-
мативни, в учебното съдържание, начина на администриране, в запла-
щането, технологиите, обзавеждането, инфраструктурата и т.н. В края 
на краищата целта и смисълът на образованието е учениците да пови-
шават своите знания и умения, а не хората във и около образованието да 
извършват различни дейности, които могат да имат, а могат и да нямат 
отношение към повишаването на тези резултати. Това се отнася с пълна 
сила и до работата в областта на ППО. В нея също близо 2000 колеги 
извършват ежедневно десетки хиляди конкретни дейности, но ние няма-
ме обективни данни дали и доколко тези дейности са ефективни спрямо 
едни или други страни на конкретните деца и възрастни, към които те са 
насочени, тъй като от гледна точка на МОН и РУО са важни и се отчитат 
не самите резултати, а броят, видът и продължителността на дейностите 
и продуцираните във връзка с това документи – бланки, планове, отчети, 
справки, писма и др. Причината за този бюрократичен уклон е фактът, 
че МОН и РУО-тата нямат, не са създали и не изискват методики и отче-
ти за реално постиганите резултати с децата, което може да стане, ако са 
налични поне 3 условия: 

1) ако МОН осъзнава необходимостта от базирана на резултати от-
четност (както е в САЩ), включително ППО; 

2) ако има процедури и методи за обективно, надеждно и валидно 
отчитане на постиганите от психолозите резултати; 

3) ако се използват методи и програми за психологическа работа, 
базирани на доказателства. 

Ако не са налице тези три условия, оценяването на работата по 
ППО ще е доста субективно и бюрократично, с доста неясна и дори съм-
нителна практическа полза за образованието, учениците, а и за самите 
психолози.
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9. Методите на професионална работа се базират на традициите 
или се основават на доказателства?

Столетия наред се смяташе, че традициите са основният източник 
на знания и умения и това е било правилно, имайки предвид факта, че за 
дълги периоди от време обстановката в дадена сфера, страна или регион 
не се е променяла особено, поради което и образованието на подраства-
щите не е било необходимо да се променя особено. От XIX век насам с 
все по-забързващи се темпове, достигайки през XXI век до експонен-
циален характер, както знанията, така и уменията и дори нагласите и 
ценностите, а оттам и образованието като цяло, започнаха бързо да се 
променят и старите традиции станаха все по-малко полезни и дори неа-
декватни за новите реалности и новите поколения. Ако обаче традиции-
те се базират на многовековно използване и са били доказано ефективни 
от много поколения и в живота на милиони хора, живели в предишни 
епохи, то новите знания, умения и базираните на тях все по-разнообраз-
ни и многобройни образователни програми и подходи се нуждаят от до-
казване на своята полезност и ефективност за новите реалности и по-
коления днес в края на второто десетилетие на XXI век, при това за все 
по-голям брой обучаващи се, достигащи не милиони, а милиарди. Така 
през последната четвърт на миналия век първо в областта на медицина-
та и здравеопазването – например знаменитата Кокрейн организация и 
библиотека с близо 40 000 експерти (Cochrane Library, 2019), а след това 
и в редица други области, като психология, образование, мениджмънт и 
др., бяха създадени многобройни организации и бази данни за базирана 
на доказателства практика.

В областта на образованието например една от популярните по-
добни организации и бази за основано на доказателства образование е 
What Works Clearinghouse − към Министерството на образованието на 
САЩ (WWC, 2019). Преди десетина години например тази образова-
телна институция финансира 7 различни изследователски института 
паралелно и независимо да оценят чрез доказателства ефективността 
на близо 4000 програми за превенция и справяне с насилието в учили-
ще, вследствие на което са идентифицирани около 400 подобни про-
грами, за които има някакви доказателства за ефективност, а самите 
тези програми са подредени в 3 групи на нарастващи доказателства за 
ефективност. По подобен начин са изследвани и десетки други области 
на образованието. За съжаление, у нас тези оценки и резултати не се 
познават, поради това не се използват и сме в ситуация тепърва да от-
криваме топлата вода.
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В областта на психологията и ППО в частност освен спомена-
тите организации и програми популярни бази за EBP са например 
PsychINFO, PubMed, Campbell Collaboration, SAMHSA-NREPP, NCEE-
WWC, ODP-EBPP и др. За да дадем известна представа кои са нивата 
на доказателственост представяме, в наша интерпретация, 9 подобни 
нива (табл. 4).

Таблица 4. Нива на доказателственост

№ Ниво и описание  
на процедурата Кратък коментар

1 Личен опит или експертно 
мнение

Ние наричаме това ниво ЕЖК („една 
жена каза“)

2 Описание на случай Това е честа практика в клиниката, 
консултирането, образованието

3 Анкетно проучване (без 
норми)

Това често в училищата, РУО, МОН се 
смята за нелошо изследване, без да е 
такова всъщност

4 Използване на поне един 
стандартизиран тест

Това е 1-вата степен на що-годе научно 
изследване

5 Входно-изходно тестиране 
плюс контролна група

Това вече е нелошо за България изслед-
ване, което не се прави често

6 Същото като предишното, 
но лонгитюдно

Тоест продължително, с години, но 
това се прави много рядко в България

7
Рандомизирано с 
контролна група

Разпределението в двете групи е по 
случаен начин със сходни характерис-
тики

8 Същото като предишното, 
но двойно сляпо

Както предишното, но без информация 
за групата и метода

9 Метаанализ на по-горните 
видове

Анализ на голям брой изследвания от 
видовете по-горе по темата

Изследванията от нива 1, 2, 3 (които са най-масови в България) се 
смятат за недоказателствени от научна гледна точка (или такива, които 
дават само индикации, но не доказват зависимости).

Изследванията от нива 4, 5, 6 се смятат за доказателствени, но с 
невисока сила, стойност (подобни изследвания не са особено чести в 
българската психология и почти липсват в образованието). 

Изследванията от нива 7, 8, 9 и особено 8 и 9 се смятат за високо-
доказателствени (не са ни известни такива изследвания в българската 
психология и образование). 
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Тъй като всяко следващо изследване от по-високо ниво на дока-
зателственост изисква по-големи (приблизително 2 – 3 пъти по-висо-
ки на всяко следващо ниво) ресурси (материални, финансови, човеш-
ки, информационни, времеви), затова ние, изхождайки от моментните 
реалности и възможности в България, смятаме, че най-подходящо и 
адекватно е да се използва 5-ото ниво на доказателственост − вход-
но-изходно и междинно тестиране с използване на експериментална и 
контролна група.

За съжаление, въпреки масовата популярност и използване на 
EBP в целия свят тъжният факт е, че у нас никой не се интересува от 
това – нито на ниво образователни власти (МОН и РУО), нито на ниво 
експерти в областта на образованието (педагози, психолози и други), 
нито на ниво конкретни училища и детски градини. Причините са мно-
го – започвайки от неинформираност, минавайки през неопитност и 
некомпетентност и достигайки до най-тъжната причина – нежелание 
за използването им (дори да се осъзнават смисълът и полезността и 
за образованието), защото това ще попречи на доста хора и експерти 
да прокарват за използване в нашето образование своите недоказано 
ефективни програми, системи, обучения, методи и проекти, за което да 
получават необосновани доходи. Явно нашата страна и хората в обра-
зованието не са узрели за използването на тази все по-масова и важна 
световна тенденция, която гарантирано издига на по-високо равнище 
качеството, ефективността на работата, резултатите в областта на об-
разованието и на ППО в частност. За да се случи това, ще са необходи-
ми години усилена работа, популяризиране, лобиране и най-вероятно 
законодателно налагане на тази важна съвременна практика и в нашето 
образование (както е в други държави, например в САЩ). Ние от сек-
ция „Психология в образованието“ на Дружеството на психолозите в 
България ще бъдем в първите редици на тази дейност, а вероятно и 
борба, защото този е „царският път“ за повишаване качеството на на-
шите резултати като практически психолози. От друга страна, за да сме 
в крак с EBP, сме стартирали процес на оценяване на нашата програма 
„ВСЕ ПО“ за социално, емоционално и позитивно образование. Тя има 
3 подпрограми с общо 36 модула за периода 2016 – 2020 г. и планираме 
да направим сайт, където да публикуваме и сравняваме различните, 
засега психологически, а с времето и образователни методи, подходи и 
програми според доказателствата за тяхната ефективност, което, надя-
ваме се, би помогнало на колегите и на образователните институции и 
власти да имат известен ориентир при вземането на решения за работа 
по едни или други задачи, проекти, проблеми и направления.
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10. Децата ли са основният обект на работа, или и възрастните 
(учители, родители, ръководители)?

Това е изключително важен въпрос, чийто отговор зависи от това, 
дали ще заемем тактическа, или стратегическа гледна точка. Широко 
разпространеното мнение във и извън образованието е, че децата са ос-
новният и дори единственият обект на работа на ППО. Това по редица 
причини не само че не е единственото, но е спорно дали е най-доброто 
мнение и практика. Нещо повече, сред експертите е познат т.нар. „пара-
докс на училищната психология“, формулиран и въведен от Т. Гуткин и 
Дж. Коноли преди около 30 години. Според него, „за да сме най-полезни 
и ефективни за децата в училище, трябва да насочим вниманието и уси-
лията си преимуществено към работа с възрастните в него – учители, 
ръководители, родители“ (Gutkin, Connoley, 1990, р. 212).

Първата причина за това е чисто количествена − работещите 
с децата в детските градини и училищата обикновено са между 10 и 
15 – 20 пъти по-малко от децата. (Ако вземем едно неголямо българско 
основно училище с около 500 ученици, работещите в него като учите-
ли, възпитатели, ръководители и други са примерно 40 – 50 души, т.е. 
10 − 12 пъти по-малко.) Затова добрият и ефективен психолог може чрез 
групови и индивидуални форми да работи с всички тях и резултатът за 
образователната институция и за образователните резултати на децата 
ще е много по-голям и видим, отколкото ако работи по традиционния за 
България начин – по заявка, например с 5 − 10% от децата и юношите. 

Втората причина е, че децата и учениците идват и си отиват в 
рамките на няколко години във и от образователните институции, докато 
преподавателите често остават в тях години наред, дори десетилетия, и 
те всъщност определят както образователните практики, така и важна 
част от получаваните резултати. Затова значителна част от усилията в 
областта на ППО следва да е насочена именно към преподавателите и 
училището/детската градина като цяло, ако желаем да получим по-висо-
ки и устойчиви образователни резултати. 

Третата причина е, че родителите и семейството като цяло са клю-
чов фактор за образователните резултати на своите деца. Изследванията 
през последния половин век показват ясно, че семейството е по-важен 
фактор (и в положителна, и в отрицателна посока) за успешното образо-
вание от учителите и училището, като колкото по-малки са децата, тол-
кова по-голяма е ролята на родителите (достигаща до 4 пъти по-голяма в 
детската градина). Затова ефективното партниране и ангажиране на ро-
дителите в образователния процес на своите деца е от ключово значение 
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за ефективността на образователната система като цяло.
Четвъртата причина, доказана в стотици изследвания от средата 

на 60-те години на ХХ век до сега е, че общоучилищната организация, 
климат и етос са най-важните училищни характеристики за постигането 
на ефективни и устойчиви резултати при учениците.

Обобщавайки, работата и с децата, и с възрастните (учители, ро-
дители, ръководители) е много важна за постигането на високи обра-
зователни резултати, но ако желаем да сме дълготрайно устойчиви при 
постигането и поддържането на такова високо качество, то работата на 
психолозите с възрастните в образователната общност (преподаватели, 
родители, ръководители) е от решаващо значение. Такива са и добри-
те международни практики в областта на ППО от типа на RTI, PBIS, 
MTSS, според които в образователната институция следва да се работи 
„от горе надолу“, както и системното разбиране, че децата, които нари-
чаме „идентифициран пациент/клиент“, всъщност са последната и често 
най-слабата брънка във веригата „семейство – училище − ученик“ и по-
вечето проблеми възникват поради възрастните и трябва да се решават 
заедно с тях в цялостна система. За съжаление, българските образова-
телни администратори на всички нива – от МОН, през РУО до дирек-
торите на училища и детски градини, както и почти всички учители и 
родители, а за съжаление, и повечето колеги психолози и педагогически 
съветници, продължават да смятат за основен и дори единствен обект на 
своята работа само децата и юношите и да работят „от долу нагоре“ в об-
разователната организация, с което значително намаляват своята обща и 
специфична ефективност в училището или детската градина.

11. Работата към кого да е насочена − предимно към децата  
с някакви проблеми или към всички деца и юноши?

Това също е много важен въпрос и дилема. 
Традиционно още от самото си възникване в началото на ХХ век 

фокусът в дейността на практическите психолози в образованието е бил 
приоритетна работа с деца с различни проблеми – умствена изостана-
лост, различни сензорни и двигателни затруднения или дефицити, деца 
с различни заболявания. През втората половина на ХХ век фокусът се 
премества върху деца с различни обучителни и поведенчески проблеми, 
а от края на миналия век и началото на настоящия – към децата с хипер-
активност и невнимание, аутизъм и сходни проблеми. Според различни 
оценки общият брой на тези деца на глобално равнище е около 15%, 
като в различните популации варира между 10 и 30 и повече процен-
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та. Например в САЩ около 14% официално се водят деца с различни 
увреждания (National Center for Education Statistics, 2018), а общо нуж-
даещите се от някаква психологическа работа – около 20%. В България 
близо 2% са децата със специални образователни потребности (СОП) 
и още около 2 − 3% са деца с различни поведенчески, емоционални и 
други проблеми, или общо между 4 и 5% са децата, спрямо които, на 
основата на съществуващите нормативни документи, може да се прило-
жат схемите и практиките за приобщаващо образование, или т.нар. обща 
и допълнителна личностна подкрепа (тук не обсъждаме адекватността 
на тези термини, които са без аналог в световната професионална и ад-
министративна литература и практика). Причината за това 4 – 5-кратно 
различие в процента деца, нуждаещи се от по-специализирана работа у 
нас и в чужбина (в частност в САЩ), се дължи основно на критериите 
за включване в групите за допълнителна по-специализирана работа, но 
също и на наличните ресурси (финансови, човешки и други) за успеш-
на работа. В България в групата на „проблемните“ се включват само 
най-тежките по една или друга причина случаи, докато в чужбина (в 
частност в САЩ) в тази група се включват и по-леките случаи. Основна-
та причина за това е, че при децата със средни и по-леки проблеми (кои-
то са около 75% от всички тези деца – по данни от САЩ – например 34% 
са децата със специфични обучителни затруднения, 19% − с езикови и 
речеви нарушения и др.) (National Center for Education Statistics, 2018) 
справянето с тях е много по-лесно, по-бързо, по-евтино и по-ефективно, 
отколкото справянето и изобщо работата с деца с по-сериозни проблеми 
(като умствена изостаналост, изразени и необратими сензорни и двига-
телни нарушения, по-тежки форми на обучителни затруднения и пове-
денчески проблеми и др.). Така у нас се получава един парадокс – като 
СОП определяме само децата с най-сериозни проблеми, ефективността 
на работата с които е най-ниска, а оставяме без допълнителна работа 
по-леките случаи, с които сме могли значително по-лесно да се справим 
и значително да подобрим и дори да премахнем проблемите. Това и от 
професионална, и от административна, и от финансова (в дългосрочен 
план) и дори от морална гледна точка е неудачно решение и стратегия и 
би следвало да се промени на нормативно, ресурсно и професионално 
равнище. Така би се преминало от една изразено реактивна позиция, в 
която чакаме детето да има или да попадне в сериозна рискова или про-
блемна ситуация и на основата на доказателства за това да започнем да 
действаме, чакайки заявка за специализирана работа било от преподава-
тел, било от родител. Този модел е известен още като wait to fail – „чака-
ме да се провалиш (за да се задействаме)“, и е изразено неефективен, а 
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бих казал и неморален, и непрофесионален.
От много десетилетия, но най-вече от края на ХХ и началото на 

XXI век, първо в САЩ и след това в редица други страни започна да 
навлиза и да се практикува едно проактивно разбиране, че не само де-
цата с различни проблеми (общо между 10 и 20% от цялата популация) 
трябва да са обект на работа на психолозите и другите специалисти в 
училищата/детските градини, а всички деца, в аспекта и контекста на 
превенция на различни потенциални рискове и проблеми, с които може 
да се сблъска практически всяко дете, докато е в образователната систе-
ма. Този превантивен, проактивен, а не реактивен подход се базира на 
административни и професионални модели от типа на RTI, PBIS, MTSS 
и други подобни, в които има поне 3 нива на работа − започвайки се от 
универсалното, с всички 100% от децата и учениците превантивно ниво 
(включващо общоучилищни скрийнинги и интервенции), след това с 
идентифицираните като леко- и среднорискови и проблемни около 10 − 
15% се провеждат по-специализирани дейности, обикновено в малки 
групи, и накрая с 1 − 3% най-тежки случаи се работи интензивно и ин-
дивидуално. Ако и това не помага достатъчно, се привличат различни 
специализирани външни служби и експерти или детето се пренасочва 
към тях. Този многоравнищен, многоаспектен и многостъпков подход, 
включващ масова превенция, се доказа с времето като по-ефективен и 
по-морален и следва и у нас да се премине към него. За осъществява-
нето му освен въвеждането на съответните професионални стандарти 
и методи са необходими и определени нормативни и административни 
регулации и допълнителни ресурси (OSEP & OESE – TAC-PBIS).

12. Работата да е насочена към справяне с дефицитите или към 
развиване на силните страни и развитие на потенциалите  

на децата и възрастните?

Това е ключов въпрос и стратегия на работа. 
Дефицито-насоченият подход има за основа медицинския модел, 

при който първо чакаме да са налице някакви оплаквания и заболява-
ния и след това да започнем някакво лечение за тяхното намаляване или 
отстраняване. В образованието еквивалентът на симптомите и заболява-
нията са различните обучителни или поведенчески затруднения и нару-
шения. Този подход на практика доминира през почти целия ХХ век и в 
ППО.

Поради професионални и морални съображения обаче, като еди-
нични случаи в началото на ХХ век (например метода на Монтесори), 
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като по-масова практика в средата на миналия век (различните варианти 
на т.нар. „хуманистично“ и „прогресивно“ образование), но особено от 
края на ХХ и началото на XXI век с появата и утвърждаването на пози-
тивната психология и базираното на нея позитивно образование, подхо-
дите за развитие на социалните и емоционалните умения и характера и 
др., започна все по-масово да се осъзнава и практикува едно базирано 
на силните страни на децата и юношите разбиране за образованието из-
общо и за справяне с рисковете и проблемите при тях. Това бе част от 
глобалната и цялостна еволюция и революция в разбиранията в психо-
логията, стартирала още в средата на миналия век, но масовизирала се 
в неговия край и в началото на настоящото столетие, че работата само с 
дефицитите не е достатъчна за справянето с тях, а е необходима специ-
ална работа и със силните страни, потенциалите и ресурсите на децата 
и тяхната микросреда. Както пише един известен експерт – Аарон Ан-
тоновски, изясняването и работата с патогенезата не ни дава много, за 
да сме ефективни по посока на салутогенезата, или казано другояче, ако 
открием и работим за развитието на силните страни, потенциалите и ре-
сурсите на дадено дете, то много от проблемите и рисковете от само себе 
си ще изчезнат или сериозно ще се намалят. Един пример от областта на 
икономиката за това би бил следният – борбата с бедността изобщо или 
при даден човек би била ефективна не толкова, ако този беден човек за-
почне да спестява (надали има какво), а ако овладее и практикува пред-
приемачески умения и действия, които значително, в пъти, биха пови-
шили шансовете му да има по-добри и дори високи доходи, отколкото от 
спестяване и социални помощи. Мнозина от хората с увреждания наис-
тина имат сериозни затруднения (свободно придвижване из града и др.), 
но могат да развият високи професионални умения например в инфор-
мационните технологии, изкуството и занаятите, които в резултат биха 
им позволили да станат много по-самостоятелни и да водят един много 
по-достоен живот, отколкото да се уповават само на социални помощи 
и личен асистент. В тази посока в психологията се въведоха и изследва-
ха редица явления и свързани с тях понятия, изследвания и ефективни 
практики, като резилиънс, посттравматичен растеж, грит, психологичен 
капитал, ангажиране, процъфтяване, ресурсност, омоществяване, силни 
черти на характера, поток, благополучие, развиващ начин на мислене, 
оптимизъм, психична якост, психична твърдост, салутогенезис, щастие, 
надежда и редица други, които дори като звучене и смисъл показват една 
доста по-различна насока на мислене и действие за разлика от тради-
ционната психология, която през по-голямата част от ХХ век бе насоче-
на към проблеми, дефицити и негативни явления, работата с които не ни 
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гарантира успешност, а донякъде ни зацикля и затваря в порочния кръг 
„дефицит – проблем − лечение“. За да излезем от него, са необходими 
нова визия, мислене и действие „извън кутията“, каквито са именно ми-
сленето и действието, което ни предлагат съвременната позитивна пси-
хология и образование и сходните с нея школи, направления, подходи, 
методи и интервенции, залагащи именно на развитие на силните страни 
и потенциалите на децата, юношите, възрастните и институциите, а не 
толкова на фокусиране върху техните проблеми, дефицити и слаби стра-
ни. Едно от последствията е и отстъпление от разбирането на ППО като 
„помагаща“ професия и приемане на разбирането за нея като „развива-
ща“ професия, защото помагаме на малцина, но развиваме всички.

Желателно е и у нас в образованието и психологията изобщо, и в 
ППО в частност, в значително по-голяма степен да се стъпи на тази нова 
и по-ефективна и хуманна парадигма на мислене и действие, отколкото 
на съществуващата понастоящем дефицито-, проблемо- и дори травма-
тично-базирана парадигма.

13. В какво е разликата между практически психолог  
в образованието и педагогически съветник?

Исторически донякъде по света, а отскоро и у нас, в известна сте-
пен паралелно съществуват училищните психолози и педагогически-
те съветници (ПС). Ако обаче училищните психолози са с една доста 
по-ясна професионална идентичност, тясно свързана с психологията 
като цяло (било клинична, било организационна, или собствено образо-
вателна), а и носят вече над век това име, то педагогическите съветници 
имат една по-аморфна, по-тясно свързана с образованието насоченост и 
по-скоро статус на длъжност и занятие, отколкото на професия. Що се 
отнася до България, в началото на развитието на училищната психоло-
гия у нас „училищните психолози“ бяха доминиращата общност. След 
това, предимно под влияние на академични педагози, се появиха т.нар. 
„педагог-психолози“, с неясна професионална идентичност, а преди 20-
ина години − и „педагогическите съветници“. Към днешна дата (2019 г.) 
под 40% са училищните психолози, а над 60% са педагогическите съвет-
ници от общия брой от близо 1800 назначени специалисти с тези близки 
професионални дейности. 

В световен мащаб ситуацията с педагогическите съветници не е 
добре изяснена. В около половината от държавите няма такава длъжност. 
В близо една трета от страните, в които има, тя се извършва от учители, 
получили допълнителна подготовка по консултиране. В някои държави, 
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например в Турция (страната с най-много такива специалисти в Европа 
– над 13 000), макар че названието е „училищни съветници“, те по съ-
щество извършват дейности, характерни за училищните психолози, като 
са организирани в няколкостотин общински центъра. По отношение на 
професионалните роли на ПС като цяло може би най-важната им роля 
е на професионалното и училищното информиране, ориентиране и кон-
султиране (тази им функция датира още от началото на ХХ век). Втората 
по важност функция е да подпомагат успешността на ученето на учени-
ците (неслучайно в много страни ПС са учители или се изисква да имат 
учителска правоспособност и опит). През последните две-три десети-
летия към функциите на педагогическите съветници се добави и работа 
със социално емоционалните им проблеми и овладяване на умения в 
тази област, като често това става на групови учебни занятия, например 
1 час седмично. За информация, в над 25 страни по света има официално 
въведени в учебните програми часове по СЕО (социално-емоционално 
образование). Психодиагностичната функция на ПС е рядкост и се случ-
ва там, където те изпълняват и ролята на психолози, ако такива липсват. 
Информативно в САЩ броят на ПС към 2020 г. се очаква да достигне 
близо 300 000 (т.е. около 175 деца на един педагогически съветник), а 
броят на училищните психолози – близо 40 000, т.е. около 1300 деца на 
един психолог) (О*NET). Вижда се, че съотношението педагогически 
съветник/психолог там е около 7,5:1.

В България, макар да има ПС с психологическо образование, пре-
обладаващата им част са без такова. Освен това повечето от тези пе-
дагогически съветници имат дефицит на компетентности в сферата на 
консултирането и работата с групи, въпреки че такива се очакват от тях 
според нормативните документи. 

Според мен в близко бъдеще е необходимо по-ясно дефиниране на 
спецификата на тези две професионални дейности, тъй като наличното 
в нормативните документи, както и в реалната образователна практика 
не е достатъчно ясно и нерядко се получава смесване на двете длъж-
ности и роли. Моето лично мнение е, че трябва да се конституират две 
отделни професионално-гилдийни организации – една за ППО и една 
за ПС, които известно време, например 5 – 10 години, да функционират 
отделно, като работещите като педагогически съветници с психологиче-
ско образование се идентифицират професионално с едната от двете ор-
ганизации, паралелно с което да се уточнят техните взаимоотношения, 
професионални роли, функции, компетентности и дейности. 

Моето мнение и оценка са, че броят на педагогическите съветници 
трябва сериозно да се увеличи, примерно до 3000 (т.е. поне по един пе-



159Професионални модели, роли и функции на практическите психолози...

дагогически съветник във всяко училище, а в по-големите, с 1000 − 2000 
ученици, по 2-ма и дори 3-ма ПС), и те да са на щат пряко в училище-
то, а психолозите да достигнат до около 1500, но да са на подчинение 
в общински центрове, които да обслужват всички образователни орга-
низации на дадена територия. Опитът е показал, че това е най-добрият 
модел за обслужване на децата и юношите. Трябва да се помисли и за 
интеграцията, по румънския модел, на всички обслужващи образование-
то специалисти в единен интегриран регионално базиран център, което 
е значително по-ефективно и по-икономично.
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Резюме
В клиничната практика се налага моделът на търсене на съкратени, редуцирани 

форми на методиките, които да притежават достатъчно добри показатели на вътрешна 
консистентност и в същото време да не утежняват излишно специфичния процес на 
клиничното психологично изследване. Целта на настоящата разработка е да представи 
данни от изследване с кратка батерия за изследване на интелект при деца с психични 
и поведенчески нарушения – клинична извадка. Необходимостта от подобна методика 
произлиза от практическите аспекти на клинико-психологичното изследване, където 
голяма част от стандартизираните методики се оказва неизползваемa. Извадката е фор-
мирана от 489 деца, преминали през Детско-юношеската психиатрична клиника при 
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, за период от 9 години (2010 – 2018). Представени са 
данни от сравнителен анализ при различните клинични групи.

Ключови думи: тестиране, психодиагностика, деца 

THE PROBLEMS OF MEASURING INTELLIGENCE WITH 
STANDARD METHODS IN NON-STANDARD CHILDREN. 

PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF A SHORT TEST 
BATTERY FOR INTELLIGENCE TESTING IN CHILDREN 

WITH MENTAL AND BEHAVIORAL DISORDERS - 
CLINICAL SAMPLE

Veronika Ivanova

Abstract
In clinical practice, there is a need for a search for shortened, reduced forms of 

methodologies that have sufficient internal consistency indicators, while not excessively 
aggravating the specific process of clinical psychological research. The purpose of this report 
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is to present data from a short battery study for intelligence research in children with mental 
and behavioral disorders - a clinical sample. The necessity of such a methodology stems from 
the practical aspects of the clinical and psychological research, where a large number of the 
standardized methodologies prove to be unusable. The sample was formed by 489 children 
who passed through the Children‘s and Adolescent psychiatric Clinic at St. Marina-Varna 
Hospital for a period of nine years (2010-2018). Data on internal consistency of the scale, 
external validity, correlation between sub-tests are presented.

Key words: testing, psychodiagnostics, children

Практиката на клиничните психолози налага необходимостта от 
методика, приложима в клинична среда, където децата имат специфич-
ни потребности и способности. Подобно на кратката форма на Уекслер 
за възрастни (DAHI), която се използва в клиничната работа, се налага 
използването на кратка методика при децата от 6 до 14 години. Безспо-
рен стандарт за измерването на интелект са цветните прогресивни мат-
рици на Рейвън, като особено голяма и незаменима е тяхната полза при 
деца с аутистични особености. Все пак необходимостта от получаване-
то на по-детайлна информация за качествените специфики на интелекта 
налага употребата на методика, при която е възможно сравнение между 
вербален и невербален интелект. Целта на настоящата разработка е да 
представи съкратена версия на батерия, състояща се от два субтеста на 
Уекслер – измерващите вербален интелект и методиката цветни прогре-
сивни матрици на Рейвън. Извадката е формирана от 489 деца, премина-
ли през Детско-юношеската клиника при УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна 
за период от 9 години (2010 – 2018). Представени са данни за вътрешна-
та консистентност на скалата, външната валидност, корелацията между 
субтестовете, данните за сравнителен анализ по средни стойности между 
различните клинични групи.

В съвременната клинична диагностика все повече се налага идеята 
за необходимост от качествено, функционално описание на интелигент-
ността. Срещат се изследователи, като Гало (Gallo) (Gao, & Grisham-Brown 
2010), които излагат идеята, че при диагностика на аутистични разстрой-
ства използването на скалите на Уекслер не е приложимо поради факта, 
че резултатът ще подцени действителните способности на детето предвид 
сериозното разминаване, което авторът посочва между резултатите с мат-
риците на Рейвън. (Цит. по: Атанасова/Tsit. po: Atanasova, 2018). Стандар-
тизираните инструменти изискват стриктно придържане към ръководство-
то им за ползване, което на практика означава, че фокусът е върху нуждите 
на методиката, а тези на детето остават на втори план. При използване на 
стандартните методики по начина, посочен в ръководството, съответната 
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методика не може да улови реалните способности на изследваните деца 
именно заради тяхната нестандартна и неспецифична реакция към психо-
лога, средата и т.н. Няма да е пресилено да се каже, че често в опита си да 
изпълни заложеното в ръководството психологът оказва натиск върху де-
тето, разбира се, без нужния резултат и в крайна сметка последствията са 
фрустрация за изследващия, некомфортност за детето и създаване отново 
на усещане, че тестът е поредното нещо, с което не се справя като другите, 
и накрая един много незадоволителен резултат като информация. 

 За пълноценно изследване не можем да говорим, без да се вземат 
предвид цялата социална ситуация на средата, семейните взаимоотноше-
ния и не на последно място уменията на психолога да създаде връзка с 
детето, достатъчно комфортна, за да може то да се довери и да позволи 
да бъде „ изследвано“. Практиката показва, че съществува правопропор-
ционална зависимост между опита и количеството използвани методики 
при работа с детето. За съжаление, заключенията от такъв начин на ра-
бота могат да бъдат най-малкото ненужни поради отдалечеността между 
написаното в доклада и реалността на самото дете, но и опасни като силно 
ятрогенизиращ фактор за цялото семейство. Необходимо е да не се забра-
вя, че коефициентите на развитие и интелектуалният коефициент, измер-
ван при деца, особено в клинична среда, не са константни, т.е. при друго 
изследване, с друг специалист, в друго състояние на детето биха могли да 
се получат различни резултати. 

Уекслер дава следната дефиниция за интелигентност: „Интелигент-
ността е общата способност на индивида да разбира света, в който жи-
вее, и да се ориентира в него“ (Wechsler, 2003). Така интелигентността не 
представлява фрагментарно изследване на специфични сфери – мислене, 
памет, език, а изразява начина, по който тези способности се съотнасят към 
определени условия и обстоятелства. Изводи за нивото на функциониране 
и интелигентността могат да се правят от начина, по който детето мисли, 
говори или не говори, играе, движи се. Тестовете в кабинета на детския 
клиничен психолог трябва да се разглеждат като форми на свързване с де-
тето, форми на комуникация, като винаги се отчита фактът, че интелигент-
ността може да се изрази по много различни начини за всяко дете.

Информация за методиките, използвани при диагностиката  
на интелект

 
WISC-IV е версия на скалата за измерване на общата интелигент-

ност и като опит за отразяване на напредъка в разбирането на интелек-
туалните характеристики измерва индексите на конкретни познавател-
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ни способности, скоростта на преработка и работната памет (Каплан/
Kaplan, 2013). Съдържа 15 субтеста, като 3 от тях от по-ранни версии са 
отпаднали – подреждане на картинки, сглобяване на обекти и лабирин-
ти. Индексът на вербално разбиране включва субтестовете за разбиране, 
сходства и речник. Субтестовете за информация и словесни разсъжде-
ния са допълнителни. В WISC-IV индексът на перцептивните разсъж-
дения включва субтестовете за строеж с блокчета, картинкови понятия 
и разсъждения с матрици. Допълнителен тест е задачата за довършване 
на картина. Индексът на скоростта на преработка се състои от субтес-
товете за кодиране и за търсене на символи, който се състои от съче-
тани в двойки групи символи. Индексът на работната памет се състои 
от субтестове за работна памет, последователност от числа и букви и 
допълнителен аритметичен тест. WISC-IV е осъвременила теоретичните 
си основи освен важната концепция за флуидните разсъждения, има уда-
рение върху съвременните когнитивно психологични концепции за ра-
ботната памет и скоростта на преработка. WISC-IV осигурява по-голяма 
свобода на психолога да насърчава детето с напомняния и прилагане на 
практически айтеми, които да намалят липсата на разбиране на задачите 
у детето (Каплан, Сакъзо/Kaplan, Sakazo, 2013).

Българската адаптация на скалата е на Николов и Калчев. В новата 
версия на теста на Уекслер качествена новост са субтестове, оценяващи 
капацитета на работната памет, важен конструкт, свързан с развитието 
на речта, уменията за смятане, прехода от конкретно към абстрактно ми-
слене и др. Част от субтестовете са заменени с нови, по-добри в психо-
метрично отношение от старите и с по-голяма полезност за практиката. 
(Николов, Калчев/Nikolov, Kalchev, 2014). Административно и техниче-
ско ръководство за българската версия на WISC-IV е издадено от ОС 
България.

Тестът на Уекслер е много подходящ за диференциране на раз-
лични нарушения, например в необходимите умения за работа в учи-
лище, които възникват на фона на висок интелект по Рейвън. В свои 
ранни разработки Уекслер препоръчва при необходимост от бърза ди-
агностика да бъдат използвани два от вербалните тестове (Wechsler, 
1981). 

Тестът на Рейвън с цветните прогресивни матрици е безспорен 
„фаворит“ при изследването на деца в клиниката, особено поради спе-
цификата на измерване на интелекта при деца с аутистични особености. 
Тестът на Уекслер, в съкратения вариант, предлаган тук, дава възмож-
ност за сравнение на вербален и невербален интелект, като увеличава 
възможностите на изследователя за интерпретация на резултатите. Не-
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съмнено за клиничната среда превес има качествената обработка на ме-
тодиката, но недостатък на този метод е, че изисква клиничен опит и не 
е подходящ за начинаещи изследователи. 

Детските матрици на Рейвън са изключително ценен инструмент 
за клиничния психолог, особено при децата с нарушения на експресив-
ната реч, от малцинствен произход, деца с трудности в разбирането на 
езика, деца с дефицит на вниманието, за които това често е единствената 
методика, която попълват с желание, макар и с прекъсване. В психологи-
ческата диагностика този тест има широко приложение и е адаптиран у 
нас при сравнително проучване на едни и същи деца по Рейвън – Уекслер 
(Борисова, Арнаудова/Borisova, Arnaudova, 1999). Методът е създаден 
от Л. Пенроуз и Дж. Рейвън през 1936 г. За деца матриците са цветни. 
Методиката е предназначена за изследване на деца от 6,5 до 11 години. 
Съдържа 36 рисунки, разпределени в 3 серии по 12 еднотипни задачи с 
нарастваща сложност (серия А, серия АВ и серия В).

Изследвани лица

Изследвани са деца, преминали през Детско-юношеската психи-
атрична клиника – УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, за период от 9 го-
дини (2010 – 2018). Представена е извадка от 489 деца (244 момичета 
и 245 момчета на възраст от 6 до 14 години, диагностицирани с раз-
лични нарушения. Цветните матрици се използват с деца на възраст до 
12 години, но е направено пилотно изследване, с разработени норми за 
клинична извадка при деца 12 – 14-годишни от Иванова (Ivanova, 2019), 
представени в таблица 1. Извадката е подбрана, така че да има сравни-
телно еднакъв брой деца за всяка възрастова група.

Таблица 1. Норми за възраст 12 – 14 години, цветни матрици  
на Рейвън

Брой верни отговори IQ Степен на умствена 
изостаналост

0 – 5 20 – 34 Тежка
5 – 8 35 – 50 Умерена
9 – 16 51 – 69 Лека умствена
17 – 24 70 – 79 Граничен интелект
25 – 27 80 – 89 Нисък интелект
28 – 29 90 – 109 Нормален интелект
30 – 33 110 – 119 Интелект над норма
Над 34  Над 120 Висок интелект
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Използвана методика

Използвани са два субтеста на Уекслер, измерващи вербален инте-
лект „информация – общо разбиране“ и „сходства“, съвместно с цветни 
прогресивни матрици на Рейвън за деца. 

Резултати

Изчисляване на стойностни точки

Изчислени бяха средните стойности, стандартните отклонения за 
всеки от двата субтеста. На основата на получените данни суровите точ-
ки се трансформират (табл. 2) в скали от стойностни точки от 1 до 19 със 
средна стойност 10, стандартно отклонение 3. 

Таблица 2. Възрастово разпределение на извадката
Възраст в години 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Брой деца 53 57 51 57 61 59 42 51 58

Надеждност на скалите 

„Информация – общо разбиране“: вербална скала 1 и „сходства“: 
вербална скала 2) – вътрешната консистентност на теста е измерена с 
алфа на Кронбах 0,56 за вербална скала „информация“ и 0,64 за вто-
рата – „ Сходства“. Стойността за първата скала е критично ниска, но 
възможна за ограничена интерпретация и изводи в клинична извад-
ка. Изчисляваме по получените сурови резултати от субтестовете. За 
външна валидност на общия бал по двата субтеста е използвана мето-
диката на Рейвън за деца – цветни прогресивни матрици, като показва 
удовлетворяваща стойност, корелацията между Рейвън и вербална ска-
ла 1 е 0.61 коефициент на корелация и 0.63 с вербална скала 2. Корела-
цията на Рейвън с двата вербални субтеста е съответно .584** и .521. 
Подобни ниски корелации показват сравнително ниски корелационни 
отношения между матриците на Рейвън и вербалните скали от теста на 
Уекслер. Вербалните тестове измерват основно кристализиралата, на-
трупаната интелигентност и са предизвикателство пред децата с труд-
ности и особености в развитието на експресивната реч. Корелацията 
със субтест „матрици“ на Уекслер и „детски прогресивни матрици“ 
показва високото сходство на методиките – в настоящото изследване 
тя е .743**.
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В таблица 3 са представени резултати от сравнителния анализ по 
средни стойности между клиничните групи при деца, диагностицирани 
с различни заболявания. 

Таблица 3. Средна стойност и стандартно отклонение на IQ  
от Рейвън

Средна стойност Стандартно отклонение
80.3298 20.68368

Балът по скалата в случая варира от 20 до 112. Под 40 са стой-
ностите при деца, които не посочват нито един или само един верен от-
говор. Обикновено общите показатели на съвременните IQ тестове са в 
скала X = 100, SD = 15. 

Обсъждане и ограничения на използваната методика

Интерес представляват сравнителните данни между две от гру-
пите – на децата, диагностицирани с дефицит на вниманието и хи-
перактивност, и на децата от аутистичния спектър – ниско- и висо-
кофункциониращи, като децата от аутистичния спектър с ниско ниво 
на функциониране се справят по-добре при работа с „детски прогре-
сивни матрици“. Подобен резултат отдаваме и на особеностите на 
сензорния профил – при децата с високо функциониране от спектъра 
те обикновено не са така ясно изявени, като при повечето от тях зри-
телният анализатор е водещ при учене и възприемане на информаци-
ята, докато работата със слухов анализатор е затруднена в различна 
степен. Ниско функциониращите деца от спектъра показват близки 
резултати от вербалните субтестове с децата, диагностицирани с лека 
умствена изостаналост, докато при сравнение на данните от резулта-
тите, получени с детски прогресивни матрици на Рейвън, се вижда, 
че те показват по-високи резултати. Резултатите по клинични гру-
пи от таблица 4 показват, че дори високофункциониращите деца от 
спектъра показват по-високи резултати при работа с прогресивните 
матрици, отколкото с вербалните субтестове от пробата на Уекслер. 
Практиката все повече налага един описателен, функционален под-
ход при представяне на резултатите, отчитайки, че дори невербални-
те методики не биха могли да отчетат с точност спецификите на раз-
витието или дори пълната липса на експресивна реч и спецификите 
на сензорната преработка при децата.
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Таблица 4. Средни стойности и стандартно отклонение  
по клинични групи

Хиперак-
тивност и 
дефицит 
на внима-

нието
M/SD

Лека ум-
ствена 
изоста-
налост

M/SD

Умерена 
умствена 
изостана-

лост

M/SD

Аутистичен 
спектър – 

ниско функ-
циониращи

M/SD

Аутисти-
чен спек-

тър – висо-
ко функцио-

ниращи
M/SD

Вербален 
субтест 1 
„Информа-
ция“

10.46(2.82) 6.14(1.89) 5.27(2.17) 6.97(3.62) 13.3(3.2)

Верабален 
субтест 2 
„Сходства“

9.71(2.51) 7.18(1.69) 4.55(2.47) 8.15(2.91) 11.9(2.2)

Детски про-
гресивни 
матрици на 
Рейвън

84.4(6.6) 62.3(7.7) 41.3(8.7) 78.5(9.5) 115.2( 9.8)

Качествена оценка на теста

 Важно е да бъдат отчетени и описани подробно както поведението 
на детето по време на изследването, така и стратегиите, които използва при 
трудност, търси ли подкрепа, критично ли е към грешките си, нуждае ли 
се от похвала, за да продължи. Във всички стойности тестовете по Уекслер 
представят резултат под формата на коефициент IQ (в стандартна некли-
нична извадка има средна стойност 100, по Анастази (Anastazi, 1982). В 
стандартната неклинична извадка над 90% от децата попадат в диапазона 
70 – 120 IQ. В нашата клинична извадка не можем да очакваме нормално 
разпределение, като средна стойност се явява 56 IQ заради доста по-голе-
мия процент деца, в диапазона 40 – 80 IQ.

Стандартизираните методи разчитат единствено видимото, без да се 
занимават със скритата част. Както подценяването, така и надценяването на 
възможностите на психологическите тестове може да доведе до неадекват-
ни резултати, като причината за това не може да се припише на теста, а на 
неговия ползвател (Алексиева/Aleksieva, 2002). Трябва да се има предвид, 
че при оценяване на интелигентността със стандартизираните методики 
при деца от клинична извадка, т.е. нестандартни деца, не може да се очаква 
реален резултат. 

В своето изследване Лемир (Lemire, 2013) изброява проблеми при ра-
ботата със стан дартизираните методики и възможните последствия върху 
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детето и неговите ро дители. Основните притеснения са свързани с влия-
нието на самооценката на детето, когато фокусът е върху онова, което не 
умее, а не върху способностите му. Липсата на гъвкавост е по отношение на 
предварително подготвени бланки и определени материали, без отчитане на 
историята на детето и спецификата на средата, в която функционира. Стре-
сът от изследване, без нужния терапевтичен контекст, е голям и за детето, 
и за неговото семейство; задължителният доклад от клиничното психоло-
гично изследване често е неразбираем извън тесния кръг на специалистите 
(психолози и психиатри). Поради тази причина се препоръчва прекратява-
не на приложението на стандартизираните тестове в пе риода на детството 
(Meisels, 2007) и дефиниране на същността и смисъла на оценяване на ин-
дивидуалното развитие, основано на създаването на „индивидуален порт-
рет“ на субекта, а не на неговите симптоми.

 Съществуват сериозни предпоставки за необходимостта от актуализа-
ция и промяна на използваните методи за диагностика на деца в клиничната 
практика. Необходима е преоценка както на използваните стандартизирани 
методики, така и на цялостния подход към този процес, включително към 
писането на протокол от клинично изследване, който в повечето случаи е 
недостатъчно полезен от практическа гледна точка за функционирането на 
детето. Строгото придържане към готови форми на изследване, към норми, 
стандарти и цифри превръщат детето в обект, особено когато тези методи се 
използват от клинични психолози с недостатъчни опит и умения за свързва-
не с детето. Не на последно място е необходимо да бъдат отчетени за българ-
ската среда и потребностите на останалите специалисти, работещи с децата 
извън клиниката – специални педагози, учители, училищни психолози, ло-
гопеди, социални работници. Въпреки че тясното сътрудничество е в екипа 
детски психиатър – клиничен психолог, то ползвателите на информацията 
от изследването на детето са в по-широк кръг. Клиничното наблюдение и 
уменията за създаване на психотерапевтичен контакт, умелото ползване на 
някои проективни и игрови методи остават основен и ключов метод, незаме-
ним при работата с нестандартни деца, защото ако всички тестове говорят за 
детето по принцип, психологът следва да може да говори със и за конкрет-
ното дете, в конкретната ситуация, нищо повече и нищо по-малко от това. 
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Резюме
Статията представя опита на Нов български университет да създаде програма за 

обучение на преподавателите с цел възобновяване на двустранната комуникация меж-
ду тях и студентите. Разгледано е отдалечаването на преподавателите от студентите, 
дължащо се на различията в основните характеристики в поколенията. Проследени 
са влиянието на дигиталните технологии, достъпът до информация и промяната във 
възприемането на знанието като ценност. Статията представя резултатите от проучване 
на мнението на преподавателите и използваната стратегия за създаването на препода-
вателски форум „Как (да) преподаваш на студенти, родени в новото хилядолетие?“. 
Въз основа на натрупания опит и изводи от проведените дискусии в преподавател-
ския форум е изготвена устойчива програма за обучение на преподавателите, насочена 
към преподаването, ученето, знанието и прилагането чрез използването на иновативни 
форми на преподаване сред студентите, родени в новото хилядолетие.

HOW (TO) TEACH STUDENTS BORN IN THE NEW 
MILLENNIUM?

Dr. Hristo Chukurliev and Irena Pavlova

Abstract
The article presents the attempt of New Bulgarian University to create a teacher 

training program in order to resume the bilateral communication between the teachers and the 
students. Consideration is being given to the retreat of faculty from students due to differences 
in key generational features. The impact of digital technologies, access to information and the 
change in the perception of knowledge as a value are traced. The article presents the results of 
a survey of teachers‘ opinion and the strategy used to create a lecture forum - „How (to) teach 
students born in the new millennium?“. Based on the experience gained and conclusions 
from the discussions held at the teachers‘ forum, a sustainable training program for teachers 
is being prepared. The program focuses on teaching, learning, knowledge and application 
using innovative forms of teaching among students born in the new age.
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Основни характеристики на поколенията Х, У и Z

В понятието поколение (поколенческа личност) се влага смисъл на 
съвкупност от хора в близка възраст и жизнен етап, които споделят обща 
история, повлияни от конкретни ценности и идеи, живели в идентични 
обществени условия и събития. Общите исторически събития, домини-
ращите ценности, ролевите модели и споделените норми на поведение, 
икономическите и културните условия на средата формират специфич-
ни черти, които събирателно се разглеждат като поколенческа личност. 
Тези черти са социални, характерни за повечето представители на съот-
ветното поколение. Проявяват се основно в групова среда и при взаимо-
действие с други хора (Pencheva/Пенчева, 2016).

Тези характеристики обаче не са строго универсални. Тоест интен-
зитетът на проявление на поколенческите характерни черти варира при 
различните индивиди и в рамките на една генерация търпи промяна.

Теорията за поколенията е тясно свързана с циклите на иконо-
мическо развитие на държавите: възход, стабилност, рецесия, криза, 
след това отново покачване. Технологиите се развиват, обществото се 
променя, потребностите нарастват, появяват се и изчезват нови профе-
сии и дори цели индустрии. В резултат историческите епохи се сменят 
постоянно. Всеки от посочените периоди влияе върху формирането на 
поколенията. Авторите на теорията на поколенията Нийл Хау и Уилям 
Щраус (Strauss & Howe, 1991) проследяват тези цикли от развитието на 
американското общество още от времето на Колумб.

Представители на всяко от тези сменящи се поколения имат собст-
вен светоглед, ценности, възгледи за живота, всеки има своя мисия и 
съдба. Разбира се, структурата на личността се формира под влиянието 
на различни фактори: семейство, общество, среда, професия. Но все пак 
хората от едно и също поколение споделят някои основни характеристи-
ки (Mateeva/Матеева, 2018).

Авторитетни изследователи дефинират 10 различаващи се поко-
ленчески типа, определяйки ги въз основа на социално-икономическите 
условия, в зависимост от времето, в което са живели (Robinson, 2017).

Таблица 1 (Robinson, 2017)

Име на поколение
Раждания 

Начало 
(година)

Раждания 
Край

(година)

Възраст 
днес 

Най-млад
(години)

Възраст 
днес 

Най-стар
(години)

Изгубеното поколение 
(поколение от 1914 г.) 1890 1915 104 129
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Име на поколение
Раждания 

Начало 
(година)

Раждания 
Край

(година)

Възраст 
днес 

Най-млад
(години)

Възраст 
днес 

Най-стар
(години)

Междувоенно поколение 1901 1913 106 118
Най-голямото поколение 1910 1924 95 109
Тихото поколение 1925 1945 74 94
Поколение „Бебешки 
бум“ 1946 1964 55 73

Поколение X 1965 1979 40 54
Микропоколение/кръсто-
сано поколение 1975 1985 34 44

Поколение Милениум, 
или Поколение Y 1980 1994 25 39

Поколение Z 1995 2012 7 24
Поколение Алфа 2013 2025 1 6

Забележка: Датите в таблицата са приблизителни и има препокри-
ване, тъй като липсват стандартни дефиниции за началото и края на едно 
поколение. Различните автори посочват различни времеви периоди.

В следващите страници ще бъдат разгледани по-подробно основ-
ните характеристики на поколенията X, Y и Z.

Поколение Х

Поколение X е името, дадено на поколението американци, родени 
между средата на 60-те и началото на 80-те години на миналия век. Точ-
ните години, които съставляват поколението, варират в зависимост от 
това кого питате, тъй като изследователи като демографите Уилям Щра-
ус и Нийл Хоу (Strauss & Howe, 1991) поставят точните години на раж-
дане през 1961 – 1981 г., докато „Галъп“ поставя годините на раждане 
между 1965-а и 1979 г. (Timmerman, 2014). 

Основата характеристика за това поколение обуславя следната 
картина: родителите работят, децата се „самоотглеждат“. В национален 
план се открояват смяната на ръководителите на национално равнище; 
започва крахът на комунизма; навлизането на телевизията, появяват се 
първите компютри и др. 

Поколението X прави заключения въз основа на собствения си 
опит, но е силно фокусирано върху мнението на близките. Тези хора, 
за разлика от предишното поколение, са любители на индивидуалните 
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спортове – тенис, ски спускане и др. Силно ценят времето си. Всички 
фирми, които извършват бизнес с хранителни продукти и бързо хранене, 
трябва да са благодарни за появата на представителите на поколение-
то X.

Основната цел на поколението X е да могат да избират кариера. 
Най-добрата работа за тях е тази, която позволява да покажат творчески-
те си способности.

В разгара на социалния си живот поколението X изпада в ситуа-
ция, в която технологиите започват често да се променят пред очите им, 
причинявайки експлозия от социални трансформации. Това поколение 
познава живота извън ерата на интернет. То може да сравнява и разбира 
предимствата и недостатъците на информационните технологии и тем-
па на техните промени. Никога повече в историята няма да има такова 
поколение.

Представителите на поколението X са много прагматични – разби-
рат, че бързото хранене не е полезно, но въпреки всичко е бързо. Също 
така при избора на лекарства, те ще изберат по-мощно лекарствено сред-
ство, осъзнавайки, че може би това не е най-добрият вариант за качест-
вено възстановяване, но ще подейства веднага.

При хората от това поколение се забелязват следните условни ка-
чества и умения: самостоятелност, разчитане на себе си, отговорност; 
адаптивност, умения за преговаряне; равноправие и приемане на разли-
чията; потребност от промени; възможност за избор; индивидуализъм; 
ориентирани са към учене и търсене на информация; професионализъм, 
експертност; признание и постижения; не умеят да дават обратна връз-
ка; привързаност към професията и кариерата, а не към организацията; 
баланс между работата и семейството.

Поколение Y

Поколението Y е наричано още Web-поколението и поколението 
на хилядолетието, тъй като неговите представители завършват учили-
ще през новото хилядолетие. Поколението Y, родено в периода 1980 – 
1994 г., е много сходно със следващото поколение Z. На фона на най-бър-
зото развитие на новите информационни, комуникационни и дигитални 
технологии неговите представители са отлично ориентирани в компю-
търните мрежи.

Разделянето на реално и виртуално за тях е като цяло доста услов-
но: те живеят красиво в условията на виртуалната реалност, в блогове 
и изкуствени компютърни светове. За тях е важно да получат незабав-
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но възнаграждение за свършената работа, защото не вярват в далечното 
бъдеще. В същото време дългът и моралът в ценностната им система 
заемат много по-голямо място, отколкото при техните предшественици. 

Възгледите на поколението Y спрямо технологиите също са раз-
лични. Представителите му не виждат в тях нещо ново, начин за бягство 
или символ на материално богатство. За поколението Y дигитализацията 
е нещо напълно нормално. Анкета, проведена сред родените в послед-
ното десетилетие на ХХ век, показва, че интернет е възприеман като 
необходимост, стояща наравно с електричеството и течащата вода.

Те доста по-бързо свикват с иновациите, като методите за споде-
лено пътуване, онлайн банкирането, пазаруването в интернет и въобще  
извършването на колкото се може повече дейности дистанционно – от 
смартфона или от компютъра вкъщи.

При хората от това поколение се забелязват следните условни ка-
чества, умения и интереси: амбициозност; свободно време и забавле-
ние; нетърпение, желание за бърз успех и кариера; баланс между рабо-
тата, семейството и личния живот; висока себеоценка и самоувереност; 
гъвкавост; желание за предизвикателна, смислена и интересна работа; 
прагматизъм; технологична компетентност; ценят технологиите; нужда 
от обратна връзка, признание; отворени са към промяната и новите идеи; 
работа в екип; не приемат статуквото, авторитетите и правилата, готови 
са за конфронтация; нужда от общуване и социализиране; отлагане на 
важни житейски решения; толерантни към различното; способност да 
вършат много неща едновременно (multi-tasking); игрова нагласа; пред-
приемаческа ориентация и др.

Поколение Z

През 2019 г. Bloomberg News описва поколение Z като „групата на 
децата, тийнейджърите и младите хора приблизително между 7 и 22-го-
дишна възраст“ (Holman, 2019). Смята се, че са родени между 1995-а и 
2012 г.

Вътрешните и външните факторни условия, в които поколение-
то живее и се развива, са дигитализация и цифровизация; родителска 
свръх опека: фокусиране върху таланта на децата; информираност за 
всичко, което се случва по света; тероризъм; в социалнополитически 
план преживява присъединяване към Европейския съюз. 

При хората от това поколение се забелязват следните качества, 
умения и интереси: изключително визуални, multi-tasking; баланс рабо-
та – семейство; свобода, щастие, удоволствие, индивидуализъм; реалис-
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тични, неамбициозни; бързо превключване на вниманието, бързо губят 
интерес и концентрация, нетърпеливи; държат на своята уникалност 
и различност, толерантни; силна потребност от признание, похвала, 
потвърждаване на собствената ценност; спокойствие, а не бунтарство; 
желание за разнообразие и развитие, търсене на смисъл; трудност при 
правенето на избор и вземането на решения; гъвкавост, дистанционна 
дейност, дистанционно обучение; краткосрочно планиране.

Това са децата на мултимедийните технологии, родени в инфор-
мационното общество. Представителите на поколение Z са „свързани“ 
помежду си благодарение на такива неща като интернет, YouTube, мо-
билни телефони, SMS и MP3-плейъри. Това поколение Z става синоним 
на английския термин Digital Native (Digital Man) (Центр „Леда“, 2018).

Те са по-зависими от цифровите технологии, отколкото своите 
родители, които използват телевизията като алтернатива на книгите и 
вестниците. Нетърпеливи и съсредоточени са главно върху краткосроч-
ните цели. Ако времето е твърде дълго, те или ще откажат изобщо да 
изучат учебния материал, или ще търсят информация някъде другаде. 
Фокусират се върху новия материал, пренебрегвайки „повторението 
на миналото“ и „консолидацията“, не желаейки да се върнат към оно-
ва, което е било научено. По-малко амбициозни са от представителите 
на предишните поколения. По-ориентирани са към потреблението и са 
по-индивидуалистични. Поколението Z не са склонни да станат част от 
определени групи – настояват за собственото си право да вземат сами 
решения.

Неограниченият достъп до информация им дава увереност във 
вижданията, които далеч невинаги са правилни. Те генерират „потреби-
тели“, като използват всички средства за комуникация в мрежата – пре-
карват цели дни в социалните мрежи, играят онлайн игри денонощно.

Водещата дейност е ученето, а след това е личната комуникация. 
Обучението и комуникацията с връстниците им все по-често са онлайн.

Поколение Z са деца с дефицит на вниманието и хиперактивност 
(ADHD). За тях е трудно да останат фокусирани задълго върху едно 
нещо. Те са много неспокойни и следователно социално дезинхибира-
ни, хиперактивни. Ето защо често имат проблеми с академичните по-
стижения поради безпокойството и нетърпението си, въпреки че могат 
да бъдат надарени в някои специфични области на дейност. Излишната 
информация, която залива децата още от първите години на живота им, 
води до нарушаване на възрастовото развитие. В това се изразява и при-
чината да са силно възбудими, впечатлителни, неспокойни и по-малко 
послушни.
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С течение на времето тези характеристики на поведението на деца-
та частично се изглаждат, но въпреки това в бъдеще ще имаме общество 
от бивши хиперактивни деца. Хиперактивно общество, в което хората 
ще се отличават с по-голяма необходимост от новости, търсене на усе-
щания, по-малко търпение и толерантност, тенденция към засилен кон-
фликт (Центр „Леда“, 2018).

От една страна, поколението Z става все по-потопено в себе си 
и във виртуалния свят и фантазия (на езика на психологията – по-ин-
тровертно). От друга, детският егоцентризъм (за детето е естествено да 
мисли само за себе си), приложен за възрастен, го определя като инди-
видуалист. Така психологическата диагноза на новото поколение е ин-
тровертен индивидуализъм.

Основната социалнопсихологическа тенденция за новото поколе-
ние е инфантилизацията. Тя се проявява във факта, че възрастните за-
пазват детските си черти и съответно се държат по детски в ситуации на 
„възрастни“, без да са наясно с това. Подрастващите съответно ще бъдат 
по-малко отговорни, по-малко изпълнителни, няма да са готови да при-
знаят вината си за провали и неадекватно изпълнение на някаква работа. 
Но в същото време като деца те постоянно ще очакват от околните и пре-
подавателя си безусловна положителна оценка на всичко, което правят.

Днешните младежи са отборни играчи. За тях е очевидна полза-
та от ползотворното сътрудничество, включително сътрудничеството в 
процеса на обучение – а оценките служат само за потвърждаване на това.

Една от основните характеристики на поколението Z е, че използва 
интернет от много ранна възраст и борави добре с технологиите и соци-
алните медии.

Според Стоянка Георгиева-Лазарова (Lazarova/Лазарова, 2012) 
българското образование е поставено пред голямо предизвикателство – 
да се осигури адекватно обучение на студенти, чийто начин на мисле-
не, поведение, предпочитания, очаквания и стил на учене са коренно 
различни както от тези на преподавателите, така и на студентите преди 
тях. Независимо че осъзнават необходимостта от образование, предста-
вителите на Z поколението учат по начин, различен от този на своите 
предшественици. 

Георгиева-Лазарова разглежда стила на учене на поколение Z като 
визуално-кинетичен. Съвременната младеж възприема визуалната ин-
формация по-добре от всяко друго поколение. Нейните представители 
запомнят изображения и предпочитат да се изразяват с тяхна помощ. 
Това се обяснява с необходимостта им да видят новата информация, за 
да я възприемат и запомнят. Освен това опитът на тези студенти при 
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избора на важна информация от големи томове се формира точно за ви-
зуално възприятие – и най-добре се прилага към него.

Хората с визуален стил на учене изпитват затруднения при слу-
шане и запомняне на нова информация. Имат нужда да научават нова-
та информация посредством докосване до материята, чрез движение и 
сензорно взаимодействие. За тях са изключително подходящи ролевите 
игри, в които имат възможността и да преживеят случващото се. И така 
влиза в сила твърдението на Лестър (Lester, 1994-1996), че „хората за-
помнят само 10% от това, което чуват, 20% от това, което четат, и около 
80% от това, което виждат и правят“.

В своя продължителен контакт с компютърните игри, интернет 
и телевизията поколение Z са развили бързина на възприятията – ви-
зуално мислене, очакване за своевременна реакция и възнаграждение, 
непрекъсната връзка към мрежата си от приятели и ресурси и непреста-
нен достъп до разнообразни информационни източници. За това поко-
ление психолозите твърдят, че е доста нетърпеливо, иска редица неща 
да се случат „тук и веднага“. Търсят бърз индивидуален просперитет 
без много усилия, имат по-ниска степен на концентрация. Доста от тях 
проявяват хиперактивност. Имат по-високо равнище на индивидуали-
зъм. Избягват да четат книги и други материали на книжни носители 
с изключение на развлекателните издания (Georgieva-Lazarova/Георги-
ева-Лазарова, 2012).

Благодарение на интернет и умните устройства за достъп до него, 
както и с помощта на търсачки и Уикипедия, това е поколението, за кое-
то информацията и знанието започват да се разграничават едно от друго. 
Точно тук идва на помощ важното умение на преподавателя да превърне 
информацията в знание.

Пример от практиката на д-р Христо Чукурлиев

Опитвали ли сте да дадете задача на студентите си да намерят ин-
формация за нещо и да засечете за колко по-кратко време успяват в срав-
нение с Вас?! Впечатляващо е.

Наскоро имах случай със свой студент, обучаващ се в програма 
за дистанционно обучение, който ме потърси два дена и половина пре-
ди крайния срок за предаване на курсовата си работа по предмета „Ци-
вилизации и религии“, за да му дам тема, по която да пише. Обзет от 
раздразнение, потърсих какви са наличните материали на български 
език по темата „Митология и религия на хетите“ (т.е. постъпих както си 
представях, че би постъпил и студентът). Установявайки, че са оскъдни, 
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изпратих темата и зададох обичайните изисквания за обем и постройка 
на текста, както и контролен въпрос – да се направи сравнение на рели-
гията на хетите с тази на славяните, за да се развие от събраната и пред-
ставена информация знание. Бях уверен, че студентът ще се провали в 
задачата. Както вече се досещате, получих работата в срок, дори няколко 
часа преди крайния, в пълен обем и с впечатляваща изчерпателност по 
отношение на информацията, събрана и представена за религиозните и 
митологичните системи на хетите и славяните. Нямаше как да установя 
какво се бе случило. Дали текстът бе преведен чрез автоматична про-
грама, а след това грижливо коригиран, или търсачката бе използвана за 
достигане до работа, до която аз не успях да достигна.

Имаше обаче едно нещо, което се повтори както с този студент, 
така и с почти всички други, на които през семестъра задавах различна 
тема за работа и директно поощрявах да използват копи-пейст, интер-
нет, Уикипедия и т. н. Информацията беше събрана точно, изчерпателно 
и детайлно, но на поставения от мен въпрос, който целеше да провери 
дали тя е осмислена и е развита способност за обобщение и заключение, 
почти никой не успя да отговори. Студентът с хетите и славяните беше 
прочел огромно количество факти, но не беше успял да ги сравни.

Стратегия на създаване на устойчива програма за обучение  
на преподавателския състав в Нов български университет

Според проф. Людмил Георгиев „неочакваното бързо развитие на 
технологиите промени изискванията към стандартите във висшето об-
разование, включително техниките и методите на преподаване и учене 
и отношенията студент – преподавател. Поради липсата на интерес към 
професията „университетски преподавател“, непрекъснато променящи-
те се изисквания към напредване в кариерата възникна непропорцио-
нално възрастово разпределение на университетските преподаватели. 
На първо място се получи относително застаряване на преподавателския 
състав, съчетаващо се с липса на активно средно възрастово академично 
поколение, което да осъществи възрастовия преход, характерен и за сту-
дентите от различни випуски“ (Georgiev/Георгиев, 2019). Именно това 
наблюдение, изразено от проф. Георгиев, диктува нуждата от създаване-
то на устойчива програма за обучение на преподавателския състав.

Тук е мястото да се спомене, че от своя страна самият преподава-
телски състав също е от различни поколения. „В процеса на формиране-
то и прилагането на университетското знание се сблъскват потребности-
те на три поколения (X, Y и Z)“ (Georgiev/Георгиев, 2019). На практика 
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в учебния процес се наблюдава включване на четири поколения препо-
даватели („бебешки бум“, X, микропоколение/кръстосано поколение и 
Y). Всички тези поколенчески различия предопределят необходимостта 
от намирането на баланс и подходяща връзка между студенти и препо-
давател. Няма линейна структура на комуникация, в която да се случ-
ва плавно необходимият диалог. Някои от преподавателите все още из-
ползват остарели форми и методи на преподаване, които не интригуват 
студените от новото хилядолетие. Поради тази причина е необходимо 
въздействие върху нагласата на преподавателите с цел преминаване към 
новите методи на преподаване.

Цел на предхождащото стратегията изследване беше да достигнем 
до ефективните методи на преподаване, които студентите възприемат 
охотно, чрез опита на успешните преподаватели. А след това да разра-
ботим работещ проект за популяризирането им сред преподавателския 
състав на Нов български университет (НБУ).

Методиката на изследването включваше две анкети, серия интер-
вюта, фокус-групи и преподавателски форум. Част от устойчивата про-
грама за обучение бе създаването на преподавателски форум „Как (да) 
преподаваш на студенти, родени в новото хилядолетие?“. Форумът 
представлява серия срещи на преподаватели от различни департаменти, 
в които те имат възможността да споделят своя преподавателски опит 
и да дискутират добрите практики, оказали положителен ефект при ус-
вояването на знанията на студентите от новото хилядолетие. Също така 
цели да създаде ентусиазъм сред преподавателите и желание за ефектив-
но преподаване чрез нов тип образователен подход.

Как беше подбрана групата преподаватели, които на втори етап 
бяха поканени да участват в дискусиите?

В Нов български университет се използват семестриални анкети 
за удовлетвореността на студентите от преподавател, курс и програма. 
Те са електронни и в края на всеки семестър се попълват от студентите. 

На базата на резултатите от тези анкети бяха подбрани преподава-
телите, които поколението У и Z харесва. От общо 446 щатни препода-
ватели 40 попадат трайно в челните позиции (9%).

Беше проведена и допълнителна анкета с цел да даде информация 
за нагласите сред преподавателите на Нов български университет – нуж-
даят ли се от допълнителни обучения за усъвършенстване на конкрет-
на компетентност и развитие; желаят ли да се включат в допълнителни 
обучения, които да развият уменията им в писането на проекти с цел 
кандидатстване и изпълнение на проектна дейност към европейски фон-
дове извън НБУ; каква е нагласата на преподавателите да се включат в 
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системата на тюторството в Нов български университет и др.
Водещите въпроси в анкетата бяха от следния характер:

1. Смятате ли, че е полезно за Вас и студентите провеждането 
на проект „Студентски практики“?

Да Не

2. От 2018 г. НБУ въвежда системата на тюторството, бихте ли 
се включили в нея?

Да Не

3. През изминалата година имали ли сте нужда от обучение за 
придобиване (усъвършенстване) на конкретна компетентност 
и развитие?

Да Не

4. Имате ли интерес от обучения, насочени към кандидатстване и 
изпълнение на проектната дейност към фондове извън НБУ?

Да Не

5. Бихте ли участвали съвместно със свои студенти и докторан-
ти в инициативи?

Да Не
и т.н. 

Анкетата беше насочена до всички щатни преподаватели в Нов 
български университет. Отговориха 124-ма преподаватели, или 28%. 

Бяха съпоставени имената на 40-те преподаватели от първата ан-
кета с имената от втората анкета на изявилите желание да се обучават. 
Съвпадащите имена от двете анкети оформиха фокус-групи от препода-
ватели.

Фокус-групите бяха поканени на серия качествени интервюта, къ-
дето в свободен разговор да се установят кои според тях са успешните 
практики, които прилагат в преподаването на студентите от новото хи-
лядолетие. Фокус-групите бяха разделени по професионални области: 
право, психология, изкуства, икономика и администрация, хуманитарни 
и социални науки, технически науки и архитектура. По този начин се 
избегна смесването на групи преподаватели с различен профил и специ-
фика в преподаването на различните курсове.

Установиха се два по-съществени факта: 
– преподавателите добре осъзнаваха и ясно споделяха кое в препо-
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даването им е по-особено и се харесва на студентите;
– заедно с това преподавателите имаха нужда да попаднат в среда и 

ситуация, където да разкажат за формите, които използват, за да получат 
оценка и подкрепа от колегите си, но и да споделят и заимстват добри 
практики.

„Крайната цел си остава винаги една и съща – познанията на сту-
дентите, но начините и средствата, чрез които ги постигаме, са неогра-
ничени“, пише Мариелен Ваймер (Weimеr, 2011) и това е напълно вярно. 
Няма как да се избегне запазване на същите форми и методи на препода-
ване, когато наблюдаваме поколение, което търпи бързо и всекидневно 
развитие. Студентите търсят идеалния баланс между прекараното вре-
ме, количеството получена информация и „ползите“, които могат да из-
влекат от тази информация.

В резултат на събраната информация от качествените интервюта с 
преподавателите бяха установени 5 тематични области: 

1. Първата се отнася до мотивацията за учене

Както е казал Сократ, „обучението е запалване на пламък, а не пъл-
нене на съд“. В последните години се забелязват все по-обезпокоителни 
тенденции в сферата на мотивираното учене на студентите в образова-
телния процес. Преподавателите все по-трудно задържат тяхното внима-
ние върху изучавания материал. Причините за тази липса на мотивация 
за учене и посещение на учебни занятия могат да са свързани със: 

• мотиви във връзка с учебния процес и получаването на знания 
(„не им е достатъчно интересно“, „необходимата информация могат да 
получат от Мудъл“, „от интернет“, „нямат достатъчен интерес към кур-
са“ и др.); 

• мотиви, свързани с методите на преподаване на преподавателите 
(„губят интерес към лекциите от начина на поднасяне на материала“, 
„студентите понякога са пасивни слушатели вместо активни участници“ 
и др.); 

• мотиви, свързани с личните качества и осъзнатост на студентите 
(„невинаги изборът е на самите студенти – някои следват желанието на 
родителите си“, „незряло кариерно ориентиране“, „липса на правилна 
програмна информираност“, „съчетаване на учене и работа“);

• мотиви, свързани с присъствието („задължително присъствие“, 
„незадължително присъствие“). Незадължителното присъствие води до 
ниска мотивация за посещение на лекции. Задължителното присъствие 
от своя страна води до бонуси в оценяването.
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2. Образната информация в помощ на преподаването

При условие че разглеждаме поколението Z, което е свързано с 
технологиите от най-ранна възраст, класическият линеен текст е все 
по-недостатъчен за студентите като източник на информация. 

• Прилагането на презентации с богат илюстративен материал е 
най-често използваното средство за преодоляване на този дефицит. 
Също така добре е всяка информация да бъде подкрепена и съпроводена 
с различни изследвания и визуални материали, видеоигри и симулации. 
Заедно с това преподавателите прожектират кратки филми по време на 
своите лекции, свързани с тематиката на преподавания материал.

3. Връзката между теорията и практиката е разбираемо 
съществено предимство на привлекателното обучение

Съвременна тенденция е университетите все повече да подготвят 
студентите си за пазара на труда, отколкото да ги обучават в чиста на-
ука. 

• Преподавателите са установили, че включването на практическо 
обучение в реална работна среда е от особено значение. Те го пости-
гат, като приобщават студентите към своя професионален и практически 
опит. Ако този опит за установяване на комуникация не е възможен, то 
тогава преподавателите създават симулации и измислят игри, в които 
студентите упражняват знанията си на практика. 

• Някои от преподавателите се отнасят критично и рестриктивно 
към смартфоните, като ограничават ползването им по време на лекции, 
но други са се досетили, че това, което е слабост, може да бъде използ-
вано като сила. Така по време на лекциите си те поставят задачи на сту-
дентите, в чието решаване ги стимулират да използват телефоните си.

4. Оценката е другият важен лост в ръцете на успешния 
преподавател

Така както оценяването е фокус в интереса на повечето студенти 
заради липсата на мотивация за учене, в същото време то е и основен 
труден момент за преодоляване между двете страни в обучителния про-
цес.

• Решенията, които споделят преподавателите, варират от пределна 
яснота в оценяването, заявена още на първата лекция, до разнообразие 
в различните подходи към формите на оценяване. По време на интер-
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вютата преподавателите споделиха за двете форми на оценяване – теку-
що (по време на семестъра) и оценяване по време на сесията, които са 
характерни за Нов български университет. Бяха споделени и различни 
идеи, които започват от самооценяването на студентите до включването 
и участието им в различни проектни дейности. Студентите се оценяват 
не само по постигнатия краен резултат, но и на различните фази от осъ-
ществяването на проектната дейност: екипна работа, спазване на сроко-
ве, делегиране на отговорности, комуникация и лидерство.

5. Личното отношение

В условията на нарастваща липса на емпатия в човешките отно-
шения и на запазване на дистанция приобщаването на студентите към 
усещането за общност с преподавателите се оказа последната по-голяма 
тема, върху която се фокусира събраната информация. 

• Нуждата от тюторство, от един вид родителско отношение, се от-
крои като особено важна за поколението Z. В изграждането на силна 
връзка със студентите – едновременно йерархична, но и подкрепяща, 
бяха единодушни присъстващите преподаватели.

• Доверието между преподаватели и студенти е също толкова ва-
жно, колкото и тюторството. Необходим е балансиран подход към поко-
лението Z, като не бива да се прекалява с голяма доза обгрижване, което 
да засили у тях очакването за специално отношение.

В резултат от проведените качествени интервюта и в пряк отговор 
от създалите се фокус-групи с преподаватели от Нов български универ-
ситет бяха селектирани 20 от тях, или 4,5%, които бяха привлечени като 
модератори и съмодератори във форума. Тяхното участие даде силен 
ефект върху останалите преподаватели за свободно включване в диску-
сиите.

В преподавателския форум „Как (да) преподаваш на студентите от 
новото хилядолетие?“ беше използвана следната структура на провеж-
дане, която може да се раздели на два етапа: подготвителен и същинско 
осъществяване.

Подготвителният етап включва: 
− дефиниране на теми за дискусии;
− инструкция към медиатор и съмодератори (осведомени препода-

ватели, подготвени по темата);
− разпращане на официални покани до всички преподаватели (не-

осведомени) за доброволно участие в дискусията;
− изготвяне на присъствен списък;
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− дискусия един път месечно.
Същинското осъществяване включва:
− откриване и насочване на дискусията в рамките на 10 минути от 

привлечените медиатор и съмодератор;
− преминаване към свободна дискусия с цел споделяне на работе-

щи практики от опита на всеки участващ преподавател;
− насочване на дискусията от медиатора и активно участие от съ-

модераторите;
− рефлексия върху теоретичните изводи от дискусията;
− закриване на дискусията.
Въз основа на разгледаните проблеми в тематичните области и на 

проведените разговори със селектираните преподаватели бяха изведени 
като най-належащи за обсъждане следните теми за дискусията на препо-
давателския форум:

1. „Поколения У и Z – характеристики, различия“ (имат се предвид 
студентите от тези поколения);

2. „Различни подходи при стартиране на курс „Съдържание и пред-
ставяне на достъпен език“;

3. „Образна информация в помощ на преподаването: презентации, 
филми, изображения, видеолекции“;

4. „Практическото обучение в учебния процес: казуси, симулации, 
терен, игри и Learning by Working“;

5. „Образователна мотивация“;
6. „Свобода в оценяването – възможности и граници“;
7. „Общуването със студентите: отношение, дистанция, доверие, 

диалог, емпатия“.
С натрупването на достатъчно информация и изводи от дискусиите 

се стига до изготвянето на общи стандарти и нагласи, към които препо-
давателите да се придържат в своя стил и форми на преподаване. Наме-
рението е през новата академична година 2019 – 2020 преподавателският 
форум да премине във финален вариант за разработването на устойчива 
обучителна програма за преподаване.

* * *

Поколението Z не познава света от времето преди интернет. Това 
качествено различно условие кара Марк Пренски (Prensky, 2001) още 
преди 18 години да го нарече „дигитално родено“, а поколението на пре-
подавателите – „дигиталните емигранти“. Заедно с това Пренски поста-
вя въпроса, как преподавателите да не обучават с „вчерашни“ и дори с 
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„днешни“ способи и методики, а с „утрешни“. Вариантите за това са 
два: студентите да научат нашия език или ние техния. Изборът на отго-
вор ще предопредели бъдещето на висшето, а и на другите степени на 
образование. И сякаш на този въпрос вече е отговорено – ние трябва да 
се научим отново да общуваме. 

Университетите са изправени пред сложна и многостранна ситуа-
ция, в която трябва едновременно да направят редица трансформации, 
често пъти революционни в методите на преподаване, оценяване и об-
щуване, но в същото време да запазят мисията си на места, в които се 
отглеждат елитни умове и се създава знание. Положителната страна е, 
че почти всичко, което трябва да се направи, вече е факт и се случва под 
една или друга форма.

Да преподаваш на студенти, родени в новото хилядолетие, остава 
голямо предизвикателство пред всички преподаватели. Предизвикател-
ството е как консервативни институции и умове, каквито са тези на по-
вечето университетски хора, да приемат тази нужна външна трансфор-
мация и за своя лична и вътрешна. 
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Резюме
В настоящия текст е разгледано значението на езика, ползван в психотерапев-

тичната работа, както и на създаващата се многопластова психична реалност, която 
би могла да бъде разпозната в психотерапевтичния процес при двуезичните и много-
езичните хора. Дадени са примери за значението на културния и лингвистичния фон 
на пациента и терапевта. Важно е да се каже, че успешното общуване през чужд език 
изисква както психични, така и социални и културни промени, заемайки значителна 
роля спрямо целите и успеваемостта на психотерапевтичния процес. В рамките на тек-
ста са представени примери от проучване и са направени авторски допускания спрямо 
причините за преминаването от един език към друг, без претенцията за изчерпателност, 
тъй като темата е необятна, а ценността от изследването ѝ е неоспорима.

Ключови думи: език, психотерапия, двуезичен, многоезичен

THE ROLE OF CHOOSING A LANGUAGE IN THE 
PSYCHOTHERAPEUTIC WORK

Ines Raycheva

Abstract
In this text I will examine the importance of the language used in psychotherapeutic 

work and the emerging multi-layer psychic reality that could be recognized in the psychother-
apeutic process of bilingual and multilingual people. I will give examples of the importance 
of the cultural and linguistic background of the patient and the therapist. It is important to 
say that successful communication in a foreign language requires mental, social and cultural 
changes, taking a significant role in the goals and success of the psychotherapeutic process. 
I will give examples of research and make my assumptions about the reasons for switching 
from one language to another without claiming exhaustiveness, as the subject is vast and the 
value of its research is undeniable. 

Key words: language, psychotherapy, bilingual, multilingual

Езикът и мисленето

Езикът е основно средство, позволяващо споделянето на вярвания, 
убеждения, нагласи, спекулации, събития, състояния и емоции – той е пря-
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ко свързан с интенционалността като важна черта на човешката разумност. 
Обект на изследване в настоящия текст ще бъде намерението, независимо 
дали е съзнавано, или не – по-точно намерението да се ползва или не опре-
делен език в определен контекст. 

Голяма част от човешкия социален свят е базиран на езика, но е важно 
да се отбележи, че независимо от тясната връзка между език и мисъл, меж-
ду език и намерение, това не означава, че няма мисъл и намерение без език. 
Музикалната мисъл например не изисква познаването на определен език, 
артистичната – също. Изразяването на такива мисли и намерения може да 
бъде визуално и слухово – през картини, изображения, звуци и мелодии. Ня-
кои примати и бебетата също показват способност да се справят със сложни 
проблеми, засягащи пространствената памет – тук отново можем да при-
познаем мисъл без език (Blackburn, 2017).

Ако приемем, че умението да се мисли с идеи и концепции е пре-
ди езика или независимо от него, от това може да следва, че единствената 
функция, която езикът може да има, е да направи тези идеи и концепции 
публични, споделими. Комуникацията изисква разбиране на връзката меж-
ду езика и света. Лайбниц пише, че „езиците са най-доброто огледало на 
човешкия ум“ (Blackburn, 2017), поддържайки идеята, че думите са възмож-
ни средства за изразяване на идеите и концепциите. Между различните ези-
ци безспорно има „дистанция“, като с това се има предвид, че казаното на 
един език може да бъде трудно за изразяването на друг. Тук стои въпросът 
до каква степен езикът влияе на мисленето? Дали можем да заключим, че 
единствената му цел е наистина да направи идеите споделими? 

В рамките на психотерапевтичния процес подборът на думите, които 
се ползват, и по-конкретно, които са ползвани в общуването, е от изклю-
чително значение и този подбор, съзнателен или не, следва да бъде обект 
на изследване и разбиране. Още Конфуций твърди, че „цивилизованият чо-
век е всичко, но не и невнимателен с онова, което казва“ (Blackburn, 2017). 
Привидните невнимателности (позволявам си такава промяна на думата) и 
случайности в общуването между двамата участници в психотерапевтична-
та двойка всъщност могат да бъдат мислени като несъзнавани съдържания, 
които могат да бъдат трансформирани в съзнавани съдържания, и тази тран-
сформация да бъде смислена и подкрепяща в психотерапевтичния процес. 

Майчиният език

Умението за интерсубективно разбиране и емоционалното развитие 
са основи, които всеки индивид получава благодарение на майчиния език 
(Stern, 1985). Той е закодиран още в най-ранното общуване между бебето и 
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обгрижващия го – използваните думи са от изключително значение за това 
ранно възприятие, тъй като се свързват с чувствата на гняв, любов, тре-
вожност, опасност и безопасност, както и с представата за себе си (Iannaco, 
2009; Mitchell, 1991). Става ясно, че опитите за вербално общуване още в 
най-ранно детство имат огромно влияние, което по-късно, в терапевтичния 
процес, би могло да бъде разглеждано като инструмент за постигането на 
определени цели.

Създаването на хипотезата на Сапир − Уорф (Sapir, 1929; Whorf, 1940) 
води до изводите, че езикът безспорно влияе на възприятието за света и че 
засяга както когнитивните процеси, така и организацията и ориентирането 
в заобикалящата среда, както и чувството за собствената идентичност.

Благодарение на невронауките вече е постижимо разбирането относ-
но начина на осъществяване на съхраняването и извличането на езиков 
материал в човешкия мозък. Крол и Стюарт (Kroll and Stewart, 1994) фор-
мулират твърдението, че двуезичните хора имат повече „пространство“ за 
съхраняване на думи от своя майчин език и по-малко за втория си език. 
Според техния модел научаването на думи на втория език първоначално 
се състои в изграждането на лексикални връзки с първия, което от своя 
страна осъществява концептуални връзки, съхранявани в концептуалната 
памет – с придобиването на опитност във втория език постепенно бива 
улеснен достъпът до концептуалната памет, която същевременно с това се 
увеличава, а между различните езици се създават нови връзки (Kroll and 
Stewart, 1994).

„Превключване“ от един език на друг

Билингвизмът, или двуезичието, е умението човек да общува свобод-
но на два езика (Clauss-Ehlers, 2006). В лингвистиката има термин, наречен 
„превключване на кода“ (Morrison, 2017), изобразяващ процеса на промяна 
на езика в рамките на водения разговор. Така смяната на езика може да има 
защитна функция – както да спомага за емоционално дистанциране от пре-
живяването, така и да доближава. Важно е да се спомене, че говоренето по 
теми, смятани за притеснителни и засрамващи, е описвано като „по-лес-
но“, когато бива ползван език, различен от майчиния (Santiago-Rivera & 
Altarriba, 2002). 

Превключването от един език на друг изисква не само лингвистична 
промяна, но носи със себе си и различна културна реалност: двуезични-
те и многоезичните хора прекрачват своеобразни бариери – те не просто 
мислят на друг език, но и мечтаят и чувстват чрез него (Kokaliari, 2011; 
Panayiotou, 2002). Умението да се говорят няколко езика играе роля при 
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способността за адаптиране към различна среда, за умствената гъвкавост, 
както и при формирането на идентичността (Lee & Kim, 2010). Подобно 
своеобразно превключване от един език на друг е сложен процес, който 
не може да бъде сведен единствено до граматични и семантични особе-
ности – изисква се работа и с асоциации и смисли, които нерядко водят 
до невъзможността за разбираем и ясен превод (Akhtar, 1999; Javier, 1989; 
Perez-Foster, 1992, 1996). Това личи при опитите за описване на емоцио-
нални състояния – ако са възникнали в ситуация, в която е ползван един 
език, често не могат да бъдат преведени със същата детайлност и точност 
на друг език (Schrauf, 2000). Така нерядко се губят детайли от опитността, 
а емоционалният интензитет се променя при превода и точно тази промяна 
е ключова – благодарение на възможността за употреба на друг език може 
да се създаде емоционална дистанция, която да помогне на пациента да 
посрещне собственото си вербално споделяне на травмираща ситуация. 

Налице е психична, културна, но също и социологична промяна при 
ползването на друг език – самооценката е пряко повлияна в контекста на 
ползването на езика: от една страна, от значение е научаването на нови 
думи и способността да се използват подходящо, а от друга – умението да 
се говори със съответния специфичен акцент, който буквално е музиката на 
езика (Grinberg & Grinberg, 1989). Пребиваването в различна култура дава 
умението за подходящ подбор на изразните средства в различните ситуа-
ции – без културните и социологичните познания налице е невъзможност 
за разбиране и приобщаване. Загубата е неимоверна част от процеса на 
превеждане от един език на друг, защото липсва абсолютна идентичност 
между два езика (Kokaliari, 2011).

Друга причина за превключването от един език на друг може да бъде 
наблюдавана при имигранти – възможно е те да идеализират държавата, 
културата, езика, към които се адаптират, като в същото време смятат род-
ните си езици за „лоши“ или обратното. Това крайно разцепване на „до-
бро“ и „лошо“ би могло да бъде повлияно с превключването от един език 
на друг, тъй като то може да има интегриращ ефект спрямо представата на 
човек за двете различни места. Именно затова е необходимо терапевтът да 
разбира и припознава тази потребност у своите пациенти (Hill, 2008; Perez-
Foster, 1998).

Идентичността през призмата на различните езици

В психотерапията на двуезичните пациенти се налага да ползват зна-
чително повече когнитивна енергия, за да могат да преведат опита си – не-
рядко това води до опростяване и дори до сериозни промени в хода на спо-
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делянето (Perez-Foster, 1998; Stavans, 2003; Tummala-Narra, 2001). Всеки 
различен език, който човек ползва по време на терапията си, следва да се 
разглежда от терапевта като шанс за общуване с друга негова част, с друга 
идентичност на самия пациент, през която той преживява самия себе си по 
един различен начин (Amati-Mehler, Argentieri, & Canestri, 1993; Tummala-
Narra, 2001). „Тези, които са двуезични, живеят в „дуална психична реал-
ност“, където всеки език представя различна разновидност от обектните 
отношения, интернализации на его-граници, вътрешни и външни структу-
ри, различни системи на привързване“ (Perez-Foster, 1996, р. 99). 

Тълкуването на ползването на различни езици в терапевтичната 
практика може да бъде многопластово – понякога е опит за дистанция, 
за емоционално отчуждаване, служещо като защитен механизъм (Bowker 
& Richards, 2004; Javier, 1989; Rozensky & Gomez, 1983; Tummala-Narra, 
2001). Пример за това могат да бъдат травматични опитности, възникнали 
в ситуации в родината, при които е ползван родният език. Ако интензив-
ността на преживяното е била изключително силна, тогава е много по-ве-
роятно спомените да са достъпни за споделяне на същия този език (Javier, 
1989). В такъв случай смяната му при споделянето би могла да се разбира 
като опит на пациента да се дистанцира емоционално от преживяното, 
дори да потисне спомена. И обратно – ако все пак ползва родния си език, 
на който травмата е възникнала, възможно е не само да достигне, но и 
да преработи свои потиснати спомени много по-ефективно, отколкото на 
друг език (Amati-Mehler et al., 1993; Bowker & Richards, 2004; Javier, 1989; 
Kokaliari, 2011; Schrauf, 2000). Тук следва да очертаем и една възможна 
опасност – ако терапевтът не разбира майчиния език на пациента, е риско-
вано да го покани да направи споделяния през него, защото това може да 
резултира в „потенциално наводняване“ (Paradis, 2008). Използването на 
първия език от страна на пациента може да е знак за позитивен пренос – 
да означава, че той има доверие и е в готовност да преработи свои травми, 
разкривайки автентичността си (Perez-Foster, 1998).

Забелязва се използването на език, различен от майчиния, в опит на 
пациента да се свърже с отхвърлени части от себе си, с онова, което иначе 
би си забранил да сподели, покаже и дори приеме, ползвайки своя роден 
език. Затова в такива ситуации той (езикът) бива „изоставен“ и заменен 
(Lijtmaer, 1999). За пример можем да дадем темите, свързани със сексу-
алност или агресия, при чието обсъждане потърсилият терапия може да 
изпитва неудобство и срам или дори да няма езиковите средства на своя 
роден език, за да изрази желаното. (Конкретни примери ще бъдат дадени 
по-късно в текста, за да проличи какво се има предвид.) В такива моменти 
чуждият език може да играе ролята на своеобразно отделно пространство, 
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което има лекуващи свойства (Lijtmaer, 1999) благодарение на емоционал-
ната дистанция, която създава.

Ползването или не на роден език може да разкрие важни детайли, 
но също и да доведе до т.нар. терапевтични руптури, поради това, че влия-
нието му върху взаимоотношенията между терапевт и пациент е значител-
но (Akhtar, 1999; Comas-Díaz & Jacobsen, 1991; Javier, 2007). Понеже при 
многоезичните индивиди различни идентичности могат да личат през из-
ползването на различни езици, това би означавало, че тези идентичности 
(на участващите в терапевтичния процес) общуват една с друга, от което 
следва, че в това общуване могат да се наблюдават промени на базата на 
сменянето на езика. Предлагането от страна на психотерапевта за общува-
не през майчиния език е значим жест със силно влияние – това е покана, 
която отваря възможност на пациента да разкрие с откровеност своите 
културни разбирания и ограничения (La Roche, 1999). Думите, като „лю-
бов“, „омраза“, „страх“, които изразяват емоционалност, имат по-голямо 
влияние, когато са ползвани в общуването на родния език – това се дължи 
на т.нар „кодиране“ и „съхранение“ на първия език в паметта (Santiago-
Rivera and Altarriba, 2002).

Изучаването на чужд език можем да приемаме не само като запом-
няне на нови думи, но и като умение да се чувства през тези думи и кон-
цепции по един съвсем нов и различен начин (Leavitt, 2010). Културата и 
историята, които един език неминуемо носи със себе си, водят и до откри-
ването на нови психични хоризонти през възможната промяна на иден-
тичността на човека, както и влияят на начина, по който той започва да 
възприема себе си и света. Тук, разбира се, налице е и естественият про-
цес на съзряването, на срещата със самия себе си благодарение на срещата 
с всеки един отделен друг.

Трансферът между пациент и терапевт е силно повлиян от езика, 
който ползват, както и от културните прилики и отлики помежду им. Раз-
личните държави, съответно култури, традиции и езици, с които всеки (и 
терапевтът, и пациентът) встъпва в терапевтичния процес, играят важна 
роля във формирането на преноса помежду им, което може да доведе и до 
недоверие и враждебност към самия терапевт (Akhtar, 1999; Comas-Díaz 
& Jacobsen, 1991; Roland, 1996). Пример за това е терапевтична двойка, в 
която терапевтът е роден и работещ в съответната държава, а пациентът 
е имигрант. Така пациентът може да пренесе отношението си към ново-
то място, към което е адаптиращ се, към своя терапевт – напрежението, 
гневът биват припознавани в личността му. Поради близостта, която се 
създава в такива отношения, интензивността на чувствата се увелича-
ва – за това допринася и евентуалното идеализиране на вече напуснатия 
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дом в комбинация с усещането за тъга и загуба (Akhtar, 1999; Grinberg & 
Grinberg, 1989). Понякога налице е обратното – силна идеализация, насо-
чена както към новото място на живеене, така и към избрания терапевт 
(Lijtmaer, 1999) Тази фантазна представа за променящия се живот – про-
мяна, която новата държава носи неразривно със себе си, повлиява отно-
шението на пациента, така че той може да вижда терапевта като успял и 
реализирал се на това фантазно и желано място и именно поради това като 
надежден и желан.

Ако фонът, от който участниците в терапевтичната двойка идват, е 
еднакъв (лингвистичният, но и културният), това може да породи както 
завист у пациента, така и възхищение към личността на терапевта заради 
неговия успех в новата държава и справянето с преодолените трудности 
(Comas-Díaz & Jacobsen, 1991). Пациентът несъзнавано може да пренася 
своя опит върху терапевта, фантазирайки неговия образ като вече справил 
се със същите или подобни своеобразни изпитания, което го поставя в 
позиция на подходящ и желан. От друга страна, ако у пациента са налич-
ни завист и чувство на предателство, на вина към родината, той отново 
несъзнателно би могъл да ги прехвърли върху образа на своя терапевт, 
дистанцирайки се от тях, като по този начин отхвърля личността на те-
рапевта или части от нея, за да се справи със собственото си вътрешно 
напрежение.

Изборът, както и промяната на ползвания език в хода на процеса, 
са смятани за клинично значими от всички интервюирани в проучване 
общо 10 многоезични терапевти, практикуващи в Северна Америка на два 
и повече езика (Kokaliari, Catanzarite & Berzoff, 2013). Техните клиенти 
използват родния си език, когато споделят травмиращи събития от ранния 
си живот, и според наблюденията на специалистите това не би било на-
пълно осъществимо на чужд език. 

Възниква въпросът, дали е безопасно да се ползва език, непознат 
на терапевта? Според някои от участниците това може да бъде рисково, 
защото клиентът би могъл да се почувства разстроен и превъзбуден, при 
което да възникне трудност при овладяването и разбирането на случилото 
се в рамките на терапевтичната среща. Все пак четирима от интервюира-
ните специалисти подкрепят използването на неразбираем за тях език в 
терапевтичния процес, като научават превода в последващ разговор, със-
тоящ се в същата среща. Те намират ценност в изговарянето на самите 
думи – според тях това действа освобождаващо за пациента (Kokaliari, 
Catanzarite & Berzoff, 2013). В такова общуване обменът е различен – то 
може да се разбира и като общуване със себе си. При този обмен може да 
проличи с кого всъщност общува пациентът в своята фантазия (на кого 
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иска да сподели, но е в невъзможност да го направи), моментна или не. 
Инвестирането на психична енергия в този образ в тази ситуация би могло 
да се приеме за значимо и предполага да бъде изследвано. В общуването 
през език, неразбираем за терапевта, може да има и друга ценност – ако 
за пациента този език е емоционално наситен, то ползвайки го, той има 
възможност да изрази моментните си състояния, както и своите спомени, 
наситени с чувства по по-автентичен начин, а мелодията на езика, интона-
цията, както и езикът на тялото да предадат много ярко това. 

Според участниците в споменатото проучване колкото по-къс-
но индивидът научи и започне да ползва чужд език, толкова този език е 
по-слабо емоционално наситен и „представя по-интелектуални страни“ 
от човека (Kokaliari, Catanzarite & Berzoff, 2013). Поради това, ако трав-
мата е възникнала в детството, а езикът е научен значително по-късно, е 
вероятно трудността да бъде изразена травмата през него да е значително 
по-голяма.

Езикът дава възможност за различна идентификация – „мисля, че 
някои от нас имат определени образи, които оживяват в зависимост от 
езика, който ползваме“ (Kokaliari, Catanzarite & Berzoff, 2013, р. 12). За-
бележително е как благодарение на уникалността на всеки език наистина 
могат да бъдат изразени именно такива различни образи – с използване-
то на жестовете, интонацията, специфичните възклицания, характерни за 
всяка отделна култура. Промяната на езика в психотерапевтичния процес 
несъмнено влияе на неговата динамика – очакването на пациента често 
е да бъде разбран напълно и това личи още по-силно, когато говорим за 
емигрант, който работи с психотерапевт от същата култура и език. Тогава 
„трансферното желание да бъде напълно отразен“ (Kokaliari, Catanzarite 
& Berzoff, 2013, р. 13) поради това, че е невъзможно за осъществяване, ве-
роятно довежда до пробив в доверието и до разочарование. Според някои 
специалисти в изследването споделянето на общ майчин език довежда до 
твърде голяма близост и дори до силното желание на пациента да отхвър-
ли терапевта.

Примери от практиката

Такъв пример е случаят с млада жена, дъщеря на емигранти, родена 
в Русия, отраснала в Италия, учила в британски университет във Франция 
(Gire, 2016). Отразеното от психотерапевта разцепване на нейната лич-
ност, подкрепено от многоезичното общуване, изиграва решаваща роля в 
отношенията терапевт − пациент. След предложение от страна на терапев-
та да работят на майчиния ѝ език – руският, който тя не ползва активно от 
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дете, възниква голямо напрежение у терапевтичната двойка, чиито учас-
тници са многоезични, при това споделящи едни и същи езици. Руският 
е езикът, през който терапевтът вероятно има най-ясен и директен достъп 
до детското ѝ „аз“, италианският пък − до образа ѝ от тийнейджърството, 
а английският − до нейната развиваща се зрялост. Общуването през всеки 
един от тези езици, можем да предположим, би довело до своеобразна 
„покана“ на всеки един от нейните психични образи. Примерът завършва 
с това, че пациентката повече не се връща при терапевта, което по негова 
преценка е резултат от неудържимото напрежение, причинено от общува-
нето на майчиния ѝ език. „Какво щеше да се случи, ако бяхме ползвали 
английски за терапията? Може би щеше да се чувства по-малко разкрита. 
Когнитивното убежище на този „неутрален“ език може би щеше да ни 
позволи да продължим напред. Английският, в края на краищата, беше 
свободен от всякакъв ранен травматичен опит в нейния случай. Можеше 
да ѝ предложи безопасното и поддържащо пространство, толкова необхо-
димо в терапията“ (Gire, 2016).

Двама от участниците в проучването сред общо десетимата специа-
листи, работещи с двуезични и многоезични пациенти, отбелязват нещо 
твърде важно – понякога езикът не позволява травмата да бъде изказана 
вербално. За пример е даден виетнамският език, тъй като във виетнамската 
култура не е възможно да бъде изразено споделянето за домашно насилие 
– на практика липсват думи за това. Такъв е и случаят с китайските език 
и култура, затова се налага пациентът да споделя на друг език, за да може 
да изрази случилото се, ако става дума за домашно насилие (Kokaliari, 
Catanzarite & Berzoff, 2013.) Пример за това, че не само културните раз-
личия оказват влияние върху езика, но и религията, е Тибет. В тибетската 
култура травмата се разглежда като страдание, което е заслужено, заради 
опит в минали животи – това е език, неразривно свързан с религиозното. 

Друг път са налице неудобство и срам поради характера на споде-
лянето, когато чуждият език е чувстван като безопасен път за изразяване. 
Спрямо теми за сексуалността и сексуалната ориентация двуезичните и 
многоезичните хора често (според шестима от терапевтите в проучването) 
предпочитат да ползват език, различен от родния си. Този акт е разпоз-
нат като облекчаване на „свръх Азовата тревожност“. В начина, по който 
страданието е тълкувано в различните култури, се забелязват сериозни 
разлики – в някои е представено като смислено и изграждащо, а в други, 
например в американската – като „нещо“, което трябва да бъде елимини-
рано (Kokaliari, Catanzarite & Berzoff, 2013.)

Един от участниците в изследването споделя, че думите на майчиния 
език, поради това, че са първи, оставят дълбок емоционален отпечатък и 



197Ролята на избора на език в психотерапевтичната работа

всъщност няма как да бъдат преведени, носейки същия интензитет. Лю-
бопитно е да се наблюдава общуването между майка и бебе, пеенето на 
песни и издаването на звуци като форми на общуване. Така майката може 
да успокоява и приспива детето си и сякаш „смила“ опита му вместо него. 
Това е процес на трансформация – онова, което разстройва бебето, бива 
поемано от майката, която го променя и връща обратно под формата на зву-
ци, които всъщност са кодиращи, поради това, че остават в емоционалната 
памет. Всички терапевти, участващи в проучването, отбелязват, че когато 
клиентите им ползват своя роден език, успяват да предадат чувствата и 
състоянията си по-ясно и освен това по-често онагледяват сензорни впе-
чатления, като миризми и вкусове (Kokaliari, Catanzarite & Berzoff, 2013).

Участник в същото проучване разказва за своя клиентка италианка, 
живееща в Америка и ползваща основно английски език през по-голяма-
та част от живота си. На 93 години, умирайки, тя започва да се връща 
към родния си език, включително към специфичния акцент на региона, в 
който е живяла като дете: „Тя казваше, че ѝ е студено, сякаш говореше на 
своята майка“ (Kokaliari, Catanzarite & Berzoff, 2013, р. 1).

Описан е случай на психоанализа с германка, която през Втората 
световна война заживява в Америка и научава английския като втори език. 
Любопитното е, че в началото на психоаналитичните сеанси тя отказва да 
говори на родния си немски език, а когато по-късно това се осъществява, 
достига до чувството на тревожност, зародено в нейното детство и дъл-
жащо се на травмиращите събития, които преживява по време на войната 
(Clauss-Ehlers, 2006).

Консултантът и психолог Надя Никитин споделя личния си опит 
като двуезичен пациент – опит, който сега ѝ служи в собствената прак-
тика. С англоговорещия си терапевт рядко споделяла за периода, преди 
да напусне родната си страна Сърбия, за своето детство и отношенията 
с родителите си, но когато го правела, преценявала споделянията си като 
по-рационални и обективни, по-зрели. Споделянето през чужд език я от-
далечило емоционално от спомените ѝ и по-късно тя си дава сметка, че 
несъзнавано е опитвала да ги приспособи към друга културна перспек-
тива, както и че отчита, че се е „загубила“ в превода едва когато години 
по-късно започва терапия на майчиния си език – сръбският (Nikitin).

Доктор Диана Дяконова-Къртис, която е имигрант и има богат опит с 
двуезични пациенти, дава пример с руската дума „моска“, чието значение 
е комбинация от меланхолия, копнеене и носталгия – в английския език 
липсва еквивалентна дума, която може да я замести. Споделя, че думите 
„боль, печаль, злость“ я докосват несравнимо по-силно от преводните на 
чужд език (Diakonova-Curtis, 2016).
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Фройд коментира собствения си опит с имиграцията към Обедине-
ното кралство през Втората световна война така: „Езикът, с който сме жи-
вели и мислили никога, няма да може да бъде заместен с друг, независимо 
от всичките ни усилия“ (Цит. по: Urdang, 2016, р. 156). Загубата на езика 
е загуба на едно от средствата, чрез които още в ранна възраст човешко-
то същество се научава да общува със заобикалящия го свят; той е мост, 
благодарение на който се осъществява обмен, позволяващ на индивида да 
бъде разбран и да разбере на свой ред (Nikitin).

Става ясно, че за психотерапевтите е значимо разбирането на роля-
та, която играе езикът в терапевтичната динамика при двуезичните и мно-
гоезичните хора, като, разбирайки го, биха могли да успеят да го ползват 
като допълнително средство в работата си.

Ползването на няколко езика би могло да послужи ефективно, до-
принасяйки за чувството на безопасност и сигурност. През език, разби-
раем и за двамата участници, но различен от майчиния език на пациента, 
могат да се правят споделяния на теми, които иначе носят свръхазово на-
прежение, потенциално изразено в тревожност, неудобство, страх, срам. 
Хоризонтът, който всеки език отваря със своите различия, е силен способ, 
който може да бъде ползван успешно и смислено в психотерапевтичния 
процес. Така нареченото „превключване“ от един език на друг също след-
ва да се извършва с особено внимание и такт, с рефлексия върху промени-
те, които настъпват. Тъй като различният език представя различна иден-
тичност, то можем да допуснем, че различни психични наличности ще 
могат да бъдат достъпни за изследване, разбиране, приемане, лекуване – а 
това са възможни и необятни за откриване хоризонти.
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ОТНОСНО ОТДАВНАШНИЯ КОЛЕГИАЛЕН 
„ПСЕВДОДИСПУТ“ КОЕ Е ПЪРВОТО ЗВЕНО  

ПО ПСИХОЛОГИЯ В БАН

проф. Любомир Георгиев, проф. Искро Косев, проф. Любен Десев

Резюме
Това е един „формален“, но и значим „историко-психологически“ въпрос: „Кое 

е началното институционално звено по психология в БАН?“ От написаното от три-
ма психолози в тази науковедска статия се вижда, че то е конституираната от чл.-кор. 
Г. Д. Пирьов самостойна секция „Психология и дефектология“ в Педагогическия ин-
ститут на БАН, където те тримата са работили. Обратно е виждането − в Централ-
ната лаборатория по психология и в създаден от нея наш Институт по психология, 
днес департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека 
в БАН, – че ЦЛП е академичното „първо/начало“. То очевидно е неточно и заслужава 
да се преосмисли. В статията са обосновани и „пристрастно“ научно новите и съзида-
телни роли и заслуги на проф. Здрава Иванова. Другите отлики са неволно създавани. 
Пак, не и легитимно, и при откриването на VIII конгрес през 2017 г. се каза, че ЦЛП е 
„първоосновател“? Ние сме правили отдавна колегиални опити да възстановим почи-
тта към общите ни предци, но не сме успявали!

CONCERNING THE LONG-STANDING COLLEGIAL 
DISCUSSION WHICH WAS THE FIRST UNIT OF 

PSYCHOLOGYWITHIN THE BULGARIAN ACADEMY OF 
SCIENCES (BAS)

prof. L.S. Georgiev, prof. I. Kosev, prof. L.N. Desev

Abstract
It is a ‘formal’ but also a significant historical-psychological issue. Which was the 

primordial institutional unit of psychology in the BAS? Thispaper gives facts from the three 
authors psychologists who witness that the first psychological unit was founded by Professor 
GenchoPiryov as anindependent Sectionof Psychology and Defectology within the Institute 
of Paedagogics of BAS. The three authors have worked in it. The opposite view that the 
Central Laboratory of Psychology, (later Institute and now Department of Pssychology 
at BASheaded by Professor ZdravaIvanova) was the first psychological unit is obviously 
incorrectand needs to be revised.

Встъпителни думи

Пишем по повод 50-годишнината на Дружеството на психолозите 
в България (ДПБ) и за тези, които „знаят“ историята на Българската ака-
демия на науките (БАН).
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Това е измислен/изкуствен и парадоксален спор, наложен необос-
новано и то настойчиво от страна на нашите по-млади колеги, които 
ние, авторите на този текст, уважаваме − нещо, което сме засвиде-
телствали към тях много пъти. 

Ние осветляваме с дати „виждането“, че НЕ създаването на Цен-
тралната лаборатория по психология (ЦЛП) във и към Единния център 
по философия и социология (ЕЦФС) към БАН през 1973 г. е и „първото 
академично звено по психология“, защото ние тримата, 10-ина години 
преди 1973 г. (през 1961, 1964 и 1966 г.) сме постъпвали и сме били 
научни сътрудници в друга научна структура, СЪЩО по психология 
в БАН, която очевидно предшества с над 15 години ЦЛП. Но нашите 
по-млади опоненти (колеги и приятели) настояват на обратното вижда-
не – че те са в „началото на академичната психология“. Всичкото това в 
никакъв случай не е в състояние да ни „разделя“ или „противопоставя“!

Създаването на ЦЛП към ЕЦФС безспорно беше знаменателен 
факт и плодотворно научно събитие, които всички ние обичаме профе-
сионално и личностно, което сме сигурни, че споделя и цялата ни психо-
логическа общност. Защото тя не беше някаква куха и „бюрократична“ 
структура, а ИНОВАЦИЯ. Благодарение главно на проф. Здрава Ивано-
ва ЦЛП се превърна в „ареал“ на млади психолози, голяма част от тях 
не само ерудирани (знаещи), а и креативни млади научни работници. 
Това директорът на ЦЛП осъществи благодарение, че преподаваше в Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски“ и имаше усет, нагласа да 
открива и привлича способни, някои и талантливи колеги. За това под-
помогнаха изявеният учен проф. Ануш Силгиджиян и мнозина други...

Ние тримата, ваши по-възрастни колеги и приятели, ще ви спо-
делим накратко наши преживявания и вълнения като млади психолози 
(а сега двама от тях и почти 90-годишни) от приемането ни тогава за 
изследователи, в разни години чрез научни конкурси, в едно по-старо и 
отдавнашно академично звено. То беше също самостоятелно обособе-
но, със своя отделна научна колегия и заварена от нас научна структура. 
Веднага ще уточним, че ние тримата не претендираме, че сме конститу-
енти на тази „по-стара“ академична научна единица. Тя бе формирана 
ПРЕДИ НАС тримата!

Годината на постъпване в БАН (в секция „Психология и дефек-
тология“) за проф. Георгиев бе 1961-ва, за проф. Косев – 1964-та, и за 
проф. Десев – 1966-а. Ние и тримата бяхме приети там колегиално, 
не от друг, а и от тогавашния доцент Здрава Иванова! Естествен е въ-
просът, защо над 15-годишната научна дейност (преди 1973 г.), в друга 
по-стара научна структура, пак в БАН, на самата проф. Здрава Иванова 
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се заличава, забравя, пренебрегва? Сякаш и тя (да оставим другите ко-
леги) се занимава с психология в БАН от 1973 г.?

През 2013 г. имаше научна конференция за честване на „40 го-
дини НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ в БАН“. Миналата 2018 г. − наново 
научна конференция за „45 години ПСИХОЛОГИЯ в БАН“. Ето защо 
губим сили за този колегиален „тест“!

Предшестващата ЦЛП самостойна академична „единица“ е съз-
дадена от чл.-кор. Г. Д. Пирьов с името секция „ПСИХОЛОГИЯ и ДЕ-
ФЕКТОЛОГИЯ“ и е имала три научни групи: едната по педагогическа 
психология с водещ проф. Пирьов; втората по трудова психология на 
тогавашния доц. Здрава Иванова; и третата по социална психология на 
ст.н.с. Д. Йосифов; плюс специалист-статистик Бъзовска за стохастич-
на обработка на данни.

Не е без значение, че именно от научния състав на това по-ста-
ро психозвено в БАН един от ръководителите на научните му групи 
доц. Здрава Иванова бе предложена от ЕЦФС на БАН да учреди и ръко-
води бъдещата ЦЛП. Самата тя взе със себе си и бившия свой „редовен 
аспирант“, вече хабилитиран, И. Косев, който бе определен и избран от 
НС на ЕЦФС за научен секретар на ЦЛП (което не значи, че И. Косев 
е „учредявал“ ЦЛП, опазил ни Бог). Той, без прекъсване от 1964 до 
1999 г., заедно с проф. Иванова работеха до пенсионирането си все в 
ЦЛП и в нейния „правоприемник“, вече закрития „Институт по пси-
хология“ (ИП) на БАН, който днес представлява пак самостоен и пр. 
департамент „Психология“ към Института за изследване на човека и 
населението − БАН (ИИЧН). Закриването на Института по психология 
е може би едно недалновидно „решение“ на Президиума на БАН!? И 
ние го допуснахме! 

Тук сме длъжни да направим и друго съществено уточнение и ис-
торико-науковедско допълване, което незнайно за какво по-младите и 
обичани от нас надарени колеги също пренебрегват, въпреки че добре 
си го спомнят, някои и съдбовно – какво че преди ЦЛП и паралелно с 
нея продължи да съществува и още едно „трето“, силно психологиче-
ско звено в БАН.

Тази втора по ред научна структура в БАН, респективно и в ЕЦФС, 
беше секцията на нашия колега проф. Минчо Драганов по социална 
психология от състава на Института по социология на БАН. Ние от 
ЦЛП се водехме към този Институт и често се срещахме с проф. Драга-
нов, а по-късно и с Велина Топалова и др. Тогава? ЦЛП се оказа... трети 
пореден „топос“!!! Възможно е да е имало и други, в забрава, психоло-
гически структури в БАН?
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Едва ли сегашните наши колеги и приятели от департамент „Пси-
хология“ са забравили всичко посочено дотук, защото в лични и пуб-
лични разговори то е споделяно, често с тях и в Научни съвети! Дори 
във вестника на младите психолози (включително на студентите) по 
този проблем имаше интервю с тогава 90-годишния в онези дни чл.-
кор. Г. Д. Пирьов – и той беше категоричен, че не ЦЛП е „начало на ин-
ституционното битие на психолозите в БАН“. За разговора има и статия 
във вестника. Запазена и днес!!! Но те, младите, наистина необяснимо 
и на конгресите през 2017 и 2018 г. „пак и пак“ настояват все на своето 
„чудно“ мнение, че са някакво „въобразено“, само от тях, „академично 
пред/начало“.

 И дори организират „юбилейни“ конференции, издават томове 
със силни текстове, посветени и на това „илюзорно начинателство“, 
което не ни принадлежи на всички „нас и ние“, които бяхме в ЦЛП 
– така добре единени с проф. Иванова. Първи са чл.-кор. Пирьов, 
проф. Драганов и проф. Иванова.

Тук спомняме поучителни мъдрости: „Една висока планина не 
пречи на други да бъдат също високи“. И на Учителя Христос: „По 
плодовете им ще ги познаете“. И на родения в Русчук нобелист Елиас 
Канети: „Надпреварата помежду ни има смисъл, след като ни няма“. А 
от „другаде“ идвали?!... jalousie – > зависти – > и „войни“...“ по думите 
на папа Франциск (2016 г.).

Следват откровените спомени на проф. Георгиев, проф. Косев и 
проф. Десев.

 
Спомени на професор д.пс.н. Любомир Стоев Георгиев
член на ръководството на Съюза на учените в България,

председател пети мандат на секция „Педагогика и психология“

В 1957 г. чрез успешен конкурс в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ бях изпратен от Министерството на просвета-
та за аспирант в Русия – в гр. Москва. В Московския държавен универ-
ситет „М. В. Ломоносов“ ме посрещнаха радушно и ме ориентираха да 
правя дисертация под ръководството на видния руски психолог Петър 
Яковлевич Галперин. Той познаваше и ползваше в оригинал (на различ-
ни езици) психологически трудове на много автори. Високо ценеше на-
учното творчество на Ж. Пиаже. В интервю пред кореспондент на спи-
сание Estudios de psihologia, публикувано във „Вестник на Московския 
университет“, серия 14, Психология, № 4, 1992 г., Галперин заявява: 
„Смятам Ж. Пиаже за най-изявен (голям) психолог на съвременността. 
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Негова особена (непреходна) заслуга е създаването на батерии от за-
дачи, при решаването на които се разкриват характерни особености на 
психическата дейност на детето в последователните етапи на овладява-
не духовната култура на обществото“. 

Галперин ме насочи да се заема с решаването на проблема за „фор-
миране на понятие за число у деца от предучилищна възраст“. Поиска 
да проверя доколко в процеса на обучението те стигат до развитие на 
правилно математическо мислене, какви грешки допускат, на какво се 
дължат и как да се осигури пълноценно обучение. Достъпно ми обясни, 
че понятието за число отразява количествено отношение към известна 
мярка. Ако то отсъства или е недостатъчно застъпено, се пораждат ре-
дица слабости. 

Предстоящата задача ме вдъхнови и започнах да съставям зада-
чи за констатиращото, а след това, насърчаван от ръководителя си, и 
за формиращото обучение. Резултатите обосноваха необходимостта от 
нов подход в педагогическата практика. Подготвената от мен дисер-
тация за доктор (кандидат на педагогическите науки) единодушно бе 
приета при защитата. По предложение на Катедрата по психология към 
Московския държавен университет бях оставен още една година в Ру-
сия, за да съдействам за внедряването на постиженията от дисертация-
та в системата на предучилищното образование. 

През 1961 г. се завърнах в Родината и чрез конкурс бях назначен 
за научен сътрудник в секция „Психология и дефектология“, която се 
ръководеше от чл.-кор. проф. Генчо Пирьов и ст.н.с. Здрава Иванова. 
Впечатлиха ме организираната и осъществявана от тях експериментал-
на работа в областта на образованието; изследванията за психическото 
развитие на деца от различни възрасти; за факторите, които благопри-
ятстват и пречат на развитието, както и за необходимите подходи, които 
помагат. Попаднах в дружелюбна, толерантна, взаимно подпомагаща и 
насърчаваща научна среда.

Секцията бързо растеше. Попълваше се с опитни и млади, талант-
ливи психолози. Тук бяхме Димитър Йосифов, който с душа и интелект 
беше отдаден на проблемите на социалната психология; д-р Стефан 
Стамболиев, задълбочаващ се в областта на учебния процес; д-р Мар-
гарита Бабанова, изследваща личността на деца и ученици; д-р Людми-
ла Генева, изучаваща отношенията в различни възрасти и колективи; 
д-р Любен Десев, посветил се на въпроси на педагогическата и общата 
психология; д-р Искро Косев, захванал се с нови и актуални за времето 
въпроси на състезателно начало в живота на ученически и трудови ко-
лективи (съревнование); д-р Димо Йорданов – инженерна психология. 
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През годините Педагогическият институт към БАН беше прех-
върлен към Министерството на народната просвета и получи ново име: 
„Научноизследователски институт по образованието“. Пред Института, 
включително пред научните сътрудници в секция „Психология и дефе-
ктология“, възникваха нови задачи, свързани с развитието на средното 
и висшето образование у нас. Научните сътрудници участваха активно 
и творчески в решаването им. Осъществяваха самостоятелно и в групи 
изследвания. Публикуваха трудове (книги, студии и статии) в педагоги-
ческия печат, в „Известия на Института“. 

 В Секцията ускорено се увеличаваше броят на научните сътруд-
ници. В неговия състав, освен назованите психолози, са се трудели още 
А. Балтаджиева, Ж. Борушкина, Р. Величкова, С. Джонев, Л. Дукова, 
Й. Иванчев, М. Иванова, Г. Инджова, Г. Маджаров, Н. Стойчев, Пл. Кал-
чев, Н. Камбурова, Ст. Минкова, Св. Николова, Вл. Радулов. П. Хоро-
зова.

 Научноизследователският институт по образованието в голяма 
степен следваше да поеме възникващите отговорности. Секцията с 
психолози имаше грижата да преценява и свързва възможностите на 
децата и учениците с развиващи дейности. Показател за справяне бяха 
положителните оценки на все повече учители и родители от страната, 
които по желание се включваха в осъществяваните експериментални 
инициативи, както и удовлетвореността на децата. Важната роля за на-
учните сътрудници, сред които и психолози, предстоеше при премина-
ването към петдневна учебна седмица в детските градини и училищата. 

В обновителните процеси секция „Психология и дефектология“ 
натрупваше опит. Придобиваше авторитет както в страната, така и из-
вън нея. Неслучайно тя имаше водещи функции в някои от междуна-
родните семинари (по проблеми на началното образование и др.). На-
учните сътрудници от Секцията участваха в международни форуми, 
обменяха и се обогатяваха с научни знания, опит и израстваха в тези 
взаимодействия.

 През 1976 г. бях избран за ръководител на Секцията. От 1977 г. − 
зам.-директор на Института, а от 1978 до 1989 г. – директор.

Въпреки значимите постижения на Научноизследователския ин-
ститут по образованието през 1993 г. той беше закрит. Научните сътруд-
ници се разпръснаха в търсене на поприще за материално осигуряване. 
Немалко от тях загубиха от своята квалификация, което ги ощети, но 
се отрази неблагоприятно и върху развитието на родното образование. 
Вместо възход сега справедливо се констатират в него съществуващи 
неблагополучия.
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Отделни спомени от професор Искро Косев като редовен аспирант 
(докторант) в БАН (1964 – 1967 г. и по-сетне)

 
Този мой разказ (или както се казва днес „наратив“) ще споделя 

колегиално, в личен „план“. А наред с това и професионално, като пси-
холог. То едното се прелива в другото. Пък и свикнах, неволно, да пиша, 
видите ли, „есеистично“!

В живота ми като професионал психолог (учител и изследовател от 
1954 г. до днес, 2019 г. − над 65 години) има три периода: 

Първи: опити на терен (1955 – 1963), с написана първа книга; като 
учител 5 години и 3 години директор на гимназия-интернат.

Втори: аспирант в БАН (1964 – 1967) и научен сътрудник до 1999 г. 
– 36 години.

Трети: „Пенсиониран изследовател“ (нещо като „дървено желязо“ 
− 20 години), а със свобода за нови методи (контент-анализи), за нови 
прочити и нови текстове − от 2009 до 2019 г.

Вторият ми „живот“ (етап), продължил 36 години, беше все в БАН. 
Той започна с редовна докторантура. След конкурса през 1963 г. дойдох 
през януари 1964 г. в една висока сграда (след джамията), на пресечка-
та на днешния бул. „Мария-Луиза“ с ул. „Симеон“, където се помеща-
ваше самостойната секция „Психология и дефектология“ в състава на 
Педагогическия институт на БАН, ръководена от чл.-кор. Г. Д. Пирьов. 
(Напуснах Копривщица заради приятеля си Светозар Цонев, учител в 
София). Бе ми казано, че Секцията има свой голям психологически ко-
легиум, където акад. С. Гановски (бъдещият първи председател на ДПБ) 
е събрал всички ръководители на психологически звена, та дори и пси-
хиатри, като световния учен Шипковенски, автора на ярката книга „Лич-
ността здрава и психопатна“ проф. Шаранков, проф. Герон от ВИФ и др., 
с председател чл.-кор. Пирьов.

Там бе и моят бъдещ ръководител, доцент от Софийския универси-
тет Здрава Иванова. Знаех, че проф. Пирьов е специализирал в САЩ и 
ползва тестове за IQ, че проф. Иванова е немски възпитаник и изследва 
динамиката (с цикли) на работоспособност при ученици. (Аз вече имах 
един месец във Виена на семинар с млади учители и в Париж, но си бях 
с манталитета на копривщенски даскал). 

***

При качването ми на IV етаж, естествено леко смутен (макар и 
попрегорял дори – 3 години директор на гимназия-интернат), но така си 
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останах „чувствен“ и до днес – тип А, а сякаш пробуждах и студентското 
си любопитство – качвах се, за да търся проф. Иванова за първа среща 
като неин аспирант. И както често съм си „късметлия“... тя беше там. 
Сякаш някой ѝ бе казал, че ще идвам!

Прие ме усмихната, добродушна, с въздържани интелигентни же-
стове и ме спечели завинаги. Независимо че някои, иначе талантливи 
и мои до днес близки ми умствено хора, в последните години ѝ бяха 
говорили за мен, за които тя лично ми сподели, и сме се смели, но и с 
„горчевина“, и ги нарече „измислици“...

В началото научният ми ръководител бе „резервирана“ към пред-
ложената от мен тема за лабораторно изследване на „съревнователния 
мотив“. Но след като ѝ показах моя статия „Психология и методика на 
ученическото съревнование“ и написан от мен обемист ръкопис на съ-
щата тема, който се опираше на естествено-формиращи експерименти в 
две гимназии – тя се съгласи. Предложи дисертацията ми да бъде върху 
две тематики, едната разработвана от нея. Това бе окончателно предло-
жение, прието и от Научния съвет – „Съревнователният мотив и влия-
нието му върху работоспособността“.

Тя се радваше на успешната ми докторантура и че монографията 
ми излезе в „Наука и изкуство“ през 1982 г. с рецензент Ив. Паспаланов. 
Имахме и общи опити с оператори в ТЕЦ и три общи студии и обща кни-
га в БАН „Личност и професия“; общ доклад за професионалното ори-
ентиране и др. Беше ми рецензент за професор (заедно с чл.-кор. Пирьов 
и проф. Йолов) и първа ми съобщи, че съм избран с 20 гласа „за“, 0 „не“ 
и 1 „бяла“. Преди това ме предложи и ме взе в ЦЛП за свой научен секре-
тар (до включването ми в ръководството на ЕЦФС на БАН, докато бях 
заменен oт и.д. н.с. I ст. Чавдар Кискинов, преподаващ по-късно в НБУ).

Като уважаван от всички ни директор на ЦЛП проф. Иванова даде 
лично съгласие и ме поощри 7 години да ръководя (като съвместител) 
отдел „Психология и социология“ в друг НИПП и да преподавам 11 го-
дини интерактивна психология в професионални контактни общности в 
т.нар. следдипломна квалификация във Висшия икономически институт 
в София; и като член на НС (по-късно и в НБУ). Да съм зам.-председател 
на НС на ВАК и др., например председател на Национален експертен 
съвет по съревнование и научно-техническо творчество.

***

Естествено, повече неща пиша за моя научен ръководител. Сигур-
но като ме няма, по-често ще си спомнят за „аспирантските си години“ 
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и мои докторанти: проф. Марин Игнатов от „Игнатов консулт“ − Виена; 
проф. Йоланда Зографова от ИИЧН; и другите ми „интелектуални при-
ятели“! Сигурно усмивки ще будят добрините ни, макар че ме ядосваха 
(някои напук не понечиха да защитят дисертации, а много го исках! Бяха 
дарования! И сега ми е криво).

Сигурно няма да забравят що битки водехме срещу отдел „Кадри“ 
– питайте и доц. Д. Щетински, който е бил с мен (каза ми го скоро) при 
една от тези „баталии“, защото тези „Кадри“ бяха категорично против ас-
пирантурата на М. Игнатов (семейството му имало национализирани „бо-
гатства“ − думата бе за една книжарница в центъра на Панагюрище; чуде-
сии-клевети, които обори и доц. Ат. Атанасов − директор на Института по 
психология на МВР.

 Не виждаха другата му „генеалогия“, че носи и име на Марин Дри-
нов, един от основателите на БАН; че има златен медал от Дрезден при 
проф. Хакер. (Така и мен уволниха и изгониха през 1954 г. от София по 
феодалния закон, че съм син на свещеник. Писаха ми в досие, че съм чес-
толюбив (което, между нас казано, си е така; не обичах да скланям глава 
на Районния комитет и Градския комитет; затова и по-късно, през 1985 г., в 
Института пред всички ме наказаха/поругаха с „порицание“ и само Пана-
йот Рандев се осмели да каже, че не е съгласен).

А колежка, милата, пред всички заявяваше, че никога не съм бил „на-
учен секретар“, за което някои примигваха с наведени глави и си мълчаха − 
но не се сърдя. Това са дреболии и не са ме ранили дълбоко, щом доживях 
днес почти до 90-те и всеки ден „здрав/болен“ да съм над клавиатурата.

 И когато Марин Игнатов стана докторант, милата З. Иванова, поради 
нейните си доброти, в личен разговор ми каза: „Ти ще се пребориш за него 
– за това да му бъдеш научен ръководител“, а тя пое научното ръководство 
на също талантливата ни колежка доц. Маргарита Дилова. А аз ѝ бях ре-
цензент на дисертацията (каза ми: „Разбрах какво постигнах“). И прочие 
преживелици...

Ако изредя всичките си спомени и 20, и 50 страници няма да стигнат. 
Благодарен съм на всички, без изключение. Младите ми тогава колеги в 
самото начало (1964 − 1966) вече бяха с докторати. За Люси Генева, сес-
трата на писателя Димитър Димов, не си спомням, но тя пък бе професор 
по добродушие.

 След представянето на проекта ми за дисертация (с модел-аналог и с 
интерпретанти по Пърс или lektoni), с 4 типа стерилни съревнователни си-
туации за неговото верифициране в лаборатория с метода Стюйден – вед-
нага чл.-кор. Пирьов лично ме покани в Софийския университет и ми даде 
много стар (английски) перфориращ ергограф с 14 игли, който бе супер за 
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експеримента ми (можех да скривам или да показвам перфоленти с брой 
перфорации, модификати и пр.; наред с избран от мен инфотест за S = бит/
сек). Получи се една модерна (джиджана) постановка − IQ игра.

Особено силни са спомените ми от проф. Любчо Георгиев (наричам 
тогавашните и сегашни „побратими“ с умалителни имена, а с него ни дели 
само една година и той пак ме изпревари, като още тая година започна 90-
те). Ако е живот и здраве, следващата година ще допълня благодарността 
си към него с други 2 − 3 страници. Той ми показа като на длан, с неверо-
ятна яснота, как много сложни умствени действия могат да се трансфор-
мират (опростят) и след това тренират-обучават ефективно и креативно на 
примери с аритметични задачи. Той и сега има тази дарба да представя 
сложното като синтезирано ясно. И ми повлия, аз също, максимално да 
опростя своите експерименти. 

Неслучайно един голям учен като Галперин (близко до висотата на 
Жан Пиаже, Виготски и др.) го остави да бъде и негов експериментатор. 
Влиянието върху мисленето ми − на психолог изследовач, бе също и от 
текстовете на проф. Л. Ст. Георгиев (когото после не бях виждал на живо 
над 30 години). То бе чак до създаването на „общата теоретична рамка“ на 
личността (по израза на Г. Олпорт), която за дискутиране ви предложих 
през 2017 г. чрез GPM в сп. „Психология“. Там и Галпериновата (след тези 
на Пиаже и Виготски) интериоризация/екстериоризация, сиреч транспо-
ниране от вън навътре и обратно = Repr, на умствени и други ментални 
действия = активности, стана един от процесните фундаменти на модела 
за личност GPM – и това ми бе „внушено“ като моя „органика“ от Любчо, 
когато през 1964 – 1965 г. сме били по на 33 – 34 години и сме си споделяли 
лични горести с чувства на сродни души...

И как да не съм респектиран... Та той пътувал чак до Русия да се 
раздели със своя научен ръководител, големия Галперин, в последната via 
Dolorоsа. Koлцина от нас са готови на такъв жест. 

Сведения за секция „Психология и дефектология“ в БАН  
от професор Любен Десев

Постъпих в Секцията през април 1966 г. Бяхме назначени след кон-
курс в една обща заповед заедно с Георги Лозанов. Дойдохме в сградата на 
ъгъла на сегашните бул. „Мария-Луиза“ и ул. „Симеон“, недалеч от Хали-
те. След няколко години Георги Лозанов напусна и създаде отделен, свой 
Институт по сугестология и сугестопедия.

Дойдох като научен сътрудник трета степен след защита на канди-
датска дисертация по педагогически науки (с психология). Секцията ни 
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беше „Психология и дефектология“ и имаше за научен ръководител ней-
ния основател чл.-кор. проф. Генчо Пирьов. Аз в нея работих 4 години. 
За мен най-същественото беше написването на първата ми монография на 
тема „Психология на отношенията в класа“. Тя освен обсъждане в научния 
състав на Секцията бе приета за публикуване и от НС на Института. Такъв 
бе редът.

Това е очевидно първото научно звено по психология в БАН, което 
функционираше десетилетие и повече преди лабораторията по психоло-
гия. И съществено бе, че както Институтът по сугестология, който основа 
нашият колега Георги Лозанов, така и лабораторията по психология бе ос-
нована от колегите Здрава Иванова и Искро Косев, които заварих в Секци-
ята още при идването ми през 1966 г. Не мога да кажа кога те са постъпили 
в БАН. Те, заедно с н.с. Людмила Генева, бяха в отделна научна група. 
Важното е, че между всичките тези научни институти и лаборатории има 
приемственост и в самите научни изследвания, започнати още в старата 
секция на БАН.

Освен научната група по трудова психология, която ръководеше 
доц. Здрава Иванова, с Л. Генева, а И. Косев беше неин аспирант − в об-
щата ни секция имаше още няколко научни групи. Аз бях разпределен в 
„Педагогическа психология“, ръководена от чл.-кор. проф. Пирьов, и там 
заварих Стефан Стамболиев, Маргарита Бабанова и Любен Георгиев. След 
мен дойде и Димо Йорданов като кандидат на науките по инженерна пси-
хология, докторант при проф. А. Н. Леонтиев, но стана научен сътрудник 
също по педагогическа психология.

Друга научна група бе по социална психология с ръководител 
доц. Димитър Йосифов. По-късно тук се разпредели и Йордан Иванчев. 
Имаше и външни колеги, например проф. Василка Манева от педиатрията 
на Медицинска академия по детска психология, както и проф. Ема Герон − 
по спортна психология от ВИФ. Дори психиатърът проф. Емануил Шаран-
ков от МА ръководеше дефектолозите с Яни Андреев и Георги Лозанов. 
Това сътрудничество с външни учени се дължеше на акад. Сава Гановски 
и на чл.-кор. Генчо Пирьов.

Отделно специалист по статистика с фамилия Бъзовска също имаше 
щат в Секцията. И тя ни подпомагаше при обработката на данни от наши 
изследвания. Безспорно е, че сме имали едно развито академично звено по 
психология, създадено от проф. Генчо Пирьов. Той, като наш учител и до-
айен, развиваше и обосноваваше идеята, че психологията (с обособените в 
нея десетки науки) е фундаментална наука и заслужава отделен институт 
в БАН.
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Изводи

В заключение към нашия двустранно добронамерен (пресилено 
казано диспут) ще обобщим и с още една добавка: тя е до виждането, че 
самите наименования на различните академични образувания по психо-
логия не са никакъв значим аргумент в полза на една или на друга теза. 
Тук спор няма и всичко е само вътре, в претенциозните ни души!

Ще дадем само един последен пример, който се отнася към това, 
къде е например началното тяло на самата наша БАН. За такова, как-
то всички знаем, е прието т.нар. Книжовно дружество, основано през 
1869 г. в Румъния (ако не грешим, в Браила). Сиреч то нито по име е 
„Академия“, нито е създадено в географската България. Но всички го 
приемаме за предтечата, извора, висотата, защото дори и от „бъдното 
идваме“... 

 И ние сме горди и в дълг, че по време на Възраждането будители, 
просветители и революционери от ранга на Каравелов, Левски и десетки 
други, носещи и съзнание на граждани-европейци, не само са сред пър-
восъзидателите на БАН, но правят лични дарения; без да са с професия 
„учени“. Едните били поети и издатели на вестници, а други − Апосто-
ли. Те, дори в своите „тефтери“, запечатват и формулират силни и висши 
принципи и ценности на днешната демокрация, които и в бъдното „ЩАТ 
да БЪДАТ“ в духовните темели и на вече нашия ни общ и мирен Евро-
пейски съюз и наш си дом. А още Дяконът с проникновен взор пише: 
„Брате Драсов, дай ми люде: разсъдителни, безстрашливи, постоянни и 
великодушни“. Ето ви четири „базиси“, които и сега МОН (т.г. – 2019-а, 
с други думи, вписва и в своя концепция и програма за възпитание на 
нашите деца, внуци и правнуци!

***

Пожелаваме на по-младите колеги и приятели от департамет „Пси-
хология“ на ИИЧН на БАН и със солидарността на цялата ни хилядна 
общност от професионални изследователи, и главно на Дружеството на 
психолозите в България, да възстановим НЕОТЛАГАЕМО автономията 
на предишния наш Институт по психология в БАН. Освен това, най-по-
дир, да се появят и в българските висши училища, начело със Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски“, в Нов български универси-
тет, също и в Пловдивския университет и други самостойни... психоло-
гически факултети! 

Това, че се намалява държавен прием на студенти-психолози, е 
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може би недоразумение. Радваме се на добра, сега обсъждана, от ко-
леги и приятели ПРОГРАМА ЗА ВЪЗПИТАНИЕ, инициирана от МОН. 
Имаме и съображения КАК тя ефективно да се доприлага и досъзида. 
Молим Управителния съвет на ДПБ и председателя проф. Сава Джонев, 
заедно с началника на РУО в гр. София г-жа Ваня Кастрева (която под-
писа с д-р Пламен Димитров контракт), да поискаме лична среща с г-н 
министъра на образованието и науката. Предварително ще изпратим 
сбити е-съображения.

Не ще бъде далеч денят, когато днешните студенти и учени ще 
съградят и жизненонужната на страната ни бъдеща АКАДЕМИЯ ПО 
ПСИХОЛОГИЯ. Там, освен академични научни (включително пси-
хо-педагогически) дисциплини ще има и мощни направления по ПРИ-
ЛОЖНО-ПРАКТИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ (включително по психоло-
гия на здравето, медицинска с клинична и още виртуална психология, 
дори психосемантика, психотерапия, психотренинг, включително групо-
во-психичен, и отделни звена с консултативни психоструктури (семейни 
и др.), и по психороботика, изкуствен интелект и т.н., и т.н.).

***

Нашето уважавано Министерство на науката и образованието, 
когато заявява и обмисля свои идеи за възстановяването на отделен, 
педагогически институт в БАН или към МОН, нека също анализира 
поуките от изминалите десетилетия и се взре към варианта за един 
Обединен академичен институт по психология и педагогика, в чийто 
състав да има отделни звена и по педагогическа психология, отделно 
с психология на обучение и с психология на възпитание; по психоло-
гия на творческото мислене; отделно по детска психология; психо-
логия на учителя; психология на образованието (със стари, възста-
новени училищни настоятелства за свързаност с родителите; още − с 
дарители и с цялата общественост, а защо не и с отделни и наистина 
детски самодейни Ученически настоятелства; паралелкови и общо-
училищни и др.).

Тя може да е паралелно и главно една ВИРТУАЛНА ПСИХОАКА-
ДЕМИЯ...

Стига с даване (и все „нови“) предимства на „педагогията“ пред 
психологията. Крайно време е всички да го разберем, особено тези, кои-
то сме работили и единия „занаят“, и другия – че разковничето е в ПСИ-
ХО/ПЕДАГОГИЯТА. Тоест в тяхното сливане = оцелостяване = инте-
гриране. В думите и в делата...
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Противостоенето между каквото и да е, включително между науки, 
хора, си е едно губене на енергии. Това важи и за нашия псевдодиспут... 
Правим го, комай, за да се отклоняваме от Съзиданието. Той е и губене 
на свободи.

Пред страната ни вече се разкриват все по-големи материални и со-
циални възможности след видим растеж на националния ни доход; след 
реално, близко двукратно увеличение на учителските заплати. А и след 
започналите все по-тесни и жизнени свързаности между образование и 
иновативен бизнес... (все пак някои от нас започнаха с „трудова Psy“, но 
и „личностна“). 

Ние и по-стари колеги (включително доайени) искаме да бъдем со-
лидарни и дейни съучастници и в образователния ни, и в стопанския ни 
прогрес, за да се прекършват и стари, и по-нови тревожни тенденции. 
Не те обаче са доминантни. И тях ще ги надмогваме, включително с въз-
дигащата и действена сила на психологическите ни познания, умения и 
проникновения.



ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ – BGRP2019

__________________________________________________

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ – ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ 2019 г.

Публичният регистър на психолозите в България – 2019 година (bg-
rp-2019) включва всички редовни членове на Дружеството на психоло-
зите в Република България с актуализирано членство до 15 април 2019 г. 

Вписването в публичния регистър отразява квалификацията и пра-
воспосoбността на психолога съгласно стандартите на Международната 
стандартизирана класификация на професиите (ISCO 2008) и приетите в 
Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД-МТ-
СП 2011, 2015, 2018) области на професионална правоспособност и спе-
циализация: 

• 2634-6001 регистриран психолог (за всички дипломирани психо-
лози); 

• 2634-6002 регистриран клиничен психолог; 
• 2634-6003 регистриран училищен психолог; 
• 2634-6004 регистриран психолог-психотерапевт. 
С публикуването на Публичния регистър на психолозите в Бълга-

рия – 2019 г. се отменят всички вписвания и сертификати за членство, 
издадени от Дружеството на психолозите в Република България преди 
15 април 2019 г. Актуалните сертификати се издават при поискване на 
електронния адрес на дружеството.

Приемът на нови членове и актуализацията на членството са цело-
годишни. 

Вписаните в регистъра психолози, които желаят да получат Europsy 
Certificate of Psychology, кандидатстват в централата на EFPA в Брюксел 
(efpa.eu). На този етап Дружеството на психолозите в Република Бълга-
рия съдейства на своите членове с нужните за тази сертификация доку-
менти и референции пред EFPA.

За контакти, справки и допълнителна информация по Публичния 
регистър на психолозите:

office@psychology-bg.org и на тел. 0887 426 394
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ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ВПИСВАНЕ 
В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР  
НА ПСИХОЛОЗИТЕ – 2019 г.

Личен 
регистра-

ционен 
номер
BGRP

Професионална 
правоспособност 
по Националния 
класификатор на 

професиитеФамилия Име  
и презиме

Населено 
място

Аврамова Добринка 
Минкова

Бургас 2255 2634 (6001)

Аврамова-
Атанасова

Яна Георгиева София 1548 2634 (6001; 6003; 
6004)

Адамов Красимир 
Любомиров 

Плевен 1097 2634 (6001; 6004)

Азис Виолета 
Каменова

София 1032 2634 (6001; 6002)

Аксенова Валерия 
Александровна

Пловдив 2248 2634 (6001; 6004)

Аладжова Силвия 
Атанасова

София 2228 2634 (6001)

Александрова-
Караманова

Анна 
Александрова 

София 0002 2634 (6001; 6002)

Алексиева Емилия 
Борисова 

София 0007 2634 (6001; 6002; 
6004)

Алексиева Яна Ленкова София 0878 2634 (6001)

Ананиева Мария 
Николова 

София 1822 2634 (6001)

Ангелова Димитрина 
Валериева 

Злати-
трап/
Пловдив

0013 2634 (6001; 6002)

Ангелова Дора Благоев-
град

1231 2634 (6001)

Ангелова Елена 
Неделчева

Стара 
Загора

1312 2634 (6001)

Ангелова Младенка 
Ангелова 

Русе 0014 2634 (6001; 6004)

Ангелова Наташа 
Вирмозелова 

Благоев-
град

1755 2634 (6001)

Ангелова Недялка 
Петкова 

Дими-
тровград

0719 2634 (6001; 6003)

Ангушева Недялка 
Кръстева 

Гоце 
Делчев

0769 2634 (6001; 6003)
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ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ВПИСВАНЕ 
В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР  
НА ПСИХОЛОЗИТЕ – 2019 г.

Личен 
регистра-

ционен 
номер
BGRP

Професионална 
правоспособност 
по Националния 
класификатор на 

професиитеФамилия Име  
и презиме

Населено 
място

Андонова Елена 
Евгениева 

Бургас 1519 2634 (6001; 6003)

Андонова Татяна 
Живкова 

София 0793 2634 (6001; 6002; 
6003; 004)

Андреев Тодор Петров Ямбол 2212 2634 (6001)

Андреева Анжела 
Иванова 

София 0017 2634 (6001; 6002)

Андреева Людмила 
Маринова 

София 0018 2634 (6001)

Анзова Елена  
Иванова 

София 1853 2634 (6001; 6002; 
6004)

Апостолова Диана 
Янакиева 

Поморие 0020 2634 (6001; 6004)

Арабаджиев Минко 
Тодоров

Пловдив 2247 2634 (6001)

Асенова Иванка 
Василева 

Благоев-
град

0883 2634 (6001; 6002)

Аспарухова Галина 
Йорданова

София 0025 2634 (6001; 6002)

Атанасов Валентин 
Димитров 

Гоце 
Делчев

1725 2634 (6001)

Атанасов Вълчо 
Атанасов

Варна 1237 2634 (6001; 6003)

Атанасов Никола 
Христов 

София 0028 2634 (6001; 6002; 
6004)

Атанасов Петър Петров София 1601 2634 (6001)

Атанасова Анета Петрова София 0029 2634 (6001; 6002)

Атанасова Гергана 
Димитрова 

Елин 
Пелин/
София

1119 2634 (6001; 6002; 
6004)

Атанасова Елисавета 
Димитрова 

Пловдив 2182 2634 (6001; 6003)
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ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ВПИСВАНЕ 
В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР  
НА ПСИХОЛОЗИТЕ – 2019 г.

Личен 
регистра-

ционен 
номер
BGRP

Професионална 
правоспособност 
по Националния 
класификатор на 

професиитеФамилия Име  
и презиме

Населено 
място

Атанасова Мария Илиева София 1608 2634 (6001; 6003; 
6004)

Атанасова Петя Кирилова София 0031 2634 (6001; 6002; 
6004)

Атанасова Сталина 
Панчева 

Бургас 1735 2634 (6001)

Баев Орлин 
Георгиев

София 0032 2634 (6001; 6002; 
6004)

Бакалов Пламен 
Иванов 

Бургас 0036 2634 (6001)

Бакалова Ганка 
Хубанова 

Равда/
Несебър

1551 2634 (6001; 6003)

Бакрачева Маргарита София 1400 2634 (6001; 6004)

Балев Жорж 
Александров 

София 1854 2634 (6001)

Бардов Иван Николов София 0043 2634 (6001)

Беджева Диана 
Богомилова 

Русе 1336 2634 (6001; 6004)

Безинска-
Шеинкова

Десислава Благоев-
град

1527 2634 (6001)

Бирали Бирали 
Мюмюн 

Славяно-
во/
Плевен

2152 2634 (6001)

Благоева Диана 
Димитрова 

Варна 0050 2634 (6001)

Богданов Димитър 
Емилов

Пловдив 1489 2634 (6001)

Боев Тотьо 
Стефанов 

София 0052 2634 (6001)

Божкова Десислава 
Петкова 

София 1252 2634 (6001; 6002; 
6004)

Божкова Милица 
Найденова 

София 0058 2634 (6001; 6002; 
6003; 6004)
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ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ВПИСВАНЕ 
В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР  
НА ПСИХОЛОЗИТЕ – 2019 г.

Личен 
регистра-

ционен 
номер
BGRP

Професионална 
правоспособност 
по Националния 
класификатор на 

професиитеФамилия Име  
и презиме

Населено 
място

Бозгунов Кирил София 1094 2634 (6001; 6002; 
6004)

Бонева Даниела 
Тодорова 

Казанлък 1844 2634 (6001)

Бораджиева Елена 
Атанасова 

Велико 
Търново

0063 2634 (6001; 6004)

Бостанджиев Румен София 0066 2634 (6001; 6002; 
6004)

Боюклиева Десислава 
Васкова

София 1369 2634 (6001; 6002; 
6004)

Братинова Анелия Варна 1746 2634 (6001; 6004)

Бриклер Татяна Бойкова София 0943 2634 (6001)

Бумбарова Валя Асенова Дими-
тровград

0070 2634 (6001; 6002)

Бунева Благородна София 1417 2634 (6001)

Бучкуджиева Венета Шумен 0071 2634 (6001; 6002; 
6004)

Бялкова Карина 
Антонова 

Пловдив 1319 2634 (6001; 6002)

Василева Жасмин САЩ 1093 2634 (6001; 6002)

Василева Милка София 0109 2634 (6001; 6003)

Василева-
Найденова

Ралица 
Бориславова

Тетевен 1263 2634 (6001; 6002; 
6004)

Везнева Милена 
Иванова 

София 1202 2634 (6001; 6003)

Велева Олга Петкова Велико 
Търново

2142 2634 (6001; 6004)

Великова Светлана 
Анастасова

София 1422 2634 (6001; 6002)

Велкова Десимира 
Петрова 

София 0088 2634 (6001)
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ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ВПИСВАНЕ 
В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР  
НА ПСИХОЛОЗИТЕ – 2019 г.

Личен 
регистра-

ционен 
номер
BGRP

Професионална 
правоспособност 
по Националния 
класификатор на 

професиитеФамилия Име  
и презиме

Населено 
място

Велчева Рени Димчова София 0089 2634 (6001; 6002)

Винчева Нели 
Димитрова

Пловдив 0920 2634 (6001; 6002; 
6003; 6004)

Витанова Валерия 
Ангелова

София 2239 2634 (6001)

Витанова-
Савова

Надежда 
Борисова 

София 0092 2634 (6001; 6002; 
6004)

Владимирова Анелия 
Ангелова 

Русе 1206 2634 (6001; 6002; 
6004)

Владимирова Мария 
Валентинова

Пловдив 2117 2634 (6001; 6002; 
6004)

Воденичарова Екатерина 
Христова

Ямбол 0096 2634 (6001; 6002; 
6003; 004)

Вълков Петър Василев Стара 
Загора

1227 2634 (6001; 6002; 
6004)

Вълчев Валентин 
Илиев

Варна 0982 2634 (6001; 6002)

Вълчев Цветан 
Николов

Варна 1356 2634 (6001; 6002; 
6004)

Вълчева Мариана 
Петкова 

Бургас 2169 2634 (6001; 6003; 
6004)

Вълчева-
Стефанова

Петя Петрова Тетевен 0103 2634 (6001; 6003)

Върбанов Веско Руменов Перник 2217 2634 (6001; 6002) 

Вътева Весела 
Христова

София 0412 2634 (6001; 6004)

Гаврилова Надя 
Габриелова

София 0106 2634 (6001; 6002)

Гаджанова Русана 
Георгиева 

София 0107 2634 (6001; 6002)

Гайдаров Калин Кънчев София 0108 2634 (6001)
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Ганчева Мария 
Пенчева

София 2263 2634 (6001)

Ганчева-
Александрова

Ана Георгиева София 1167 2634 (6001; 6002; 
6004)

Ганчевска Румяна София 0942 2634 (6001)

Ганчовска Даниела 
Томева 

Пирдоп 1794 2634 (6001; 6003)

Георгиев Димитър 
Борисов 

Варна 0119 2634 (6001; 6003)

Георгиев Калин 
Стефанов

София 0833 2634 (6001; 6003; 
6004)

Георгиев Михаил 
Живков 

София 0123 2634 (6001)

Георгиева Галина 
Кръстева

Търго-
вище

2256 2634 (6001)

Георгиева Гергана 
Стефанова

София 1856 2634 (6001; 6002; 
6004)

Георгиева Ивайла 
Кирилова 

София 0999 2634 (6001; 6002) 

Георгиева Любка 
Георгиева 

София 2159 2634 (6001)

Георгиева Мария 
Миткова

София 1760 2634 (6001; 6002)

Георгиева Марияна 
Сотирова 

Банско 0771 2634 (6001; 6003)

Георгиева Николина 
Димова

Стара 
Загора

2259 2634 (6001)

Георгиева Петя Георгиева Пловдив 2186 2634 (6001; 6002; 
6003; 6004)

Георгиева Петя 
Константинова 

София 1491 2634 (6001; 6002; 
6003; 6004)

Георгиева Росица 
Георгиева

София 1191 2634 (6001; 6003)
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Георгиева Росица 
Христова

София 0133 2634 (6001; 6004)

Георгиева Сирма Бойкова Варна 0771 2634 (6001; 6003)

Георгиева Снежина 
Петрова

Ямбол 1840 2634 (6001)

Георгиева Стоянка 
Нешкова

Ихтиман 1253 2634 (6001)

Георгиева Татяна 
Анатоли

София 2130 2634 (6001; 6002)

Гетова Велина 
Антониева

София 2265 2634 (6001)

Гочкова Цветелина 
Петкова 

Варна 1764 2634 (6001)

Герчева Валентина 
Николаева

Етрополе 1111 2634 (6001)

Гугинска Стефка Смолян 2148 2634 (6001; 6003)

Гуглева Мирена 
Николаева 

София 1814 2634 (6001)

Гудева Полина София 0157 2634 (6001)

Гърмидолов Георги Боянов Пловдив 1756 2634 (6001; 6002; 
6004)

Гюрова Валерия 
Валериева

София 2154 2634 (6001)

Дандовска Ивелина 
Минчева 

Пловдив 0825 2634 (6001; 6004)

Данчева Цветелина 
Цветанова 

София 0727 2634 (6001)

Даракчиева Евгения 
Манушева

София 2132

Даскалова Галя София 1352 2634 (6001; 6003)

Даскалова Даниела 
Йорданова 

Благоев-
град

1147 2634 (6001; 6003)
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Дахман Стела 
Николаева 

София 1806 2634 (6001, 6003)

Десев Любен София 0113 2634 (6001; 6003)

Джонгова-
Крумова

Мария 
Георгиева

София 1179 2634 (6001; 6002)

Джонев Сава Петков София 0170 2634 (6001)

Димитров Васил Илиев София 0176 2634 (6001)

Димитров Николай 
Георгиев 

София 1447 2634 (6001)

Димитров Пламен Луков София 0184 2634 (6001; 6002; 
6004)

Димитрова Анелия 
Асенова 

Враца 1999 2634 (6001; 6002; 
6004)

Димитрова Ася Любенова Кюстен-
дил

1761 2634 (6001)

Димитрова Биляна 
Димитрова 

Плевен 1893 2634 (6001; 6004)

Димитрова Боряна 
Атанасова

Пловдив 1058 2634 (6001)

Димитрова Даниела 
Димитрова 

Бургас 2155 2634 (6001; 6002; 
6003; 004)

Димитрова Ина 
Александрова 

Благоев-
град

1793 2634 (6001; 6002)

Димитрова Людмила 
Георгиева 

София 1860 2634 (6001)

Димитрова Цветелина 
Любомирова

Видин 2190 2634 (6001)

Димова Ирина София 1201 2634 (6001; 6004)

Дойкова Стефка 
Ангелова 

Дими-
тровград

1362 2634 (6001; 6002)

Домусчиева-
Роглева

Галина 
Димитрова 

София 0205 2634 (6001)
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Дончева Вяра Сандан-
ски

1732 2634 (6001)

Драганова Петя Манолова София 2125 2634 (6001)
Драгозова-
Бояджиева

Теодора 
Георгиева 

Шумен 2236 2634 (6001)

Дуганов Любен 
Атанасов 

Бургас 1099 2634 (6001; 6003)

Дянков Ивелин Дянков Варна 1494 2634 (6001; 6002)

Ежова Иванка 
Атанасова 

Велико-
британия

1563 2634 (6001; 6002)

Ежова Нина 
Атанасова 

Велико-
британия

1811 2634 (6001; 6002)

Епитропова Елка  Пловдив 1053 2634 (6001; 6003)

Жекова Милена 
Георгиева 

София 1077 2634 (6001; 6002; 
6004)

Желева Искра Цанкова София 1549 2634 (6001; 6003)

Желязова Атанаска 
Георгиева

Бургас 1795 2634 (6001)

Желязкова Радославка 
Стефанова 

Плевен 0743 2634 (6001)

Занева-
Тодорова

Мариета 
Иорданова

София 1504 2634 (6001)

Запрянова-
Кинг

Станислава Велико-
британия

2162 2634 (6001)

Зарбова Бисерка София 0227 2634 (6001)

Зафирова Ивилина 
Парушева

Бургас 2245 2634 (6001)

Захариева Анастасия 
Захариева 

Пловдив 1267 2634 (6001; 6002)

Здравкова Венета 
Атанасова

София 1800 2634 (6001; 6002)
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Зиновиева Ирина 
Любенова 

София 0234 2634 (6001)

Златинова Елеонора 
Милчова

София 0236 2634 (6001; 6002; 
6003; 6004)

Зографова Йоланда София 0237 2634 (6001)

Иванов Найден София 1736 2634 (6001)

Иванов Стойко Ванчев София 0244 2634 (6001)

Иванова Десислава 
Ангелова

София 1409 2634 (6001; 6002; 
6003; 6004)

Иванова Десислава 
Асенова 

Благоев-
град

1116 2634 (6001; 6002; 
6003; 6004)

Иванова Елиза 
Александрова 

София 1129 2634 (6001)

Иванова Жулиета 
Ангелова 

Варна 1791 2634 (6001; 6002; 
6004)

Иванова Жулиета 
Колева 

Бургас 1372 2634 (6001; 6002; 
6004)

Иванова Звезделина 
Великова 

Русе 1331 2634 (6001; 6003)

Иванова Иванка 
Петрова

София 2250 2634 (6001)

Иванова Мариана 
Цанова

София 1559 2634 (6001)

Иванова Силвия 
Славчева

София 1282 2634 (6001; 6002; 
6004)

Иванова Теодора 
Стоева

Варна 0261 2634 (6001; 6003; 
6004)

Илиев Илиян 
Валентинов 

Плевен 0885 2634 (6001; 6003; 
6004)

Илиева Катя Наскова Плевен 2232 2634 (6001)

Илиева Снежана 
Евлогиева 

София 0271 2634 (6001)
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Илиева Хенриета София 0272 2634 (6001; 6003; 
6004)

Йорданов Христо 
Йорданов 

Сандан-
ски

1182 2634 (6001; 6004)

Йорданова Йоана 
Димитрова 

Пловдив 1367 2634 (6001; 6003)

Йорданова Лидия Варна 0816 2634 (6001; 6003; 
6004)

Йорданова Саша София 1131 2634 (6001)

Йосифова Мария 
Венциславова

София 2251 2634 (6001)

Йотова Ивелина 
Иванова

Плевен 1136 2634 (6001; 6004)

Кавалски Христо 
Галинов 

Павлике-
ни

2215 2634 (6001)

Калдерон-
Георгиева

Светослава
Олег

Варна 0293 2634 (6001)

Калинов Иво Ангелов София 2238 2634 (6001)

Калчев Пламен 
Петров 

София 0295 2634 (6001; 6003)

Калчева Стойка София 0296 2634 (6001)

Каменова Деница 
Славеева

Стара 
Загора

0850 2634 (6001; 6002; 
6004)

Камчева Станимира 
Петрова 

Несебър/
Бургас

0887 2634 (6001)

Карабельова Соня 
Методиева 

София 0304 2634 (6001; 6002; 
6004)

Карагьозова Катя 
Димитрова

Бургас 1896 2634 (6001; 6003; 
6004)

Караиванова Мариела 
Тошева

Шумен 1226 2634 (6001)
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Карастоянов Георги София 0309 2634 (6001)

Карастоянова Светлана 
Йорданова

Бургас 1861 2634 (6001; 6004)

Касамакова Мирослава 
Мириянова

Севлиево 2143 2634 (6001; 6002; 
6004)

Катранджиева Атанаска 
Минкова 

София 1571 2634 (6001; 6002; 
6004)

Кацарова Яна 
Димитрова

София 1328 2634 (6001; 6002; 
6004)

Керелска Анелия София 0313 2634 (6001)

Кехайов Божидар 
Емануилов

София 2153 2634 (6001)

Кирилова Веселина 
Дамянова 

Варна 2230 2634 (6001)

Кирилова Жана Анкова Швеция 2186 2634 (6001; 6002; 
6004)

Киркова Янка Петрова Хасково 1380 2634 (6001; 6002)

Кирякова Ирина София 0944 2634 (6001; 6004)

Киякова Красимира 
Николова

София 0704 2634 (6001; 6002)

Киякова-
Стоименова

Десислава 
Бойкова

София 1455 2634 (6001)

Климова Деница 
Игорова

София 1612 2634 (6001; 6002; 
6004)

Ковачева Галина Илиева Варна 1165 2634 (6001; 6002; 
6004)

Ковачева Стела 
Бориславова

Варна 1777 2634 (6001; 6003)

Ковачева Красимира 
Николова

София 0320 2634 (6001; 6002; 
6004)

Койчева Паола София 1895 2634 (6001; 6004)
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Коларова Лиляна София 1365 2634 (6001; 6002)

Колева Антония 
Денкова 

Бургас 2133 2634 (6001; 6003)

Колева Жанета 
Неделчева 

Стара 
Загора

0325 2634 (6001; 6002)

Колева  Светлина 
Георгиева 

София 1547 2634 (6001; 6003; 
6004)

Колчева Надя София 0331 2634 (6001; 6003)

Конова Боряна 
Людмилова 

Плевен 1540 2634 (6001)

Косев Искро София 1284 2634 (6001)

Косева Димка Кънева Стара 
Загора

1285 2634 (6001; 6003)

Костадинова Златка Кирова Бургас 2237 2634 (6001)

Костадинова Нона Велинова София 2139 2634 (6001; 6004)

Костова-
Пашова

Стефка 
Василева 

Варна 2252 2634 (6001; 6004)

Коцева Нина Николова Пловдив 1073 2634 (6001; 6003)

Крендева Борислава 
Тодорова

София 0339 2634 (6001; 6002; 
6004)

Крумова Албена 
Крумова 

София 2240 2634 (6001; 6002; 
6003)

Крумова-
Пешева

Румяна 
Кирилова 

София 0341 2634 (6001; 6002; 
6004)

Кръстев Александър 
Василев 

Плевен 0808 2634 (6001; 6004)

Кръстев Димитър 
Емилов

София 1865 2634 (6001)

Кръстева Кристина 
Емилова 

Шумен 1269 2634 (6001; 6002; 
6004)
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Кръстева-
Симеонова

Весела 
Светославова 

София 2241 2634 (6001; 6002)

Кузманов Стоян Христев София 1786 2634 (6001)

Кузманова Даниела София 0344 2634 (6001)

Кърджилова Емилия 
Павлова 

София 0350 2634 (6001; 6002; 
6003; 6004)

Кътева-
Димитрова

Мария 
Георгиева

Варна 1847 2634 (6001; 6002; 
6004)

Лазарова Красимира 
Райчева

Стара 
Загора

0353 2634 (6001; 6002; 
6004)

Лазарова Павлина 
Иванова

Шумен 0355 2634 (6001)

Лаловска-
Киризи

Даниела 
Павлова

София 1486 2634 (6001; 6002; 
6004)

Лапаков Свилен Варна 1799 2634 (6001; 6002; 
6004)

Лесева Елица 
Георгиева 

София 1154 2634 (6001)

Лесенска Валентина 
Иванова

София 1460 2634 (6001; 6004)

Лозанова Деница 
Руменова

София 2202 2634 (6001)

Мадсен Светлана Берн/
Швейца-
рия

1430 2634 (6001; 6002; 
6004)

Маламова Людмила София 0369 2634 (6001)

Манова Милена 
Иванова

София 0373 2634 (6001; 6002; 
6004)

Манова Татяна 
Николова

Благоев-
град

1724 2634 (6001; 6003)

Манолевска Тодорка 
Василева 

Смолян 1334 2634 (6001; 6004)
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Марина-
Калинчекова

Елена Н. София 1203 2634 (6001)

Маринова Владислава София 1323 2634 (6001)

Маринова Милена 
Николова

София 1740 2634 (6001; 6002; 
6003; 004)

Маринова Севда 
Александрова

София 2183 2634 (6001)

Марков Красимир 
Марков

Шумен 1086 2634 (6001)

Маркова Антоанета 
Велчева

Ямбол 2257 2634 (6001)

Маркова-
Петрова

Дарина 
Христова 

Варна 0378 2634 (6001; 6003)

Марчева Маргарита 
Йорданова

Пловдив 1534 2634 (6001; 6002; 
6004)

Масалджиева Радка Иванова Пловдив 0381 2634 (6001; 6002; 
6004)

Матанова Ваня Лукова София 0382 2634 (6001; 6002; 
6004)

Миланов Милен Тошев София 1869 2634 (6001)

Миланова Цветелина 
Иванова

София 2156 2634 (6001; 6002; 
6004)

Милошова Анелия 
Методиева 

Кюстен-
дил

1189 2634 (6001; 6002; 
6004)

Милошова Калинка 
Стойнева 

Сапаре-
ва баня/ 
Кюстен-
дил

2168 2634 (6001; 6003)

Минев Милен 
Ангелов 

Стара 
Загора

0852 2634 (6001; 6002; 
6004)

Минкова Марита 
Ангелова

Русе 2165 2634 (6001)

Минчев Милчо 
Николаев

Велико 
Търново

0881 2634 (6001; 6002; 
6004)
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ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ВПИСВАНЕ 
В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР  
НА ПСИХОЛОЗИТЕ – 2019 г.

Личен 
регистра-

ционен 
номер
BGRP

Професионална 
правоспособност 
по Националния 
класификатор на 

професиитеФамилия Име  
и презиме

Населено 
място

Мирчева Валерия Хасково 1815 2634 (6001)

Митев Филип 
Юлиянов

Хасково 0420 2634 (6001)

Митева Иванка 
Любомирова 

София 2116 2634 (6001; 6002; 
6004)

Митева-
Чорбаджийска

Кремена 
Петрова

Русе 0407 2634 (6001; 6002; 
6004)

Миткова Анелия София 2218 2634 (6001; 6004)

Митова Елица 
Димитрова 

Пловдив 1537 2634 (6001; 6002; 
6004)

Михайлов Михаил Генчев София 2180 2634 (6001; 6002; 
6004)

Михайлова Мария 
Красимирова

София 2203 2634 (6001)

Михайлова Милена 
Детелинова  

Шумен 1347 2634 (6001; 6002; 
6004)

Михайлова Нели 
Костадинова 

Варна 1464 2634 (6001)

Михалакиева Илияна 
Кирилова 

София 2231 2634 (6001; 6002)

Михалкова Станка 
Лулчева

София 0412 2634 (6001; 6003)

Михова  Елисавета 
Тодорова 

Плевен 1569 2634 (6001)

Мишева-
Алексова

Цвета 
Димитрова 

София 0415 2634 (6001; 6003)

Младенова Нели 
Георгиева 

София 2160 2634 (6001)

Младенова Цвета 
Николова

София 1733 2634 (6001; 6002)

Мончева Снежка 
Лунгова 

Плевен 1538 2634 (6001)

Мреницов Андрей Павлов София 1098 2634 (6001)
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ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ВПИСВАНЕ 
В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР  
НА ПСИХОЛОЗИТЕ – 2019 г.

Личен 
регистра-

ционен 
номер
BGRP

Професионална 
правоспособност 
по Националния 
класификатор на 

професиитеФамилия Име  
и презиме

Населено 
място

Муздракова Надежда 
Събева 

София 2222 2634 (6001)

Мурадян Йоана 
Звезделинова 

Пловдив 1465 2634 (6001)

Мутафова Мария Енчева Благоев-
град

0421 2634 (6001)

Найденова  Вихра 
Георгиева 

София 1889 2634 (6001)

Недева-
Белчева

Валентина 
Митрева 

Бургас 0730 2634 (6001; 6002; 
6004)

Неделчева-
Николова

Веселина 
Яниславова

Бургас 0431 2634 (6001; 6002; 
6004)

Недин Стою Стоянов София 0433 2634 (6001)

Ненова Анжелина 
Константинова

София 0437 2634 (6001; 6002; 
6004)

Нешкова-
Атанасова

Красимира 
Стефанова

София 0439 2634 (6001)

Никифорова Дияна Деянова Перник 1816 2634 (6001; 6003)

Николаева Кристина София 0640 2634 (6001)

Николов Найден Цеков София 0445 2634 (6001)

Николов Николай София 0447 2634 (6001)

Николова Ваня 
Димитрова 

София 2163 2634 (6001; 6002; 
6004)

Николова Грета Иванова Велико 
Търново

2226 2634 (6001)

Николова Даниела София 0449 2634 (6001)

Николова Елена 
Георгиева 

София 0450 2634 (6001; 6002)

Николова Катерина 
Алексиева

София 2254 2634 (6001)
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НА ПСИХОЛОЗИТЕ – 2019 г.
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по Националния 
класификатор на 

професиитеФамилия Име  
и презиме

Населено 
място

Николова Катя Дупница 1361 2634 (6001)

Николова Красимира 
Иванова

София 1160 2634 (6001)

Николова Илина Петрова Пловдив 0908 2634 (6001)

Николова Илияна Илиева Страши-
мирово/
Варна

1603 2634 (6001)

Николова Надежда 
Боянова 

София 0947 2634 (6001)

Николова Николета 
Стоянова 

София 2213 2634 (6001; 6002; 
6004)

Николова-
Иванова

Валентина 
Мариусова

София

Николова-
Стефанова 

Росица 
Радкова

София 0562 2634 (6001)

Николова-
Цонева

Детелина 
Ангелова 

Габрово 2150 2634 (6001)

Овагимян Радост 
Николаева

Стара 
Загора

2124 2634 (6001; 6002; 
6003; 6004)

Павлов Иван Георгиев София 0456 2634 (6001; 6004)

Паличев Иван 
Александров 

София 1752 2634 (6001)

Пампулова Теодора  
Запрянова 

Пловдив 1484 2634 (6001; 6002; 
6003)

Панкова Румяна 
Петьова

София 2220 2634 (6001)

Пасарева Глория 
Георгиева

София 2170 2634 (6001; 6002)

Пачавурова Ива Благоев-
град

1750 2634 (6001)

Пеев Илия Варна 0465 2634 (6001)
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ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ВПИСВАНЕ 
В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР  
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Личен 
регистра-
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номер
BGRP
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правоспособност 
по Националния 
класификатор на 

професиитеФамилия Име  
и презиме

Населено 
място

Пейкова Йорданка 
Желязкова 

Несебър 1837 2634 (6001; 6004)

Пейчева-
Куртева

Мария 
Господинова

Добрич/
София

0466 2634 (6001; 6003; 
6004)

Пенева Десислава 
Христова 

Исперих 2214 2634 (6001)

Пенчева Елена Благоева София 0470 2634 (6001)

Пенчева Миглена 
Иванова 

Русе 0473 2634 (6001; 6002; 
6004)

Петева Стели София 0475 2634 (6001; 6002; 
6003; 6004)

Петков Александър 
Ленков 

София 1037 2634 (6001)

Петков Румен Христов Враца 1802 2634 (6001; 6002; 
6004)

Петкова Галина 
Христова 

Бургас 1354 2634 (6001)

Петкова Ирена 
Николаева

София 2253 2634 (6001)

Петкова Мануела 
Иванова

София 2262 2634 (6001)

Петкова Мила 
Венциславова

София 2121 2634 (6001)

Петкова Мила Барсело-
на

2244 2634 (6001; 6004)

Петкова Петя Петкова Стара 
Загора

1214 2634 (6001; 6002; 
6004)

Петров Виниций 
Емилов 

София 1784 2634 (6001; 6003)

Петров Даниел 
Людмилов 

София 1870 2634 (6001)

Петров Ивайло Велико-
британия

1418 2634 (6001; 6002)
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В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР  
НА ПСИХОЛОЗИТЕ – 2019 г.

Личен 
регистра-

ционен 
номер
BGRP

Професионална 
правоспособност 
по Националния 
класификатор на 
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и презиме

Населено 
място

Петров Игнат Христов София 1390 2634 (6001; 6002; 
6004)

Петров Стоян Петров Пловдив 2225 2634 (6001)

Петрова Анета Добрева Плевен 0810 2634 (6001)

Петрова Виолета 
Петрова 

Несебър 1471 2634 (6001; 6002; 
6003; 004)

Петрова Женя 
Любомирова 

Плевен 1539 2634 (6001; 6003)

Петрова Живка Тенчева София 1516 2634 (6001; 6002; 
6004)

Петрова Илияна 
Александрова 

Бургас 0937 2634 (6001; 6002; 
6004)

Петрова Лилия 
Методиева

София 2267 2634 (6001)

Петрова Петя София 1413 2634 (6001)

Петрова Рая Павлинова Пловдив 2266 2634 (6001)

Петрова-
Матиня

Райна 
Кръстева 

Сандан-
ски

1181 2634 (6001)

Петрова-
Чонкова

Здравка 
Петрова 

Пловдив 1543 2634 (6001)

Пехливанян Даниела 
Георгиева

Бургас 1096 2634 (6001)

Попиванов Иво Давидов София 0510 2634 (6001)

Попова Недялка 
Кирова

Несебър/
Бургас

1523 2634 (6001; 6004)

Попова Славена 
Златева

Стара 
Загора

1741 2634 (6001; 6002; 
6004)

Пройков  Тодор Велико-
британия

1531 2634 (6001; 6002; 
6004)

Прокопова Ивет 
Владимирова 

София 2135 2634 (6001)
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ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ВПИСВАНЕ 
В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР  
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номер
BGRP
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правоспособност 
по Националния 
класификатор на 

професиитеФамилия Име  
и презиме

Населено 
място

Протич Маринела 
Светлозарова 

София 2216 2634 (6001; 6003; 
6004)

Първанова Елена Иванова Плевен 1151 2634 (6001; 6004)

Радева Антоанета 
Георгиева 

Бургас 1355 2634 (6001; 6004)

Радева Десислава 
Любомирова

Бургас 2149 2634 (6001; 6002; 
6004)

Райнова Виолина 
Веселинова

Бургас 2146 2634 (6001; 6002; 
6004)

Рангелова Анелия 
Спасова 

Плевен 0737 2634 (6001)

Рангелова Калина 
Иванова

София 0527 2634 (6001)

Рандев Панайот 
Анастасов 

София 0528 2634 (6001; 6003)

Рафаелян Мадлен 
Едвардова 

Варна 1357 2634 (6001)

Рачовска Милена 
Венциславова 

Плевен 2128 2634 (6001)

Рашева Анета Мончева София 1126 2634 (6001; 6002)

Рогашка Мая Варна 1295 2634 (6001)

Русева Анастасия София 2147 2634 (6001; 6003; 
6004)

Савова Виолета 
Методиева 

София 0539 2634 (6001; 6002; 
6004)

Савчева Евелина 
Андреева 

София 1754 2634 (6001)

Сентова Мария 
Ангелова 

София 0540 2634 (6001)

Симеонова Ани Руменова София 1873 2634 (6001)

Славова Галина Митова Несебър 1785 2634 (6001)
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Населено 
място

Славова Евелина 
Харитонова

Ямбол 0975 2634 (6001; 6003)

Славчева Донка 
Веселинова 

Златица 0544 2634 (6001; 6002; 
6003)

Славчева-
Андонова

Гергана 
Василева

Пловдив 0546 2634 (6001)

Соколова Лиляна 
Иванова 

София 1297 2634 (6001; 6002)

Спасова Даниела Пловдив 1421 2634 (6001; 6003)

Спасова Марина 
Христова

София 2249 2634 (6001)

Спасова Мария Брасшаат; 
Белгия 

1435 2634 (6001; 6002)

Спасова Татяна 
Спасова

Варна 2258 2634 (6001)

Стайкова Цветелина Плевен 1366 2634 (6001; 6002)

Сталев Илия Добрев Дими-
тровград

1617 2634 (6001)

Стаматова Мария Гоце 
Делчев

0797 2634 (6001)

Станев Димо Танев Нова 
Загора

0555 2634 (6001; 6003)

Станева Камелия Бургас 1808 2634 (6001; 6004)

Станимиров Ивайло 
Николаев 

София 2219  2634 (6002)

Станоева Гергана 
Васкова 

Благоев-
град

2243 2634 (6001)

Станчева Христина 
Бориславова 

Кюстен-
дил

1812 2634 (6001; 6003)

Стефанова Ивелина 
Борисова

Варна 1264 2634 (6001; 6004)

Стефанова Маргарита 
Асенова

София 1790 2634 (6001; 6002; 
6004)
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ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ВПИСВАНЕ 
В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР  
НА ПСИХОЛОЗИТЕ – 2019 г.
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номер
BGRP
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правоспособност 
по Националния 
класификатор на 

професиитеФамилия Име  
и презиме

Населено 
място

Стефанова Стоянка 
Иванова 

Бургас 1216 2634 (6001; 6002; 
6004)

Стоева Теодора 
Стойчева 

София 0565 2634 (6001; 6002; 
6004)

Стойкова Дарина 
Великова 

Варна 2233 2634 (6001)

Стоилкова Зорница 
Венкова

София 1521 2634 (6001; 6004)

Стойчева Катя Георгиева София 0569 2634 (6001)

Стойчева-
Кривицки

Петя Кръстева Пловдив 0571 2634 (6001; 6002; 
6004)

Стоянов Валери 
Стоилов

Варна 0729 2634 (6001)

Стоянова Биляна Янкова Сливен 1410 2634 (6001; 6003)

Стоянова Николина 
Любенова 

Благоев-
град

1817 2634 (6001; 6004)

Стоянова Силвия София 2223 2634 (6001; 6002; 
6004)

Стоянова Станислава 
Йорданова

София 0577 2634 (6001; 6004)

Стоянова Цветанка 
Атанасова 

Варна 0578 2634 (6001; 6002)

Стоянова-
Ширя

Радостина 
Ванева 

София 1518 2634 (6001; 6002)

Страхилов Боян София 0579 2634 (6001; 6004)

Стрижлев Иван 
Адриянов 

Враца 1892 2634 (6001)

Суичмезян Радостина 
Жорова 

Нова 
Загора

1792 2634 (6001)

Табакова Радина София 1723 2634 (6001; 6002)

Тагарева Кирилка София 0583 2634 (6001)
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Таир Ергюл София 0683 2634 (6001)

Танчев Георги Крумов Пловдив 2264 2634 (6001)

Татарова Марина 
Бориславова 

Пловдив 0917 2634 (6001)

Тачева-
Кошелева

Снежина 
Илиева 

София 0588 2634 (6001; 6002; 
6004)

Темникова Жулиета 
Иванова 

София 0589 2634 (6001; 6002; 
6004)

Тенева-
Георгиева

Иванка София 0590 2634 (6001)

Тилов Борис 
Георгиев 

Пловдив 0896 2634 (6001)

Тодоров Ивайло 
Валериев

New 
Zealand

2246 2634 (6001)

Тодоров Йордан Иванов Плевен 0756 2634 (6001)

Тодорова Гергана 
Василева

Бургас 1778 2634 (6001; 6002; 
6003; 6004)

Тодорова Десислава Варна 1021 2634 (6001; 6002)

Тодорова Здравка 
Велизарова

Бургас 1049 2634 (6001)

Тодорова Милена 
Михайлова 

Шумен 1347 2634 (6001; 6002)

Тодорова МиленаЯнева Бургас 0196 2634 (6001; 6003; 
6004)

Тодорова Юлияна 
Добрева 

София 0602 2634 (6001)

Тодорова Янка Разград 1225 2634 (6001)

Тодорова-
Новева

Теодора 
Йорданова 

Радомир 1780 2634 (6001)

Томов Томи Йовков Примор-
ско

2118 2634 (6001; 6004)
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Личен 
регистра-

ционен 
номер
BGRP

Професионална 
правоспособност 
по Националния 
класификатор на 

професиитеФамилия Име  
и презиме

Населено 
място

Томова Марта Томова София 1897 2634 (6001; 6003; 
6004)

Тончева Тони Василева София 2234 2634 (6001)

Топова Даниела 
Христова 

Смолян 0608 2634 (6001)

Торосян-
Начева

Силвия Торос София 2194 2634 (6001; 6003)

Тошева Павлина 
Цветанова

Карлово/
София

1040 2634 (6001)

Трифонова Жулиета 
Димова 

Карнобат 2140 2634 (6001; 6004)

Тухлева Петя Дамянова Пловдив 1604 2634 (6001; 6002; 
6004)

Угрюмова Мая Петрова София 1008 2634 (6001)

Удева Мария 
Георгиева 

Сандан-
ски

1529 2634 (6001; 6003)

Фенерова Димитрина 
Стоянова 

София 0621 2634 (6001)

Фердинандов Красен София 1240 2634 (6001; 6002; 
6003)

Филипова Аделина Варна 1497 2634 (6001; 6002; 
6004)

Филипова Тоня Иванова София 1478 2634 (6001)

Хаджиева Ангелина 
Тодорова

Велико 
Търново

0734 2634 (6001; 6003; 
6004)

Хаджийска Лидия 
Георгиева 

София 0506 2634 (6001)

Халачлийска Маргарита 
Атанасова        

София 2227 2634 (6001)

Ханчева Камелия 
Дончева 

София 0628 2634 (6001; 6002; 
6003; 6004)

Хараланова Пенка Търго-
вище

0782 2634 (6001; 6004)
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Хижев Запрян 
Георгиев 

Гоце 
Делчев

1813 2634 (6001; 6004)

Христова Антоанета София 0536 2634 (6001)

Христова Гергана 
Георгиева 

София 1480 2634 (6001; 6004)

Христова Диана Асенова София 0635 2634 (6001)

Христова Плама 
Сергеева

София 2242 2634 (6001; 6002; 
6004)

Христова Яблена София 0642 2634 (6001; 6002; 
6003)

Христова-
Славчева

Евдокия 
Кънчева 

София 0637 2634 (6001)

Хугасиян-
Хачмерян

Аница Карник Варна 2235 2634 (6001)

Цанова Люба 
Стефанова 

Пчелище/
Велико 
Търново

2221 2634 (6001; 6004)

Цветанова Дамяна
 Иванова 

София 2229 2634 (6001)

Цветков Димитър София 1842 2634 (6001; 6004)

Цветева Теодора 
Здравкова 

София 1878 2634 (6001)

Цветкова Клементина 
Борисова 

Плевен 2224 2634 (6001)

Цветкова Людмила 
Цветкова 

София 1729 2634 (6001; 6003)

Цветкова Силвия 
Борисова 

Плевен 0655 2634 (6001; 6002; 
6004)

Цветкова Силвия 
Петрова 

Враца 1423 2634 (6001; 6002)

Цветкова-
Георгиева

Десислава София 0656 2634 (6001; 6002; 
6004)
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Цендов Божидар 
Каменов 

София 1797 2634 (6001; 6002; 
6004)

Ценова Бистра 
Методиева

София 0658 2634 (6001)

Цифудин Антон 
Аспарухов 

Вълче-
дръм/
Монтана

0659 2634 (6001; 6002; 
6003)

Цонева Надежда 
Христова 

София 2164 2634 (6001; 6002; 
6004)

Цукова Емилия 
Юриева

София 1259 2634 (6001)

Чанева Евелина 
Лъчезарова 

Пловдив 0905 2634 (6001; 6003; 
6004)

Чаушев Валентин 
Асенов

София 1492 2634 (6001; 6002; 
6003)

Червенакова Даниела 
Трифонова 

Пловдив 1481 2634 (6001)

Чернева-
Тодорова

Росица 
Иванова 

Габрово 0668 2634 (6001; 6002; 
6004)

Чешмеджиева Петя Георгиева Русе 0670 2634 (6001; 6002)

Чиренска Галина 
Иванова

София 0869 2634 (6001; 6004)

Чоканова Красимира 
Францова 

Плевен 1568 2634 (6001)

Шаралиева Мина Иванова Варна 2261 2634 (6001)

Шентова Кристина 
Цветославова

София 2260 2634 (6001)

Шопов Димитър 
Яворов

Дупница 1530 2634 (6001)

Шулева Драгомира 
Георгиева

София 0677 2634 (6001; 6004)

Янев Светозар 
Добрев 

Бургас 0687 2634 (6001; 6003)
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Янева Тодорка 
Байчева 

Бургас 2144 2634 (6001; 6004)

Янева-
Дамянова

Ирина София 0688 2634 (6001)

Янкулова Йоана 
Димитрова 

София 0693 2634 (6001; 6003)

Янчев Бойко 
Димитров 

Плевен 1242 2634 (6001)

Янчева Татяна 
Станчева

София 0695 2634 (6001)

Янчева-
Маркова

Еленка 
Иванова 

София 1340 2634 (6001; 6002; 
6004)

Янчелова Иванка Генова Пловдив 0696 2634 (6001)

АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ 
КЪМ ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБИКА БЪЛГАРИЯ

Фамилия Име и 
презиме

Населено 
място

Личен 
регистра-

ционен номер
BGRP

Асоциирани 
членове

Александрова Миглена 
Дойкова София А-0007 Асоцииран член 

(студент)

Баланова Петя Вълчева София А-0005 Асоцииран член 
(студент)

Герасимова Даниела 
Василева София А-0004 Асоцииран член 

(студент)

Маркова Светла 
Даниелова София А-0003 Асоцииран член 

(студент)

Паскалев Христо 
Атанасов Пловдив А-0002 Асоцииран член 

(студент)

Петков Пламен 
Илиянов София А-0006 Асоцииран член 

(студент)

Тончева Поли 
Стефанова София А-0001 Асоцииран член 

(студент)
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Публичният регистър на психолозите в България (BGRP) се ад-
министрира от Дружеството на психолозите в Република България от 
2005 г. Публикуването на  регистъра е ежегодно. Следващата му офици-
ална актуализация е на 15 април 2020 г. 

Публичният регистър се публикува официално в „Българско спи-
сание по психология“ и интернет страниците на Дружеството на психо-
лозите в Република България съгласно неговия Устав и Правилника за 
администрация на Публичния регистър на психолозите. Регистърът се 
представя официално на държавните органи в Република България и на 
международните партньори.



IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с прискърбие 
съобщава, че ни напусна проф. дпсн Павел Александров, доайенът  

на психологията в България.
„Смъртта е огледалото, в което се отразява смисълът на живота!“

 Согиал Ринпоче, тибетски психолог
На 10 октомври 2019 г. в 7,30 часа сутринта напусна този свят нашият 

колега, учител и приятел – професор, доктор на психологическите науки 
Павел Александров!... Разделяме се с доайена на психологията в България, 
един от основателите на най-авторитетната специалност в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. Разделяме се с най-знаковото при-
съствие в българската университетска психология, в Алма матер, а и нався-
къде в страната, където преподаваше до последния си дъх. Разделяме се с 
Учителя Павел Александров, чието име през последните 50 години хиляди 
и десетки хиляди негови ученици носеха, носят и ще носят в сърцата си. 
Разделяме се с Човека Павел Александров, който успяваше да вдъхне кураж 
и оптимизъм на всички, докоснали се до неповторимото му присъствие в 
живота и науката. Разделяме се с Павката, оставяйки след себе си празно-
та, която няма как да бъде запълнена в сърцата на неговото семейство и на 
близките му приятели. Отиде си и отнесе със себе си в Отвъдното любовта 
на всички, които имаха уникалния шанс да усещат разливащата се от него 
доброта, с която стопляше душите ни!...

Проф. Павел Александров – Ученият, Учителят и Човекът тази су-
трин пое в своя път към по-добрия от световете така, както беше живял 
винаги – щастливо и спокойно, уверен във всеопрощаващата мъдрост на 
обичта си към хората. Да помогне на всеки, който има нужда от това, беше 
негово житейско верую, смисъл на живота, чрез който смъртта се превръ-
ща в приемлив край на съществуването въпреки бруталността на своята 
неизбежност. Учителят ни караше да се замислим, че и в този отчужден 
свят, свят на натрупването на вещи, а не на Човешки отношения, все пак 
е възможна и онази хуманна отдаденост към всеки и към всичко, за която 
сме чували, че е съществувала някога. „Знаели“ сме, че я е имало, но тя се 
превръщаше в реалност тъкмо чрез Неговото присъствие, чрез словата му 
и чрез неповторимата му усмивка, с която едновременно вдъхваше радост и 
въздаваше смирение, не само към живота, но и към смъртта!...

Всъщност в този миг думите се оказват може би излишни!...
Прощавай, Учителю!...
Поклон пред светлата ти памет!

Академична общност  
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Дружество на психолозите в Република България



Професор дпсн Павел Александров

Като професор по психология в СУ „Св. 
Климент Охридски“ Павел Ангелов АЛЕКСАН-
ДРОВ (с. Люлин, Пернишко, 19.VІІІ.1936 – 10. 
Х.2019 г., София) се отличава със забележително 
личностно присъствие и интеграция в академич-
ния свят, в който работѝ и живя. Завършил през 
1963 г. специалността „Педагогика“ във Фило-
софско-историческия факултет на най-старото и 
най-представителното българско висше учебно 
заведение, Павката – така го наричат колеги-

те му – се отдава безрезервно на педагогическа дейност и постепенно се 
утвърждава като един от най-видните специалисти по история на психо-
логията у нас. Освен тази основна психологическа дисциплина той води 
лекционни курсове още по диференциална психология, психология на ли-
чността, психология на съзнателното и безсъзнателното. Успешно защита-
ва дисертации за придобиване на научните степени доктор (кпн, 1975 г.), 
дпсн – 1993 г.). 

В работата си еднакво добре общува и си сътрудничи както с педа-
гози и психолози, така и с философи и историци. В която и да е социална 
общносттой не провокира и не предизвиква конфликти. Обратно, старае 
се с присъщото му чувство за хумор да създава ведра социално-психиче-
ска атмосфера. Затова и единодушно го избират за ръководител на катедра 
„Обща, експериментална и генетична психология“ (1980 – 1990). 

Хиляди студенти от множество випуски в Софийския и Варненския 
свободен университет си спомнят с приятно чувство за своя любим препо-
давател. С добрите спомени у студенти и колеги и с трудовете си по пси-
хология – „Професионално самоопределение на личността“ (1987), „Инте-
лект и обучение“ (1990), „История на психологията“ (2003), „История на 
интроспективната психология“ (2012) и др. проф. Александров надживява 
живота си.
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