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СТАНА НА 40 ГОДИНИ! 

 

 

Уважаеми читатели и абонати, 

Скъпи колеги и приятели! 

 

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ е вече на 40 
години! 

Сърдечно благодарим на всички, които са го създали през 1973 г., 
грижат се да го има, и на всички, които сега го откриват! 

Дълбока признателност за приноса на всеки от стотиците 
автори, редактори, рецензенти и доброволни сътрудници, които през 
тези 40 години са с Българско списание по психология. 

Българската психология винаги ще има нужда от това 
списание!  

от Редакционната колегия  
и Управителния съвет на  

 

 

Дружеството на психолозите в България 

  





 

НАУЧНИ СТАТИИ: 

ПСИХОТЕРАПИЯТА В БЪЛГАРИЯ: МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ1 

Никола Атанасов, Димо Станчев 
Резюме: Статията представя развитието и сегашното състояние на 
психотерапията в България като наука, терапевтична практика и професия. В 
годините межу двете войни една малка група от хора прави опит да въведе у нас 
психоанализата; по същото време възникват и някои специфично български 
психотерапевтични методи. След установяването на комунизма 
разпространението на психотерапията спира за известно време; през 60-те години 
интересът към психоанализата се възражда у някои психиатри, а през 70-те и 80-
те на миналия век техни последователи – отново малка група от специалисти – 
възобновяват практикуването на психотерапия. През 1988 година в София се 
провежда първата международна конференция по психотерапия у нас, а през 1989 
започва първото обучение по международни стандарти. Понастоящем 
съществуват обучителни програми по повечето от най-важните 
психотерапевтични методи. Повечето психотерапевтични сдружения членуват в 
Българската асоциация по психотерапия, която подготвя проектозакон за 
психотерапията, целящ да я регламентира като висококвалифицирана професия. 

PSYCHOTHERAPY IN BULGARIA: PAST AND PRESENT 
Nikola Atanassov, Dimo Stantchev 

Abstract: The development and the current situation of psychotherapy in Bulgaria are 
outlined with regard to their scientific, therapeutic and profesisonal aspects. Between the first 
and the second world war a small group of psychiatrists, psychologists and others tried to 
introduce the practice of psychoanalysis in Sofia. During the same period some Bulgarian 
psychiatrists created psychotherapeutic methods of their own. During the communist era the 
practice of psychotherapy vanished almost completely, but in the 60-ies the interest in 
psychoanalysis flared up again. During the 70-ies and the 80-ies another small group of 
young professionals started practicing psychotherapy. In 1988 an international conference on 
psychotherapy took place in Sofia – the first one on Bulgarian soil. In 1989 the first training 
according to international standards began. At present we have training programs in all the 
main psychotherapeutic modalities. The majority of the psychotherapeutic sociaties are 
members of the Bulgarian Association of Psychotherapy; this association is preparing a law-
draft with the purpose to make psychotherapy a regulated profesison. 

1 Макар че става дума за развитието на съвременната психотерапия у нас, в тази 
статия не се споменават имената на хората, допринесли за това развитие, които 
продължават да практикуват – включително и на тези, посветили се на 
психотерапията още преди 1989 година. Причината е, че статията няма претенциите 
да бъде едно подробно и задълбочено изследване, а по-скоро да набележи основните 
етапи в развитието и сегашното състояние и техните особености. За повече 
информация относно личностите, участвали в описаните процеси, читателят може да 
се обърне към посочената литература.  
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От медицински необяснимите оплаквания на пациентите в края 
на 19 век и тревожно-депресивните прояви на съвремието ни, които в 
безпомощността си обобщено назоваваме „стрес”, през житейските и 
възрастовите личностови кризи на „динамичния” ни свят и 
травматичните последици от военните трагедии, белязали целия 20 век 
– всички тези форми на душевно страдание, често „говорещи” 
единствено чрез и през тялото и неговите симптоми, са извикали на 
живот и специфичните подходи, позволяващи те да бъдат „чути”, 
разбрани и адресирани по начин, позволяващ адекватното им 
терапевтично повлияване. 

Психотерапията успява да отговори по задълбочен и адекватен 
начин на тези страдания, свързани със специфично човешките 
потребности и желания за саморефлексия и себеразбиране, за 
удовлетворяващи афективни взаимоотношения и автентична 
междуличностна среща, за личностово израстване и пълноценен 
живот, изпълнен със значим личен смисъл. 

Явявайки се научно обоснована система за „терапевтично 
повлияване на психичните и личностови разстройства с психологични 
и психотелесни методи и подходи”, в своето развитие психотерапията 
се опира на, но и ясно се отграничава както от медицинските подходи 
на психиатрията и неврологията, ангажирани основно с биологичния и 
невронален субстрат на „нервните” и психичните заболявания и с 
тяхното медикаментозно повлияване, както от научно-приложната 
психология, насочена към изучаване и задълбочаване на разбирането 
за характеристиките и функциите на психиката в нейното развитие и 
адаптационни възможности, така и от социалната работа, стремяща се 
към пряко въздействие върху социалната среда и директно 
подпомагаща взаимодействието на индивида със социалните 
институции. 

Съчетавайки аспекти на точните науки с елементи от 
тълкувателното херменевтично познание, психотерапията се включва 
решително в полето на онези научни дисциплини, които преразглеждат 
ограниченията на „обективните” линейни причинно-следствени 
допускания, и се стремят да интегрират в своята методология 
разбирането, че не съществуват обективни факти и резултати сами по 
себе си, неповлияни както от самия метод на изследването, така и от 
неизбежната субективност в преценката на изследователя. 
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Затова можем да кажем, че психотерапията не само подкрепя 
процесите на личностно израстване и развитие по посока на автономия 
и право на личен избор, (независимо как той може да бъде оценен, от 
гледна точка на психотерапевта!), но и се включва в глобалното 
движение за развитие и преразглеждане на научната и социалната 
методология и практика в епохата на модерното и пост-модерно 
общество.  

Като формат на приложение психотерапията може да бъде 
индивидуална, на двойката (вкл. фамилна), както и групова. Може да 
бъде само словесна или да включва и тялото, както и пресъздаването 
на редица ситуации от реалния или фантазмен живот на пациента. Да 
използва музика, рисувални или други средства, подпомагащи 
самоизразяването и себеразбирането. Да бъде краткосрочна или 
продължителна, орентирана основно към намиране на решение или 
насочена към процес на вътрешно преосмисляне и себеразбиране. 
Търсеща разкриване на психичните конфликти или стремяща се към 
тяхното потискане. Като цяло, симптоматичното подобрение не се 
разглежда като достатъчно и задължително условие за ефективността 
на психотерапията, която по-скоро е насочена към подпомагане на 
индивида, двойката или групата да развитие достатъчен психичен 
капацитет за бъдещо самостоятелно справяне.  

Ако приемем, че психотерапията като лечение по психичен път, 
базирано върху теории за функционирането на психиката, се появява 
благодарение на д-р Зигмунд Фройд в края на 19 век, то може да 
кажем, че в България започва да навлиза приблизително 100 години 
по-късно – след 1990 година.Дотогава у нас тази дейност е обект на 
интерес от отделни групи хора – като първите от тях се появяват още 
по времето на Фройд.  

Както е известно, след отделянето си от Османската империя 
България е много изостанала държава: по-голямата част от 
населението е неграмотно, има малко училища, малко учители, няма 
болници и лекари. По-малко известно е, че първият приют за психично 
болни у нас отваря в 1889 година (Миленков и Попов, 1983); през 1902 
година има само две психиатрични отделения и един приют 
(Данаджиев, 1912) в една страна с 4 милиона души население.  

По това време в Европа се появяват психологията и 
психоанализата. Забележително е, че няколко млади българи, заминали 
да учат в чужбина, започват да се интересуват от тези нова идеи. 
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Шестима българи са изучавали психология в Лайпциг в лабораторията 
на Вилхелм Вунт (Tögеl, 1983). Това са Никола Бобчев, Иван 
Шишманов, Кръстьо Кръстев, Цветан Радославов, Никола Алексиев 
(който създава първата лаборатория по експериментална психология в 
България) и Спиридон Казанджиев (който става най- влиятелният 
представител на психологията на Вунт у нас). Лекарят Никола 
Кръстников изучава психиатрия и неврология в Париж и Санкт 
Петербург и в последствие започва да се интересува от лечение с 
психологически методи. Малко преди Първата световна война Младен 
Николов завършва докторска дисертация в Берлинския университет и 
се въодушевява от психоанализата. 

Между двете световни войни 
През 1921 година Никола Кръстников става инициатор на 

създаването на Психологическото дружество в София към Софийския 
университет. В него наред със Спиридон Казанджиев и Младен 
Николов се включват двама руски емигранти – Николай Попов, 
професор по психиатрия и неврология, и Иван Кинкел – доцент (по-
късно професор) по социология, икономика и право. Другите двама 
членове са асистентът по психология Михаил Димитров и адвокатът 
Димитър Бочев (виж Атанасов, 1997). 

Изглежда поне в един начален период сбирките на тази група са 
били посветени на психологическите методи за лечение, преди всичко 
на психоанализата. Д-р Кръстников е изпращал пациенти на Николов, 
който ги е „анализирал” и е представял случаите пред дружеството. 
Тъй като няма писмени свидетелства е трудно да се каже как точно е 
работил той. Някои частични описания на терапевтични сесии се 
съдържат в една статия на Иван Кинкел (Kinkel, 1922, виж също по-
долу): от тях става ясно, че поне някои от пациентите на Николов са 
имали налудности и халюцианиции (което не е неочаквано, като се има 
предвид, че са лежали в психиатрия). Знаем обаче, че по онова време 
психоаналитиците, включително самият Зигмунд Фройд, са смятали, 
че психоанализата е неприложима при психотични пациенти. Също 
така по време на сесиите Николов е използвал „асоциативния тест” на 
К.Г.Юнг, което не се допуска от утвърждаващата се вече тогава 
стандартна аналитична техника. Вижда се, че той и колегите му се 
опитват да интерпретират асоциациите на пациента без да взимат 
предвид съпротивата и пренасянето – така, както са работили първите 
последователи на Фройд. 

 



Никола Атанасов, Димо Станчев – Психотерапията в България: минало и настояще 
11 

 С въпросната статия Иван Кинкел си спечелва международно 
признание. Тя се нарича „За психологичните основи и произхода на 
религията” и е публикувана в психоаналитичното списание „Имаго”, а 
в последствие е преведена на шведски и руски (Колев, лична 
комуникация). В тази статия, силно повлияна от „Тотем и табу” на 
Зигмунд Фройд, се разглеждат възможностите да се прилага 
психоаналитичния метод за разбиране на произхода на религиозните 
вярвания. Тя съдържа оригинален принос: редица препратки към 
митовете и легендите на славяните. Благодарение на нея Кинкел е 
приет за член на международната психоаналитична асоциация (по 
онова време са приемани и неаналитици). 

Психологическото дружество в София съществува кратко 
време: твърде скоро различията в мненията между неговите членове 
стават непримирими. Разделителната линия изглежда е отношението 
към психоанализата. Двамата психолози, които не са работили с 
пациенти – Казанджиев и Димитров – обявяват психоанализата за 
несъвместима с емпиричната наука. На страниците на списание 
„Философски преглед” М. Димитров още в средата на 20-те години 
застава на позиции, които може да се определят като радикално 
отхвърляне на психоанализата (виж Атанасов, 1997). Инициаторът на 
дружеството д-р Кръстников създава собствен психотерапевтичен 
метод, напомнящ катарзисната техника на Бройер и Фройд от 
предпсихоаналитичната епоха, която нарича „репродукция на 
патогенни афективни преживявания” или „спонтанни репродукции” 
(Кръстников, 1983). Накратко, този метод се базира върху схващането, 
че емоционалните разстройства се преживяват от забравени спомени; 
целта на метода е да се възпроизведе спомена заедно със 
съпровождащите го телесни и афективни преживания. Пациентът е 
релаксиран, лежи на кушетка, лекарят поставя ръката си на челото му; 
допускането е, че след няколко минути спонтанно ще се съживят 
телесните усещания, свързани с патогенния спомен и след като лекарят 
започне да задава въпроси, ще помогне на пациента да си припомни 
афективните и представни компоненти на спомена. Очевидно не се 
имат предвид спомени, които са динамично изтласкани от гледна точка 
на психоаналитичната теория. 

Изглежда че Младен Николов е продължил да анализира 
пациенти и през 30-те години. Тогава няколко привърженика на 
психоанализата правят нов опит да се организират и създадената от тях 
група остава активна до началото на Втората световна война. Един от 
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членовете на тази група – д-р Андрей Андреев – описва накратко 
дейностите й по следния начин: „Чрез реферати, психоанализи, хип-
нози и разисквания удовлетворявахме жаждата си за знания” (Андреев, 
1946). Може да се предположи, че групата е имала по-скоро 
дискусионен характер и въпросите, свързани с въвеждането на 
психотерапевтична практика, не са били на дневен ред. Най-много 
усилия групата е влагала в популяризирането на психоанализата. 
Нейните членове са писали статии, давали са интервюта във вестници 
и списания и са изнасяли открити лекции (виж Атанасов, 1997). 
Статиите им – както и тези на Психологическото дружество в София – 
са написани на „обективиращ” език: за психичните структури се 
говори така, сякаш имат материална реалност (виж също Tomov and 
Atanassov, 1995), поради което се създава впечатлението, че 
спецификата на психоанализата като метод за изследване на 
субективността остава скрита за тях.  

Извън психоаналитичния кръг двама други видни български 
психиатри създават през 30-те години собствени психотерапевтични 
техники. Кирил Чолаков нарича своята техника – представляваща 
разновидност на хипнозата – „декапсулация”, а методът на Никола 
Шипковенски се нарича „освобождаваща психотерапия” и – както 
подсказва името – целта му е да предизвика преживяване на катарзис2. 
През същия период двамата публикуват предимно на страниците на сп. 
„Философски преглед” статии, в които се разглеждат психоаналитични 
тези (виж Атанасов, 1997). Те обаче не застават на позициите на 
психоанализата. К. Чолаков публикува през 1947 г. своята книга 
„Психоанализата на Фройда в критично осветление”, в която прави 
опит за критична оценка на основните психоаналитични концепции. 
Една кратка глава в същата книга е посветена на разпространението на 
психоанализата у нас.  

В обобщение: През 20-те и 30-те години на миналия век 
психотерапията, практикувана в България, е наподобявала от една 
страна предпсихоаналитичните техники на Йозеф Бройер и Зигмунд 
Фройд – хипноза и катарзис, а от друга – „дивата психоанализа” на 
първите последователи на Фройд. Психотерапия се е провеждала от 
съвсем малко на брой хора, предимно в психиатрични отделения. 
Никой от практикуващите не е имал обучение за психотерапевт в 

2 Шипковенски е описал метода си в книга, публикувана на немски език 
(Schipkowensky 1965). 
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съвременния смисъл; „психоаналитиците” не са имали собствена 
анализа, а психиатрите са прилагали създадени от самите тях методи. 

Психотерапията в кома 
Втората световна война и последвалият я комунистически 

режим спират за известно време по-нататъшното развитие на 
психотерапията в България. През 50-те години психоанализата и дори 
психологията биват обявени за „буржоазни науки”; една опростена 
(„марксистка”) версия на рефлексологията на И.П.Павлов се превръща 
в единствената „наука” за човешкото поведение. Според нейната 
основна догма психика не съществува, а само „висша нервна дейност”, 
базирана върху вродени и условни рефлекси. Все пак обаче някои 
психиатри продължават да прилагат психотерапевтични техники: 
Ангел Кръстников – син на Никола Кръстников, използва създадения 
от баща му метод, а Атанас Атанасов работи с модифицирана негова 
версия, теоретично базирана върху рефлексологията на Павлов. 

Събуждането 
През 60-те години психиатърът Христо Димитров се превръща в 

свързващо звено между предвоенните психотерапевти и новото 
поколение, което в последствие въвежда съвременната психотерапия в 
България. Д-р Димитров загубва зрението си в следствие на мозъчна 
операция и е принуден да прекрати психиатричната си кариера. 
Партийното бюро на болницата го натоварва да критикува 
психоанализата от марксистка гледна точка. За да изпълни поставената 
задача, той събира около себе си група млади психиатри, които 
започват да издирват психоаналитични текстове и да му ги четат 
(Kamen, 1992). По този начин те придобиват познания за 
психоанализата и превеждат основните психоаналитични понятия на 
български език. Един от тези млади психиатри е Николай Колев, който 
през 1968 година успява да емигрира в Швеция и по-късно става 
психоаналитик и аналитик-обучител на Шведското психоаналитично 
дружество*. 

Друг колега на д-р Димитров – Георги Каменов – започва да се 
интересува от психоаналитична групова терапия. Той установява 
връзки с швейцарският психотерапевт Раймонд Батегай, който го 
насърчава да прилага групова терапия като заместител на 
индивидуалната психоанализа. През 1973 година той е назначен на 
работа в Психиатричната клиника на Медицинска академия в София; 
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там събира около себе си малка група студенти, дава им базисно 
обучение по групова терапия и ги запознава с психоаналитични 
концепции като пренос и обратен пренос, обучителна анализа и 
супервизия. Така той вдъхновява едно ново поколение от 
психотерапевти, мнозина от които продължават да играят важна роля в 
съвременната българска психотерапия.  

Партийните органи преценяват дейността на д-р Каменов като 
потенциално опасна; той е подложен на преследване и напуска 
страната през 1978 година. Няколко години по-късно под името 
Джордж Кеймън става психоаналитик в Ню Йорк. Умира твърде млад 
през 2006 година. 

У нас е много известен телевизонният сериал „Адаптация”, но 
по-малко известно е, че прототип на главния герой във филма д-р 
Банков е именно Георги Каменов. На Третата национална конференция 
по психотерапия през 2008 година гост беше изпълнителката на 
главната женска роля Ели Скорчева. 

Петъчният колегиум 
След като д-р Каменов напуска страната неговите ученици 

създадоха постоянен семинар по психотерапия (наричан „Петъчен 
колегиум по психотерапия”), който продължи дейността си до 1985 
година. Участниците в него се срещаха всеки петък, за да дискутират 
теоретични проблеми и да провеждат взаимна супервизия. Занимаваха 
се предимно с групова психотерапия, черпейки теоретични познания 
преди всичко от направения от самите тях превод на „Техниката и 
практиката на груповата психотерапия” от Ървин Ялом3.  

Участниците в петъчния колегиум разбираха психотерапията 
като взаимодействие между хора (терапевт/и и пациент/и), насочено 
към постигане на личностова промяна у пациента. От тази гледна 
точка психотерапевтичното въздействие зависи от личностовото 
развитие на самия терапевт, което се постига чрез лична терапия. Така 

3 Книгата на Ялом, смятана за най-добрия учебник по групова писхотерапия, така и 
не се появява на български език, макар междувременно да е преведена на множество 
други. Забележително е, че през последните години името на Ялом отново се появи у 
нас, но този път в неговото амплоа на писател. „Хермес” издаде „Проблемът (на) 
Спиноза”, а неотдавна „Колибри” пусна известния му роман „Когато Ницше плака”, в 
който се разказва за Фридрих Ницше като фиктивен пациент на Йозеф Бройер; 
действащи лица са още Лу Андреас-Саломе и Зигмунд Фройд. 
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се обосновава необходимостта от обучение по психотерапия, в което 
личната терапия е основен компонент, наред с работата под супервизия 
и осигуряването на условия за такова обучение се превърна в цел, към 
която много от участниците започнаха да се стремят. 

Въпреки трудностите младите ентусиасти успяваха да 
поддържат контакти с редица психотерапевти от западни страни. 
Например през 1982 Дайана Уолър от Лондон проведе групово 
обучение по арттерапия в сега вече несъществуващия санаториум 
Самораново, което представляваше група за себепознание. През 1984 
двама гръцки психотерапевти – Джордж и Васо Василиу – посетиха 
България и поставиха началото на професионални взаимоотношения с 
български колеги, които продължават и до ден днешен (с техните 
наследници). Други контакти бяха установени по време на конгресите 
по групова психотерапия в Загреб (1986) и по фамилна терапия 
(Прага, 1987).  

Интересно е, че по редица белези работата на Петъчния 
колегиум може да се сравни с работата на Психологическото 
дружество в София от 20-те години и на групата от 30-те: представлява 
малка група (средно 10-15 участници) от предимно психиатри и 
психолози, включваща също така представители на други поприща 
(напр. Иван Кинкел е бил икономист и социолог; в Петъчния колегиум 
участва и юристът Филип Димитров4). И в двата случая се касае за 
ентусиасти, отдадени на психотерапията и желаещи да въведат в 
обществото нещо ново и непознато дотогава. Докато обаче групите 
отпреди Втората световна война провеждат предимно 
популяризаторска дейност и накрая се разпадат, голяма част от 
членовете на колегиума от 80-те години стават професионални 
психотерапевти и допринасят за въвеждането на съвременната 
психотерапия в България. Един важен фактор, разбира се, който им 
помага в това начинание, е разпадът на комунистическата система след 
1989 година. 

4 Филип Димитров, макар и с юридическо образование, се интересува от 
психоанализа и психотерапия и е един от учениците на Георги Каменов. Известно е, 
че през 1992 година той става министър-председател на България. През есента на 
1992 д-р Каменов (Джордж Кеймън) се завърна за първи път в България след 
емигрирането си и остана 6 месеца. Забележително е, че през цялото време на 
престоя му той бе атакуван в някои периодични издания, бе заплашван и дори един 
вестник го подкани да напусне страната. Очевидно е, че именно свързването му с 
Филип Димитров бе причина за тези яростни атаки. 
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Международната конференция  
по психотерапия през октомври 1988 в София 

Наред с неофициалната психотерапия през 80-те години 
съществуваха – макар и много малко наброй – кабинети по 
психотерапия на лекари-психиатри, които практикуваха предимно 
хипноза и някои от споменатите по-горе български методи. Двама от 
тези психиатри - Атанас Атанасов и Алекси Алексиев - участваха в т.н. 
Работна група на психотерапевтите от социалистическите страни 
(РГПСС), която представляваше официалната международна 
организация на Източноевропейските психотерапевти от времето на 
комунизма.  

РГПСС беше създадена през 1970 година по инициатива на 
чешкия психотерапевт Милан Хаузнер. В началото на 70-те години в 
бившите т.н. „социалистически” страни психотерапията бе започнала 
да се възражда, след като през 50-те години е била забранена във 
всички тях в следствие на въдворяването на учението за висшата 
нервна дейност като единствено правилно обяснение на психичното и 
възприемането на догмата, че психиката не съществува, понеже не 
притежава материален субстрат. 

Всъщност в страни като Унгария и Чехия практикуването на 
психоанализа не престава дори през 50-те и 60-те години. Макар и 
малко на брой, отделни психоаналитици (някои от тях получили 
подготовката си преди Втората световна война) продължават да 
практикуват в нелегалност (виж напр. Kutter, 1995)5. В Унгария 
влиянието на психоанализата остава толкова силно, че още по времето 
на комунизма там се създава психоаналитичен институт, който през 
1984 година бива приет в Международната психоаналитична 
асоциация. В ГДР и Полша психотерапията започва да се възражда 
през 60-те години (в Източна Германия благодарение на усилията на 
няколко психиатри и психолози, получили психоаналитична 
подготовка в Западен Берлин преди построяването на стената през 
1961 година). В ГДР през 70-те години се създава специализация по 
психотерапия, аналогична на медицинските специалности и се 

5 Интересна подробност е, че един млад психиатър от Прага – Станислав Гроф – 
който през 60-те години се обучава в нелегалност като психоаналитик, през 1967 
година емигрира в САЩ и в последствие създава т.н. холотропна терапия или 
холотропно дишане, един от основните методи на трансперсоналната психотерапия 
(виж също Гроф, 2000). 
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разкриват около 40 клиники по психотерапия. Единствено в бившия 
СССР съвременната психотерапия започва да навлиза едва в края на 
80-те години. 

Както отбелязахме, по това време в България „официалната” 
психотерапия се свежда до прилагането на хипноза и спонтанните 
репродукции на Кръстников в един изцяло медицински контекст: 
разчита се преди всичко на релаксиращите и катарзисни ефекти на тези 
методи, без да се вземат предвид личностовите характеристики на 
пациента (с изключение на неговата „внушаемост”) и без по никакъв 
начин да се търси връзка с психологията. 

От тази гледна точка може да оценим ролята, която РГПСС 
изиграва за развитието на българската психотерапия, като 
положителна. В тази група преобладава личностоцентрираното (т.е. 
психологическото) схващане на психотерапевтичното действие. Макар 
и прикрито, се възприемат идеите на психодинамиката (показателно е, 
че секретар на групата през 1988 година беше унгарският 
психоаналитик Дьорд Хидаш). Постепенно се стига до възприемането 
на идеята за унифицирано обучение по психотерапия, базирано върху 
личностното развитие на терапевта. Предимно немски и полски 
психотерапевти създадоха т.н. групи за собствен опит, които бяха 
насочени към себепознание на участващите в тях бъдещи терапевти. 
През 1989 година за първи път и двама българи се включиха в такава 
група; съществуването й – както и съществуването на РГПСС – беше 
прекратено след падането на Берлинската стена. 

Друг важен принос на тази група беше провеждането на нейния 
VІ симпозиум през октомври 1988 година в София. Симпозиумът, в 
чието организиране се включиха активно членовете на Петъчния 
колегиум, се превърна в значително международно събитие. Проведе 
се в Народния дворец на културата с няколкостотин участника, 
немалка част от които от Западна Европа и САЩ, между тях водещи 
терапевти в своята област – например Луиджи Онис от Италия, който 
понастоящем е почетен председател на Европейската асоциация по 
фамилна терапия (ЕFTA). Научната програма беше много 
разнообразна, представиха се множество психотерапевтични школи, 
някои от които все още неизвестни в България.  

Особено важно беше, че в конференцията участваха както тези 
психотерапевти от Западна Европа, които вече се бяха ангажирали с 
развитието в България – като Дайана Уолър и съпрузите Василиу – 
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така и други, например Йоран Йогбери от Швеция - на които им 
предстоеше да изиграят важна роля при въвеждането на съвременната 
психотерапия в България. В конференцията участва и Николай Колев 
от Стокхолм, за когото споменахме, както и младият психоаналитик 
Габор Сьони от Унгария, който много години след това – през 2012 
година – вече като аналитик-обучител стана член на комисията на 
Международната психоаналитична организация, наблюдаваща 
създаването на обучителна програма по психоанализа в България. 

Тук трябва да отбележим, че преди това – през 1986 година – 
няколко млади български психотерапевти бяха успели да участват в 
конференцията на Международната асоциация по групова 
психотерапия (IAGP) в Загреб и бяха успели да поканят Йоран 
Йогбери и Габриеле Вийзман-Брун от Берн, Швейцария, да започнат 
обучение на психодраматисти в София. Това обучение стартира шест 
месеца след конференцията – през април 1989 година – с група от 10 
българи (известна като София І), в по-голямата си част участници в 
описания по-горе Петъчен колегиум, и продължи до септември 1994 
година, създавайки първите психотерапевти в България, обучени по 
международни стандарти. 

Развитие на психотерапевтичните модалности 
Психоанализа и психоаналитично ориентирана психотерапия 
През 1991 година една група от шестима психиатри, психолози, 

един историк и един филолог основаха група, която нарече себе си 
„Българско психоаналитично общество”. Повечето от участниците в 
него нямаха за цел да получат психоаналитично обучение, а да работят 
за създаването на атмосфера, благоприятстваща приемането на 
психоанализата у нас. Групата установи контакти с Международната 
психоаналитична асоциация (IPA) и Европейската психоаналитична 
федерация (EPF), благодарение на които стана възможно включването 
на български участници в работата на Източноевропейския комитет, 
създаден от тези две организации с цел да работи за постепенното 
въвеждане на обучение по психоанализа в източноевропейските 
страни. 

По време на своето кратко съществуване тази група установи 
също така контакти с Института по психоанализа към Университета 
„Й.В.фон Гьоте” във Франкфурт на Майн. Някои от участниците в нея 
създадоха Департамент за поведенчески науки към Новия български 
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университет, от който в последствие възникна Българския институт за 
отношения между хората. Първоначално този департамент създаде 
психодинамично ориентирана програма по клинична социална работа 
и в сътрудничество с Центъра за психоаналитични изследвания на 
Университета в Кент и с института Grubb в Лондон организира 
провеждане на срещи по групови отношения по модела на т.н. 
Лестърски семинари по групови отношения.  

Друга група бе създадена през 1995 година по инициатива на 
българин, обучаващ се в Парижкото психоаналитично дружество. 
Някои участници в тази група също се включиха в организираните от 
гореспоменатата Източноевропейска комисия семинари и летни 
школи, които предоставяха богати възможности за взаимен обмен 
между аналитици-обучители от западните държави и техните 
източноевропейски колеги. Същата година започна програма за обмен 
с френски психоаналитици, в която основен участник беже д-р Жерар 
Люка от Центъра „Алфред Бине” в Париж. Той започна да посещава 
България два пъти годишно, изнасяйки лекции, провеждайки клинични 
семинари и консултации. През 1999 година тази група се регистрира 
официално като Група за развитие на психоаналитичната практика в 
България. През същата година някои от членовете на групата 
започнаха да преподават в новооткритата Магистърска програма по 
клинична психология – психоаналитична перспектива, към Нов 
български университет. Те също така си поставяха за цел да получат 
цялостно обучение като психоаналитици.  

Такова обучение стана възможно, когато през 2002 година 
Източноевропейската комисия на МПА и ЕПФ създаде 
Психоаналитичния институт за Източна Европа „Хан Грьон-Пракен” 
(PIEE) със задачата да подпомогне постепенното създаване на 
психоаналитични институти в страните от бившия съветски блок. PIEE 
започна да приема за обучение източноевропейски кандидати, след 
като беше разрешен големият проблем с провеждането на лична 
анализа. Решението бе т.н. „анализа-совалка”, при която кандидатът 
пребиваваше в града, в който живее аналитикът му, за средно 2 месеца 
в годината и провеждаше по 2 наместо по една аналитична сесия на 
ден. Трима от бъдещите български аналитици преминаха през такава 
анализа. Наред с това PIEE организираше супервизията на контролните 
случаи на кандидатите и провеждаше зимни и летни школи. Две летни 
школи – през 2002 и 2005 година – се проведоха в България, в Боровец. 
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Една част от българските кандидати имаха възможност да 
проведат личната си анализа по обичайния модел – 4 сесии седмично. 
Това стана възможно, след като българинът аналитик-обучител от 
Шведското дружество д-р Николай Колев, се завърна в България в края 
на 2001 година и остана тук до 2005, анализирайки 9 български 
кандидати. 

През 2008 година 4 българи завършиха психоаналитичното си 
обучение и през следващата година бяха приети за директни членове 
на IPA – т.е. получиха международно призната квалификация като 
психоаналитици. Преди тях такава имаше само колегата, завършил 
Парижкия институт. Наличието на такъв брой аналитици направи 
възможно създаването на т.н. Учебна група към IPA, която през 2011 
година избра да се нарича Българско психоаналитично общество (това 
название не е свързано с групата от 1991 година, макар някои от 
участниците в тази група да са и съоснователи на новата). 
Понастоящем обществото включва вече 10 психоаналитика, директни 
членове на IPA, работи върху създаването на учебна програма по 
психоанализа в сътрудничество с комисия на IPA (с председател Габор 
Сьони, виж по-горе) и върви по пътя към превръщането си в 
психоаналитичен институт според стандартите на международната 
организация. 

Лаканиански психоанализа 
През 1995 година четирима лаканиански (последователи на 

френския психоаналитик Жак Лакан) психоаналитици за първи път 
посещават София. През 1997 Фондация „Психотерапия 2000” 
организира френско-българска среща по Лаканианска психоанализа и 
кани няколко аналитици от Espace Analytique, Париж. В следващите 
три години се провеждат семинари и започва общ проект между 
психоаналитичната група Аналитично пространство (представяна от 
Патрик Деларош) и Центъра за психосоциална подкрепа в София с 
финансовата подкрепа на Френското външно министерство 
(Димитрова, 2001). Целта на проекта е да се обучат българи в подхода 
на Аналитично пространство; дейностите включват теоретични и 
клинични семинари, супервизия, лична анализа, клинични стажове в 
Париж и др. Понастоящем в тази група, регистрирана като Фондация 
„Българско психоаналитично пространство” има трима завършили 
обучението си психоаналитици. 
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През 1999 друга група започва да си сътрудничи с 
лаканианската организация „Фройдистко поле” (Champe Freudienne). С 
участието на няколко члена на тази организация, включително 
дъщерята на Жак Лакан Жудит Милер започва обучителният семинар 
„Да растеш без родители”, предназначен за сътрудници на домовете 
„Майка и дете”. Някои участници в групата също започват лична 
анализа във Франция. През 2006 година е създадена “Група 
Фройдистко поле в България” с цел да съдейства за опознаването, 
изучаването и разпространението на психоанализата с лаканианска 
ориентация. Създават се се контакти и обмен с европейските 
инстанции на Фройдистко поле и със Световната асоциация по 
психоанализа. През 2012 година групата се трансформира в структура 
на Нова Лаканианска Школа – НЛШ (Школа на Световната асоциация 
по психоанализа); названието й се променя в „Българско общество за 
лаканианска психоанализа” - БОЛП. Понастоящем в тази група има 
също трима завършили обучението си психоаналитици. Близка до 
БОЛП е Асоциацията «Дете и пространство», която работи с деца в 
перспективата на приложната психоанализа с лаканианска ориентация.  

Подходът на Карен Хорни 
През 90-те години една българска психоложка завършва 

психотерапевтичната програма на Института Карен Хорни в Ню Йорк, 
обучаващ в подхода на междуличностната психоанализа. След 
установяването си в София психоложката отваря частна практика и 
преподава известно време в НБУ, след което се прехвърля на друго 
поприще.  

Юнгианска анализа и аналитично ориентирана 
психотерапия 

През 1992 година в София шестима психолози и психиатри 
създават група за Юнгианска анализа. Групата започва да провежда 
редовен теоретичен семинар, който през 1996 година се трансформира 
в група за себеразвитие. Българското общество „К.Г.Юнг” е учредено 
през 1999 година като организация на професионалисти, които 
извършват терапевтични, обучителни, изследователски и други 
дейности, свързани с аналитичната психология на Карл Густав Юнг 
(Байчинска, 2001). През 2005 година сдружението се преименува в 
Българското общество аналитична психология „К.Г.Юнг”. 
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През май 2000 година, след посещение на председателя на 
Международната асоциация по аналитична психология (IAAP) д-р 
Луиджи Зоя дружеството получава статус на „развиваща се група” към 
ІААР. Финансовата подкрепа на международната организация създава 
нови възможности за професионално израстване и развитие на 
членовете му. Започват да се осществяват следните дейности: 

• четиригодишна програма “К.Г.Юнг (междукултурен обмен: 
София 2001-2004)” с участието на юнгиански аналитици от 
Швейцария, Германия, Франция и Великобритания. Два пъти в 
годината се предлагат тридневни уъркшопи на различни теми от 
аналитичната психология, допълвани от еднодневни уъркшопи 3-
4 пъти в годината; 

• през октомври 2001 година започва обучителна програма по 
пясъчна игрова терапия, водена от юнгиански аналитик; 

• превод и разпространение на произведенията на К.Г.Юнг; 
• редовен семинар с презентации на членове на дружеството върху 

принципа да се въвеждат теоретични идеи на преживелищно 
равнище – чрез психодрама или активно въображение.  

През 2003 година с финансовата подкрепа на ІААР се провежда 
международна конференция “Пресътворяване на света. 
Трансформативната сила на изкуствата и играта в 
психотерапията”. В нея взимат участие повече от 100 юнгиански 
аналитици и арт-терапевти от повече от 12 страни – Англия, САЩ, 
Щвейцария, Германия, Израел, Бразилия, Полша и др.  

През октомври 2007 година започва 4 годишна обучителна 
програма за юнгиански психотерапевти, със съдействието на ІААР, 
свързващото лице на БОАП с ІААР д-р Ерел Шалит, д-р Хелга Томас, 
д-р Андреас фон Хайдволф и други юнгиански аналитици. Предстои 
сертифициране на първите български юнгиански психотерапевти.  

Системна фамилна терапия 
Както споменахме по-горе, системната фамилна терапия бе 

въведена в България от гръцките терапевти Джордж и Васо Василиу от 
Института Антропос в Атина през 80-те години. Тогава някои от 
учениците на Георги Каменов и участници в Петъчния колегиум 
решиха да се обучат като семейни терапевти. През 1994 година те 
създадоха Психотерапевтичния институт за социална екология на 
личността (ПИСЕЛ), който разработва обучителна програма по 
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системна терапия и работи върху различни проекти в общността. През 
същата година, след посещение в София на Джефри Зайг, ученик на 
Милтън Ериксън, се основава М.Х.Ериксон Институт – София, който 
има за цел да разпространява Ериксоновите подходи в психотерапията 
в България. Друга подструктура на ПИСЕЛ наред с този институт е 
Психосоциалният институт за семейството, който е Тренинг институт 
от Камарата на тренинг институтите по фамилна терапия към 
Европейската Асоциация по фамилна психотерапия (EFTA).  

През 1995 към Новия български университет се открива 
магистърска програма по фамилна терапия, която представлява 
обучителна програм с продължителност 4 години. Организатор е д-р 
Златка Михова от гореспоменатия институт БИОХ, в сътрудничество с 
Института за фамилна терапия и клиниката Тависток в Лондон 
(Михова, 2000). Тази програма наскоро бе преобразувана и не 
съществува повече в този вид. 

През 1998 бе създадена Българската асоциация по фамилна 
терапия. Понастоящем тя има 47 члена и е част от EFTA. Целта й е да 
въведе и поддържа стандарти за обучение, отговарящи на тези на 
EFTA и Европейската асоциация по психотерапия (ЕАР). Асоциацията 
взе участие в изготвянето на Закона за защита на детето и на новия 
Семеен кодекс. Тя поддържа връзки с други професионални сдружения 
като това на социалните работници, на детските психиатри и т.н.  

Личностноцентриран подход на Карл Роджърс 
 Трима български специалисти са получили през 90-те години 

обучение в личностноцентрирания подход, но не са създали сдружение 
и нямат обучителна програма. 

Психодрама 
По-горе описахме как започна обучението по психодрама у нас. 

В началото на 90-те години по инициатива на Габриеле Вийзман-Брун 
започват работа още две обучителни групи по психодрама, известни 
като София ІІ и София ІІІ. Треньорите, работещи със София ІІ, се 
сменят относително често, но основен преподавател става Йорг 
Бургмайстер от Швейцария. София ІІІ работи предимно с Ела-Мей 
Шерън и Бернхард Ахтерберг от Германия (Станчев, 2000). В течение 
на годините в обучението се включват и преподаватели от други 
страни като Канада, Аржентина, Белгия, Австралия и САЩ.  
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През 1990 година участниците в групата София І основават 
Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ), 
към което по-късно се присъединяват и другите две групи. БДПГТ е 
националният клон на Психодрама института за Европа със седалище в 
Мюнхен. През 1993 година БДПГТ организира в София Втората 
годишна среща на този институт. През 1998 година дружеството 
приема стандарти за обучение по психодрама, съвместими с тези на 
Европейската федерация на организациите, обучаващи по психодрама - 
FEPTO (Тарашоева, 2000) - и става член на тази институция. 

Понастоящем у нас има 5 института, акредитирани да обучават 
по психодрама: Институт за психодраматични практики „Хирон”, 
Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия 
„Бернхард Ахтерберг”, Психодрама център „Орфеус”, Фондация 
„Психотерапия 2000” и Център за култура и дебат „Червената къща”. 
Техните дипломи се признават от FEPTO. 

Музикотерапия 
През 1994 година Джоузеф Морено от Университета Меривил в 

Сейнт Луис, САЩ, провежда първото обучение по музикотерапия в 
София. През 1995 година е учредена Българската асоциация по 
музикотерапия (БАМ). БАМ започва да организира въвеждащи 
семинари по музикотерапия, а в последствие и обучителна група по 
метода на Бони „Направлявано с музика въображение” (Guided Imagery 
and Music – GIM) с преподавателски екип от Сан Франциско, САЩ. 
Същевременно се провеждат група за собствен опит за музиканти и 
обучителни групи по музикотерапия (Томов, 2000). Включцват се 
преподаватели от различни страни. БАМ е член на Британската 
асоциация по музикотерапия, на Европейската конфедерация по 
музикотерапия и на Световната асоциация по музикотерапия. 
Осъществява национални и международни конференции и семинари и 
участва в професионални форуми в чужбина. През 2008 година 
стартира четиригодишна обучителна програма „Музикотерапевтични 
подходи в психотерапията”. 

Неорайхианска аналитична психотерапия 
Неорайхианската аналитична психотерапия е създадена от 

швейцарският лекар, психолог и антрополог Валдо Бернаскони 
(Алгафари, 2000). Тя е базирана върху теорията на Вилхелм Райх и е 
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повлияна от З. Фройд, Ал. Лоуен, Фр. Пърлз и К. Роджърс. Прилагат се 
както словесни, така и телесни интервенции. 

Българското неорайхианско психотерапевтично дружество 
(БНПД) е основано през 1999. Първите негови терапевти са обучени в 
рамките на програма, организирана в сътрудничество между Институт 
по психология и психотерапия в Дюселдорф, Софийския университет и 
Медицинския университет в София и подкрепяна от Международната 
академия за развитие на културата и науката, която стартира през 1994 
година.  

Понастоящем в дружеството членуват 23 дипломирани 
психотерапевти, заедно с други, които се намират в процес на 
обучение. Дружеството е член на Европейската асоциация по 
психотелесна терапия (EABT). То предлага програма за обучение по 
телесно ориентирана психотерапия, отговаряща на стандартите на 
Българсакта асоциация по психотерапия (БАП – виж по-долу). Тази 
програма се осъществява от Института по психотелесна психотерапия 
със седалище град София, който от 2012 е акредитиран от ЕABT. 

БНПД инициира и провежда също така поредица от семинари, 
лекции, интервизии и една конференция. 

Позитивна психотерапия 
Методът на позитивната психотерапия е създаден от Носрат 

Пезешкян – немски лекар от ирански произход; представлява 
разновидност на кратка психотерапия. В България бива въведен от д-р 
Арно Ремерс, референт за Източна Европа на Международния център 
за позитивна психотерапия (ICPP) със седалище във Вийзбаден, 
Германия. През 1992 година д-р Ремерс организира курс за обучение в 
град Варна.  

Дружеството за позитивна психотерапия в България (ДППБ) е 
основано през 1993 година; то е второто по-големина национално 
дружество в рамките на ICPP след руското (Бончева, 2000).  

„Към настоящия момент през обучителните модули, предлагани 
от ДППБ са преминали над 12600 души, предимно психолози, лекари, 
педагози и учители, социални работници. Те ползват познанията си в 
метода като психотерапевти или в рамките на тясната им професия. 
Интернационални сертификати за придобити умения за работа с 
метода на позитивната психотерапия притежават 97 души. Те се 
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издават от Световната асоциация по позитивна психотерапия (WAPP) 
след съответна форма на защита. 

Званието „позитивен психотерапевт” и съответен сертификат 
носят 51 души. Нови 20 души са пред приключване на последния 
модул на своето обучение като психотерапевти. Сертификат за базисни 
треньори са получили – 7 души; за майстор-треньор – 8. 

В квалификацията на психотерапевти ДППБ следва 
унифицираната и приета от EAP обучителна стандартизирана програма 
на ICPP. Лекторската група осъществява и тематични курсове и 
семинари, съгласно изявените потребности на дадена социална група, 
организация или институция. ДППБ работи също по целеви програми 
и проекти” (източник: www.dppb.org ) .  

Фокусирана върху решения психотерапия 
Фокусираната върху решения психотерапия (ФРТ) по модела на 

Стив ди Шейзър и Инсу Ким Берг (Solution Focused Therapy, SFT) се 
практикува в България от 1992 (Аничкина, 2000). Моделът е въведен у 
нас от д-р Антон Кършуцки – психотерапевт от български произход, 
живеещ в Швеция. През 90-те години той организира тук двугодишно 
обучение.  

През 1994 година се основава Дружеството на краткосрочните 
терапевти в България (Страхилов, 2000). През 2000 година 
дружеството има около 40 члена; дейността му се състои в 
организиране и провеждане на обучителни семинари за студенти и 
професионалисти, създаване на национална мрежа от специалисти по 
ФРТ и поддържане на връзки с други помагащи професии. През 1995 
година някои от членовете на дружеството са приети за членове на 
Европейската асоциация по кратка терапия, чиято конференция през 
1997 година се провежда в София.  

В последните години обаче дейността на дружеството изглежда 
отслабва. Понастоящем най-активно в тази модалност работи т.н. ПИК 
център в София. Неговият екип предлага обучителни семинари и в 
области, различни от терапията: „ритийминг” (ефективна работа в 
екип), създаване на умения за конструктивна комуникация, за 
управление на компетенциите и др.  
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Когнитивно-поведенческа психотерапия 
Първият семинар по когнитивно-поведенческа психотерапия 

(КПП) в България се провежда през 1998 година от английски 
преподаватели – Пол Салковскис и Хърмин Греъм (Лазарова, 2000). 
През май 1998 година се основава Българската асоциация по 
когнитивно-поведенческа психотерапия (БАКПП). Понастоящем тя 
има 69 редовни членове (източник: www.bacbp.org). През май 1999 в 
София се провежда Югоизтгочноевропейска регионална конференция 
по КПП, която същевременно е Първа годишна конференция на 
БАКПП. Акцентът се поставя върху обучението: преподаватели от 
Великобритания и Дания изнасят 9 уъркшопа.  

От 1998 насам БАКПП организира обучителни групи в 
сътрудничество с Оксфордския университет. В последните години 
асоциацията се стреми да осигури поне 2 обучителни събития в 
годината (пак там). Асоциацията е член на Европейската асоциация на 
поведенческите и когнитивни терапии и е единствената организация в 
България, която акредитира когнитивно-поведенчески терапевти и 
консултанти. Програмата й за следдипломна специализация включва 
програма за диплома „Когнитивно-поведенческо консултиране” и 
програма за диплома „Когнитивно-поведенческа психотерапия”.  

 Методи, непредставени в Българската асоциация по 
психотерапия 

Хипноза и трансперсонална психотерапия 
През 1999 година е създадена Българската асоциация по 

хипноза (БАХ). Нейните членове използват в работата си хипноза, 
сугестия и променени състояния на съзнанието (Николов, 2000). В 
БАХ членуват психолози, лекари, стоматолози, специалисти по речеви 
нарушения и студенти от тези специалности. 

Целта на БАХ е да съдейства за развитието и прилагането на 
целия спектър теории и подходи, свързани с хипнозата, както и за 
провеждането на психофизиологични и психофармакологични 
изследвания. 

БАХ провежда обучителни курсове с продължителност между 
54 и 108 часа, както и национални и международни семинари и 
конференции. 
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През 2006 година във Варна е учредена Българската асоциация 
по трансперсонална психология и психотерапия (БАТПП) като 
организация на психолози, психотерапевти и лекари, желаещи да се 
обучават и да работят в областта на трансперсоналната психология и 
психотерапия и по-конкретно с метода на холотропното дишане на 
Станислав Гроф. 

Гещалттерапия и транзакционен анализ 
Неотдавна стартираха обучителни програми по тези два метода, 

водени от обучители съответно от Европейската асоциация по 
гещалттерапия и Европейската асоциация по транзакционен анализ. 

ЕMDR 
В последните години Институтът за интегрално развитие в 

сътрудничество с чуждестранни специалисти предлага обучение по 
метода Eye Movement Desenzitisation and Reprocessing (EMDR). 

Организация на психотерапията в България: Българската 
асоциация по психотерапия (БАП) 

През 1993 година ориентираните към психотерапията 
специалисти – по онова време общо 18 човека, създават БАППК 
(Българска асоциация по психотерапия и психологично консултиране). 
Една част от тях са участници в Петъчния колегиум, други тепърва 
навлизат в психотерапията. „Психологично консултиране” идва от 
обстоятелството, че между учредителите има и двама училищни 
психолози: идеята е да се търси работи за свързването на училищната 
психология и психичното здраве. По-късно, когато асоциацията 
възприема стандартите и регламента на ЕАП, тя изважда 
„психологическо консултиране” от названието си. Тази стъпка 
всъщност отразява и реалността, тъй като по това време училищните 
психолози не членуват повече в асоциацията. На 29.01.2006г. на Общо 
събрание Българската асоциация по психотерапия и психологично 
консултиране (БАППК) се преименува в Българска асоциация по 
психотерапия (БАП). БАП определя за своя цел да обединява, при 
запазване на различията и представлява лицата, които практикуват или 
са в процес на обучение по психотерапия, в името на чистотата и 
престижа на професионалната им дейност, в техен интерес и в интерес 
на техните клиенти. 
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Асоциацията е регистрирана като неправителствена 
организация на 23 ноември 1993 година. 18 години по-късно, през 
2011, Общото събрание по предложение на тогавашния Управителен 
съвет взима решение 23 ноември да бъде обявен за Ден на 
психотерапията. 

В 2013 година асоциацията има над 100 индивидуални члена и 
девет групови: дружествата по психодрама и групова психотерапия, по 
фамилна терапия, по позитивна психотерапия, дружество на 
краткосрочните терапевти, неорайхианското дружество, Българско 
общество по аналитична психология К.Г. Юнг, асоциациите по 
музикотерапия и когнитивно-поведенческа психотерапия и Групата за 
развитие на психоаналитичната практика в България. Общия брой на 
членовете на асоциацията надхвърля 530 души – една част от тях са 
дипломирани психотерапевти, повечето от останалите се намират в 
обучение. Измежду индивидуалните членове има представители на 
почти всички практикувани в България психотерапевтични 
модалности: напр. психоанализа, психодрама, Юнгианска анализа, 
личностноцентриран подход, ориентирана към решения краткосрочна 
терапия и др. 

От 1996 година БАП е член на Европейската асоциация по 
психотерапия (ЕАР) – една организация, обединяваща около 130 000 
психотерапевти, получила от Европейския парламент статут на 
консултираща организация и целяща да въведе хармонизирани 
стандарти за обучение и практикуване на психотерапията в 
европейските страни. Програмен документ на ЕАР е т.н. Страсбургска 
декларация от 1990 година, според която: 

Психотерапията е независима научна дисциплина. Нейното 
практикуване представлява независима и свободна професия. 

Обучението по психотерапия се извършва на 
висококвалифицирано научно равнище.  

Многообразието на психотерапевтичните методи е осигурено и 
гарантирано. 

Обучението по психотерапия включва теория, себепознание и 
практика под супервизия. Придобиват се необходимите познания за 
различни психотерапевтични процеси. 
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Достъп до обучението е възможен на основата на различни 
предварителни квалификации, преди всичко по хуманитарни и 
социални науки.  

Виждането на психотерапията като независима научна 
дисциплина и независима и свободна професия означава, че 
обучението по тази дисциплина има собствени стандарти и 
практикуването й се извършва съгласно специфичен регламент 
(законодателство). То включва задължително три основни елемента: 
лична психотерапия, теоретични семинари и обучение, както и 
практическа работа под супервизия. Съгласно изискванията на ЕАР, 
приети и утвърдени от БАП, тези елементи са разпределени в общо-
подготвителен компонент от минимум 1800 часа и специализиран 
компонент от поне 1400 часа, изискващи от кандидатите обща 
продължителност на този развитиен процес от най-малко 3200 часа, в 
допълнение към вече придобитото от тях образование в научните 
области на хуманитарните или социалните науки. 

Понастоящем БАП е Национална присъждаща организация. 
Това означава, че е единствената организация в България, оторизирана 
от ЕАР да присъжда Европейския сертификат по психотерапия – 
удостоверение за правоспособност, валидно в страните от Европейския 
съюз. Преди няколко години асоциацията създаде Работна група по 
стандартите за обучение и практикуване. Тази група е изготвила 
стандарти, отговарящи на стандартите на ЕАР. Главна цел на групата – 
както и на асоциацията – е в обозримо бъдеще в България да бъдет 
приет Закон за психотерапията, който да я регламентира като отделна 
професия. Една от първите дейности на групата беше създаването на 
проект, който получи финансиране от Женевската инициатива в 
психиатрията; целта му беше да подготви предложение до 
Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и 
социалната политика и Министерството на образованието и науката, 
съдържащо критериите за обучение и практикуване на психотерапия, 
насоките за създаване на Национален регистър на психотерапевтите и 
процедури за присъждане на Европейския сертификат по 
психотерапия. 

Действително в Закона за здравето от 2005 година бе включен 
текст, регламентиращ практикуването на психотерапия в здравните 
заведения. Макар и не същия, който предложи БАП, този текст може 
да послужи като основа за по-нататъшна дискусия, включително и във 

 



Никола Атанасов, Димо Станчев – Психотерапията в България: минало и настояще 
31 

връзка с приемането на Закон за психотерапията. През януари 2007 
година Министерството на здравеопазването издаде „Наредба № 1… за 
условията и реда за провеждане на медицинските дейности, свързани с 
лечението на лицата с психични разстройства”, в която между другото 
се определя и специалисти с каква квалификация може да практикуват 
психотерапия в лечебните заведения. 

Правните аспекти на професионалната среща между пациентите 
и психотерапевтите са в процес на засилено законово регламентиране в 
цяла Европа, където психотерапията се разглежда като самостоятелна 
свободна професия и с инициативата на ЕАР вече е правно уредена в 
Австрия, Германия, Италия, Швейцария , Франция и други страни.  

В България процесът на разработване и внасяне на 
Законопроект за психотерапията, който да регламентира 
професионалната квалификация и добрата професионална практика в 
областта на психотерапията, беше иницииран от БАП преди повече от 
пет години и също вече навлиза в етап на финализация. Този Закон за 
психотерапията, както всички навременни и целесъобразни правни 
актове, се стреми да опише и регламентира във вид на правна норма 
вече съществуващите взаимоотношения между обществените нагласи 
и очаквания за предоставяне на квалифицирана и компетентна 
психотерапевтична помощ от една страна и наличните подготвени и 
сертифицирани практикуващи психотерапевти от друга, гарантирайки 
правно качеството на предоставяната психотерапевтична помощ и 
защитавайки взаимните интереси както на пациентите, така и на 
психотерапевтите. 

В основата на Законопроекта е заложен „компетентностния 
модел” за професионално развитие и практика, основаващ се главно на 
това, което психотерапевтът трябва „да знае и може”, а не единствено 
на вида университетско образование и диплома, които той би трябвало 
да „има”. Поради специфичната комплексност на предмета на 
психотерапевтичната практика, самият процес на обучение на 
специалистите-психотерапевти е по-скоро личностно-развитиен, а не 
дидактичен. Той е центриран не само върху преподаването на 
поредица от знания, а е насочен към процесите на съпровождане на 
индивидуалното развитие и себепознание на психотерапевта и засяга в 
крайна сметка неговият професионален идентитет,  
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Психотерапевтичната практика сега 
Както отбелязахме по-горе, до 1989 година в България нямаше 

психотерапевти, обучени по международно приети стандарти. 
Понастоящем по приблизителни преценки техният брой е около 100 
във всички модалности. Това все още е крайно недостатъчно: за 
сравнение може да посочим, че в Австрия – една страна съпоставима 
по брой на населението с България – има над 7000 регистрирани 
според съществуващия там закон психотерапевти. 

С цел да се гарантира пред клиентите, че психотерапевтите, към 
които се обръщат, имат необходимата квалификация, БАП разработва 
Национален регистър на психотерапевтите. В него се вписват само 
специалисти, получили обучение и дипломирани в едно от признатите 
направления на психотерапията. Засега регистърът е непълен: в него 
фигурират 48 имена, т.е. около половината от тези, които имат право 
да бъдат вътре. Причината вероятно е засега доброволният характер на 
вписването; при по-голяма активност от страна на отделните 
психотерапевти много скоро регистърът на БАП наистина би могъл да 
влезе в ролята на основен механизъм за саморегулация на професията 
до приемането на законодателство за психотерапията. 

От 1 януари 2013 година в Националния класификатор на 
професиите и длъжностите под номер 2634-6004 е вписана професията 
„психолог-психотерапевт”. Това е официално признаване на 
професията „психотерапевт”, но не отговаря на реалността – а именно, 
че има психотерапевти, които не са психолози – и също така не 
съответства на становището на БАП, че психотерапията е независима 
професия. Би трябвало професионалната общност да предприеме още 
усилия за извършване на необходимите промени във връзка с 
приемането на закона. 

Макар и независима, психотерапията е професия от областта на 
психичното здраве и състоянието й зависи от състоянието на цялата 
област. Известно е, че като цяло психично-здравното обслужване у нас 
изостава значително. Неотдавна в едно радиопредаване български 
психиатър посочи, че според Евростат и Световната здравна 
организация България има най-ниските разходи за здравеопазване на 
глава от населението в Европейския съюз. Разходите за психично 
здраве са около 2% от всички разходи за здравеопазване, което е много 
по-малко, отколкото в другите страни. В сферата на психиатричното 
обслужване психично болните получават качествени медикаменти, но 

 



Никола Атанасов, Димо Станчев – Психотерапията в България: минало и настояще 
33 

липсват почти напълно други услуги – като например психологическа 
подкрепа, социална работа, дневни центрове и т.н. От много време 
насам психиатрията у нас негласно се смята за медицина от второ 
качество. Някои от психиатричните клиники наподобяват приюти от 
19 век. Работещите в тях психолози и социални работници се броят на 
пръсти, а броят на психиатрите намалява. На много малко места се 
предлага психотерапия. 

Като положително развитие в последното десетилетие може да 
се отчете нарастването ролята на частните практики и 
неправителствените организации, помагащи на хора с психични 
страдания. Понастоящем повечето от психотерапевтите работят в 
частния и неправителствения сектор. Като пример може да се посочи 
лечението на наркоманиите – там наред с частни психиатрични 
центрове психотерапия предлагат психологически служби и 
неправителствени организации. Друг пример са центровете, работещи 
със семейно насилие и жертви на политическо преследване. В такива 
организации работят повече психотерапевти, отколкото в държавните 
клиники. Вече съществуват и университетски консултативни центрове, 
например в Американския университет в Благоевград. Все повече се 
утвърждават т.н. „училища за родители” – образователни форуми, в 
които квалифицирани психотерапевти обучават родителите относно 
психологичните аспекти на отношението родител-дете и възможните 
психични проблеми, които възникват в това отношение. 

Все пак може да се каже, че през последните години 
държавните системи на здравеопазването и на социалното подпомагане 
се отвориха повече за психотерапевични услуги. Понастоящем 
психотерапия и психологично консултиране се предлагат в редица 
области на медицината – напр. психиатрия, неврология, онкология – и 
в социалните грижи, особено във връзка с проектите за 
деинституционализацията, наркозависимостите, семейното насилие, 
правонарушенията, трафика на жени, грижите за деца и в частност за 
деца с увреждания. 

Засега психотерапията не се заплаща от здравната каса. 
Безплатни психологични услуги се предлагат предимно от 
неправителствени организации в рамките на проекти с външно 
финансиране. В последните години се превърна в общоприето правило 
жертвите на природни или предизвикани от хората катастрофи, на 
големи пътни произшествия, на насилие в училище, или на 
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престъпления да получават безплатно психологично консултиране под 
формата на кризисна интервенция. Така че кризисната интервенция е 
може би най-забележимата за държавното управление психологическа 
дейност. 

В заключение може да кажем, че качеството на психотерапията 
в България се подобрява. Ноите обучителни програми за 
психотерапевти по правило се въвеждат в сътрудничество с 
международните организации и съответствен на международните 
стандарти. Засега психотерапевтично обучение се предлага от частни 
институции; макар това да е така и в световен мащаб, би трябвало чрез 
своята професионална организация българските психотерапевти да 
положат всички усилия за обвързване на обучението с университетите. 
Университетско обучение по психотерапия се предлага вече в много 
страни, а съществуват и психотерапевтични университети – напр. 
Университетът „Зигмунд Фройд” във Виена или Международният 
психоаналитичен университет в Берлин. У нас вече има опит във 
възприемането на психотерапията от водещи университети, но 
създаването на обучителни програми и провеждането на научно-
изследователска дейност все още са задачи за бъдещето. 

Вероятно е в близко бъдеще броят на квалифицираните 
психотерапевти да се увеличава. Като пречка в това отношение може 
да се посочи, че мнозина се въздържат да започнат психотерапевтично 
обучение, защото не са сигурни, че тази професия ще може да осигури 
съществуването им. Действително все още твърде малко са тези, които 
могат да гарантират прехраната си единствено от провеждането на 
психотерапия. Все пак може да се каже, че професионалната 
идентичност на психотерапевта е вече налице; въвеждането на законов 
регламент би трябвало да доведе до повишаване на обществения 
престиж на професията. Макар да постигнахме забележителен 
напредък в последните 20 години, ние трябва да положим още много 
усилия, за да доведем професията си до тази обществена значимост, 
която е успяла да постигне в развитите страни. 
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СЕБЕОТЧУЖДЕНИЕТО KATO ПРЕДИКТОР НА 
ПРОБЛЕМНОТО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ НА БЕЗРАБОТНИТЕ 

Пламен Димитров 
Резюме: Статията представя ефектите на себеотчуждението на безработните 
върху състоянието на психичното им здраве. Авторите формулират хипотезите, че 
преживяванията на неавтентичност и себеотчуждение: (а) са типична 
характеристика на ситуацията на безработица и (б) систематично са свързани с 
влошено благополучие и психично здраве както при безработни, така и в други 
социални групи. Екзистенциално-психодинамичният мета-анализ на широк спектър 
от емпирични резултати в сравнителните и лонгитудни изледвания потвърждава и 
двете хипотези. Безработните в условията на настоящата затяжна криза са в 
екзистенциалната ситуация на неавтентичен и себеотчужден живот, която 
устойчиво се свързва с психичен дистрес, депресия, тревожност, ниски нива на 
субективно благополучие и удовлетвореност от живота, и по-ниско самоуважение. 
Всички налични данни ясно потвърждават модела за ефективна професионална 
помощ на безработните, основаващ се психосоциалната рехабилитация на 
автентичността им.  

Key words: безработица, криза, автентичност, себеотчуждение, проблемно психично 
здраве  

SELF-ALIENATION AS А PREDICTOR OF PROBLEMATIC 
MENTAL HEALTH OF UNEMPLOYED  

Plamen Dimitrov 
Abstract: The paper is concerned with the effects of self-alienation of unemployed on their 
mental health status. Authors hypothesized that experience of inauthenticity and self-
alienation: (a) is typical characteristic of unemployment situation and (b) is systematically 
associated with diminished well-being and mental health both in unemployed and in other 
social groups. Existential-psychodynamic meta-analysis of a large spectrum of empirical 
findings from cross-sectional and longitudinal studies endorses both hypotheses. 
Unemployed people in the present prolonged crisis conditions are in the existential 
situation of inauthentic and self-alienated living which is consistently associated with 
psychological distress, depression, anxiety, low subjective well-being and life satisfaction, 
and poorer self-esteem. All available empirical data clearly endorse the psychosocial 
authenticity rehabilitation model for effective professional help of unemployed.  

Key words: unemployment, crisis, authenticity, self-alienation, problematic 
mental health  
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КЪМ ПРОБЛЕМА „БЕЗРАБОТИЦА  
И ПРОБЛЕМНО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ” 
Преди почти 30 години като аспирант в Института по 

психология при БАН авторът започна в контекста на дисертационната 
си работа екзистенциално-психодинамично изследване на публичното 
и частно жизнено планиране при възрастните и връзките му с техните 
нормативни и ситуативни кризисни преживявания (Димитров, 
1987;1988;1989). Тогава изследването бе докладвано само като 
сравнително и ангажира в рамките на 3 години около 500 изследвани 
лица, разделени в 4 възрастови кохорти (от 18 до 29 г.; от 30 до 39 г., 
от 40 до 49 г. и от 50 до 60 г.). По-късно стана ясно, че голяма част 
самите изследвани имат готовност през година-две да се срещат с 
изследователя и ежегодно да отговарят заедно с членовете на 
семействата си на изпращани от него въпросници и теми за диалогичен 
екзистенциално-психодинамичен самоанализ на перипетиите в 
пътуването им през живота. Сега част от тях, за съжаление, не са вече 
сред нас (около 20%), а други (около 30%) по своя инициатива 
поканиха за участие в този неочакван, доброволен, самофинансиращ се 
и доста необичаен лонгитуд своите деца и внуци. Днес, по повод 40-та 
годишнина на Българското списание по психология е време да започне 
представянето на резултатите от това продължило 30 години общуване 
с близо 1000 български граждани по теми от живота, опита и 
преживяванията на възрастните в периода от 18-та до 60-та им години. 
Сред тях централна е темата за значението на работата, кариерата 
и...ефектите на безработицата в живота им.  

Резултатите от психологическите изследвания върху ефектите 
на безработицата, изглеждат ясни, непротиворечиви, някак 
самоочевидни. Познатите ни автори единодушно се съгласяват с 
хората в младежка, зряла и напреднала възраст, с които водихме 
диалог и по тази тема през последните 30 години, че безработните имат 
повече и по-често проблеми с психичното здраве, показват повече 
признаци на психичен дискомфорт, дистрес и екзистенциална криза, 
отколкото техните заети със смислен за самите тях трудово-
професионален живот връстници. Тук е мястото да ви препратим към 
обширната литература, която проучихме, за да проверим дали това, 
което ни казваха през годините хората в лонгитуда ни е „автентично 
знание” по проблема – потърсете и прочетете работите на Dooley, 
Fielding, & Levi (1996); Kasl, Rodriguez, & Lasch (1998); Lennon (1999); 
McKee-Ryan & Kinicki (2002); Moser & Paul (2001); Murphy & 

 



Пламен Димитров – Себеотчуждението като предиктор на проблемното... 
39 

Athanasou (1999); Winefield (1995). И разбира се, изследването на Paul 
& Moser (2006), на което многократно ще се позоваваме.  

Горепосоченото наблюдение, както според собствения опит на 
участниците в нашето изследване, така и според емпиричните 
доказателства, събрани и анализирани от пишещите академични 
ерудити по въпроса, е валидно за голям спектър от измерения на 
психичното здраве и благополучието на съвременниците ни – само за 
пример можем да посочим: симтомите на депресия и безнадеждност; 
многоликите преживявания на тревожност; психосоматичните 
симптоми; проблемите със самоуважението и усещането за автономен 
контрол върху хода и превратностите на собствения живот(Winefield, 
1995). Разказът за тази проверена от живота истина идваше постоянно 
при нас от представители на различни възрастови, професионални и 
социални групи, при това – в различни жизнени ситуации и в различни 
периоди от живота им, а и от живота на техните най-близки хора. 
Съпоставихме го с данните от редица сравнителни и лонгитудни 
изследвания, поведени през същия период (края на XX-ти и началото 
на XXI-ви век) в множество страни по света (за подробности вижте: 
Moser & Paul, 2001; Paul & Moser, 2006).  

Негативното въздействие на безработицата върху психичното 
здраве на съвременниците ни по света и у нас се оказва много добре 
установен и доказан факт. Що се отнася до езистенциално-
психодинамичния анализ на това какви точно са причините за 
проблемното психично здраве на безработните, обаче, нашите 
изследвани събеседници и ерудитите(Murphy & Athanasou, 1999) не 
постигнаха задоволителен консенсус – не е ясно дали самата 
безработица като такава причинява проблемите с психичното здраве и 
субективното благополучие както убедено вярват много икономисти, 
социолози и политици. В известните ни изследвания най-често се 
използват контролни групи от хора, които имат работа на пълен 
работен ден. Ние също съпоставяхме мненията на изследваните си 
събеседници, които принадлежаха в различни етапи от проекта ту към 
едната, ту към другата група, или дори към някоя трета група като тази 
на студентите, пенсионерите и домакините. Оказа се, че освен хората, с 
които имахме открит екзистенциално-психодинамичен диалог, поне 
дузина епидемиологични изследвания по света докладваха меки до 
средно проявени симптоми на депресия както при безработните, така и 
при заетите на пълен работен ден, а и при студентите, пенсионерите и 
домакините (Eaton & Kessler, 1981; Ohayon, Priest, Guilleminault, & 
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Caulet, 1999). Осреднените показатели в международните изследвания 
удивително се приближаваха до тези, които споделяха с нас 
респондентите ни: около 10% от заетите, около 12% от студентите, 
около 25% от пенсионерите, около 25% от домакините и около 33% от 
безработните показват признаци на дистрес, тревожност и 
депресивност.  

Безработните са с относително по-голям риск за проблеми с 
психичното здраве не само в сравнение със заетите, но и в сравнение с 
другите групи на „несъвсем заетите”. Това, обаче, не даваше отговор 
на въпроса защо и как точно безработицата поражда проблеми с 
психичното здраве на хората в работоспособна възраст. Вслушвайки се 
в казваното ни от участниците в нашето многогодишно вникване в 
преживяванията им, ние формулирахме първоначално плахата научна 
хипотеза, че има някаква важна екзистенциално-психодинамична 
причина, поради действието на която при оставането без работа се 
„отключват” проблеми с психичното здраве на възрастните. Беше 
нужно да стане 2010 - 2011 година, обаче, когато Матеева 
(2011;2012абвгде; Матеева & Димитров (2012абвгде); Mateeva & 
Dimitrov, 2012) обработи и публикува първите резултати от 
изследванията си в България за връзката между автентичността като 
многомерен психологически конструкт, от една страна, и 
благополучието, психичното здраве и ефективността на 
психотерапията и психосоциалната рехабилитация, от друга, за да 
формулираме по-ясно хипотезата, че не самата безработица, а 
преживяването на неавтентичност достигащо до себеотчуждение 
поражда проблемите им с психичното им здраве. Нарекохме тази 
хипотеза „А-хипотеза” или „Теория за общия ефект на 
автентичността”(„А-ефект”).  

Операционализацията на автентичността вече не беше проблем 
– разполагахме с необходимата концептуална рамка и свързаните с нея 
инструменти за измерване на многокомпонентната структура на 
автентичността, при това адаптирани за български условия.  

Автентичността е често използвано понятие във философията, 
изкуството, популярната култура и специализираните психологически 
и психотерапевтични изследвания. Най-широкото определение за 
автентичността я представя като автономен начин на живот, който е 
израз и отражение на реалното Аз (емоциите, чувствата, мислите, 
ценностите) на личността (Kernis & Goldman, 2005;2006; Wood et al., 
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2008). През 2006 г. Кернис и Голдман публикуваха пространно 
изследване на историята на изследванията на автентичността в 
литературата и изкуството, философията, психологията и 
психотерапията. В него става ясно, че въпреки популярността на 
понятието автентичност, емпиричните изследвания върху 
автентичността като комплексен психосоциален феномен и 
многомерен психологически конструкт са съвсем малко на брой и 
поставят редица нерешени въпроси, един от които е възможността за 
надеждно измерване на автентичността като състояние и като 
личностна диспозиция. В последните години в международните 
проучвания на автентичността като динамична и комплексна 
личностна диспозиция се използват два психометрично проверени 
инструмента – Authenticity Inventory (AI-3), създаден от Kernis & 
Goldman (2006), и Authenticity Scale (AS), създаден от Wood et al. 
(2008). В настоящето изследване българската версия на Authenticity 
Scale(AS), разработванa от Матеева (2011; 2012a) и Матеева & 
Димитров (2012a) в контекста на проучването на влиянието на 
груповата динамика върху себерефлексията и автентичността, бе 
използвана, за да се откроят връзките между съдържанието на 
спонтанните разкази на участниците в българското лонгитудно 
изследване и техните отговори през годините на въпросите ни за 
мотивацията им за трудово-професионална реализация и за 
действителната им позиция на пазара на труда и на работното им 
място. Макар, че авторите на оригиналните Authenticity Inventory (AI-
3) и Authenticity Scale (AS) използват свои независими концептуални 
модели за изследване на автентичността, които в определена степен се 
различават, може да се твърди, че общото в разбирането им е, че 
автентичността е начин на живот, на цялостно жизнено 
функциониране, в който човек се чувства като автор на живота си в 
съответствие със собствените си вътрешни преживявания 
(физиологични състояния, емоции, мисли, потребности и ценности) и 
автентичността отразява откритостта, искреността, спонтанността и 
честността на личността в психичния й живот, поведението и 
отношенията с другите. От тази теоретична позиция, идваща още от 
дълбините на античната гръцка философия („Познай себе си!”) и 
сложността на съвременната екзистенциална философия, 
автентичността обхваща теми като себеосъзнаването, автономното 
поведение, влиянието на значимите други върху преживяванията и 
действията на личността, обективното обработване на информацията за 
Аз-а и изграждането на междуличностни отношения, отразяващи 
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автентичното функциониране на субекта. При това се подчертава 
значението на автентичното поведение като израз и отражение на 
собствените истинни и дълбинни преживявания на личността, 
усещането за вътрешна екзистенциална свобода и избор „да бъдеш 
себе си” и „да си верен на себе си”. Така например, Маслоу описва 
автентичното функциониране на личността като сърцевина на 
самоактуализиращия се човек (Maslow,1959). Индивидите, осъзнаващи 
в развитието си своя вътрешен свят, се отличават със задълбочена 
себерефлексия и засилена готовност да насочват поведението и 
отношенията си по един вътрешно съгласуван с реалното им Аз начин. 
Ценността на автентичността като многомерен психологически 
конструкт може да се разгледа и от гледната точка на връзката между 
автентичността, психичното благополучие и психичното здраве 
(Goldman & Kernis, 2002; Ryan & Deci, 2000; Wood et al.,2008; Mateeva 
& Dimitrov, 2012), подчертавана както от психодинамичната, така и от 
екзистенциалната, и от хуманистичната традиция в психотерапията. 
Например, Роджърс определя автентичното функциониране, за който 
той въвежда термина „конгруентност” като „доверяване на собствения 
вътрешен опит” и счита автентичността за основна отличителна 
характеристика на здравия, пълноценно функциониращ човек (Rogers, 
1961). Комплексната психодинамика на автентичността е централна 
тема и в изследванията на психоанализата, психодрамата, 
преживелищната и екзистенциалната психотерапия (Матеева, 
2011;2012бвд; Матеева & Димитров, 2012в). Емпиричните 
психологически изследвания разглеждат автентичността от гледната 
точка на себеосъзнаването и автономната, вътрешно съгласувана с 
реалното Аз на личността саморегулация на преживяванията, 
поведението и отношенията с другите. Автентичността се изучава и в 
контекста на това доколко човек се чувства автентичен, истинен 
(„верен на себе си”) и вътрешно съгласуван в своите емоционални 
преживявания, поведения и взаимоотношения в различни социални 
ситуации и роли (Sheldon et al.,1997). При това се достига до 
разбирането за автентичността като многомерен психологически 
конструкт, за надеждното измерване на който са нужни ясни 
операционализации и валиден, вътрешно диференциран 
инструментариум.  

Използваният от нас инструмент за изследване на 
автентичността като многомерен личностен конструкт - Authenticity 
Scale (АS) (Wood et al., 2008), е силно повлиян в концептуалната си 
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рамка от теорията на Роджърс за конгруентността или вътрешната 
съгласуваност на Аз-а, и разглежда автентичността като 
трикомпонентна структура. Следвайки модела, предложен 
първоначално от Barrett-Lennard (1998), създателите на AS определят 
автентичността като съгласуваност между истинските вътрешни 
преживявания на човека, неговите когнитивни презентации за този 
вътрешен опит и външно разгръщащите се поведения и отношения с 
околните.  

Първият компонент – автентичен начин на живот, описва 
степента в която поведението е в съответствие със собственото 
осъзнаване на вътрешните преживявания на Аз-а.  

Вторият компонент – приемането на външно влияние, описва 
степента в която междуличностните отношения повлияват поведението 
на Аз-а.  

Третият компонент – себеотчуждението, позволява да се 
изследва доколко индивида е загубил връзка със самия себе си, с 
реалното си Аз.  

Изследванията както на оригиналната, така и на българската AS 
потвърждават 3-факторната структура на инструмента (Wood et al, 
2008; Матеева & Димитров, 2012в), което позволява да се регистрират 
различията по 3 субскали на автентичността с висока дискриминантна 
валидност и по един интегрален индекс за автентичност на тяхна 
основа. Измерваната с AS автентичност корелира положително с 
редица показатели за субективно благополучие, себеуважение, 
удовлетвореност от живота и психично здраве. AS демонстрира ниска 
корелация с измерителите за социална желателност, регистрирани с 
Balanced Inventory of Desirable Responding (Paulhus, 1984) – (r = -.09.) В 
специализирано корелационно изследване с петфакторния личностен 
въпросник се установява, че личностните черти от голямата петорка 
обясняват само до 13% от дисперсията по субскалите на AS, което 
означава, че факторът автентичност е самостоятелна личностна 
характеристика (Wood et al.,2008).  

Беше ясно, че трябва да преразгледаме събраните през годините 
собствени емпирични записи на казаното ни от участниците в нашия 
лонгитуд и да ги съпоставим с публикуваните резултати от 
множеството чужди изследвания като използваме 
операционализацията на равнището на автентичност като преживяване 
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на една или друга степен на съответствие-несъответстие между 
вътрешно преживяваните и осмисляни от личността субективни 
желания и стремежи (мотивация) за трудово-професионална 
реализация чрез пълна заетост на пазара на труда и реалната ситуация 
със заетостта в екзистенциалната действителност на изследваните. 
Така стигнахме до написването на тази статия, в която представяме 
накратко само част от резултатите от проверката на тази „А-хипотеза” 
чрез екзистенциално-психодинамичен мета-анализ на резултатите от 
достъпните ни сравнителни и лонгитудни емпирични изследвания 
върху ефектите на безработицата върху психичното здраве на човека. 

Има няколко общоизвестни психологически теории за 
безработицата, без чието привличане и обсъждане, мета-анализът ни 
ще е непълен. Например, теорията за безпомощността и 
мотивационната теория „очаквания х валентност”(Feather, 1990) 
често са привличани за обяснение на безработицата, но те нищо ясно 
не ни казват за ефектите й върху психичното здраве. Наред с тях, в 
обръщение са и три други теоретични модела със значително влияние 
върху емпиричните психологически изследвания на психодинамиката 
на безработицата до този момент: (а) теорията на Яхода за 
латентната депривация, (б)„витаминната” теория на Уор, и (в) 
теорията за ограничената автономност на Фрайер.  

Според предлагания от Яхода (Jahoda, 1983) модел на 
латентната депривация трудово-професионалната заетост е 
институция, която освен с много ясната си функция да ни осигурява 
средства за препитание има и поне пет латентни или неявни 
психосоциални функции, които имат важно значение за психичното ни 
здраве. Заетостта (работата) ни осигурява структуриране на времето в 
живота ни, създава ни възможности за социални контакти, налага ни да 
сме активни и ни ангажира с общи, съгласувани в интезивно 
взаимодействие с другите цели. Тези латентни фунции на заетостта, 
разпознавани безпогрешно и от нашите изследвани лица в разговорите 
ни за мястото на труда в жизнения им път, са свързани с основни 
потребности на зрелите хора. Достъпът им чрез заетостта до 
възможности за удовлетворяването им има пряка връзка със 
субективното им благополучие и удовлетвореността им от живота. В 
съвременното общество, според нашите събеседници и според Яхода, 
пълноценната заетост понякога се оказва единствената психосоциална 
институция, която може да изпълнява тези латентни психосоциални 
функции в що-годе задоволителна степен. Според този модел излиза, 
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че нещо не съвсем редно ни се случва щом загубата на трудово-
професионална заетост става така важна, за да се чувстваме генерално 
неудовлетворени от живота си и дори психично нездрави.. Нашите 
събеседници предложиха липсващото в публикациите на Яхода 
обяснение с една дума и тя беше „отчуждението” – отчуждението на 
съвременния човек от другите естествени и преки начини да 
удовлетворява основни свои психосоциални потребности извън 
трудово-професионалната му ролева фиксация. „…Често просто не 
знаем какво друго да правим, ако не сме на работа!...”, казваха ни в 
продължение на години те. 

Т.нар. „витаминна” теория на Уор (Warr, 1987) си прилича с 
депривационния модел на Яхода по допускането си, че някои условия в 
средата на човека определено детерминират психичното му здраве. 
Такива са, например, възможностите за контрол, възможностите за 
прилагане на знанията и уменията ни, следването на външно зададени 
цели, разнообразието, предвидимостта на средата, достъпа до пари и 
други ресурси, физическата сигурност, възможностите за 
междуличностно общуване и, разбира се, възможностите за 
придобиване на субективно значим социален статус. Уор допуска, че 
тези фактори на средата в съвременните трудови екипи и в повечето 
организации, в които работим, влияят на психичното ни здраве „по 
начин аналогичен с ефектите на витамините върху физическото ни 
здраве” (Warr, 1987, p. 9).  

Нашите събеседници безпогрешно разпознаваха ниските нива 
на тези „психосоциални витамини” в живота си в периоди на 
безработица или в периоди от живота и на места, на които „…въобще 
не ми се ходи на работа”. Според тях, както и според Уор, ниските 
„витаминни” нива се отразяват неблагоприятно върху личната им 
удовлетвореност от живота. И обратно, повишените им нива понякога 
са свързват с по-високо самочувствие и самоуважение, но…не винаги с 
по-добро психично здраве. Безработните според този модел са 
обичайно изправени пред условия, в които тези „психосоциални 
витамини” са ограничени или дори оскъдни. Това, което научавахме от 
тях най-често беше, че „дефицитът” им е неприятен, но не и непознат и 
на много от работещите на пълен работен ден. 

Ако тези два модела дотук са ситуативни в обясненията си, то 
моделът на Фрайер (Fryer, 1986; 1997) за рестрикциите на 
автономността насочва вниманието ни към преживяванията и 
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себерефлексията на самия безработен. Тази теория за ефектите на 
безработицата признава, че хората наистина са активни и вътрешно 
мотивирани същества – т.е. „…автори на живота си, стремящи се към 
целенасочено самоопределение, търсещи смислено себеизразяване; 
инициативни и желаещи да оказват влияние личности, които искат да 
се справят с предизвикателствата в живота си в съответсвие с 
ценностите, целите и очакванията си за бъдещето” (Fryer, 1997, p. 12). 
При безработица автономното авторство в живота на човека е силно 
ограничено или фрустрирано заради материалното обедняване, 
несигурността в бъдещето, сниженото социално влияние и 
стигматизацията, свързана с безработицата – все фактори, водещи до 
загуба на жизнена перспектива и възможности за смислена и 
относително свободна самоорганизация на Аз-а. Тези външно налагани 
ограничения на свободата и автономността, наблюдаващи се в 
съвременния свят при загубата на мястото на индивида на пазара на 
труда, според Фрайер, водят до проблемите с психичното здраве. 
Нашите екзистенциално-психодинамично изследващи хода на живота 
си описваха подобни ситуации с често повтарящи се изрази като „…не 
е важно какво губиш като останеш без работа, а дали знаеш какво и 
как да правиш с живота си в тази проблемна и непозната за теб 
житейска ситуация…”  

Безспорно, тази теория е много близко до нашата „А-хипотеза”, 
но пренебрегва една много важна обща за повечето останали без 
работа работоспособни възрастни, за която ни напомняха постоянно 
нашите събеседници през годините. Става дума, че останалите без 
работа обикновено продължават силно да желаят да си намерят такава 
и както не един от събеседниците ни казваше: „…и колкото повече се 
стремиш да си намериш желаната работа, толкова повече се 
побъркваш и отчайваш…” Именно за това отчитането на тази 
специфична психодинамика на безработицата, останала извън обсега 
на модела на Фрайер, е важно предимство на използваната от нас 
операционализация на автентичността. Още повече, че именно тя 
обясняваше с думите на събеседниците ни защо, „само и само, за да 
запазят самоуважението си и психичното си здраве хората около мен 
често са готови да работят меко казано „какво ли не…””.  

Разбира се, че безработицата е сложно, многомерно понятие, 
със ситуационни, мотивационни, ценностни, финансови, правни 
и…психично-здравни аспекти. Нашите „съ-изследователи” през 
последните 30 години, обаче, акцентираха най-често в разказите си за 
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„безработицата, такава каквато я познаваме от личен опит” на 
вечните теми на екзистенциално-феноменологичната психодинамика 
на кризисните преживявания: 

„останал без работата си, започваш да се боиш, че животът 
ти е загубил смисъл и посока…”; 
„…самотно ти е и…бъдещето те тревожи..”; „..губиш 
перспектива… и се чувстваш загубен, обречен, ненужен…”;  
„вече не си…и не би могъл да си самия себе си…”.  
Нито една от представените дотук теории не ни даваше 

експлицитно и пълно обяснение за източниците на тези откровения. 
Нужна ни беше друга психологическа променлива, за да вникнем в 
механизмите на подобно симптомообразуване. 

СЕБЕОТЧУЖДЕНИЕТО  
И ПРОБЛЕМНОТО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ  
Няколко теории от различни изследователски области се 

опитват да предложат решения на дилемата ни като посочват, че 
хората имат тенденция към това да използват психиката си, за да 
редуцират афективно-мотивационните, когнитивните и поведенчески 
несъответствия (дисонанси), защото тези несъответствия са пряко 
свързани с неблагоприятни резултати като нарастване на 
тревожността, психичния дистрес или неудовлетвореността от живота 
(Festinger, 1957; Holland, 1985; Miller, 1959; Rogers, 1957; Lawler, 1973). 
Според теорията за вътрешната съгласуваност на Grawe’s (2004), 
ние, хората, се стремим към постигане на „съответствие” между целите 
и желанията си, от една страна, и възприятията си за осъщестяването 
им в реалността, в поведението си и в социалните си роли, от друга. 
Високите нива на това несъответствие са в основата на формирането и 
поддържането на психопатогенните условия (Berking, Grosse-Holtforth, 
& Jacobi, 2003). Теориите за „несъответствието”(Holton, Lee, & 
Tidd, 2002) директно ни отвеждат до същността на нашата „А-
хипотеза”, именно, възможната роля на преживяванията на 
неавтентичност/себеотчуждение в психопатогенезата при безработица. 
По наше мнение, преживяванията на неавтентичност/себеотчуждение 
сред изследваните от нас през годините не са нищо друго освен 
функция от психодинамиката на несъответствията между желанието за 
нещо екзистенциално значимо, субективно ценно и дори нормативно 
очаквано и културно предписвано като възможността за достойна 
трудово-професионална реализация и възприятията, че то е 
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невъзможно, неосъществимо, нереалистично в действителността, в 
конкретните условия на живота, поведенията ни и отношенията ни с 
другите и света в момента. С най-простички думи, идващи от 
дългогодишните ни „сътрудници”: 

”…да си безработен означава, че си попаднал в живот, който 
всъщност не искаш, не си избрал да живееш…”; 
„…животът те е поставил в ситуация, в която не си избрал да 
си, но и не можеш да напуснеш…такъв какъвто всъщност си…”. 
 Описваното състояние на несъответствие най-точно се 

съгласува с предвижданията на теориите за автентичността като 
многомерен психологически конструкт, включващ контрандикативно и 
компонента „себеотчуждение” (Wood et al.,2008). Но то също така е 
най-близко и до преките причини за проблемното психично здраве не 
само при безработните, както ни разказват изследователите на 
автентичността. И така, възниква въпросът: „Кога това 
„несъответствие”, преживявано по законите на езистенциалната 
психодинамика като усещане, чувство, рефлексия за неавтентичност и 
себеотчуждение в собствения живот е най-силно, и евентуално най-
патогенно при работоспособните безработни?” Отговорът идва 
едновременно от две места – от нашите „събеседници” и от последните 
сравнителни лонгитудни изследвания на ефектите на безработицата 
(Paul & Moser, 2006), и е много простичък – „…когато безработния 
силно желае да си намери работа, а това се оказва непостижимо, 
или… когато всяка достъпна за човека работа вече няма нищо общо с 
автентично желаната от него!” Какво още допринася за тези 
преживявания на неавтентичност и себеотчуждение ни отговарят 
участниците в лонгитудното ни проследяване. На първо място, силата 
на вътрешната мотивация за намиране на работа, заедно с няколко 
други фактора като образованието и равнището на придобита 
професионална квалификация и компетентност, етапът в жизнения 
цикъл, в който се намира безработния, полът и особеностите на 
личностната му структура. Тези „наивни” открития систематично се 
потвърждават и от специализираните изследвания, независими от 
нашия местен екзистенциално-психодинамичен мета-анализ (Gallie & 
Vogler, 1994). От значение са ценностите и нормативните убеждения 
относно труда, кариерата и трудово-професионалната реализация и 
тяхната роля за психосоциалната реализация на личността – 
„отдадеността на труда” или „субективната му значимост за Аз-а” 
(Warr, Cook, & Wall, 1979, p. 130) като относително стабилна 
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личностна диспозиция (Jackson, Stafford, Banks, & Warr, 1983), 
формираша се в резултат от процесите на социализация от детството 
до старостта (Kanungo, 1982, p. 342; Paterson & O’Driscoll, 1989; 
Shamir, 1986) и налагаща на хората в работосопособна възраст 
„етиката” и „приоритетността” на усърдната и дисциплинирана работа 
и аскетизма пред отдиха и забавленията в живота(Mirels & Garrett, 
1971; Cook, Hepworth, Wall, & Warr, 1981; Furnham, 1984; Shamir, 1986; 
Feather & O-Brien, 1986). Ето какво ни казваха в прав текст по този 
въпрос нашите „съ-изследователи” през годините:  

„…безработицата ме удари жестоко, защото аз съм от хората, 
които много обичат да се трудят…”; 
 „…работата ми беше и е най-важното за мен в живота, дори и 
в момента, когато я загубих и се оказа, че никъде не ми предлагат 
условията, с които бях свикнал през годините усилен труд…”; 
„…всичко, в живота ми се върти около моята работа, просто не 
ми се мисли, какво ще стане с мен и семейството ми, ако я 
нямам….”; 
”…мразя да съм толкова безработна…”; 
 ”…дори да ми плащаха много само и само да не работя, пак бих 
започнал работата, която имам сега…”; 
„…знам, че работата е само част от живота, но при мен така 
стана, че тя се оказа целия ми живот…”; 
„…поглеждам назад и какво: цял живот само работа, работа и 
пак работа…”; 
…смисълът на живота ли…ами да се посветиш на интересна и 
полезна професия като моята…”; 
„…в центъра на живота на всеки самоуважаваш се мъж 
е…работата му…”; 
„..дааа, не би било зле да е вярно, че който не работи не трябва 
да яде, но не е…”; 
„…хората, които се провалят в живота си просто са много 
мързеливи…”; 
„…усърдната работа ме направи по-добър и отговорен, зрял 
човек…”. 

МЕТА-АНАЛИЗ 1  
Целта на нашия първи екзистенциално-психодинамичен мета-

анализ беше да съпоставим нашите емпирични данни с тези в другите 
публикувани по-рано сравнителни и лонгитудни изледвания и да 
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проверим хипотезата дали и как безработните се отличават от 
работещите по своите преживявания за неавтентичност/себеот-
чуждение при описването на желанието си за трудово-професионална 
реализация. Очакването беше, че двете групи няма да се различават 
съществено по отношение на това желание, което би означавало, че при 
безработните и при работещите усещанията за неавтентичност и 
себеотчуждение в реалната им житейска ситуация би следвало да са 
израз от възприеманото несъответстве между желания и действителност. 
При това искахме да проверим дали лонгитудните проучвания 
потвърждават собствените ни наблюдения, че силата на тази мотивация 
е стабилна във времето и не се влияе съществено от това дали човек е 
зает или е безработен. За целта проучихме всички публикации по темата 
в базата данни PsycINFO и събраните в мета-анализа на Paul & Moser 
(2006), и проследихме как айтъмите в използваните в откритите 
публикации методики за измерване на мотивацията за трудово-
професионална реализация на пазара на труда съвпадаха със записите в 
собствения ни архив от самоописания на мотивацията за трудово-
професионална реализация, споделени както от работещи, така и от 
безработни участници в лонгитуда ни. Използвайки процедурите за 
мета-анализ, предложени от Borenstein & Rothstein (1999), съпоставихме 
показателите за значимост на различията на средните (d(Cohen) ) при 
собствената си извадка и в извадките на чуждите изследвания.  

В обсега на мета-анализа попаднаха 27 проучвания с 30 
независими изследвани извадки с общо над 21000 зследвани, в които се 
докладват сравнителни данни за вътрешната мотивация за трудово-
професионална реализация на безработни и работещи. Както в нашата 
извадка (n=358), така и в 30 чужди извадки(n=21245) средните за 
мотивацията за трудово-професионална реализация са малко по-ниски 
при безработните, но тази разлика не е статистически значима 
(d(Cohen)=0.08;n.s. – в чуждестранните изследвания; d(Cohen)=0.15;n.s. – в 
българската извадка). Както в собственото ни изследване, така и в мета-
анализа на 27-те аналогични проучвания не бяха установени и 
статистически значими модерационни ефекти на другите контролирани 
променливи - пол, възрастова група, образователно равнише и 
продължителност на безработицата. Диапазонът, в който варираха 
средните за мотивацията за трудово-професионална реализация при 
безработните и работещите беше сходен в българската извадка и в по-
рано публикуваните независими от нашето чуждестранни изследвания – 
от 23.4% дo 92.0% от максималния бал при безработните в 
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чуждестранните проучвания и от 26% до 89% - при безработните в 
българския лонгитуд. Тенденциите са сходни и при работещите – 
диапазон от 37.9% to 92.8% от максималния бал при чуждестранните 
проучвания и диапазон от 39% до 87%. – в българското изследване. При 
мета-анализа на резултатите само от лонгитудните изследвания бяха 
установени високи и статистически значими положителните тест-ретест 
корелации през среден интервал от 10 месеца в чуждестранните 
изследания и 16.5 месеца – в българското. Осредненият коефициент на 
корелация в чуждестранните изследвания е r = .59(p<.001), а в 
българското изследване е r =.54(p<.01), което дава основание да се 
приеме, че мотивацията за трудово-професионална реализация е 
стабилна диспозиционна характеристика на личността и не се влияе 
съществено от размера на тест-ретест интервала и от статуса на 
заетостта на изследваните. Единственото изключение е при хората, 
които са останали безработни между първото и второто измерване. 
Както в чуждестранните изследвания, така и в българското, загубата на 
работа в периода между първата и втората регистрация на мотивацията 
за трудово-професионална реализация води до снижаване на 
мотивацията, но тя отново не е статистически значима. Намирането на 
работа при изследваните, които са били без работа при първото 
измерване също не води до статистически значимо нарастване на 
мотивацията при второто измерване както в българското изследване, 
така и в по-рано публикуваните чуждестранни изследвания. 
Сравнението на лонгитудните данни за дългосрочно безработните в 
нашето и в чуждестранните изследвания не дава основание да твърди, че 
с нарастване на продължителността на периода, през който хората са 
останали без работа, равнището на мотивацията им за трудово-
професионална реализация се снижава статистически значимо. 
Стабилни са нивата на мотивация за трудово-професионална реализация 
и при хората, които продължително успяват да запазват заетостта си на 
българския, и на чуждестранния трудов пазар. 

Мета-анализът установи, че няма статистически значими разлики 
в равнището на мотивацията за трудово-професионална реализация 
между безработните и работещите у нас и в чужбина. Наистина нивото 
на тази мотивация е по-високо при работещите (и в двете популации) и 
по-високо при изследваните безработни в чуждестранните изследвания, 
но и двете разлики отново не са статистически значими. Това говори за 
значително сходство: първо, между тенденциите в нашето лонгитудно 
изследване и тенденциите в около 30 аналогични изследвания, 
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публикувани през последните 20-25 години в чуждестранната научна 
литература, и, второ, между мотивационния профил на безработните и 
работещите българи и чужденци. Очевидно, мотивацията за трудово-
професионална реализация е стабилна личностна диспозиция, която не 
се повляява радикално от продължителността на безработицата. Това 
позволява да обобщим, че получените данни дават първоначално 
основание да се подкрепи „А-хипотезата” – безработните както у нас, 
така и в около 30 аналогични чуждестранни изследвания докладват 
относително високи нива на мотивация за трудово-професионална 
реализация на пазара на труда, които са „несъответстващи” на реалното 
им място на него и са съгласувана с модела ни предпоставка за 
преживяване на неавтентичност и себеотчуждение. За разлика от тях, 
пълноценно заетите докладват не много по-високи нива на мотивация, 
които „съответстват” на текущата им благоприятна ситуация на пазара 
на труда. Двете групи, обаче, не се различават статистически значимо в 
мотивационните си нива, а съпоставката на лонгитудните данни 
демонстрира, че както у нас, така и в чужбина равнището на тази 
мотивация не се повлиява лесно от участието на/изключването от пазара 
на труда на работоспособните възрастни. Всъщност, има поне две, 
качествено различни групи, които преживяват неавтентичност и 
себеотчуждение – групата на безработните, които са силно мотивирани 
за трудово-професионална реализация на пазара на труда и 
пребиваващите там като работещи на пълен работен ден, които имат 
ниска мотивация за трудово-професионална реализация в рамките на 
сегашната си заетост. Именно от тези две групи идваха паралелно 
наглед парадоксално сходните описания за преживявания на 
неавтентичност и себеотчуждение, покриващи се със съдържанието на 
айтъмите в подскалите за неавтентичен живот и себеотчуждение на 
Методиката за изследване на автентичността (Authenticity Scale) на 
Wood et al. (2008):  

”Не знам какво наистина чувствам дълбоко в себе си”;  
„Имам чувството, че не се разбирам добре”;  
„Чувствам се откъснат от своето „истинско Аз””;  
„Не живея в съответствие със собствените си ценности и 
убеждения”; 
”По-добре е да си приет от останалите, отколкото да си 
верен на самия себе си”; 
„Чувствам се отчужден от самия себе си” и т.н. 
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МЕТА-АНАЛИЗ 2  
Задачата на втория ни екзистенциално-психодинамичен мета-

анализ беше да се провери дали пораждащите преживявания на 
неавтентичност/себеотчуждение като гореописаните 
„несъответстващи” на действителната заетост нива на мотивация за 
трудово-професионална реализация са свързани (корелират) със 
симптомите на психичен дистрес и проблемно психично здраве. 
Първата конкретна подхипотеза беше, че безработните ще показват 
повече симптоми на дистрес и проблемно психично здраве както в 
български условия, така и в международен план. Втората подхипотеза 
допълваше картината с допускането, че и заетите, текущо 
незастрашени от безработица българи и чужденци, които имат ниски 
нива на мотивация за трудово-професионална реализация в условията 
на сегашната си заетост, също ще показват повече симптоми на 
дистрес и проблемно психично здраве, опосредствани от 
преживяванията им за неавтентичност/себеотчуждение на 
екзистенциалната им ситуация на неудовлетворени от условията и 
резултатите на труда си. Също така очаквахме, че данните от 
лонгитудните проучвания, независимо от това къде са правени – в 
България или в чужбина, ще докажат, че силата на мотивацията за 
трудово-професионална реализация ще влияе върху промените в 
психично-здравния статус на изследваните като функция от промените 
в статуса им на пазара на труда.  

В литературата бяха открити 42 чуждестранни изследвания с 55 
независими извадки, обхващаши почти 15000 изследвани в различни 
страни, за които се проследяват взаимовръзките между статуса им на 
пазара на труда („безработен – зает”) и психично-здравния им статус 
(Paul & Moser, 2006). Получените у нас и в чужбина емпирични данни 
говорят напълно в подкрена на „А-хипотезата” ни – преживяването на 
неавтентичност/ себеотчуждение се наблюдава и при двете основни 
групи: (а) при временно и хронично безработни с висока мотивация за 
трудово-професионална реализация, и (б) при заетите с ниска 
мотивация за трудово-професионална реализация в текущата им 
работа. При това, и при двете групи, които преживяват високо равнище 
на неавтентичност и себеотчуждение и го описват на феноменологично 
ниво с езика на Методиката за изследване на автентичността на Wood 
et al.(2008), има по-висoки положителни корелации между това 
преживяване и редица показатели за проблемно психично здраве. 
Изследваните в чуждестранните проучвания, които имат постоянна 
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работа, но и ниска мотивация за трудово-професионална реализация в 
нейните рамки демонстрират по-високи нива на дистрес, по-чести 
признаци за депресивност и тревожност, и по-ниски нива на 
субективно благополучие и самоуважение (Paul & Moser, 2006). В 
български условия корелациите между преживяването на 
неавтентичност и себеотчуждение при работещите, на възраст между 
25 и 55 години са в диапазона от r = - .25;p<.01 - за самоуважението им 
от .21; p<.01 до r = .39; p<.01 - за комплексната симптоматика на 
психичния дистрес, включваща повишена депресивност, тревожност и 
психосоматични оплаквания. Осреднените корелации са по-високи при 
променливите, които описват в негативни симптоматични термини 
наличието на проблеми с психичното здраве (дистрес, депресия и 
тревожност), в сравнение с тези показатели за положителните 
психично-здравни дименсии (самоуважение и субективно 
благополучие). Наблюдаваните статистически значими положителни 
корелации (p<.01) разкриват, че както у нас, така и в чужбина, 
преживяванията на неавтентичност/себеотчуждение, както при 
безработните, така при работещите, са свързани с проблеми с 
психичното им здраве – повишена тревожност, депресивност, 
психичен дистрес, снижено самоуважение и субективно благополучие, 
по-чести психоматични оплаквания. В групата на хората с 
преживявания за неавтентичност/себеотчуждение, безработните и у 
нас и в чужбина демонстрират по-високи нива на тревожност, 
депресивност и психичен дистрес, а работещите - по-голям спад в 
самоуважението и субективното благополучие. Полът и възрастта, 
както у нас, така и в чужбина, нямат статистически значима 
модерационна роля в наблюдаваната взаимовръзка „неавтентичност – 
проблемно психично здраве” както при безработните, така и при 
работещите. Подобна статистически значима роля има, обаче, 
образователното равнище(p <.01). Така връзката „преживяване за 
неавтентичност – проблемно психично здраве” е по-силна при 
безработните българи и чужденци с по-ниско образователно равнище, 
които демонстрират и по-изразени симптоми на дистрес (Q=16.60, 
p<.001 – в международните изследвания; Q=21.02, p<.01 – в 
българската извадка), на депресия (Q = 15.70, p<.001 – 
вчуждестранните изследвания; Q=18.40, p<.01 – в български условия), 
и на тревожност (Q=6.19,p<.05 – извън България; Q=19.00,p<.01 – в 
България). Очевидно, образователното равнище опосредства връзката 
между преживяванията на неавтентичност/себеотчуждение, и най-
неблагоприятните показатели за проблемно психично здраве – 
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дистреса, депресивността и тревожността. При съпоставката на 
данните от лонгитудните изследвания беше установено, че при хората, 
които са загубили работата си между двете измервания на мотивацията 
им за трудово-професионална реализация средното нарастване на 
корелацията между преживяванията за неавтентичност/себеот-
чуждение, и равнището на психичен дистрес е r = .10 (n.s.) – в 
чуждестранните изследвания и r = .19 – в българската извадка (p<.05). 
Това показва, че когато хората с висока мотивация за трудово-
професионална реализация загубят работата си, последващата връзка 
между преживяванията им за неавтентичност/себеотчуждение в новата 
за тях екзистенциална ситуация на безработни и симптомите на 
проблемно психично здраве е по-силна отколкото същата връзка при 
останалите без работа, но с ниска мотивация за трудово-
професионална реализация. Този ефект на преживяването на 
неавтентичност/себеотчуждение в чуждестранната извадка не е 
статистически значим, но в български условия покрива минималните 
изисквания за статистическа значимост. При безработните, които 
между двете измервания са успели да си намерят постоянна работа, 
взаимовръзката между преживяванията за неавтентичност/себеот-
чуждение, и подобренията в психично-здравния им статус е 
отрицателна, но статистически незначима и при чуждестранните, и при 
българските измервания. Силна и статистическа значима в български 
условия е само корелацията между нивото на мотивацията за трудово-
професионална реализация и снижаването на психичния дистрес при 
намирането/запазването на работата. Корелациите са в диапазона: r = 
.20;p<.05 – за намерилите нова работа, до r = .17;p<.05 - за запазилите 
си неудовлетворящата ги работа. Това означава, че когато 
безработните с висока мотивация за трудово-професионална 
реализация, пораждаща у тях преживявания на 
неавтентичност/себеотчуждение все пак успеят да започнат работа, 
снижаването на дистреса и психично-здравните им проблеми е по-
изразено от това при безработните с ниска мотивация за трудово-
професионална реализация на пазара на труда, които запазват работата 
си. Намирането на работа от хората, които преживяват по-високи нива 
на неавтентичност/себеотчуждение в условията на безработица води до 
по-забележими подобрения в психично-здравния им статус. И в двата 
случая, преживяванията на неавтентичност/себеотчуждение и при 
работещите с ниска мотивация за трудово-професионална реализация, 
и при безработните с високи нива на тази мотивация, се наблюдават 
повече проблеми с психичното им здраве. Екзистенциалната 
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психодинамика на автентичността, очевидно, е в основата на 
взаимовръзката между заетостта и психичното здраве. Лонгитудните 
проучвания частично подкрепят „А-хипотезата” – преживяванията на 
неавтентичност/себеотчуждение винаги имат отрицателни лонгитудни 
ефекти върху психичното здраве, но тези ефекти, макар и видими, не 
са статистически значими и у нас, и в чуждестранните изследвания, 
което може да се дължи на относително малките подизвадки (N=31 в 
България и N= 159 – извън България).  

Вторият мета-анализ доказва, че преживяванията на 
неавтентичност/себеотчуждение корелират положително със 
симптомите на проблемно психично здраве. Да работиш някаква 
работа, имайки ниска мотивация за трудово-професионална реализация 
в нея, и да си останал без работа при висока мотивация за трудово-
професионална реализация води по различни начини до силни 
преживявания за неавтентичност/себеотчуждение в екзистенциалната 
ти ситуация и това допринася за появата на редица симптоми за 
психично-здравни проблеми, снижено самоуважение и субективно 
усещане за благополучие. Преживяванията за 
неавтентичност/себеотчуждение са пряко свързани с проблемното 
психично здраве при безработните, и при работещите, но при 
диаметрално противоположни нива на вътрешната им, т.е. свързана с 
реалното им Аз мотивация за трудово-професионална реализация на 
пазара на труда. Това потвърждава и по-ранните наши наблюдения за 
ролята субективната значимост на труда в опосредстването на 
взаимовръзката между личностната автентичност и удовлетвореността 
от условията и резултатите на собствения труд при заети с висок 
социално-икономически статус и висок трудов морал (Матеева & 
Димитров, 2012б). Фактът, че образователното равнище е важен 
опосредстващ фактор на връзката между 
неавтентичност/себеотчуждение, и повишените нива на тревожност, 
депресивност и дистрес, е важна емпирична находка за програмите за 
психосоциална рехабилитация на безработните – както у нас, така и в 
чужбина.  

Общият ефект на автентичността („А-ефект”) върху психичното 
здраве е емпирично доказан и може да се твърди, че се наблюдава като 
действащ ефективно симптомообразуващ механизъм не само при 
безработните в условия на кризата, но и при работещите на пълен 
работен ден, но с ниска трудова удовлетвореност и снижена мотивация 
за трудово-професионална реализация. Този общ „А-ефект” действа в 
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различни социално-икономически условия, при различни нива на 
мотивация за трудово-професионална реализация, при различни групи 
симптоми за психично-здравени проблеми, и не на последно по 
важност място, той е валиден обяснителен механизъм за 
взаимовръзката между безработицата и проблемното психично здраве. 
Интересно е да се отбележи, че само чрез него може да се направи 
логична интерпретация на фактите от лонгитудните наблюдения у нас 
и в чужбина, разкриващи че безработните с ниска мотивация за 
трудово-професионална реализация, които всъщност не преживяват 
екзистенциалната си ситуация като неавтентична и себеотчуждаваща 
ги, не показват значими подобрения в психично-здравния си статус 
след намиране на постоянна и дори по-добре заплатена от последната 
им работа. Нещо повече, именно след започването на тази работа и при 
запазване на ниската си мотивация за трудово-професионална 
реализация те изпадат в наглед парадоксалната екзистенциална 
ситуация да се чувстват себеотчуждени и неавтентични на новото си 
работно място. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Теорията ни за „общия ефект на автентичността” („А-ефекта”) 

твърди, че преживяването на нарастващо несъответствие между 
вътрешните мотиви, чувства, желания и преживявания на личността по 
отношение на трудово-професионалната й реализация на пазара на 
труда и възприятията за тяхната действителна и потенциална 
реализация в живота като неавтентичност и себеотчуждение, 
покриващо се с индикаторите на Authenticity Scale (wood et al., 2008) е 
отличителната екзистенциално-психодинамична характеристика на 
безработицата. Теорията ни за „А-ефекта” твърди също, че липсата на 
автентичност в преживяванията, поведението и отношенията на човека 
с другите хора е с психопатогенен потенциал не само при 
безработните, но и при заетите, при студентите, при пенсионерите, и 
при домакините, които споделят, че се чувстват неавтентично и 
отчуждени от себе си в конкретната си екзистенциална ситуация. В 
проведените два екзистенциално-психодинамични мета-анализа на 
известните ни данни от сравнителните и лонгитудните изследвания, 
проведени в множество страни ние установихме, че както при 
безработните, така и при заетите на пълен работен ден възникват 
специфични условия за действието на общия ефект на автентичността 
като ранен и валиден предиктор на психичното здраве, 
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самоуважението и субективното благополучие. Безработните, обаче, 
преживяват неавтентичност/себеотчуждение, когато поддържат високо 
(над средното за популацията) ниво на вътрешна мотивация за 
трудово-професионална реализация на пазара на труда. При 
работещите, обратно, преживяванията за неавтентичност и 
себеотчуждение са свързани с ниската им мотивация за трудово-
професионална реализация на текущото им работно място и 
генерализираната неудовлетвореност от условията и резултатите от 
труда им. Това обяснява еднозначно защо интензивните преживявания 
за неавтентичност/себеотчуждение и при безработните, и при 
работещите, а и при групите, стоящи встрани от основния пазар на 
труда: студенти, пенсионери и домакини, винаги са валиден 
предвестник за текущи и предстоящи проблеми с психичното здраве. И 
обратно, психосоциалната рехабилитация на автентичността има 
централно значение за ефективността на програмите за професионална 
помощ и при другите групи, ако се вземе под внимание 
екзистенциално-психодинамичната специфика на ситуацията им. 
Извод, чиято валидност усе потвърждава не само в българските 
наблюдения, но и в многобройните чуждестранни изследвания, 
обхванати в нашите току-що представени мета-анализи.  

Разбира се, работата ни с „А-ефекта” на този етап има известни 
ограничения, които могат да бъдат преодолени с още по-задълбочена и 
мащабна научно-изследователска и приложна работа в бъдеще. 
Теорията ни за общия ефект на автентичността в най-обобщен вид 
твърди, че дистреса и проблемното психично здраве се дължат на 
преживяванията на неавтентичност/ себеотчуждение, които при 
повечето работоспособни възрастни възникват поради несъответстие 
между реалната им позиция на пазара на труда и запазеното им над 
средното за популацията ниво на вътрешна мотивация за лична 
трудово-професионална реализация. Пълноценната проверка на тази 
хипотеза е почти невъзможно само със сравнителни изследвания на 
групите от безработни и заети. Ето защо, възможността да направим 
мета-аналитичен преглед и на резултатите от собствените ни и 
чуждите лонгитудни проучвания е с огромно значение за 
валидизацията на теорията ни за ефекта на автентичността.  

В първия екзистенциално-психодинамичен мета-анализ ние 
намерихме емпирични доказателства, че равнището на вътрешна 
мотивация за трудово-професионална рреализация е стабилно във 
времето и не зависи от флуктуациите в заетостта при едни и същи хора 
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в продължителен период от време. Тези резултати ни дават основание 
да отхвърлим алтернативните интерпретации за обратна причинно-
следствена връзка между проблемното психично здраве и 
преживяванията на неавтентичност/себеотчуждение в контекста на 
изследването на ефектите на безработицата. При наличието на 
вътрешни, присъщи на реалното Аз на личността и устойчиви във 
времето мотиви, желания, стремежи като наблюдаваната от нас и други 
автори в лонгитуден план мотивация за трудово-професионална 
реализация, е по-логично да се допусне, че именно те участват 
изпреварващо в психодинамиката на възникването на 
екзистенциалните преживявания за неавтентичност/себеотчуждение, и 
така детерминират опосредствано и специфично чрез „А-ефекта” 
симтомообразуването, водещо до неблагоприятни промени в 
психично-здравния статус и на безработните, и на работещите, и на 
алтернативно заетите и на стоящите встрани от пазара на труда. 
Разбира се, данните в подкрепа на тази теория са само първоначални, 
основават се на твърде малки изследвани извадки, и по-скоро 
разкриват тенденции (Мета-анализ 2), отколкото да дават 
неопровержими доказателства. Липсата на статистическа значимост 
при някои от изследваните взаимовръзки между 
неавтентичност/себеотчуждение и проблемно психично здраве се 
дължи най-вероятно на малкия размер на извадките с изследвани 
безработни в лонгитуден план. Обнадеждаващо е, обаче, че 
разполагаме с огромен обем все още необработени данни, а също така, 
че самите участници в нашето лонгитудно проучване, без да са 
запознати с теорията ни за общия ефект на автентичността използват в 
самоописанията на различни свои преживявания диагностичния език, 
въведен от създателите на двата основни концептуални модела и 
свързаните с тях психометрични инструменти за анализ на 
автентичността като многомерен психологически конструкт ( Wood et 
al.,2008).  

Прилагането на теорията за „А-ефекта” позволява да се обясни 
защо и как безработните с висока мотивация за трудово-
професионална реализация - както у нас, така и по света, се оказват 
най-голямата и особено рискова група по отношения на психично-
здравния им статус. Разбира се, подобни данни се докладват частично 
и от други автори (Banks & Henry, 1993; Hannan, ORianin, & Whelan, 
1997), но за първи път тук и сега се прави опит за тяхното сравнително, 
дълбочинно и мета-аналитично обобщение.  
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Що се отнася до психологическата теория за безработицата 
смеем да твърдим, че предложеното тук разбиране за общия ефект на 
автентичността е специфично и логично надграждане на 
традиционните модели, които разгледахме в началото на статията. Без 
да оспорваме валидността им, смятаме, че направените мета-анализи 
разкриват нови и значими причинно-следствени връзки, които са 
полезни за разбирането на ефектите на безработицата. За разлика от 
ситуативно-контекстуалните теории на Jahoda (1983) и Warr (1987), 
теорията ни за „А-ефекта” е ексистенциално-психодинамична и се 
фокусира върху дълбинните преживявания на 
неавтентичност/себеотчуждение, които опосредстват мощно 
възприятията на условията в средата на безработния. За разлика от 
Fryer(1986, p.16), който подчертава, че безработицата ограничава 
възможностите на Аз-а да планира живота си и да осъществява 
автономно самоопределение, предлаганата тук теория за 
автентичността разкрива интимните механизми на формирането на 
потенциално психопатогенните преживявания на 
неавтентичност/себеотчуждение при безработните с висока мотивация 
за трудово-професионална реализация. Тя също така ни обяснява, за 
разлика от модела на Фрайер, как така хора, които имат работата, за 
което жадуват безработните, също преживяват високи нива на 
неавтентичност/себеотчуждение и не много по-рядко страдат от 
сходни проблеми с психичното си здраве. Интересно предимство на 
предлагания от нас модел е неговата относителна независимост от 
контекста. Теоретично, безработните по целия свят, за които са налице 
екзистенциално-психодинамичните преживявания на 
неавтентичност/себеотчуждение са с най-висок психично-здравен риск 
и се нуждаят от по-ефективни професионално обмислени програми за 
психосоциална рехабилитация. Теорията ни за „А-ефекта” разширява 
обхвата на тези специфично съгласувани с предвижданията й програми 
и към преживяващите неавтентичност/ себеотчуждение работещи, 
студенти, пенсионери и домакини, просто защото доказва, че 
автентичността на преживяванията, поведението и отношенията е общ 
фактор в основата на положителните промени в психичното здраве на 
всички човешки същества, във всички етапи от жизнения им път, в 
различни културни и социално-икономически условия. Това, че тя 
обяснява еднозначно и екзистенциалната психодинамика на 
неблагоприятните ефекти на безработицата върху психичното здраве 
на хора от различни страни, живели в различни периоди в рамките на 
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три десетилетия и принадлежащи към много различни социални групи 
и култури, само говори в подкрепа на обяснителната й мощ. 

В чисто практичен план може да се каже, че психологическите 
изследвания върху безработицата често се критикуват, че обвиняват 
самите потърпевши за състоянието и проблемите им (Fryer & Fagan, 
2003). Теорията за общия ефект на автентичността, обаче, не обвинява 
безработните, че се чувстват неавтентични и себеотчуждени, защото са 
запазили дълбоко в себе си искрената си и висока вътрешна си 
мотивация за пълноценна трудово-професионална реализация на 
пазара на труда. Нещо повече, ние вече показахме, че подобни 
психопатогенни преживявания на неавтентичност/себеотчуждение се 
наблюдават (при други специфични условия) и при напълно заетите, 
при студентите, пенсионерите и домакините. И то не само в България, 
а и по целия свят.  

Нашите емпирични резултати дават нови възможности за 
създаването на наистина ефективни програми за психосоциална помощ 
на всички тези групи, в това число и на безработните. В досегашната 
практика на подобни програми, често се набляга на мотивацията на 
безработните да полагат допълнителни усилия за трудово-
професионалната си реализация. Това - в съответствие с 
предвижданията на представения тук теоретичен модел и емпиричните 
находки, - обяснява защо тези програми често имат точно обратния на 
търсения ефект – т.е. засилват преживяванията на 
неавтентичност/себеотчуждение на безработните, а оттук и равнището 
им на дистрес, депресивност, тревожност (Fryer, 1999). Това е особено 
забележимо при хората с по-ниско образование. Нашият модел поставя 
изискването, програмите за психосоциална рехабилитация, тренинг, 
преквалификация, социално и психологично подпомагане на 
безработните да отчитат екзистенциално-психодинамичните процеси, 
водещи до преживявания за неавтентичност/себеотчуждение при 
хората с ценностно-мотивационен профил, в който трудово-
професионалната реализация е сред най-изразените и устойчиви лични 
мотиви. Ефективната психосоциална подкрепа за тези групи 
безработни следва да се насочва по-специфично към формирането на 
значими за тях умения, но на фона на подобрената рефлексия на 
безработните върху екзистенциалната психодинамика и върху 
превенцията и удържането на психопатогенните ефекти на 
преживяваните от тях неавтентичност/себеотчуждение. Традиционните 
мотивационни тренинги за безработни са препоръчителни само за тези 
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подгрупи, в които са установени ясни индикации за мотивационни 
дефицити в личната ценностна ориентация към трудово-
професионална реализация. Според нас, високо мотивираните за 
трудово-професионална реализация безработни се нуждаят по-скоро 
от: (1) подобрено социално и информационно обслужване за 
възможностите на нишите в пазара на труда, към които те вече са 
ориентирани мотивационно и квалификационно, (2) системна 
екзистенциално-психодинамична и преживелично-ориентирана 
групова психосоциална работа и психотерапия, насочени към 
превенция на психично-здравните рискове. И в никакъв случай, от (3) 
вторично фрустриращи ги „неавтетични”, бюрократично 
схематизирани мотивационни курсове, несъобразени с комплексната 
им преживелищна психодинамика.  
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АНГАЖИРАНОСТ В РАБОТАТА, ЗДРАВНИ ПОВЕДЕНИЯ  
И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРИ МЕДИЦИНСКИ 

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ 
Анна Александрова-Караманова1, Вихра Найденова2, Ирина 

Тодорова1 

1 Научен център „Психология и здраве“ 
2 СУ „Св. Климент Охридски“ 

Резюме: Настоящото изследване анализира ефектите на позитивната антитеза 
на бърнаута - ангажираността в работата - върху емоционалното благополучие и 
рисковите здравни поведения, свързани с прием на психоактивни вещества (кофеин, 
никотин, алкохол, медикаменти) при медицински специалисти от университетски 
болници. Бяха установени високи нива на ангажираност в работата и високо 
емоционално благополучие, както и широко разпространение на употребата на 
психоактивни вещества, като немалка част от изследваните лица са изправени 
пред значителни здравни рискове поради приема на тези вещества или поради 
надвишаването на препоръчаните безопасни количества на употреба. Изследването 
доказва, че ангажираността в работата може да благоприятства емоционалното 
субективно благополучие на медицинските специалисти и да има протективна 
функция по отношение на здравето им, понижавайки приема на някои психоактивни 
вещества (кофеин, никотин, успокоителни медикаменти, алкохол). 

WORK ENGAGEMENT, HEALTH BEHAVIOURS  
AND SUBJECTIVE WELL-BEING IN MEDICAL PROFESSIONALS 

FROM UNIVERSITY HOSPITALS 
Anna Alexandrova-Karamanova1, Vihra Naydenova2, Irina Todorova1 

1 Health Psychology Research Center 
2 Sofia University “St. Kliment Ohridski” 

Abstract: The current study analyzes the effects of the positive antithesis of burnout – work 
engagement – on the affective well-being and on health risk behaviours, related to 
psychoactive substances’ use (caffeine, nicotine, alcohol, medicaments) among medical 
professionals from university hospitals. High levels of work engagement and affective well-
being were found for this sample, as well as widely spread psychoactive substances’ use. A 
considerable part of the participants are threatened by serious health risks because of the 
use of these substances or because of exceeding recommended doses and taking unsafe 
quantities. The study proves that work engagement may foster affective subjective well-
being of medical professionals and has a protective function for their health by reducing 
the use of some psychoactive substances (caffeine, nicotine, sedatives, alcohol). 
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ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА  
В икономиката на 21 век психологическата свързаност на 

работещите с тяхната работа е от критично значение. Това, което дава 
предимство на компаниите и организациите и повишава тяхната 
конкурентноспособност, е наличието на енергични и отдадени на 
работата си служители, които работят с пълния си капацитет (Leiter & 
Bakker, 2010). Подобна перспектива върху силните страни на човека, 
положителните психични качества и оптималното функциониране в 
организационен контекст е в съзвучие с развитието на позитивната 
психология (Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005) и появата на 
направления като позитивно организационно поведение акцентиращо 
върху позитивните диспозиции, състояния и поведения на работещите 
(Luthans, 2002; Bakker & Schaufeli, 2008). 

Терминът „ангажираност в работата“ (work engagement) е 
позитивно дефинирано специфично понятие, което отразява връзката 
на служителя с неговата работа, и следва да се разграничи от 
понятието „ангажираност на служителя“ (employee engagement), често 
използвано в бизнес-литературата и практиката, което може да 
включва и връзка с организацията (Schaufeli & Bakker, 2010). Терминът 
„ангажираност в работата“ е използван за първи път от Каан (Kahn, 
1990), според когото то отразява включване на Аз-а в трудовата роля, 
или влагане на личната физическа, когнитивна, емоционална и 
умствена енергия в изпълнението на трудовата роля. Предполага се, че 
ангажираността има позитивни ефекти както на индивидуално ниво 
(личен растеж и развитие), така и на организационно ниво (качество на 
трудовото представяне). В съвременната психологическа литература 
ангажираността в работата се разглежда във връзка с бърнаута – като 
позитивна антитеза на бърнаута (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001) или 
като отделен и независим конструкт, негативно свързан с бърнаута 
(Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma, & Bakker, 2002). В рамките на 
първия подход ангажираността в работата се разглежда като 
характеризирана от енергия, въвлеченост и ефективност – директните 
противоположности на трите измерения на бърнаута (Maslach & Leiter, 
1997). Счита се, че при състояние на бърнаут енергията се превръща в 
изтощение, въвлечеността в цинизъм, а ефективността – в 
неефективност. В рамките на втория подход ангажираността в работата 
е дефинирана и операционализирана като „позитивно, 
удовлетворяващо, свързано с работата психично състояние, което се 
характеризира от енергия, отдаденост и погълнатост“ (Schaufeli, 
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Salanova, Gonzales-Roma, & Bakker, 2002; Schaufeli & Bakker, 2003). Тя 
се отнася до сравнително постоянно и всепроникващо афективно-
когнитивно състояние. В този тридименсионален модел фактор 
„енергия“ се характеризира от високи нива на енергия и психична 
устойчивост по време на работа, готовност да се инвестират усилия в 
работата, и упоритост при трудности. Фактор „отдаденост“ включва 
силна въвлеченост в работата и изпитване чувство на значимост, 
ентусиазъм, вдъхновение, гордост и предизвикателство. 
„Погълнатостта“ се характеризира от пълна концентрация и щастливо 
потъване в работата, при което времето минава бързо и откъсването от 
работата е трудно. По-късно авторският колектив установява, че 
енергията и отдадеността са директни антиподи на изтощението и 
цинизма (двата основни симптома на бърнаута) и така се формират два 
континуума: „енергия“ (обхващащ енергията и изтощението) и 
„идентификация“ (обхващащ отдадеността и цинизма) (Gonzales-Roma, 
Schaufeli, Bakker, & Lloret, 2006).  

Един теоретичен модел, който се опитва да интегрира двете 
относително независими изследователски традиции – за проучване на 
стреса и за проучване на мотивацията – е моделът „Изисквания-
ресурси на работата“ (Job Demands-Resources /JD-R/ model) (Bakker & 
Demerouti, 2007; Demerouti & Bakker, 2011), който е в състояние да 
предскаже преживяването на бърнаут и на включеност в работата 
(Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001; Schaufeli & Bakker, 
2004). Този интегративен модел има две основни положения: 1) 
изискванията на работата (физически, психологически, социални или 
организационни фактори, свързани с продължителни физически или 
психологически усилия и съответно с определена физическа или 
психологическа цена) инициират процес на увреждане на здравето. 
При този процес твърде изискващата работа изтощава психичните и 
физическите ресурси на работещите и може да доведе до изчерпване на 
енергията и до здравни проблеми; 2) ресурсите на работата (физически, 
психологически, социални или организационни фактори, 
функционални за постигане на работните цели, намаляващи 
изискванията на работата или свързаната с тях цена, или стимулиращи 
личния растеж, учене и развитие), както и личностните ресурси (като 
лична ефективност, самооценка, оптимизъм, устойчивост и др.) 
инициират мотивационен процес, който води до висока ангажираност в 
работата, ниски нива на цинизъм и отлично трудово представяне 
(Schaufeli & Bakker, 2010; Demerouti & Bakker, 2011). Две 
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допълнителни хипотези на JD-R модела са хипотезата за интеракция 
между изискванията и ресурсите на работата, или буферен ефект на 
ресурсите на работата при влиянието на изискванията на работата 
върху работния стрес и бърнаут, и хипотезата за най-висок 
мотивационен потенциал на ресурсите на работата при високи 
изисквания на работата (Demerouti & Bakker, 2011). В модел 
„Изисквания-ресурси на работата“ ангажираността в работата е 
медиатор между личностните ресурси и ресурсите на работата и 
организационните резултати (напр. организационна отдаденост, 
качество на трудовото представяне, лична инициатива, лоялност на 
клиентите, дневен паричен оборот) (Schaufeli & Bakker, 2010; Bakker & 
Leiter, 2010). 

 По отношение на ефектите на ангажираността в работата 
фокусът е върху формирането на позитивна нагласа към работата и 
организацията (удовлетвореност от работата, организациона 
отдаденост, по-рядко намерение за напускане), върху позитивното 
организационно поведение (лична инициатива, мотивация за учене, 
екстра-ролево поведение, проактивно поведение) и върху трудовото 
представяне (Schaufeli & Bakker, 2003). Много по-малко доказателства 
има за ефектите на ангажираността в работата върху здравето 
(Schaufeli & Bakker, 2003; Bakker & Leiter, 2010). Критичните оценки 
на емпиричния фокус върху ползите за организацията предлагат да се 
отделя не по-малко внимание на ефектите върху индивидуалното 
благополучие на служителите (Robertson & Cooper, 2010; Meyer & 
Maltin, 2010). 

Според някои изследователи самата ангажираност в работата е 
индикатор за свързано с работата здраве и субективно благополучие 
(Bakker & Oerlemans, 2011). Макар и малко на брой, съществуващите 
изследвания потвърждават позитивната връзка между ангажираността 
в работата и различни индикатори на здравето и субективното 
благополучие на служителите. Например в изследването си сред 
четири холандски организации в областта на услугите Шауфели и 
Бакер (Schaufeli & Bakker, 2004) откриват, че ангажираните в работата 
служители страдат от по-малко самодокладвани главоболия, сърдечно-
съдови проблеми и болки в стомаха. Ангажирани в работата шведски 
медицински специалисти докладват по-малко болки в гърба и врата, и 
по-малко тревожност и депресия (Peterson, Demerouti, Bergström, 
Samuelsson, Åsberg, & Nygren, 2008). Ангажираността в работата е 
позитивно свързана със самооцененото здраве и работоспособността 
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при финландски учители (Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006). 
Скорошни проучвания установяват, че ангажираността в работата 
предсказва самооцененото общо здравословно състояние и е свързана с 
качеството на здравните грижи при акушерки (Freeney & Fellenz, 2013). 
Също така, тя е свързана със самооцененото позитивно психично и 
физическо здраве и е медиатор на връзката между ресурсите на 
работата и посочения индикатор на здравето (Bakken & Torp, 2012).  

Някои изследвания установяват специално връзка между 
енергията (която е основно измерение на ангажираността в работата) и 
различни индикатори на здравето. Енергията е свързана негативно с 
определени психосоматични оплаквания като главоболие и болки в 
гърдите (Demerouti, Bakker, De Jonge, Janssen, & Schaufeli, 2001) и 
позитивно със самооцененото здраве и субективната способност за 
работа (Shirom, 2010). Установени са и позитивни връзки на енергията 
с някои здравни поведения: тя предсказва последващо повишаване на 
интензивността на физическите упражнения при мъже и жени и 
качеството на съня (Shirom, 2010). 

МЕТОД 
Настоящото проучване е проведено в рамките на 

международния изследователски проект “Подобряване на качеството 
и безопасността в болниците: Връзка между организационна култура, 
бърнаут и качество на здравните грижи (ORCAB)”, финансиран по 
Седма рамкова програма на Европейския съюз. Проектът се провежда 
в сътрудничество между девет европейски страни: Гърция, България, 
Турция, Португалия, Румъния, Хърватска, Македония, Ирландия и 
Великобритания. Целта му е да разкрие организационните и 
индивидуални фактори, които влияят върху качеството на здравните 
грижи и безопасността на пациентите (в университестки болници) и да 
приложи интервенции, които едновременно подобряватт качеството на 
здравните грижи и благополучието на медицинския персонал 
(Montgomery, Panagopoulou, Kehoe, & Valkanos, 2011). Проектът ще 
създаде устойчива мрежа от южно-европейски и югоизточно-
европейски болници, отдадени на повишаването на качеството на 
здравните грижи и безопасността на пациентите, като по този начин ще 
включи „гласовете” на южно-европейските и югоизточно-
европейските региони в общия Европейски дебат по тези въпроси, 
доминиран досега от северно-европейския опит. 
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Цялостният теоретичен модел на проекта разглежда различни 
организационни фактори като оказващи влияние върху здравето на 
медицинските специалисит и качеството на предоставяните здравни 
грижи. Предполага се, че бърнаутът и ангажираността в работата 
изпълняват ролята на медиатори в този процес. Настоящият анализ се 
фокусира върху проучването на възможните протективни ефекти на 
измеренията на ангажираността в работата върху рискови за здравето 
поведения и върху субективното (емоционалното) благополучие на 
медицинските специалисти. Конкретно ще бъдат анализирани 
ефектите на ангажираността в работата върху поведения, свързани с 
приема на вещества като кофеин (пиене на кафе), никотин 
(тютюнопушене), алкохол и медикаменти, които могат да бъдат 
разглеждани като нездравословни стратегии за справяне със стреса и 
неговите последствия, и са сравнително често регистрирани при 
медицински специалисти (напр. Smith & Leggat, 2011; Kenna & Wood, 
2004; Bennet & O’Donnovan, 2001). На базата на разгледаните 
теоретични и емпирични доказателства, че ангажираността в работата 
е позитивен конструкт с позитивни следствия за изпълнението, 
здравето и субективното благополучие на индивидите, нашата 
хипотеза е, че изследваните измерения на ангажираността в работата 
предсказват по позитивен начин положителните емоции и по негативен 
начин увреждащите здравето поведения и отрицателните емоции. 

В България в изследването участваха 403 медицински 
специалисти от пет университетски болници в София. От тях 35.8% са 
лекари, 49.5% - медицински сестри, и 14.8% - специализанти. Поради 
големия брой медицински сестри в извадката в голяма степен 
преобладават жените – 74.3%, а мъжете са едва 25.7%. Участниците в 
изследването са на възраст между 22 и 68 г. (средна възраст 43.3 
години), с трудов стаж в дадената болница между 0 и 43 г. (средна 
продължителност на стажа 11 г. и 3 мес.). Разпределението според 
семейния статус показва, че 57.5% от участниците са женени/омъжени 
или живеят с партньор, 28.2% са неженени/неомъжени, 12.0% са 
разведени и 2.3% са вдовци/вдовици. 

За изследване на ангажираността в работата е използван най-
популярният метод за нейната оценка - Утрехтската скала за 
ангажираност в работата (The Utrecht Work Engagement Scale – UWES, 
Schaufeli & Bakker, 2003). Тя се основава на три-дименсионалния 
модел за ангажираността в работата, който обхваща измеренията 
енергия („На работа се чувствам преливащ от енергия“), отдаденост 
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(„Намирам, че работата, която върша, е изпълнена със смисъл и цел“) и 
погълнатост („Когато работя, времето лети“). Скалата включва 17 
айтема, а отговорите са по 7-степенна скала за честота, варираща от 
„0“ (никога) до „6“ (всеки ден). В проекта са използвани само 
измеренията енергия (6 айтема) и отдаденост/идентификация (5 
айтема), които се считат базисни за субективното преживяване на 
ангажираността в работата (Bakker & Leiter, 2010). 

За проучване на здравните поведения е използван „Въпросник 
за здравните поведения на медицински специалисти“ (Moutsou et al., 
2010), разработен от гръцките партньори по проекта във връзка с 
предишно тяхно изследване. Той оценява протективни по отношение 
на здравето поведения като физическа активност, сън, здравословно 
хранене, и рискови за здравето поведения като употреба на алкохол, 
цигари, кофеин, медикаменти. Лицата дават свободен отговор на 
въпроси за честотата и интензивността на изследваните поведения. 

Оценката на емоционалното благополучие на медицинските 
специалисти се основава на методиката за изследване на положителни 
и отрицателни емоции PANAS (Positive and Negative Affect Schedule, 
Watson & Clark, 1994). Използвана е съкранена версия на двете общи 
скали, измерващи позитивния и негативния афект, като във всяка от 
скалите са включени по пет емоции (съответно бдителен, вдъхновен, 
решителен, внимателен, активен, и разстроен, враждебен, засрамен, 
нервен, изплашен). Позитивният и негативният афект са изследвани 
като състояния, преживени през последната седмица (седмицата, 
предхождаща изследването), като отговорите се дават по 5-степенна 
скала, варираща от „съвсем малко или изобщо не“ съм чувствал това 
до „изключително много“. От теоретична гледна точка според някои 
автори ангажираността в работата като трайно психично състояние, 
обвързано с работата, и позитивната афективност като личностна 
диспозиция са свързани в голяма степен (Schaufeli & Bakker, 2010). 
Оценявяаните от PANAS положителни емоции си кореспондират с 
измеренията на ангажираността в работата: бдителен и внимателен с 
погълнатост, вдъхновен с отдаденост, решителен и активен с енергия.  

Данните са обработени с помощта на компютърна програма за 
статистически анализи IBM SPSS Statistics, версия 20.0. Използвани са 
следните методи: описателна статистика, t-test на Стюдънт и линеен 
регресионен анализ. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Проведените анализи установиха, че средните стойности на 

изследваните позитивни състояния енергия, отдаденост и позитивен 
афект са доста високи (табл. 1), включително са по-високи в сравнение 
със референтните средни стойности, посочени от авторите на 
методиките (Schaufeli & Bakker, 2003; Watson & Clark, 1994). 
Същевременно средните стойности на негативния афект, изпитван на 
работа в рамките на предишната седмица, са доста ниски (съизмерими 
с посочените от авторите на методиката референтни стойности, Watson 
& Clark, 1994). Т.е., можем да кажем, че участвалите в изследването 
медицински специалисти са във висока степен ангажирани в работата, 
като са отдадени на работата си и се чувстват изпълнени с енергия. 
Същевременно съотношението между изпитваните в рамките на 
предишната седмица положителни и отрицателни емоции говори за 
високо емоционално благополучие сред медицинския персонал. 

Табл. 1. Средни стойности и стандартни отклонения  
на позитивен и негативен афект и рискови здравни поведения 

 M SD Min Max 

Енергия 26.15 7.62 0 36 
Отдаденост 22.80 6.99 0 30 
Позитивен афект 18.64 3.97 5 25 
Негативен афект 8.66 3.11 5 22 
Кофеин (кафе) 
(чаши на ден) 

2.2 1.4 0 10 

Никотин  
(цигари на ден) 

5.8 8.2 0 40 

Алкохол 
(брой чаши обикновено – 
при всяка консумация) 

1.2 1.8 0 3.5 

Успокоителни 
(дни в седмицата) 

0.4 2.0 0 7 

Болкоуспокояващи 
(дни в седмицата) 

0.8 1.5 0 7 

Приспивателни 
(дни в седмицата) 

0.2 0.7 0 7 

По отношение на проучваните здравни поведения, свързани с 
прием на вещества, анализът на средните стойности на пръв поглед не 
насочва към твърде тревожни равнища на риск (табл. 1). Ежедневно се 
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поема кофеин чрез кафето, но приемът не надвишава 4 чаши на ден, 
които се равняват на количество, свързано с определени здравни 
рискове (Favrod-Coune & Broers, 2010). Приемът на 2 чаши кафе на ден 
е умерен и свързан с благоприятни ефекти като повишаване на 
бдителността, енергията, концентрацията, настроението, работната 
памет и изпълнението (Favrod-Coune & Broers, 2010). Средно на ден 
медицинските специалисти пушат около 6 цигари, което според 
международно установени класификации съответства на „леко 
пушене“ (Dunstan, 2012; Schane, Ling & Glantz, 2010). Въпреки това 
обаче изследванията показват, че дори лекото или неежедневното 
пушене са свързани с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, 
рак на белите дробове, респираторни инфекции, по-висока свъртност, а 
леките пушачи имат по-лошо качество на живот, свързано със здравето 
(Schane, Ling & Glantz, 2010; Bjartveit & Tverdal, 2005).  

Приемът на алкохол е оценен като брой чаши, които се 
консумират обикновено – във всеки един случай, когато се консумира 
алкохол. Получените резултати показват среден обичаен прием на 
алкохол сред изследваните медицински специалисти малко повече от 
една чаша. Според официалните препоръки за незастрашаващи 
здравето допустими дневни количества на алкохол, те не трябва да 
надвишават 40 мл. чист алкохол при мъжете и 30 мл. чист алкохол при 
жените (Alcohol Guidelines, 2011). Т.е., приемът до две малки питиета 
дневно, в каквито рамки са и наблюдаваните от нас средни резултати, 
не е свързан с определени здравни рискове. Тъй като е добре известно, 
че консумацията на алкохол и здравните рискове, свързани с нея, са 
значително по-високи сред мъжете, отколкото сред жените (WHO, 
2011), анализирахме половите различия конкретно по отношение на 
това изследвано поведение. Бяха получени статистически значими 
резултати (t=1.974, p=0.049), които показаха по-висока средна 
консумация на алкохол на мъжете (1.5 чаши) в сравнение с тази на 
жените (1.1 чаши).  

Резултатите по отношение на приема на медикаменти показват, 
че болкоуспокояващи, успокоителни (дефинирани в изследването като 
„хапчета, които вземате, за да се успокоите“) или приспивателни 
(дефинирани в изследването като „хапчета за сън, които вземате преди 
лягане“) се приемат средно по-рядко от веднъж седмично, 
успокоителните и приспивателните дори по-рядко от веднъж на две 
седмици. Подобни стойности не насочват към редовна употреба или 
злоупотреба с медикаменти като стратегиии за справяне със стреса и 
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неговите ефекти, въпреки че медицинските специалисти в по-голяма 
степен от други професионални групи имат познания и достъп до 
различни фармакологични средства. 

Анализът на честотните разпределения на здравните поведения, 
свързани с прием на вещества, ни дава по-ясна представа сред каква 
част от българските медицински специалисти от университетски 
болници и в каква степен са разпространени те (табл. 2). Така 
например можем да заключим, че приемът на кофеин (от кафе), 
никотин (от цигари) и алкохол са широко разпространени. Ежедневно 
кафе пият 92.6%, а 11.2% са в здравен риск, пиейки по 4 или повече 
кафета дневно (табл. 2). Ежедневно цигари пушат 45.3% от 
участниците в изследването, което е в съответствие с високите нива на 
разпространеност на пушенето в България – страната ни е на второ 
място по този показател в ЕС след Гърция (OECD Health Data, 2012). В 
рамките на настоящото изследване сравненията между равнищата на 
ежедневно пушене сред медицинските специалисти от 7-те участващи 
страни показват, че нашите медици са на второ място след колегите си 
от Македония, а медиците от Гърция са на трето място (Alexandrova-
Karamanova et al., 2012). Тежко пушещи (20 и повече цигари дневно) са 
12.3% от българските участници. Според получените резултати 75.5% 
консумират алкохол, като 8.1% обикновено пият 2.5 или повече чаши в 
случаите, когато приемат алкохол, съответно надхвърляйки 
прероръчваната дневна доза. Твърдението ни за широко 
разпространение на консумацията на алкохол сред българските 
медицински специалисти основаваме и на друг показател за пиенето на 
алкохол – седмичната честота на употреба. В сравнението между 7-те 
участващи в изследването страни България е на първо място със 
средна честота от употреба на алкохол малко над 1.5 пъти седмично и 
най-висок процент на пиещите алкохол 5-7 пъти седмично – 7.5% 
(Alexandrova-Karamanova et al., 2012). 

Табл. 2. Рискови здравни поведения, свързани с прием на вещества – 
честотно разпределение (в %) 

Кофеин Никотин Алкохол Успокои-
телни 

Болкоуспо- 
кояващи 

Приспива-
телни 

чаши % цигари % чаши % дни % дни % дни % 
0 7.4 0 54.7 0 24.5 0 88.1 0 66.5 0 91.7 
0.5-1.5 25.4 1-9 12.8 0.5-1 42.9 1 3.1 1 9.6 1 3.4 
2 – 2.5 40.2 10-19 20.2 1.5-2 24.5 2 2.7 2 9.5 2 3.0 
3- 3.5 15.8 20 + 12.3 2.5 + 8.1 3 2.4 3 8.2 3 0.6 
4 + 11.2   4 + 3.7 4 + 6.2 4 + 1.3 
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От изследваните медикаменти най-разпространена е седмичната 
употреба на болкоуспокояващи средства – сред 33.5% от медицинските 
специалисти. Цели 14.4% прибягват до болкоуспокояващи 3-4 пъти 
седмично или по-често. Може да предположим, че високият стрес, на 
който са изложени медицинските специалисти, провокира поне част от 
болковите симптоми и тези медикаменти се използват като стратегия 
за справяне с тях. На второ място по разпространение от 
медикаментите са успокоителните, които са приемани на седмична 
база от 11.9% от медицинските специалисти, като 6.1% приемат 
успокоителни три-четири пъти седмично или по-често. В резултат на 
това допускаме, че медицинските специалисти имат и психично-
здравни оплаквания вследствие на професионалния стрес. Най-малко 
от трите вида медикаменти се използват приспивателните – от 8.3%, 
като 3-4 пъти седмично или по-често ги използват 1.9%. От това 
предполагаме че при една, макар и по-малка група, професионалният 
стрес може да доведе и до нарушения на съня и съответно употреба на 
фармакологични средства за подобряване на съня.  

Възможните протективни ефекти на ангажираността в работата 
върху емоционалното благополучие на медицинските специалисти и 
здравните поведения, свързани с прием на вещества, са изследвани с 
помощта на регресионен анализ. В табл. 3 са представени резултатите 
от 8 регресионни модела, в които зависими променливи са 
позитивният афект, негативният афект, приемът на кофеин (кафе), 
никотин (цигари), алкохол, успокоителни, болкоуспокояващи и 
приспивателни. В регресионните модели като контроли са включени 
полът (с изключение на употребата на алкохол), възрастта, 
продължителност на стажа в дадената болница и длъжността (лекар, 
сестра, специализант); включена е и константа. Независимите 
променливи са измеренията на ангажираността в работата енергия и 
отдаденост, които са въведени едновременно в регресионния модел (по 
този начин се отчита независимият ефект на всяко от тези измерения). 
Важно е да отбележим, че от анализите са изключени непушачите и 
неупотребяващите алкохол. Считаме, че поради естеството на тези 
вещества има принципна разлика между употребяващите ги 
(независимо от количеството и честотата) и неупотребяващите ги. Във 
връзка с нашата хипотеза, не бихме могли да очакваме (протективен) 
ефект на ангажираността в работата върху нивата на пушенето или 
употребата на алкохол при хора, които са непушачи или въздържатели. 
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Проведените анализи показват, че статистически значими 
ефекти (p<0.05) на едно или и на двете измерения на ангажираността в 
работата се установяват по отношение на позитивния афект, на 
негативния афект, на пиенето на кафе, на тютюнопушенето, на 
употребата на алкохол и на успокоителни (табл. 3). Резултатите 
подкрепят нашите хипотези, че: 1) ангажираността в работата засилва 
позитивния афект и намалява негативния афект, изпитван в работата, 
като по този начин благоприятства емоционалното благополучие на 
медицинските специалисти, и 2) ангажираността в работата има 
протективен ефект върху рисковите здравни поведения, като намалява 
употребата на психоактивни вещества. 

Табл. 3. Ефекти на енергията и отдадеността върху позитивните 
и негативните емоции и рисковите здравни поведения, свързани  

с прием на вещества 
 Beta t p R2 F (p) 

Позитивен афект 
Енергия .199 2.437 .015 .121 7.756 (.000) Отдаденост .169 2.050 .041 

Негативен афект 
Енергия -.294 -3.681 .000 .163 10.958 (.000) Отдаденост -.118 -1.469 .143 

Кофеин (кафе) 
Енергия .081 .931 .353 .024 1.338 (.239) Отдаденост -.175 -2.007 .046 

Никотин (тютюнопушене) 
Енергия .211 1.743 .083 .082 2.143 (.052) Отдаденост -.325 -2.612 .010 

Алкохол - мъже 
Енергия -.546 -3.288 .002 .209 3.498 (.007) Отдаденост .568 3.445 .001 

Медикаменти (успокоителни) 
Енергия -.193 -2.181 .030 .062 3.525 (.002) Отдаденост -.029 -.328 .743 

Медикаменти (болкоуспокояващи) 
Енергия -.134 -1.472 .142 .054 2.857 (.010) Отдаденост .031 .341 .733 

Медикаменти (приспивателни) 
Енергия -.057 -.635 .526 .020 1.095 (.365) 
Отдаденост -.051 -.570 .569 
*В регресионните модели като контроли са включени полът (с изключение на 
употребата на алкохол), възрастта, продължителност на стажа в дадената 
болница и длъжността (лекар, сестра, специализант). Включена е и константа. 
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Други по-конкретни наблюдения са, че и енергията, и 
отдадеността засилват изпитвания в работата позитивен афект, което е 
очаквано на основа на близостта на тези конструкти, която 
коментирахме по-горе. Интересно е обаче, че негативният афект 
намалява само при висока енергия, но не и при висока отдаденост, т.е. 
силната идентификация с работата не повлиява значимо негативния 
афект. Също с измерението енергия е свързан и протективният ефект, 
който наблюдаваме по отношение на употребата на успокоителни – 
вероятно високата психична устойчивост, с която се характеризира 
енергията, не предразполага към възникването на нива на тревожност, 
налагащи прием на подобни медикаменти. Единствено с измерението 
отдаденост пък е свързано понижаването на употребата на кафе и 
цигари – вероятно обяснение е, че медицинските специалисти до 
такава степен са въвлечени и ентусиазирани в работата си, че нямат 
нужда от допълнителни психо-стимуланти. 

Специфично е положението по отношение на употребата на 
алкохол. Проведените анализи с общата извадка (от която са 
изключени неупотребяващите алкохол) не показаха статистически 
значими резултати. Предвид обсъжданите значими полови различия 
обаче проведохме анализите поотделно при мъжете и жените. Така се 
установи, че именно при жените измеренията на ангажираността в 
работата нямат статистически значими ефекти. При мъжете 
медицински специалисти обаче, които употребяват алкохол (лекари и 
специализанти, N=77), се наблюдават ефекти както на енергията, така 
и на отдадеността, а този конкретен регресионен модел има най-високи 
стойности на R2, обяснявайки 21% от дисперсията в отговорите. 
Докато резултатите по отношение на протективния ефект на енергията 
в посока на намаляване консумацията на алкохол са консистентни с 
останалите резултати и потвърждават изказаната от нас хипотеза, 
резултатите по отношение на ефектите на отдадеността са в обратната 
посока. Според тях силната идентификация с работата, преживяването 
й като вдъхновение и предизвикателство са свързани с употребата на 
по-големи количества алкохол. Може би в този конкретен случай 
желанието на мъжете-лекари да дават всичко от себе си в работата 
води до претоварване и съответно до прибягване до алкохола като 
стратегия за справяне със стреса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящото изследване е проведено сред лекари и медицински 

сестри – професионална група с изключително стресова професия. 
Предвид високите изисквания на тази професия са провеждани редица 
изследвания върху стреса, бърнаута и техните ефекти върху здравето и 
субективното благополучие както в международен план, така и в 
България (напр. Русинова, Василева, & Жильова, 1998; Аспарухова & 
Ценова, 2002; Ненова и др., 2005; Игнатова & Шиякова, 2011). 
Фокусът върху оптималното функциониране в организационна среда и 
изучаването на позитивната антитеза на бърнаута при медицинските 
специалисти обаче е нов за българския контекст.  

Изследването доказа, че позитивната връзка на медицинските 
специалисти с тяхната работа, изразяваща се във висока психична 
устойчивост, упоритост пред трудностите и високи нива на енергия, 
както и във силна въвлеченост в работата, може да благоприятства 
емоционалното субективно благополучие на медицинските 
специалисти. Тази връзка може да има протективна функция по 
отношение на здравето им, понижавайки приема на различни 
психоактивни вещества (кофеин, никотин, успокоителни медикаменти, 
алкохол). Тези резултати са с особено голяма значимост по отношение 
на употребата на вещества като никотин, алкохол и кофеин, която е 
широко разпространена, а една немалка част от изследваните лица са 
изправени пред значителни здравни рискове, свързани с приема на тези 
вещества или с надвишаването на препоръчаните безопасни 
количества на употреба. Също така, резултатите дават основание за 
позитивен подход към интервенционните програми, които могат да 
бъдат насочени към утвърждаването на и засилването на 
ангажираността в работата, която, както показва настоящото 
изследване, е налична във високи равнища. 

Направените изводи имат и теоретичен принос за разширяване 
на модела „изисквания-ресурси на работата“. Те предоставят 
доказателства за позитивните ефекти на ангажираността в работата 
върху здравето, по-конкретно върху здравните поведения и 
субективното благополучие на работещите. Така изводите допринасят 
за допълване на модела да отчете и ефектите на ангажираността в 
работата върху здравето, като се разшири настоящия му фокус върху 
ефектите на формиране на позитивна нагласа към работата и 
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организацията, върху позитивното организационно поведение и 
трудовото представяне. 

Не на последно място, изводите от настоящото изследване 
отправят послание към мениджърите за многостранните ползи от 
вграждането на ангажираността в работата в организационните 
култури. Понастоящем стремежа за постигане на ангажираност сред 
служителите е насочен към целта те да използват пълния си капацитет, 
повишавайки качеството и ефективността на трудовото си 
представяне, и това да доведе до високи организационни резултати. 
Същевременно обаче изследванията показват, че здравословното 
състояние на служителите и особено наличието на хронични състояния 
като депресия, тревожност, затлъстяване, артрит, болки в гърба или 
врата са пряко свързани с големи загуби за продуктивността и с 
отсъствието от работа (Loeppke et al., 2009). Т.е. подобряването на 
здравето на служителите чрез подходящи програми за промоция на 
здравето само по себе си също е цел при управлението на човешките 
ресурси в организацията (Kirsten, 2010). Получените резултати за 
ефектите на ангажираността в работата в посока подобряване на 
здравето като едно допълнително нейно позитивно следствие посочва 
още един път за постигането на тази цел.  

БЕЛЕЖКА: 
Проучването, довело до тези резултати, е финансирано от 

Седма рамкова програма на Европейския съюз [FP7-HEALTH-2009-
single-stage] с договор за финансиране # 242084. 
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ЛИЧНОСТ, ПРЕСТЪПНО ПОВЕДЕНИЕ  
И ЖИЗНЕНИ СТРАТЕГИИ 

Ивелина Георгиева 
Резюме: Статията представя дизайна и резултатите на емпирично изследване, 
проведено на територията на Централен софийски затвор и ЗО Казичене. На 
база на събраните данни са разработени ценностен и морален профил на 
извършителите на престъпления и са разкрити съдържанието и динамиката на 
техните жизнени стратегии. Потърсени са сходствата и различията в четири 
категории престъпни групи: престъпления против собствеността; 
престъпления против народното здраве и общоопасни престъпления; 
престъпления против стопанството, престъпления против дейността на 
държавни органи и обществени организации, престъпления против реда и 
общественото спокойствие; престъпления против личността. Изследването 
завършва с разработването на консултативен проект за рехабилитация на 
лишените от свобода, който включва стратегически и практически насоки и 
препоръки за успешното и ефективно протичане на този процес. 

Abstract: This paper presents the outline and the results of an empirical study conducted 
on the territory of Sofia Central Prison and Kazichene Prison Dormitory. Basing on the 
obtained data a value and moral profile of offenders has been constructed as well as the 
contents and dynamics of their life strategies are disclosed. The research also tries to find 
the similarities and differences in the four categories of criminal groups: crimes against 
property; crimes against public health and general danger crimes; economic crimes, 
offenses against the activities of state bodies and public organizations; crimes against 
public order and peace, crimes against the person. Finally, the study suggests a project for 
the rehabilitation of prisoners, which includes strategic and practical guidelines and 
recommendations for the effective and efficient running of the process. 

МЕТОДИЧЕСКА ЧАСТ 
Включените в изследването лица възлизат на 833-ма души, от 

които 320 са лишените от свобода, 100 са лицата от контролната група 
(мъже в зряла възраст, без криминално минало), а 413 са тези, чиито 
данни са привлечени от друго подобно изследване и са подложени на 
вторичен анализ. 

Лишените от свобода са разпределени в 4 групи в зависимост от 
тежестта на извършеното престъпление: 1) престъпления против 
собствеността; 2) престъпления против народното здраве и 
общоопасни престъпления; 3) престъпления против стопанството, 
престъпления против дейността на държавни органи и обществени 
организации, престъпления против реда и общественото спокойствие; 
4) престъпления против личността. 
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Отнесени са към три възрастови групи: 1) 19 – 35 години; 2) 35 
– 45 години; 3) лица на възраст над 45 години.  

Друг критерий, на база на който лишените от свобода лица са 
разпределени на групи е образованието. Повечето от тях са със средно 
образование, следват тези с основно образование и най-малък е 
процентът на лицата с висше образование.  

За набиране на емпиричните данни в изследването са 
използвани три методики: 

Първата от тях – методика на ценностните избори – се състои 
в представяне на изследваното лице на набор от 72 думи, изразяващи 
определени жизнени ценности. Ценностите са както терминални, които 
се отнасят до смисъла на човешкия живот, така и инструментални, 
които определят индивидуалния личностен стил на поведение, чрез 
който човек може да достигне ценностите-цели. 

Втората методика, използвана в изследването е въпросникът за 
„Равнище на моралното разсъждение”1, разработен върху 
теоретични принципи на Л. Колбърг. Този въпросник съдържа 6 скали: 

Първа скала - Ориентация към наказанията и подчинението; 
Втора скала - Инструментално релативистка ориентация; 
Трета скала – Ориентация към „добро момче/добро момиче”; 
Четвърта скала - Ориентация към „закона и реда”; 
Пета скала – Ориентация към социалния договор; 
Шеста скала - Ориентация към универсалния етичен принцип. 

 След попълването на въпросника, всяко изследвано лице 
получава бал по шестте скали чрез сумиране на отговорите на 
въпросите, влизащи в съответната скала. 

Третата, собствена методика представлява интервю за 
жизнените стратегии, в което са включени общо 15 въпроса, 
структурирани в следния модел: 

Първите четири въпроса обхващат периода преди задържането в 
съответното място за лишаване от свобода и имат за цел да покажат 
какви са били начина на живот на изследваното лице и бъдещите му 
планове, както и в каква степен то е имало усещане за контрол върху 
живота си и от какви фактори този контрол е зависел.  

1 Джонев, С. и В. Витанова. Нравствено-нормативно съзнание - кроскултурални 
измерения. В сборник Научни доклади. бр. 1-4. С., 2008, с. 386-387 
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Аналогични са и следващите четири въпроса, които обаче се 
отнасят до настоящия живот и планове на правонарушителя вътре в 
затвора. 

Последните шест въпроса са насочени към разкриване на 
намеренията и плановете на изследваните лица за периода след 
излизането им на свобода. Тук са включени въпроси за оценка на 
готовността за извършване на ново престъпление или за прекратяване 
на престъпната практика, за факторите, от които тази готовност зависи, 
както и от какво лицето се нуждае, за да подреди живота си така, както 
би искало. Последният въпрос от тази група е свързан с вида на 
престъплението и продължителността на наложената присъда, като се 
отчита както изтърпяната присъда, така и оставащата.  

Основната цел на проведеното изследване е да се проучат 
жизнените стратегии на извършителите на престъпления, както 
и факторите, които влияят върху тяхното формиране и промяна 
– най-вече ценности и равнище на моралното разсъждение. 

В тази връзка изследването си поставя четири основни задачи. 
Първата задача е да се очертае ценностният профил на 

изследваните правонарушители.  

Втората задача е свързана с оценка на нравствените 
характеристики на лишените от свобода.  

Третата задача, която изследването си поставя, е да се 
определят спецификата на преобладаващите жизнени стратегии 
сред правонарушителите, както и факторите, които оказват 
влияние върху тях.  

Последната, четвърта задача се отнася до изготвянето на 
заключение относно това, как да се изгради стратегия за успешна 
социална рехабилитация и интеграция на правонарушителите.  

Що се отнася до хипотезите, осем са формулираните в 
настоящото изследване хипотези. 

Първата от тях (1) допуска, че ценностната система на 
правонарушителите е значително деформирана, като очакването 
е в нея да преобладават ценности от инструментален характер. 
Тази хипотеза се базира на факта, че при повечето извършители на 
престъпления се наблюдават неблагоприятна семейна ситуация, 
грешни модели на възпитание, неправилно протекъл по време на 
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ранното детство и юношеството социализационен цикъл. Всички тези 
обстоятелства се явяват отрицателен фактор, който е много вероятно 
да доведе до деформация в ценностната им система. 

Втората хипотеза (2) предполага, че престоят в затвора 
влияе върху ценностната система на лишените от свобода и води 
до нейното преподреждане. Тази хипотеза се базира на теориите за 
влиянието на социалната среда, която в голяма степен определя 
съзнанието и поведението на личността, в това число и на престъпната 
личност. 

Третата хипотеза допуска, че изборът на ценности се 
различава при отделните категории правонарушители. Това 
означава, че той до голяма степен зависи от личностовите особености, 
характерни за съответния тип извършител. Основания за подобно 
допускане могат да се търсят в криминалистиката, според която от 
начина на извършване на престъпление е възможно да се извлече 
информация и да се изградят версии относно личността на 
извършителя. 

Хипотеза 4 допуска, че съществува разлика в равнището на 
морално разсъждение между лишените от свобода в извадката и 
изследваните лица от останалите социални групи. Тази хипотеза, 
подобно на хипотезата за ценностната система на правонарушителите, 
се издига на база на господстващото мнение за деформирания морал на 
хората с престъпно поведение. 

Следващата хипотеза (5) предполага връзка между нивото на 
нравствено разсъждение на правонарушителите и готовността 
им за промяна. Основанията за тази хипотеза почиват на 
предположението, че по-високият морал е несъвместим с престъпното 
поведение. 

Шестата хипотеза (6) е свързана със способността за 
управляване и контрол над собствения живот като предположението е, 
че отделните категории извършители на престъпления 
контролират в различна степен живота си както в затвора, така 
и извън него. Тази хипотеза се базира на теориите, които предполагат, 
че различните категории правонарушители притежават различни 
качества и особености, на базата на които за всяка една от тях е 
възможно изграждането на психологически портрет. 
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Във връзка с усещането за контрол върху живота било то в 
затвора, било извън него, както и във връзка с реализирането на 
плановете за периода след освобождаването, в изследването на 
жизнените стратегии се проверяват четири вида фактори – външни 
положителни, външни отрицателни, вътрешни положителни и 
вътрешни отрицателни. Очакването е – хипотеза 7 – по-голямата 
част от лишените от свобода лица да посочат като определящи 
външните отрицателни фактори с цел социална желателност и 
прехвърляне на отговорността за престъпното си поведение върху 
външни причини. Това очакване се базира на факта, че повечето 
правонарушители произхождат от неблагополучна семейна среда, 
поради което много често им се налага отрано да търсят начини, било 
то и престъпни, за справяне с житейските проблеми. 

Последната, осма хипотеза (8) допуска връзка между 
възможността изследваното лице да извърши или да не извърши 
ново престъпление и продължителността на присъдата. 
Презумпцията тук е, че колкото по-дълга е присъдата, толкова повече 
лишеното от свобода лице осъзнава както извършеното деяние, така и 
загубите, до които то е довело. От друга страна, една от основните 
цели на пенитенциарната система е не да накаже, а да превъзпита 
попадналите в нея лица. В този смисъл, може да се очаква, че по-
продължителният престой в затвора, ще окаже по-силно корекционно-
превъзпитателно въздействие върху отделния правонарушител.  

Данните от проведените изследвания, които имат за цел да 
проверят издигнатите хипотези, са обработени статистически със 
следните методи: честотно разпределение, корелационен анализ, 
дисперсионен анализ – ANOVA и факторен анализ, както и Т-тест 
за независими извадки. Използвани са също контент анализ и 
дискурсен анализ. 

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПОЛУЧЕНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ 
Анализът на получените от емпиричното изследване данни даде 

възможност за изграждане на ценностен и морален профил на 
извършителите на престъпления, както и за разкриване спецификата на 
техните основни жизнени стратегии. Освен това, интерпретацията на 
резултатите позволи да бъде разработен консултативен проект за 
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рехабилитация на лишените от свобода, който представлява вариант на 
подходящи социално-психологически интервенции. 

1. ЦЕННОСТЕН ПРОФИЛ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ  
 НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
По отношение на ценностния профил на правонарушителите, 

данните дават възможност да бъдат направени следните заключения: 

Повечето провеждани до момента изследвания и наблюдения 
върху лишените от свобода лица сочат, че тяхната ценностна система е 
деформирана, като в нея преобладават предимно материални 
потребности. Тази констатация не беше потвърдено в настоящето 
изследване и показва, че понятията, които оформят ценностната 
система на правонарушителите са сходни с тези, които са получени в 
контролната група, като и в двете групи те са предимно терминални 
(Таблица 1).  

Таблица 1: Рангово разпределение на ценностите при лишените  
от свобода лица и в контролната група 

ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА КОНТРОЛНА ГРУПА 
Ценности Честота Процент Ценности Честота Процент 

1. семейство 155 77,5  1. здраве 73 73 
2. здраве 149 74,5  2. семейство 70 70 
3.спокойствие 131 65,5 3. приятели 59 59 
4. свобода 125 62,5 4.спокойствие 57 57 
5. деца 123 61,5 5. любов 50 50 
6. любов  121 60,5 6. уважение 49 49 
7. уважение 105 52,5 7. честност 48 48 
8. приятели 93 46,5 8. радост 46 46 
9. честност 86 43,0 9. вярност 41 41 
10. вярност 86 43,0 10. законност 40 40 

Този резултат отхвърля хипотезата (1), че ценностната система на 
правонарушителите е значително деформирана, като в нея преобладат 
ценности от инструментален характер. Въпреки това той се явява 
източник на информация, като възможните причини за него са няколко: 

Изборът на предимно терминални ценности може да се разгледа 
във връзка с теорията за реалното и идеалното Аз. В този смисъл, този 
избор показва това, което правонарушителите се стремят да постигнат 
и което най-много липсва в живота им. 
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Също така съществува реална възможност лишените от свобода 
да са били искрени в посочването на едни или други ценности, а не да 
дават социално желателни отговори в контекста на теорията на Р. 
Мъртън за „недостъпността на социални ценности, като причина за 
девиантното поведение”. В този случай дефекти трябва да се търсят 
не в самата ценностна система на извършителите на престъпления, 
а в начините, които те използват за постигане на едни или други 
ценности. И доколкото ценностният избор е част от процеса на 
вземане на решение, погрешен е не самият избор, а пътят, който 
правонарушителите избират, за да реализират значимите за тях 
ценности. Този факт е изключително благоприятен, тъй като увеличава 
шанса за тяхната успешна рехабилитация и интеграция.  

Следва да се отбележи, че статистически значими разлики в 
средните стойности между лишените от свобода и контролната група 
все пак бяха отчетени по следните ценности: пари, напитки, деца, 
спорт, приятели, цветя, печалба, свобода, забави, честност, законност и 
мълчаливост. На Таблица 2 са представени резултатите от проведения 
Т-тест, от който се виждат разликите в средните стойности при двете 
групи изследвани лица.  

Таблица 2: Т-тест на ценностите на лишените от свобода  
и на лицата в контролната група 

 Средни стойности 
[0÷3]  

Ценности Лишени от свобода Контролна група Риск за грешка 
Пари 0,65 0,37 0,026 
Напитки 0,01 0,07 0,017 
Деца 1,53 0,85 0,000 
Спорт 0,68 0,40 0,026 
Приятели 0,89 1,30 0,004 
Цветя 0,07 0,00 0,032 
Печалба 0,10 0,38 0,000 
Свобода 1,45 0,79 0,000 
Забави 0,16 0,31 0,043 
Честност 0,78 1,05 0,046 
Законност 0,18 0,80 0,000 
Мълчаливост 0,17 0,05 0,040 

Както се вижда от таблицата в редица позитивни ценности 
изследваните правонарушители превъзхождат резултатите на 
контролната група (100 изследвани лица мъже на зряла възраст, без 
криминални досиета). 
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По отношение на втората хипотеза, а именно, че престоят в 
затвора оказва влияние върху ценностната система на лишените от 
свобода и може да доведе до нейното пренареждане, на база на 
проведеното изследване може да се каже, че има ценности, които са 
ситуативно обусловени. Голяма част от респондентите съобщават за 
промяна в ценностната им система и за ценности, които са придобили 
първостепенно значение след влизането в затвора. Между тях най-
открояващите се са свързани с дефицита на нормална среда и 
липсващите човешки права. Такива ценности са: свободата, която в 
групата на правонарушителите е избрана от 125 лица или 62,5% (за 
сравнение, в контролната група тази ценност е избрана от 38%), 
децата, ценност, която е избрана от 123 лишени от свобода или от 
61,5%, докато в контролната група броят на тези, които са я посочили е 
38, спортът, избран от 64 криминално проявени или от 32,0% (в 
контролната група той е предпочетен от 24 лица или 24%).  

Освен това има основания да се твърди, че общовалидните 
ценности придобиват по-силно значение на това специфично място. 
Една такава ценност е семейството, което е важно не само за лицата, 
попаднали в затвора, но и за повечето хора, които са на свобода. За 
първата категория обаче, неговата значимост е хипертрофирана, тъй 
като често то е единственият източник на подкрепа.  

Различните категории правонарушители притежават различни 
личностово-психологически особености и това намира отражение при 
избора на едни или други ценности. Това се доказа в настоящото 
изследване, където в четирите групи извършители на престъпления 
бяха отчетени статистически значими разлики по отношение на 
следните ценности: жилище, хранене, честност и законност.  

Първата значима разлика с риск за грешка Sig. = 0,004 или 0,4%, 
касае ценността „жилище” и е между групата, в която преобладават 
извършителите на кражби, грабежи и измами и тази, в която най-голям 
брой са лицата, които се занимават с контрабанда или с организиране и 
ръководене на престъпна група. Резултатите показват, че тази 
характеристика е много по-важна за лицата от първата група, т. е. за 
тези, които са осъдени за престъпления против собствеността.  

Втората значима разлика с риск за грешка Sig. = 0,057 или 5,7% 
е по отношение на „храната”. Тя даде възможност да се разграничат 
две групи – тази, на извършителите на престъпления срещу личността 
от правонарушителите, извършили деяние срещу собствеността. 
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Оказва се, че храненето е по-важно за лицата, осъдени за кражби, 
обири или измами. 

Третата статистически значима разлика с риск за грешка Sig. = 
0,024 (2,4%) е отново между извършителите на престъпления срещу 
личността и тези, чиито деяния са против собствеността и е по 
характеристиката „честност”. Оказва се, че на тази ценност придават 
по-голяма важност лицата, които най-често са лишени от свобода 
заради убийство. 

Интересна е последната разлика с риск за грешка Sig. = 0,043 
(4,3%) между извършителите на престъпления срещу личността и тези, 
които са осъдени за производство, разпространяване и пренасяне на 
наркотици, тъй като тя е по отношение на ценността „законност”. 
Дисперсионният анализ показва, че тази ценност е по-значима за 
първия тип правонарушители. 

Констатираните разлики потвърждават издигнатата хипотеза 
(3), а именно, че в избора на ценности съществуват някои обясними 
различия при отделните категории правонарушители. 

В акта на престъплението се проявява личността на 
извършителя с присъщите за него ценности, водещи мотиви, нагласи и 
стереотипизирани начини за отреагиране на действителността. В този 
смисъл самото престъпление дава ценна информация за личностните 
особености на отделните законарушители. От тези особености и 
тяхното взаимодействие с конкретните криминогенни ситуации зависи 
видът на реализираното престъпление.  

От друга страна, анализът на психологическите характеристики 
на престъпната личност ни разкрива логиката на избора на 
поведенческите цели и средствата за тяхното постигане. Този избор се 
определя именно от ценностите, които се оказват мощен фактор за 
формиране на различен индивидуален стил на живот, от който зависи 
дали дадена личност ще реализира законосъобразно или асоциално 
поведение. 

2. МОРАЛЕН ПРОФИЛ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ  
 НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ  
По отношение на моралния профил на извършителите на 

престъпления, получените резултати дават основание да бъдат 
направени следните изводи: 
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Като специфична категория изследвани лица, те демонстрират 
разлика в равнището на моралните разсъждения в сравнение с 
останалите социални групи (Таблица 3).  

Таблица 3: Средни стойности по групи изследвани лица 
Скали „Етапи на нравствено 

разсъждение” [0÷100] 
Студенти Ученици Лишени от свобода Прависти 

Ориентация към наказанията и 
подчинението 

29,25 41,15 21,33 10,77 

Инструментално релативистка 
ориентация 

30,48 39,78 26,71 14,35 

Ориентация към „добро 
момче/добро момиче” 

77,18 73,89 83,25 84,94 

Ориентация към „закона и реда” 50,60 53,53 75,33 80,59 

Ориентация към социалния 
договор 

52,13 51,07 43,04 42,14 

Ориентация към универсалния 
етичен принцип 

72,97 67,28 64,71 72,98 

 

Противно на очакванията, на най-примитивното ниво на 
морална регулация, „Предконвенционалното ниво”, те се оказват по-
слабо зависими от наказания в сравнение с част от останалите 
социални групи. И макар че причината за този оптимистичен факт 
може да се търси в различни фактори, възможно е той да се 
интерпретира като индикатор за безмислеността на наказанията, които 
се явяват неефективен метод за превъзпитание. 

От друга страна, извършителите на престъпления дават високи 
стойности по двете скали от „Конвенционалното ниво”, по които се 
нареждат непосредствено след правистите и са следвани от учениците 
и студентите. Това заключение потвърждава извода, до който достигат 
С. Джонев и В. Витанова при проведеното от тях изследване на 
нравствено-нормативното съзнание с друга група лишени от свобода 
лица2. От една страна, както посочват авторите, е възможно високите 
стойности по скалата „Закон и ред” да са в резултат на влязлата в сила 
присъда. От друга страна, е необходимо да се отчита влиянието на 
социалната желателност и стремежът на правонарушителите да 
покажат, че са се повлияли положително от корекционното 

2 Пак там. 
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въздействие, което е необходимо условие за сваляне на режим или за 
предлагане за предсрочно освобождаване. 

Високите стойности, които лишените от свобода дават по 
скалата „Ориентация към добро момче/добро момиче” пък, още 
веднъж потвърждават направените по отношение на ценностите 
изводи, а именно, че семейството, приятелите, малката група се явяват 
един от най-силните нравствени регулатори.  

По-ниските показатели, които извършителите на престъпления 
демонстрират в сравнение с част от останалите социални групи по 
последните две скали, показват, че те приемат правилата като 
наложени и неизменими и че не са в състояние да спазват външните 
забрани, тъй като за тях тези забрани не притежават особен смисъл, 
доколкото не са интернализирани в качеството им на съвест. 

В заключение може да се каже, че съществува статистически 
значима разлика в равнището на морално разсъждение между 
лишените от свобода в извадката и изследваните лица от 
останалите социални групи, което на практика потвърждава 
издигнатата хипотеза 4. 

В хода на изследването на моралните разсъждения на 
правонарушителите, изтърпяващи присъди, бяха установени и други 
важни закономерности. Оказва се, че колкото повече изследваното 
лице е убедено в необходимостта от съблюдаването на закона и 
поддържането на социалния ред, толкова по-голяма е вероятността то 
да прекъсне престъпната практика (Kendall’s tau-b = 0,279, sig = 0,000). 
В сила е и обратната зависимост – възможността за извършване на 
ново престъпление нараства с намаляване на резултатите на 
изследваните лица по скалата „закон и ред” и с допускане на 
оправдания за нарушаването на закона (Kendall’s tau-b = – 0,285, sig = 
0,000). 

Оказва се също така, че колкото по-слабо изследваното лице е 
свързано с близкото си обкръжение – приятели и семейство, толкова 
повече нараства вероятността за извършване на ново престъпление 
(Kendall’s tau-b = – 0,155, sig = 0,038). 

На базата на тези резултати би могло да се допусне, че част от 
извършителите на престъпления имат желание и нагласа за промяна и 
съответно за прекъсване на престъпната практика. Друг въпрос е колко 
устойчива е тази нагласа и доколко благоприятни ще са ситуативните 
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фактори след освобождаването от затвора, за които знаем, че имат 
решаващо значение за поведението. Със сигурност, обаче, може да се 
твърди, че съществува връзка между нивото на нравствено 
разсъждение на правонарушителите и готовността им за промяна, 
което на практика потвърждава издигнатата хипотеза 5. 

3. ЖИЗНЕНИ СТРАТЕГИИ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ  
 НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
При описание жизнените стратегии на лишените от свобода, 

основната задача е да се вникне в тяхното съдържание и динамика. 
В този смисъл, проведеното интервю за жизнените стратегии 

позволи вече частично изработените профили на извършителите на 
престъпления да бъдат много по-ясно очертани. То даде ценна 
информация за техния жизнен път преди влизането им в съответното 
място за лишаване от свобода, за усещането им за контрол върху 
живота както вътре в затвора, така и извън него и за факторите, от 
които това усещане зависи. Освен това, на база на интервюто, стана 
възможно да се проследят плановете на изследваните лица за периода 
след освобождаването, нещата, от които се нуждаят, за да подредят 
живота си така, както биха искали и готовността им за промяна. 
Получените данни могат да се обобщят по следния начин: 

Резултатите, дадени в Таблица 4 показват разликата в 
усещането на правонарушителите за контрол върху живота си преди 
влизането в затвора и в самия него.  

Таблица 4: Разпределение на усещането за контрол върху живота 
на лишените от свобода преди влизането им  

в затвора и вътре в самия затвор 

Тези резултати са ценен източник на информация, тъй като 
свидетелстват за ситуативен контрол. В този смисъл големият брой 
респонденти (52 лица или 43,4% от извадката) посочили, че в затвора 

Степен на контрол 
Преди влизането  

в затвора В затвора 

Честота Процент Честота Процент 
 Почти никак 7 5,8 29 24,2 
 В малка част от случаите 7 5,8 23 19,2 
 Колкото мога, толкова и не мога 16 13,3 26 21,7 
 В повечето случаи 29 24,2 22 18,3 
 Напълно 61 50,8 20 16,7 
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почти никак или в малка част от случаите могат да упражняват 
контрол върху живота си, се дължи на самото място за лишаване от 
свобода. Това е нормално явление предвид целите и задачите, които са 
поставени пред администрацията на затвора по отношение на 
правонарушителите, както и предвид реда и дисциплината, които 
трябва да се спазват там.  

В тази връзка, дисперсионният анализ потвърди направената 
констатация за ситуативен контрол и в отделните подгрупи 
извършители на престъпления отчете статистически значими разлики 
само по отношение на усещането им за контрол върху живота в 
затвора, но не и извън него. Тези разлики са между: 1) групата на 
правонарушителите, в която преобладават лицата отговорни за 
производството, разпространяването и пренасянето на наркотични 
вещества от една страна и от друга 2) групата осъдени за престъпления 
против собствеността и 3) групата за престъпления против личността. 
Рискът за грешка Sig. варира от 0,011 (1,1%) до 0,030 (3%). Анализът 
показва, че тези, които излежават присъди за производство, 
разпространяване и пренасяне на наркотични вещества демонстрират в 
по-голяма степен усещане за контрол върху живота си в затвора в 
сравнение с лицата от останалите две групи. 

На база на посочените изводи може да се каже, че издигнатата 
по отношение на жизнените стратегии шеста хипотеза се 
потвърди частично, тъй като отчете разлика между отделни 
категории правонарушители в усещането им за контрол върху 
живота само в затвора, но не и извън него, което е индикатор за 
ситуативен контрол. 

Разглеждането на въпроса за контрол върху живота вътре в 
затвора и извън него налага отчитането на факторите, от които този 
контрол зависи. В тази връзка, в настоящата разработка се проверяват 
четири вида фактори – външни положителни, външни отрицателни, 
вътрешни положителни и вътрешни отрицателни. Очакването, както 
беше посочено по-горе при представянето на хипотезите, е по-
голямата част от лишените от свобода лица да посочат като 
определящи външните отрицателни фактори – хипотеза 7.  

Оказва се, обаче, че повечето извършители на престъпления са 
склонни да приписват резултатите от действията си на вътрешни 
фактори, т. е. на собствените си усилия, знания, умения, навици и 
качества, което свидетелства за вътрешен локус на контрол. Този 
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вътрешен локус се проявява не само по отношение на усещането за 
контрол върху живота извън затвора и вътре в него, но и спрямо 
плановете за бъдещето на свобода. 73,3% или 88 изследвани лица са 
посочили, че реализирането на плановете за живота им след 
освобождаване от затвора зависи от вътрешни положителни фактори 
или от тях самите. 

Когато се търсят причините за вътрешния локус на контрол, 
който декларират повечето лишени от свобода, отново трябва да се има 
предвид обстоятелството, че по-голямата част от тях са формирани в 
неблагополучни семейства и в неустойчива среда. Много често отрано 
те е трябвало да разчитат на себе си и сами да се справят с житейските 
проблеми. Това, съчетано с други фактори, от една страна може да се 
разглежда като предпоставка за извършване на престъпление, което 
понякога се явява единствения начин за разрешаване на дадена 
конфликтна ситуация. От друга страна, с този факт е възможно да се 
търси обяснение на това, защо голям процент от изследваните лица 
считат, че от тях самите зависи контрола върху живота им, било то 
преди влизането им в затвора, било то вътре в него или след 
излизането им на свобода.  

В заключение може да се каже, че издигнатата хипотеза 7 
относно факторите, от които зависи усещането за контрол върху 
живота, било то в затвора, било то извън него, не сe потвърди. 
Потвърди се обратната хипотеза. Противно на първоначалните 
очаквания, повечето правонарушители се оказаха с вътрешен локус на 
контрол и въпреки неблагоприятните условия и обстоятелства, в 
които са били формирани и които са една от причините, довели до 
извършването на престъпления, външните отрицателни фактори не 
са тези, които по тяхна преценка определят усещането им за 
контрол върху ситуацията, събитията и живота като цяло.  

Следващият извод относно жизнените стратегии на 
извършителите на престъпления, който може да се направи на база на 
проведеното интервю, се отнася до техните изказвания, когато описват 
жизнения си път и плановете за живота си преди влизане в затвора или 
тези за живота след освобождаването. В тези изказвания присъстват 
едни и същи основни категории, като се променя само тяхната 
значимост. Категориите са следните: семейство, работа/бизнес, 
образование, пари, което свидетелства за това, че жизнените стратегии 
на престъпната личност не са насочени само към външни, но и към 
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вътрешни постижения. По този начин се потвърждава вече 
направената констатация, че жизнените стратегии на 
правонарушителите не се различават от тези на лицата, които не са 
извършили правонарушение. Различен е само пътят, който едната и 
другата категория лица избира, за да реализира поставените си цели и 
да проектира своя стратегия на живота.  

Анализът на съдържанието, което извършителите на 
престъпления влагат във всяка една от посочените категории, спомогна 
да бъде открит един и същи житейски сценарий, който присъства в 
изказванията на повечето от тях: разведени родители или такива, които 
са с ниски материални доходи, неспособни да отговорят на 
потребностите на детето. Ниският родителски контрол, съчетан със 
стремеж за бързо и лесно изкарване на пари в много случаи се явява 
причина за приобщаване към групи с асоциална насоченост, които 
дават възможност за задоволяване на потребността от материални 
средства. Всичко това води до липса на образование или до 
невъзможност то да бъде завършено, за което повечето респонденти 
изказват съжаление. Изглежда единствената категория, която за 
повечето изследвани лица се явява предимно положителен фактор е 
работата. Тя не само се явява източник на сигурност, но има и друга 
важна роля, която се проявява в стремеж към получаване на престиж, 
уважение и признание. В основата на този стремеж лежи потребността 
от себеутвърждаване на социално-психологическо ниво.  

Последното заключение от проведеното интервю за жизнените 
стратегии е по отношение на готовността за промяна, чието честотно 
разпределение е показано на Таблица 5. 

Таблица 5: Честотно разпределение на готовността  
на изследваните лица за промяна 

Готовност за 
промяна 

Възможност изследваното лице да 
извърши ново престъпление 

Възможност изследваното лице да 
прекъсне престъпна практика 

Честота Процент Честота Процент 
 Със сигурност не 70 58,3 3 2,5 
 Малко вероятно 28 23,3 3 2,5 
 Колебая се – 50 
на 50 8 6,7 7 5,8 

 В голяма степен 4 3,3 15 12,5 
 Напълно 10 8,3 92 76,7 

Ясно се вижда големият процент лица, заявили готовност за 
промяна и декларирали, че е малко вероятно или със сигурност няма да 
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извършат ново престъпление (98 лица или 81,6%). Още по-голям е 
процентът на тези, които са споделили, че е напълно или в голяма 
степен възможно да прекъснат престъпната практика (107 лица или 
89,2%). И макар че тази готовност е обнадеждаваща, практиката 
показва, че в много от случаите тя се изразява само като желание и 
като стремеж за представяне в благоприятна светлина, а не като реална 
промяна на поведението. Това е обяснението за високия процент 
рецидиви, което повдига въпросът за това, доколко е ефективна 
корекционно-възпитателната работа в затвора и въобще възможно ли е 
тя да доведе до позитивна промяна в нагласите, мисленето, 
поведението и като цяло в личността на излежаващите присъда.  

И все пак, установената връзка на готовността за промяна с 
нивото на моралните разсъждения е едно косвено доказателство за 
това, че в заявленията за отказ от престъпно поведение е налице 
немалка доза искрено желание. Този факт е ценен източник на 
информация, тъй като дава важни насоки относно посоката, в която 
следва да се ориентира рехабилитацията на лишените от свобода и 
вече изтърпели присъди лица.  

По отношение на готовността за промяна е и издигнатата осма 
хипотеза, която допуска връзка между възможността за извършване на 
ново престъпление или за прекъсване на престъпната практика и 
продължителността на присъдата. Получените резултати доказаха, че 
такава връзка съществува като отчетоха две статистически значими 
разлики. 

Първата статистически значима разлика с риск за грешка Sig. < 
1% по отношение на готовността за промяна, изразяваща се във 
възможността престъпната практика да бъде прекъсната, е между 
лицата, изтърпели присъда от 0 до 5 години и тези, чиято изтърпяна 
присъда е във времевия диапазон от 5 до 10 години. Оказва се, че 
правонарушителите от втората група, т. е. тези, с излежана по-дълга 
присъда, в по-голяма степен са склонни да не извършат ново 
престъпление.  

Възможно е този резултат да се дължи на факта, че колкото 
повече нараства продължителността на изтърпяната присъда, толкова 
повече лишените от свобода лица осъзнават какво са загубили и това, 
че няма да им бъде даден отново шанс. 
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Друго обяснение може да се търси в това, че с нарастване на 
присъдата се увеличава и времето, което правонарушителите имат на 
разположение, за да осмислят деянието си и живота си като цяло. И 
макар че в този случай се включват редица защитни механизми, имащи 
за цел съхраняване на Аз-а и омаловажаване било то на 
общественоопасните последици от престъплението, било на 
собствената вина, немалка част от изследваните лица разбират 
свойството и значението на извършеното от тях престъпление и 
именно поради тази причина декларират готовност за промяна. 

Интересен е резултатът при втората статистически значима 
разлика, относно готовността за промяна в зависимост от оставащата 
за излежаване присъда, където отново рискът за грешка е Sig. = 0,000. 
Тя показва, че вероятността да бъде прекъсната престъпната практика е 
по-голяма при извършителите на престъпления, на които до 
освобождаването от затвора им остават повече от 15 години, в 
сравнение с тези, на които им остават между 0 и 5 години. 

Предвид дългата оставаща присъда, която е свързана с редица 
негативни последствия, очакването е лицата с такъв тип присъда в най-
малка степен да декларират готовност за промяна. Не са редки 
случаите, в които такъв тип правонарушители извършват ново 
престъпление след излизането си на свобода, за да се върнат обратно в 
средата, която им е позната и в която са имали своето място и са се 
чувствали значими. Малко вероятно е да са давали социално 
желателни отговори, тъй като те не биха довели до голяма промяна на 
положението, в което се намират. Остава възможността тези 
извършители на престъпления в действителност да са почувствали 
негативните последствия от попадането в затвора и в тази връзка 
желанието им за промяна да е искрено. Дали това желание реално ще 
доведе до прекъсване на престъпната практика, зависи от 
обстоятелствата, при които лицата ще попаднат след излизането си на 
свобода.  

Получените резултати доказаха, че съществува връзка между 
готовността за промяна и продължителността на присъдата, като 
тази готовност е най-силно изразена при лицата, чиято изтърпяна 
присъда е във времевия диапазон 5-10 години и при лицата, чиято 
оставаща присъда е над 15 години.  
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4. КОНСУЛТАТИВЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ  
 НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА 
Като се базира на получените от изследването резултати, 

разработеният консултативен проект за рехабилитация на лишените от 
свобода предлага практически насоки и решения за успешна 
ресоциализация и интеграция на тази категория лица. За да бъдат обаче 
тези процеси ефективни, е необходимо да бъдат решени няколко групи 
проблеми. 

Първата група проблеми се отнася до ниския образователен 
статус на повечето правонарушители, пряко следствие от който е 
липсата на професионална квалификация, както и отсъствието или 
минималният трудов опит. Ако тези дефицити не бъдат адекватно 
компенсирани, то след напускане на съответното място за лишаване от 
свобода, изтърпяващите наказание ще се окажат в същата среда и 
възможности за реализация, които в крайна сметка са ги превърнали в 
престъпни личности. Затова е необходимо да се повиши тяхната 
пригодност, тъй като това е водеща предпоставка за намиране на 
работа и за по-успешната им ресоциализация. Това може да стане с 
включването на осъдените и вече изтърпелите присъди лица още 
по време на престоя им в затвора, в различни програми за 
придобиване на образование и квалификация. Тук, обаче, е редно 
да се постави въпросът доколко това ще доведе до разширяване на 
възможностите за устройването им на работа и за трудовата им 
реализация. В тази връзка, основна задача на рехабилитиращите 
институции е не само повишаването на пригодността за заетост на 
изтърпелите присъди лица, но и гарантирането на работни места и 
по този начин създаването на условия за тяхната успешна 
ресоциализация в обществото.  

Втората група проблеми е свързана с възстановяване на 
нарушените отношения със семейството, което все още не е 
загубило ролята си на източник на подкрепа. Доколкото 
обстоятелствата, при които ще попадне лишеното от свобода лице след 
излизането си от затвора по-трудно могат да бъдат контролирани, 
вниманието следва да се насочи към засилване на естествените връзки 
между него и най-близкото му обкръжение. Желателно е това да се 
случи още по време на изтърпяване на наказанието, като за целта е 
необходимо провеждането на повече мероприятия, в които да бъде 
включено и да взема участие семейството на съответното лице.  
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Когато става на въпрос за възстановяване на нарушени 
взаимоотношения, трябва да се има предвид, че е изключително важно 
този процес да е двупосочен. Това означава, че следва да се работи не 
само с излежаващите присъда, но и с хората, които пряко са засегнати 
от нейното налагане и изтърпяване. Всичко това показва колко 
голяма е необходимостта от изграждането на подкрепяща 
социална среда, липсата на която неизбежно води бившия 
затворник към традиционната му среда и връзки, които в общия 
случай имат криминогенен характер и възпрепятстват успешната 
му ресоциализация. Осигуряването на такава среда може да стане 
със създаването на екипи от специалисти – психолози, социални 
работници, експерти, които да подготвят, проследяват и 
подпомагат социалната рехабилитация на лишените от свобода за 
един по-дълъг период от време. 

 Третата група проблеми е свързана с референтната малка 
група, за която проведеното изследване показа, че заема важно място в 
ценностната система на правонарушителите. Трябва да се има предвид 
обаче двойственият ефект на малките групи в жизнения път на 
изследваните лица. От една страна, често подобни групи са инициатор и 
катализатор на престъпното поведение. От друга страна, малката група е 
убежище за несигурността на извършителите на престъпления в 
екзистенциална криза. Тя придобива значение в онези моменти от 
техния живот, в които те се чувстват отхвърлени, неразбрани, неуверени 
в себе си и запълва и компенсира празнините и дефицитите, до които 
водят нарушените им социални взаимодействия. Значението на малката 
група за правонарушителите насочва към определяне на това, кой е 
най-ефективният начин за работа на психолога с излежаващите 
присъда и с освободените лица, а именно работата в групи. Освен 
това, то поставя акцент върху необходимостта от изготвянето на 
оценка за насочеността на първичните групи на извършителите на 
престъпления. В тази връзка, основна задача на рехабилитацията е 
да се намеси в груповата среда на правонарушителите и там, където 
нейната насоченост е положителна, да я включи активно в процеса 
на ресоциализация. В случаите пък, когато първичната група има 
отрицателна насоченост, рехабилитацията следва да осигури 
включването на излежалите присъда лица в среда, която да оказва 
благоприятно влияние върху тях. Такава една среда може да бъде 
трудовият колектив, което още веднъж показва значимостта, която 
има трудовата заетост. 
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Четвъртата група проблеми е свързана с немалкия брой лица, 
които заявяват, че нямат планове по отношение на живота си. Това 
е индикатор за липса на жизнена стратегия, капитулация, която прави 
тяхната ресоциализация и интеграция изключително трудни. При този 
тип лишени от свобода социалната рехабилитация трябва да се 
базира преди всичко на изграждането на адекватни цели съобразно 
ресурсите на конкретната личност. Тази задача изисква да бъде 
направена оценка както на притежаваните качества и умения на 
съответния правонарушител, така и на неговите възможности, тъй като 
често твърде високите очаквания, които той има не съответстват на 
реалността. 

В заключение може да се каже, че въпреки сериозните проблеми, 
които трябва да бъдат решени, за да бъде ефективна социалната 
рехабилитация и интеграция на лишените от свобода и изтърпели 
присъди лица, проведеното емпирично изследване ясно свидетелства за 
наличието на социално-психологически предпоставки, които 
благоприятстват успешното протичане на тези процеси. Не са малко 
положителните качества и страни на правонарушителите, които могат 
да послужат за основа. Наличието на интерес за ограмотяване и 
професионално обучение, положителните промени, които настъпват в 
ценностната им йерархия под влияние на специфичната среда на 
затвора, повишената им склонност към общуване, която свидетелства за 
сравнително развита способност за комуникация, високият процент от 
тях, декларирали готовност за промяна са все благоприятни фактори, на 
които може да се опре рехабилитацията на тази специфична категория 
лица. Остава институциите, които отговарят за този процес да проявят 
повече ангажираност и хуманна загриженост и да осигурят 
необходимите условия и предпоставки за социалното включване на 
излежалите присъда лица след освобождаването им от затвора. 

За автора: 

Ивелина Георгиева, докторант в СУ „Св. Климент Охридски”, 
катедра Социална, трудова и педагогическа психология; e-mail: 
ivetogeorgieva@abv.bg 

 

 



 

ВЛИЯНИЕ НА ГРУПОВАТА ДИНАМИКА ВЪРХУ 
АВТЕНТИЧНОСТТА, СЕБЕРЕФЛЕКСИЯТА И СОЦИАЛНАТА 
ТРЕВОЖНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВЛЕНСКИ ЕКИПИ 

Надя Матеева 
Резюме: Ученето и промяната чрез преживяване в групи за тренинг на мениджъри и 
бизнес лидери често са болезнени. Въпреки факта, че те участват в множество 
групови дейности за обучение (напр. в преживелищни тренинг групи и структурирани 
тематични семинари), за да научат повече за себе си, да експериментират с нови 
лични и професионални поведения или за да подобрят своите „твърди” и „меки” 
умения, не е неочаквано да се наблюдава как те се съпротивляват на групово-
динамичния процес, защото той е плашещ и поставя високи изисквания. Груповият 
натиск да се участва в себеразкриване, себерефлексия, близост, конфронтация и 
автентичност на емоционалните преживявания, поведението и отношенията в 
групата водят до промени в рамката на собствената Аз-концепция, будят 
тревожност, срам, вина и други неудобни чувства. Изследването разкрива 
тенденцията да се избягват тези чувства със средствата на защитния групово-
динамичен стил, който води до неавтентичност на поведенията, снижена 
себерефлексия и вторична социална тревожност в груповите отношения. Пасивно- и 
агресивно-защитните групови стилове формират свръх-устойчиви и неосъзнавани 
съпротиви срешу промяната в групите. Поради неблагоприятното въздействие на 
тези защитни съпротиви върху ученето и промяната на индивидуално и групово 
равнище е важно с тях да се работи ефективно от гледната точка на създаването 
на групово-динамично пространство за автентичност и себерефлексия, което е в 
основата на конструктивната групова динамика в управленските екипи.  

INFLUENCE OF GROUP DYNAMICS ON AUTHENTICITY,  
SELF-REFLECTION AND SOCIAL ANXIETY OF MANAGEMENT 

TEAM MEMBERS 
Nadia Mateeva 

Abstract: Learning and change through group training experience for managers and 
business leaders is often painful. Despite the fact that they take part in many group 
activities (e.g in experiential training groups and structured thematic seminars) to learn 
more about themselves, experiment with new personal and professional behaviors, and 
improve “hard” and “soft” skills, it can be expected that they will resist the group dynamic 
processes because it is frightening and demanding. The pressures to engage in self-
disclosure, self-reflection, intimacy, confrontation and authenticity of emotional 
experiences, behavior and group relations bring about changes in one’s own self-concept 
framework, precipitate anxiety, shame, guilt, and other uncomfortable feelings. The study 
reveals the tendency to avoid such feelings by the means of defensive group dynamics style 
which leads to inauthentic behaviors, poorer self-reflection and secondary social anxiety in 
group relations. Passive- and aggressive defensive group styles form well-ingrained and 
unconscious resistances to change in groups. Because these defensive resistances interfere 
with individual and group learning and growth, it is important to deal with them effectively 
from the perspective of creating group dynamics space for authenticity and self-reflection, 
which is in the basis of constructive group dynamics in managerial teams. 
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УВОД 
Ученето и промяната в различните форми на работа в тренинг 

групи и тематични семинари за обучение и квалификация на 
мениджъри и бизнес лидери рядко е безболезнен 
процес[1][2][5][17][20]. Болшинството хора, участвайки в различни 
форми на групово обучение понякога съзнателно и по-често 
несъзнателно се съпротивляват срещу промяната и групово-
динамичните процеси, защото те са плашещи, разравящи и изискващи 
конфронтация с и отказ от „комфорта” на навиците, статуса, 
статуквото на защитите, стереотипите и самозаблудите 
им[21][23][27][34][35]. Активното участие, себеразкриването, 
саморефлексията, междуличностната близост, конфронтацията и 
автентичността в преживяванията, поведението и отношенията с 
другите в групата водят до трансформация на Аз-концепцията, но 
будят и тревожност, и срам, и вина, и други неприятни и неприемливи 
за Аз-а чувства. Естествена тенденция, която драстично снижава 
ефективността на програмите за обучение, квалификация и промяна в 
бизнеса е работата с тези чувства да се избягва, те да се маскират или 
подтискат чрез индивидуални и групови защитни механизми. Така и 
участниците, и водещите на груповата работа включват в действие 
арсенал от индивидуални и групови самозащитни съпротиви срещу 
промяната в процеса на учене и развитие.  

Защитното функциониране на тренинг групата и 
неавтентичността на преживяванията, поведенията и отношенията в 
нея обичайно са добре пропити и неосъзнавани „преноси” на груповия 
стил от реалния управленски екип на участниците. Участниците в 
групи за мениджмънт тренинг, водени от „специалисти” без 
психодинамична компетентност и групово-динамичен опит насищат 
незабелязано груповите процеси и отношения със своите специфични 
самозащитни съпротиви, изразяващи се симптоматично като 
неавтентични преживявания, нерефлексивни поведения и 
дисфункционални отношения в групата. Тези защитни съпротиви 
пречат на индивидуалното, групово и организационото учене и 
развитие, и изискват водещите на всички проекти за обучение, 
професионално и екипно развитие, и организационна промяна в 
бизнеса да усвоят и използват нови ключови компетенции в сферата на 
психодинамичната и групово-динамичната си чувствителност и 
рефлексивност [3][4][6][8][9][10][11][12][15][16][17][30]. Макар, че 
защитните съпротиви срещу промяната са по същество трудно 
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доловими за водещите на групи без психодинамична квалификация и 
богат личен и професионален групов опит [27], според авторите тези 
интрапсихични и междуличностни(групови) маневри могат да се 
категоризират и разпознават като “агресивно-настъпателни” или 
„пасивно-избягващи” спрямо източниците на лични или 
междуличностни напрежения и конфликти, свързани с пораждащите 
тревожност преживявания и събития в груповата динамика. Третата 
група защитни механизми наблюдавани в групите представляват избор 
(предимно безсъзнателен) да се действа по един или друг 
неавтентичен, престорен или фалшив начин, за да се манипулират 
другите в групата (т.нар.“ирадиираща групова манипулативност”) [35]. 
Последната е особено типична за групи с водещи без нужната 
квалификация и опит в областта на груповата динамика и 
психодинамиката на груповите отношения и промяната в групи. В 
практиката на авторите с групи – били те тренинг групи за мениджъри, 
психотерапевтични групи, групи за преживелищен самоанализ и 
собствен опит, трудови и педагогически екипи, училищни класове, 
спортни отбори, военни подразделения, общности в кризисна ситуация 
или семейства, - постоянно се наблюдават няколко потока от защитни 
групово-динамични стилове, причиняващи различни форми на 
неавтентичност, деформирана публична и частна себерефлексия, и 
вторична социална тревожност в групово-динамичния процес: 

Агресивно-настъпателни защитни групово-динамични 
стилове. Те се основават на неосъзнаваното допускане, че “най-
добрата защита срещу промяната е доброто й атакуване.” Пример за 
това е конкурирането с груповия фасилитатор, психотерапевт, 
консултант или треньор – човекът, който се бори да установи контрол 
върху групата и процесите в нея, или да „надмине” водещия, може да 
се опита да докаже силата, статуса и вещината си на групата с цел да 
избегне работата с ученето и промяната на поведението си в груповата 
работа. Друг добър пример е цинизма, наблюдаван в групите. Той може 
да се прояви чрез чести предизвикателства спрямо целите, работните 
задачи и груповите норми на групата, чрез скептично съмнение в 
неподправеното поведение на членовете на групата и чрез атаки срещу 
по-силните и поради това застрашаващи членове на групата. Друга 
типична форма на агресивно-защитно групово поведение е 
подлагането на разпит и подпитването – зад стена от въпроси се 
запазва собствената самозащитна „маска” или „фасада” на 
разпитващия. Всеки, който подлага на разпит и изследване другите в 
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групата, маскирайки го като желание за „получаване на полезна 
информация” или „стремеж към по-доброто им разбиране” може да се 
бори да запази себе си на сигурна дистанция от интереса на групата 
към конфронтация със самия него. 

Пасивно-избягващи защитни групово-динамични стилове. 
Това са най-често използваните средства за избягване на автентичното, 
честно, емоционално-ангажиращо и себерефлексивно участие в 
групово-динамичния живот на групата. Добра илюстрация за тях са 
различните форми на интелектуализация (философствания и 
абстрактни разсъждения, разказването на опростенчески и наукообразни 
теории и обяснителни „управленски” модели). Това са процеси, чрез 
които хората в групата се опитват да се справят с емоциите си по 
псевдо-обективен, диагностичен и интерпретативен начин, така че 
никога да не станат те самите и другите в групата наясно със 
собствените им автентични преживявания. Понякога цялата група се 
ангажира с подобна защитна неавтентичност, впускайки се в наглед 
полезни, но всъщност отвлечени, откъснати от реалността дискусии по 
абстрактни теми. Друг характерен пример са генерализациите или 
свръх-обобщенията – тенденцията в групата да се правят общи, 
деперсонализирани изказвания за ставащото в груповия процес и в 
живота на групата вместо те да се прилагат към себе си или към 
конкретни членове на групата. Специфичен пасивно-избягващ защитен 
стил е проекцията. При нея даден член на групата приписва на другите 
в групата качествата, които не приема у самия себе си (напр., 
стремящият се към това да привлече вниманието на групата към себе си 
може да атакува с упреци всеки друг, че отнема твърде много от времето 
на групата). Вероятно най-често използваната форма на пасивно-
защитни групово-динамични стилове в групите е рационализирането – 
опитът да се оправдае и обоснове дадено неадекватно поведение като на 
мястото на истинските му причини се изтъкнат „по-приемливи 
обяснения”(напр., “Не участвам активно в работата на групата, защото 
тук няма достатъчно хора на моята възраст, с които бих се сработил”). 
Голяма част от неавтентичните групови действия в групите е защитно 
мотивирана и води до пасивно-защитно оттегляне или отказ от реално 
участие. Този защитен групово-динамичен стил на участниците може да 
варира от демонстрации на отегчение до реално излизане от 
взаимодействията в групата, емоционално и умствено напускане на 
групата като такава. Постоянното мълчаливо участие в групата може да 
е признак на ориентация към пасивно учене, но в повечето случаи 
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говори за дисфункционално, защитно оттегляне, което саботира ученето 
и промяната в среда, замислена да ги стимулира. Групи, в които 
участниците са често само пасивни слушатели, особено в драматични 
моменти, са пасивно-защитно неавтентични. Отказът да се работи със 
случващото се „тук и сега” е друга форма на оттегляне в пасивно-
защитна позиция.  

Защитният групово-динамичен стил често приема и формата на 
ирадиираща групова манипулация. Класически пример са ситуациите, 
в които даден член на групата (нерядко самия водещ) манипулира 
съзнателно или не другите членове на групата да влезат в определени 
отношения, за да се предпази от по-открито ангажиране със 
собствените си автентични преживявания, чувства, действия в групата. 
За илюстрация на този тип защитна ориентация можем да посочим 
т.нар съчетаване – членовете на групата намират един или двама 
подкрепящи ги и формират емоционален съюз, в който безусловно се 
бранят и подкрепят един друг. Друг пример е т.нар. “спасяване”. В 
трудни или конфликтни ситуации, даден член се втурва да защитава 
или спасява друг, намиращ се в според него по-уязвима от собствената 
му позиция. Допускането, лежащо зад това групово поведение е „да се 
пазим взаимно – аз ще ти помогна сега и ще разчитам да ми помогаш, 
когато имам нужда”. Цялата група така може да насочи защитно 
времето и енергията си чрез пасивната защита „да се фокусираме само 
върху един от нас”.  

Дори и разпознавани в работата на групите, преносната 
психодинамика и групова динамика на защитните групови отношения 
изискват задълбочена практическа конфронтация с тях. В противен 
случай, ефективността на групите е силно застрашена. И това не е 
допълнителен, а централен проблем във всяка програма за 
професионално развитие и личностна промяна на мениджърите и 
бизнес лидерите чрез групова работа. 

ЦЕЛ И ХИПОТЕЗА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Основната цел на представеното емпирично изследване беше да 

се проследят връзките между различните групово-динамични стилове 
(конструктивни, пасивно-защитни и агресивно-защитни) и нивата на 
автентичност, публична и частна себерефлексия и социална 
тревожност при мениджъри, участващи в различни форми на групова 
работа. Централната хипотеза на изследването бе, че високите нива на 
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защитни групово-динамични стилове, както като цяло, така и в 
конкретните им агресивни или пасивни проявления в управленските 
екипи на участниците в групите за обучение, ще водят до снижаване на 
автентичността, деформации в публичната и частна себерефлексия и 
вторично нарастване на социалната тревожност на изследваните 
мениджъри и предприемачи. Заедно с това се очакваше да се очертаят 
тези специфични групово-динамични стилове, които имат най-значим 
принос за автентичните преживявания, поведения и отношения на 
членовете на управленски екипи, за засилване на себерефлексията им и 
снижаването на социалната тревожност, свързана с ефективността на 
участието им в екипите за управление на фирмата, в която работят и в 
груповите форми на обучение и квалификация.  

МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Извадка. В изследването взеха участие 146 мениджъри (70% - 

среден и 30% - висш мениджмънт и собственици на фирми), включили 
се в периода 2010-2013 г. в различни групови форми на работа с 
авторите на изследването – тренинг, научно-практически форуми и 
тематични семинари за членове на управленски екипи. Всички 
изследвани са с висше образование и работят на пълен работен ден във 
фирми в сферата на производството и услугите. Всички данни са 
събирани при стриктно спазване на условията за анонимност на 
респондентите. 

Инструментариум на изследването: 
Групово-динамични стилове в управленския екип. За 

надеждна регистрация на индивидуалните различия в използването на 
богатия репертоар от защитни и конструктивни групово-динамични 
стилове бе използвана кратката българска версия на Group Styles 
Inventory (GSI-SF) [19], създадена от авторите на основата на 
адаптирания от Human Synergistics-България оригинален GSI. 
Съгласно концептуалната рамка и психодиагностичната 
операционализация на GSI, методиката позволяваше измерването на 
следните осем защитни и четири конструктивни групово-динамични 
стилове на управленските екипи: 
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Пасивно-защитни групово-динамични стилове в 
управленския екип(ПЗС): 

Групово-динамична ориентация към одобрение (ПОО). В 
екипите от мениджъри ориентирани към одобрение конфликтите са 
минимални и междуличностните отношения са приятни – поне на 
повърхността. Членовете на тези управленски екипи са основно 
загрижени да бъдат приемани и да не се засягат един друг. Тази 
тенденция да се съгласяват един с друг твърде охотно и да поемат 
първата представена идея води само до решения с умерено качество. 
Въпреки, че членовете на екипа може да изглеждат заангажирани с тези 
решения, често те имат неизразими съмнения и въпроси относно тях. 

Групово-динамична ориентация към конвенционалност 
(ПОК). Конвенционалните като стил управленски екипи имат 
склонността да са сковани и предвидими поради протоколния начин, 
по който членовете им общуват помежду си, натиска да се подчиняват 
и/или склонността да мислят по един и същ начин. Идеите и 
предложенията са до известна степен консервативни и традиционни; 
тези, които са новаторски или „различни” са разглеждани като твърде 
рискови. Като цяло решенията са лишени от творчество и въображение 
и за това не са нито особено вълнуващи за членовете, нито силно 
подкрепяни от тях. Тясната перспектива на управленския екип често е 
неосъзнавана от членовете му и понякога ги потиска. 

Групово-динамична ориентация към зависимост (ПОЗ). В 
мениджърските екипи със зависим групово-динамичен стил на 
взаимодействие има твърде много последователи и недостатъчно 
лидери. Членовете на екипа чувстват, че имат нужда от насока и 
подкрепа, но същевременно неохотно поемат лидерски отговорности. 
Целите са приемани без възражение или не са изобщо установени. 
Членовете на екипа не са благосклонни към решенията, нито се 
чувстват ангажирани с тях. Едновременно с това те са свикнали да 
следват заповеди и са склонни да осъществяват решението, дори и да 
имат резерви. 

Групово-динамична ориентация към избягване (ПОИ). 
Трудно е да постигнеш нещо в управленски екип с избягващ групово-
динамичен стил. Членовете им неохотно споделят идеи или се 
ангажират с решение – или защото се чувстват неспокойни и не искат 
да изглеждат „лоши”, или защото са се научили, че не е в техен 
интерес да се намесват. Предлаганите решения са най-често с крайно 
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ниско качество и са „сирачета” – никой не поема отговорността за тях. 
При приключването на задача, членовете на екипа от избягващи 
мениджъри се чувстват облекчени, че съвместната им работа е 
приключила и се надяват, че не са направили сериозни грешки и не са 
обидили никого. 

Агресивно-защитни групово-динамични стилове в 
управленския екип(АЗС): 

Групово-динамична ориентация към опозиция (АОО). В 
опозиционния групово-динамичен стил на взаимодействие 
преобладават противоречията, конфликтите и разногласията. 
Членовете на управленския екип оспорват всичко казано от другите, 
дебнат за пропуски и грешки и (в самозащита) представят само 
сигурни идеи, които е трудно да бъдат критикувани. Макар, че 
известна доза опозиционно поведение може да е продуктивна, този 
групов стил може да доведе до посредствени решения, които не могат 
да бъдат оспорвани, но не са и особено привлекателни за никого. В 
крайната си проява този групов стил сериозно накърнява ефективната 
употреба на време и способността на управленския екип да решава 
проблеми. 

Групово-динамична ориентация към власт (АОВ). Членовете 
на ориентираните към властта управленски екипи са нападателни и 
твърде самоуверени, понякога дори агресивни и арогантни. Хората 
прекарват времето си да се състезават за позиции, опитвайки се да 
стане по техния начин и отказвайки се да правят компромиси. Идеите и 
предложенията на по-малко убедителните членове най-често се 
пренебрегват. Ето защо, качеството на решенията взети от тези 
управленски екипи е толкова добро колкото е вещината на фракциите, 
които имат контрол в тях. Решенията са приемани, но само от тези 
членове на екипа, които са контролирали дискусиите в него. Същите 
тези членове по-късно често са изненадани да научат, че техните 
решения не са били толкова добри, колкото те са мислели. 

Групово-динамична ориентация към състезание (АОС). 
Решаването на проблемите в управленските екипи със състезателен 
групово-динамичен стил е по-скоро като турнирна игра или 
състезание, отколкото съвместна професионална дейност. Членовете 
не са истински заинтересовани да решават проблемите в управленския 
екип и вместо това прекарват време да „продават” идеите си и да се 
опитват да се впечатлят един друг. В крайното си проявление 
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състезателния мениджърски колектив може никога да не постигне 
решение; в по-леки случаи, решението (с непредвидимо качество) се 
постига в последния момент без общо съгласие. Да наблюдаваш 
състезателен екип от мениджъри е като да гледаш битка – и 
участниците често се чувстват сякаш са преминали през нея. 

Групово-динамична ориентация към перфекционизъм 
(АОП). Перфекционистичните упавленски екипи правят всичко 
възможно да излезат с най-добрите решения и избегнат абсолютно 
всички грешки. Членовете им се закачат за детайли, отдават твърде 
голямо значение на дребни въпроси и не са никога напълно доволни от 
която и да е идея. Високо перфекционистичният екип прекарва твърде 
много време в първата част на проблемите и след това има твърде 
малко време да ги решава ефективно. Членовете му са много доволни 
от частта, над която са агонизирали и изключително недоволни от 
частта, през която са препускали (и която е със значително по-ниско 
качество). 

Конструктивни групово-динамични стилове в управленския 
екип(КС): 

Групово-динамична ориентация към постижения (КОП). 
Ориентираните към постиженията мениджърски екипи са 
съсредоточени върху това да изпълняват задачите си и да се представят 
професионално добре. Екипът общува разумно, често с ясен план и 
следва логичен начин на действие. Членовете му си поставят 
конкретни цели, обсъждат различни начини за постигане на крайната 
цел и се придържат към работната задача на колектива. Те правят 
трудните задачи или проблеми по-лесно решими като определят 
подпроблеми и под-цели. Обикновено достигнатото решение е с 
високо качество, често отлично. Членовете на управленския екип 
разглеждат решенията си реалистично; те ги приемат, но осъзнават и 
възможните рискове и ограничения, свързани с реализацията им. 

Групово-динамична ориентация към самоактуализация 
(КОА). Самоактуализиращите се управленски екипи са оптимистични, 
заинтересовани и понякога привидно дезорганизирани. Техните 
членове предлагат всяка идея без колебание, показват ентусиазъм за 
новите и необикновени перспективи и са погълнати от проблемите и 
процесите. Предлаганото от тях решение най-често е творческо, 
новаторско и с необикновено високо качество. Ако се окаже, че това не 
е „правилното” решение, членовете на екипа не се разстройват 
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особено; те така или иначе го харесват, тъй като е базирано на 
съвместния им опит и се насочват към творческо търсене на 
следващото. 

Мениджърски екипи с хуманистично-насърчаваща групово-
динамична ориентация (КОХ). Тези мениджърски колективи са 
градивни, чувствителни и подкрепящи членовете си. Хората в тези 
екипи се интересуват от растежа и развитието на другите, подкрепят се 
един друг и конструктивно надграждат отправените предложения и 
идеи. Ето защо, най-често решенията им са с високо качество и са 
добре разбрани и приети от членовете на колектива, които вярват, че 
процесите на решаване на проблемите в екипа им са полезни и 
достъпни за всички в него. 

Групово-динамична ориентация към сдружаване (КОС). 
Климатът в сдружаващите се управленски екипи е много приятелски, 
отзивчив и спокоен. Голям акцент е поставен върху хората и 
междуличностните взаимотношения. Членовете на тези екипи се 
държат добре един с друг, общуват открито и искрено чувстват, че 
работят като сплотен екип. Те са силно ангажирани с екипа и със 
създадените от него решения, които най-често са с умерено до високо 
качество. Членовете на тези общности харесват съвместната работа и 
често търсят възможности за разширяването и обогатяването й с нови 
предизвикателства.  

Кратката българска версия на GSI (GSI-SF) е с добри 
психомерични свойства като вътрешната консистентност на 12-те 
контролирани чрез нея субскали варира от 0.69 до 0.95 (Алфа-
Кронбах).  

Автентичност. Основният психометрично проверен 
инструмент за изследване на автентичността като многомерен 
личностен конструкт е българската версия на Authenticity Scale (АS) 
[36], който разглежда автентичността като трикомпонентна динамична 
личностна диспозиция, включваща следните основни компоненти: (а) 
автентичен начин на живот; (б) приемане на външно влияние и (в) 
себеотчуждение. Следвайки модела на създателите на AS, авторите 
операционализират автентичността като съгласуваност между 
истинските вътрешни преживявания на човека, неговите когнитивни 
презентации за този вътрешен опит и външно разгръщащите се 
поведения и отношения с околните. Първият компонент – автентичен 
начин на живот(АЖ), описва степента в която поведението е в 
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съответствие със собственото осъзнаване на вътрешните преживявания 
на реалното Аз-а. Вторият компонент е контраиндикативно дефиниран 
спрямо автентичността – приемането на външно влияние(ПВ), 
описва степента в която междуличностните отношения повлияват 
преживяванията, поведението и взаимодействията на Аз-а. Третият 
компонент, също контраиндикативно дефиниран, е 
себеотчуждението(СО) - позволява да се изследва доколко индивида е 
загубил връзка със самия себе си, със своите истински емоции, 
потребности ценности в реалното си Аз [36]. Изследванията както на 
оригиналната, така и на българската AS потвърждават 3-факторната 
структура на инструмента [14][45], което позволява да се регистрират 
различията по 3 субскали на автентичността с висока дискриминантна 
валидност и по един интегрален индекс за автентичност на тяхна 
основа. Измерваната с AS автентичност корелира положително с 
редица показатели за субективно благополучие, себеуважение, 
удовлетвореност от живота и психично здраве 
[7][13][14][24][25][26][28][29][31][32][34][36]. AS демонстрира ниска 
корелация с измерителите за социална желателност, регистрирани с 
Balanced Inventory of Desirable Responding [38] - r = -.09. В 
специализирано корелационно изследване с петфакторния личностен 
въпросник се установява, че личностните черти от голямата петорка 
обясняват само до 13% от дисперсията по субскалите на AS, което 
означава, че факторът автентичност е самостоятелна личностна 
характеристика[36]. Българската версия на AS е с добри психомерични 
свойства като вътрешната консистентност на трите субскали и 
сумарния индекс „Автентичност” (А) варира от 0.69 до 0.92 (Алфа-
Кронбах). Баловете за втория и третия компонентна автентичността – 
„приемане на външно влияние”(ПВ) и „себеотчуждението” (СО) бяха 
изчислявани реверсирано, тъй като високите стойности на суровите им 
балове говорят за ниска автетичност.  

Публична и частна себерефлексия, и социална тревожност. 
За измерване на индивидуалните различия в публичната и частна 
себерефлексия, и социалната тревожност на изследваните мениджъри 
и бизнес лидери бе използвана кратката българска версия на Self-
Consciousness Scale (SCS-SF)[33], която включва 12 айтъма в три 
субскали: (а) публична себерефлексия; (б) частна реберефлексия и (в) 
социална тревожност. Този вариант на скалата е с добри 
психометрични свойства - вътрешната консистентност на трите 
субскали варира от 0.70 до 0.88 (Алфа-Кронбах). Първата субскала – 
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публична себерефлексия (ПСР), регистрира тенденцията на Аз-а да 
мисли за тези свои страни, които са публично представени; за тези 
видими свои качества и характеристики, за които другите формират 
впечатление като социално наблюдаемото му поведение, маниерите му 
в общуването, особеностите на стила и експресивността му в 
отношенията с другите в публичните му прояви. Втората субскала – 
частна себерефлексия (ЧСР), регистрира тенденцията на 
изследваните да ангажират вниманието и мисленето си с невидимите, 
скритите или частните аспекти на Аз-а си – т.е. личните и недостъпни 
за пряко наблюдение от другите качества и характеристики като 
личните им убеждения, аспирации, ценности, преживявания и чувства. 
Третата субскала – социална тревожност (СТ), регистрира 
тенденцията към тревожна реакция при фокусирането на Аз-а върху 
публичните му аспекти и изяви. В този смисъл, социалната тревожност 
е специфична реакция в резултат на публичната себерефлексия на Аз-
а, свързана: (а) с преживяването на опасения и несигурност в ситуации, 
в които Аз-а е наблюдаван и вероятно оценяван от околните, и (б) с 
преживяване на съмнения в способността на Аз-а да се себепредставя 
адекватно в социален контекст.  

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
Резултатите от корелационния анализ на взаимовръзките между 

наблюдаваните променливи са представени в Таблица 1. Емпиричната 
проверка на силата и характера на взаимовръзките между 
наблюдаваните 12 измерители за групово-динамични стилове и 
показателите за публична и частна себерефлексия, социална 
тревожност и автентичност при изследваната извадка от мениджъри 
дава солидни основания да се приеме, че основната хипотеза на 
изследването се потвърждава. Колкото по-високи са нивата на защитно 
групово-динамично функциониране в управленските екипи толкова по-
ниска е автентичността на преживяванията, поведенията и 
отношенията на изследваните мениджъри и бизнес лидери, нараства 
социалната им тревожност и се подтискат проявите на частна 
себерефлексия за сметка на засилването на публичната 
себерефлексивност. Наличието на конструктивна групова динамика в 
управленските екипи е положително свързано с по-висока 
автентичност на преживяванията, поведенията и отношенията на 
изследваните педагози, автономност, липса на себеотчуждение, а също 
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подобрена и балансирана публична и частна себерефлексия при ниска 
социална тревожност.  

Сходни резултати се наблюдават от авторите и при 
педагогически колективи, което говори за генерализирания характер на 
установените тенденции във взаимовръзката между груповата 
динамика и показателите за автентичност, себерефлексия и социална 
тревожност. 

Таблица 1: Корелации между измеренията на групово-
динамичните стилове, себeрефлексията и автентичността на 

членовете на управленски екипи (N=146) 
Групово-динамични стилове 

в управленските екипи 
Наблюдавани показатели за публичната и частната 

себерефлексия, социалната тревoжност и основните 
компоненти на автентичността 

Себерефлексия Автентичност 
ПСР ЧСР СТ АЖ ПВ СО А 

Пасивно-защитни стилове:        
Одобрение (ПОО) .56** -.31* .45** -.34* -.68** -.55** -.62** 

Конвенционалност (ПОК) .41** -.27* .65** -.46** -.55** -.58** -.55** 
Зависимост (ПОЗ) .39** -.31* .61** -.65** -.56** -.63** -.62** 
Избягване (ПОИ) .54** -.35* .58** -.56** -.57** -.61** -.58** 

Агресивно-защитни стилове:        
Опозиционност (АОО) .47** -.54** .38* -.53** -.47** -.44** -.49** 

Властност (АОВ) .65** -.57** .45** -.45** -.43** -.48** -.46** 
Състезателност (АОС) .70** -.64** .59** -.35* -.56** -.32* -.48** 

Перфекционизъм(АОП) .58** -.60** .57** -.56** -.52* -.25* -.45** 
Конструктивни стилове:        

Постижения (КОП) .56** .61** .53** .60** .53** .66** .59** 
Самоактуализация(КОА) .42* .60** .22* .65** .72** .72** .68** 

Хуманистичен (КОХ) .51** .59** .16 .64** .62** .64** .65** 
Сдружаващ (КОС) .54** .65** .15 .66** .58** .57** .60** 

Статистическа значимост на корелациите: *p<0.5; ** p<0.01. Всички 
корелации над .55 се интерпретират като индикатори за силна взаимовръзка и са 
подчертани в по-тъмен цвят. 

Налице са статистически значими, от умерени до високи 
положителни корелации (в диапазона между .39 и .70) между всички 
групово-динамични стилове и публичната себерефлексивност на 
изследваните. При това, корелациите между ориентацията към 
агресивно-защитни групови стилове в управленския екип и 
повишената публична себерефлексивност на мениджърите са по-силни 
(в диапазона между .47 и .70). Конструктивната ориентация на 
груповите процеси в управленските екипи се асоциира положително и 
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устойчиво със засилване на тенденцията към частна себерефлексия на 
членовете им, докато наличието на дефанзивна групо-динамична 
ориентация устойчиво корелира със снижаването на частната 
себерфлексия. Защитният характер на участието в груповите процеси и 
отношения има потискащо въздействие върху проявите на частна 
себерефлексия и автентичност – всички корелации между показателите 
за пасивно-защитните и агресивно-защитните групово-динамични 
стилове и показателите за частната себерефлекския и автентичност са 
статистически значими и отрицателни (в диапазона от -.27 до -.64). 
Като цяло, отрицателните корелации между защитния групово-
динамичен стил са по-силни при агресивно-защитните управленски 
екипи – колкото по-интензивно управленските екипи са ангажирани с 
тях, толкова по-затруднена е ориентацията на членовете им към частна 
себерефлексия. Най-изразена е тази тенденция при управленските 
екипи, в които се наблюдава агресивно-защитна групова ориентация 
към състезателност, перфекционизъм и властност, а по-умерена, но 
статистически значима – при опозиционната групова динамика и при 
пасивно-защитни групови процеси.  

Дефанзивната, дисфункционална групова динамика в 
управленските екипи се асоциира положително с по-високи нива на 
социална тревожност, като тази връзка е слаба до умерена в случаите 
когато се използват агресивно-защитните групово-динамични стилове – 
опозиционност и властност (корелациите са в диапазона от .38 до .45). 
Ориентацията на управленските екипи към пасивно-защитна групова 
динамика (конвенционалност, зависимост и избягване) е относително 
по-силно свързано с повишената социална тревожност – тук и при 
агресивно-защитните състезателност и перфекционизъм в екипите 
корелациите са устойчиво по-високи (в диапазона от .57 до .65). Този 
резултат може да се интерпретира като основание да се говори за 
специфични ефекти, стоящи в установената връзка между нарастването 
на социалната тревожност в групите и прибягването на членовете им 
към пасивно-защитно и опозиционно групово поведение. От една 
страна, мениджърите с по-висока социална тревожност използват по-
често пасивно-защитни стилове на участие в груповия процес на 
управление. От друга, използването на пасивно-защитни и състезателни 
и перфекционоистични екипни стилове води до вторично повишаване на 
социалната тревожност в управленския екип. В контраст, използването 
на конструктивни групови стилове е свързано със слабо до умерено 
нарастване на социалната тревожност в управленския екип.  
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Установени са съгласувани с основната хипотеза на 
изследването данни за взаимоотношенията между използването на 
защитни групово-динамични стилове и показателите за основните 
компоненти на автентичността на членовете на групите. Като цяло 
колкото по-защитен е характера на груповото функциониране, толкова 
по-ниски са нивата на автентичност на преживяванията, поведенията и 
отношенията при членовете на групата. Комплексният показател за 
автентичност (А) корелира статистически значимо и отрицателно с 
всички защитни стилове като най-силни са ефектите на пасивно-
защитната групова динамика. Тази обща тенденция е в съответствие с 
очакването, че налагането на пасивно-защитен стил в групово-
динамичните процеси и в груповите отношения в управленските екипи 
води до по-съществено нарастване на неавтентичността на 
преживяванията, в поведенията и в комуникацията на членовете им. И 
обратно, автентичността на мениджърите и бизнес лидерите като цяло 
и в отделните й измерения се наблюдава при по-ниски нива на 
групово-динамична защитност и наличието на конструктивна групова 
динамика в управленските екипи. С нарастването на автентичността 
намалява използването както на пасивно-защитните, така и на 
агресивно-защитните групови стилове. Ръстът на автентичността е 
най-висок при екипите, в които груповата динамика е ориентирана към 
самоактуализация, хуманистично-насърчаващи и сдружаващи групови 
отношения. 

Картината на взаимовръзките между отделните групово-
динамични стилове в управленските екипи и характеристиките на 
основните компоненти на автентичността на мениджърите е богата на 
възможности за открояване на специфични ефекти на груповата 
динамика върху автентичността на преживяванията, поведенията и 
отношенията на членовете на педагогическия екип. Така например, 
засилването на действието на пасивно-защитните групово-динамични 
стилове води до силно изразено снижаване на показателя за втория 
компонент на автентичността („приемане на външни влияния”)(тук 
корелациите са в диапазона между -.55 и -.68). Пасивно-защитната 
групова динамика е тясно обвързана и с високото ниво на 
себеотчуждение. Колкото по-защитни са груповите взаимодействия 
толкова по-отчетливо членовете на групата преживяват неспособноста 
и демотивацията си да действат автентично и автономно, като автори 
на действията и преценките си. Вторият и третият компонент на 
автентичността – отстояване на външните влияния и запазването на 
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автономната саморегулация конгруентна с реалното Аз, са 
статистически значимо и положително свързани с действието на 
всички конструктивни групови стилове. Данните получени в 
изследването показват, че пасивно-защитните групови стилове са 
свързани най-устойчиво със себеотчуждението като мярка за 
неавтентичност на преживяванията, поведенията и отношенията на 
мениджърите. Относително по-умерена, обаче, е тази тенденция при 
агресивно-защитното групово функциониране. Конструктивната 
групова динамика влияе изразено положително върху превенцията и 
преодоляването на неавтентичността на мениджърите. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Установените в емпиричното изследване взаимовръзки между 

групово-динамични стилове, основните компоненти на автентичността 
на преживяванията, поведенията и отношенията, публичната и 
частната себерефлексия, и социалната тревожност при членовете на 
управленски екипи говорят еднозначно в подкрепа на разбирането за 
общото и диференцирано влияние на груповата динамика в 
управленските екипи върху тези ключови индикатори за пълноценно 
психосоциално функциониране, психично здраве и личностно развитие 
на мениджърите и бизнес лидерите. Ефективната работа с пасивно-
защитните и агресивно-защитните стилове в груповия процес и 
груповите отношения има пряко и мощно въздействие върху всички 
показатели за автентичност на преживяванията, поведенията и 
отношенията на членовете на управленските екипи в бизнес среда. 
Заедно с това тя способства чрез създаването на групово-динамично 
пространство за автентично себеизразяване и развитие на тяхната 
частна себерефлексия, а с това и за снижаването на социалната им 
тревожност в съвместната им работа в управлението на организациите. 

Получените данни имат висока научна стойност и практическа 
приложимост във всички сфери на организационната психология и 
организационното консултиране, в които от централно значение е 
създаването на условия за ефективна екипна работа на мениджърите и 
бизнес лидерите. Заедно с това си заслужава да се подчертае 
продуктивното място, което заема автентичността като многомерен 
психологически конструкт в изграждането на валидни изследователски 
и диагностични модели за оценка на влиянието на груповата динамика 
върху функционирането, промяната и развитието на управленската 
компетентност и ефективност на индивидуално, групово и 
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организационно равнище. Привличането на този комплексен показател 
в бъдещите изследвания на ефективността на груповите интервенции с 
управленските кадри – тренинг, екипна работа, повишаване на 
квалификацията и кариерно развитие е отлична предпоставка за 
дълбочинна, психодинамична оценка на процесите и резултатите в 
груповата работа с тях. Представените тук резултати и изводите от 
анализа им имат и пряко отношение към възможностите за 
специализиран групово-динамичен тренинг и супервизия, насочени 
към повишаване на компетентността на водещите на различни форми 
на групова работа с мениджъри – организационни консултанти, 
треньори и висши ръководители.  
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ОБРАЗЪТ НА „ДОБРИЯ“ И „ЛОШИЯ“ УЧИТЕЛ  
В ПРЕДСТАВИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИЦИ 

Мария Чубриева, Галина Ангелова,  
Методи Коралов, Нели Жекова 

Резюме: Представата на учениците за техните преподаватели оказва 
влияние както върху процеса на учене и училищните постижения на децата, така и 
върху работата на учителите. Изследвахме мнението на 583 ученици за това кои 
преподавателски качества ценят в най-голяма или най-малка степен. Според 
резултатите, характеристики на харесваните учители са: помагането при 
затруднения по материала, проявата на уважение и разбиране, писането на реални 
оценки, проява на справедливост и спокойствие. Нехаресваният преподавател се 
възприема като безотговорен към предмета, повишаващ тон и несправедлив както 
в личното си отношение към децата, така и при оценяването им. Интегрирането 
на получената информация като коректив на репертоара от обучителните методи 
би могло да допринесе за по-доброто разбиране на процесите, протичащи в 
класната стая и да повиши ефективността на преподаване.  

THE IMAGE OF „GOOD“ AND „BAD“ TEACHER  
IN PRESENTATIONS OF BULGARIAN PUPILS 

Maria Chubrieva, Galina Angelova,  
Methodi Koralov, Nelly Zhekova 

Abstract: Students’ perceptions of teachers have a significant impact both on 
learning processes and school performance (students’ achievements), on one hand, and 
teachers’ work, on the other. We examined 583 students and their opinion on most/least 
valued characteristics their teachers possess. According to the results, the favourite teacher 
is a person who is calm and treats students fairly, helps them when they experience 
difficulties on the lessons being taught, respects and understands them, gives fair marks. 
The teacher, whom students don’t like, on the other hand, is usually perceived as 
irresponsible to the subject, raising their voice (too often), being unjust both in his personal 
attitude towards students and the evaluation process. When integrated into the repertoire of 
teaching methods, this information could contribute to a better understanding of the 
processes in the classroom and could also help increase the effectiveness of teaching. 

Преподаването е изключително сложен процес, който съчетава 
знания, педагогически умения за предаването на тези знания, 
познаване на процеса на учене, разпознаване на процесите, протичащи 
в класната стая (между отделните ученици, между различни групи от 
ученици, между учениците и самия учител), способността тези процеси 
да бъдат регулирани и управлявани, комуникативни умения и т.н. 
Личностните качества на учителя в съчетание с педагогическите 
знания, умения и способности придават индивидуалност на процеса на 
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преподаване. В този смисъл личностните характеристики на 
преподавателя също представляват част от процеса на преподаване. 

Един от най-важните фактори при осъществяването на 
преподавателския процес е връзката между преподавателя и 
учениците. Теоретиците в областта на училищната психология, както и 
самите преподаватели, са единодушни по отношение на значението на 
връзката учител-ученик. Кооперативността между тях е от решаващо 
значение за процесите, протичащи в класната стая. Положителната 
връзка между учител и ученици допринася за по-доброто усвояване на 
учебния материал от страна на децата, както и за по-ефективното 
преподаване от страна на учителите. Негативните отношения, от друга 
страна, застрашават психичното здраве както на преподавателите 
(напр. повишават риска от Синдрома на професионално изчерпване 
(Burnout Syndrom); Hakanen et al., 2006), така и на децата (напр. 
страхът от изпитване или от говорене пред аудитория често започват 
именно в училищна възраст, Schneider, 2004, стр. 88).  

Според теорията на Pianta (Dyadic System Theory; Pianta,1999) 
очакванията и възприятието на учителите и тези на учениците са тясно 
свързани и непрекъснато си влияят взаимно. Тази връзка на 
взаимноповлияване не е линейна, а представлява един постоянен 
кръговрат: ако кажем, че поведението на учениците провокира дадена 
учителска реакция, то това е само част от истината, защото в същото 
време учителското поведение е също толкова провокиращо по 
отношение на нагласите и поведенческата реакция на децата. Важно е 
да се отбележи, че този кръговрат на реакции, било то в положителна 
или отрицателна насока, често остава неосъзнат и от страна на 
учениците, и от страна на педагозите.  

Според едно проучване на Babad от 1993г., учителите не 
харесват шумните и агресивни деца, а толерират тези с добри 
постижения и просоциално поведение. Сходни са резултатите на Birch 
& Ladd от 1998 година. Предпочитанията на преподавателите към 
определени ученици и нехаресването на други са две относително 
стабилни във времето тенденции, както показват данните от 
изследването на Mercer и DeRosiеr (2008). Учителите често вярват, че 
фаворитизирането на определени ученици остава незабелязано от 
децата. Двамата автори изследват стабилността на учителските 
предпочитания, като в разстояние на шест месеца преференциите се 
запазват относително еднакви (корелации между 0,58 и 0,65). Babad 
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(1993) също изследва тази тема и установява, че основно чрез 
невербалното поведение учениците са в състояние безпогрешно да 
усетят кога един преподавател харесва или респективно не харесва 
някого в клас. Това съответно оказва влияние върху оценката на 
ученика за въпросния учител, както и върху поведението в клас. По 
отношение на учениците е важно да се каже, че няколко секунди след 
като са видели един преподавател за първи път, те вече започват да 
изграждат мнение за него и да реагират спрямо това мнение, задавайки 
дълготрайната бъдеща динамика в класната стая (Ambady & Rosenthal, 
1993; Gladwell, 2005).  

Връзката учител-ученик, разбира се, се променя с израстването 
на децата. Една от целите на нашето изследване е да разкрием как 
учениците от различни възрастови групи оценяват своите учители. 

Необходимостта от изясняване на тази проблематика се крие в 
една от основните функции на преподаването, а именно регулацията. 
Учителят има за основна задача да регулира (управлява, насочва) 
поведението на децата в процеса на учене (Vermunt & Verloop, 1999). 
Тази регулация може да се изразява по различен начин в зависимост от 
нуждите на даден ученик/клас: начин на преподаване, даване на 
напътствия, контролиране, коригиране, оценяване, фокусиране и т.н. 
За да бъде регулацията успешна, важно е учителят да разбира 
процесите в класната стая, да знае кои характеристики на процеса на 
преподаване и кои качества на личността децата ценят или намират за 
фрустриращи и да интегрира това знание в подхода си към учениците.  

Според съвременните теории процесът на учене не е просто 
пасивен процес на усвояване на знания, направляван от учителите, а 
активен, конструктивен процес, изискващ не само направляване отвън, 
но и самонаправляване (Vermunt & Verloop, 1999). Самонаправляване 
се постига чрез интернализацията1 на регулиращата функция на 
преподавателя. Но тази интернализация се постига единствено в 
контекста на положителна връзка между учител и ученик. В този 
смисъл не преподавателската регулативна функция сама по себе си, а 
начинът, по който детето я възприема и изживява е от решаващо 

1 Под интернализация (lat. Internus – вътрешен) се разбира продължителният процес 
на усвояване от страна на индивида на различни норми, ценности, функции, 
убеждения, принадлежащи на дадена авторитетна фигура или група. След завършване 
на интернализацията съответната норма, ценност, функция или убеждение се приема 
като част от мирогледа на собствената личност (Maissner, 1981).  
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значение за това процесът на учене да бъде успешен. Тъй като 
учителите винаги са под зоркото наблюдение на учениците, 
изключително важно е преподавателите да се научат да разпознават 
как учениците ги възприемат и как това възприятие и получената на 
негова база оценка се отразяват на връзката учител-ученик. Кои са тези 
характеристики на процеса на преподаване, които се ценят от децата от 
различните възрастови групи в най-голяма степен, е един от въпросите, 
които си поставихме и опитахме да изясним чрез проведеното от нас 
изследване.  

Формалното оценяване на учителите от страна на техните 
ученици е честа практика в западни страни като САЩ, Канада, 
Великобритания и често се използва като индикатор за повишаване на 
заплатата или отстраняването от работа. Тази практика не рядко е 
критикувана, тъй като учениците не се смятат за добри арбитри по 
отношение на преподавателските методи и техники (Pozo-Munoz, 
Rebolloso-Pacheco & Ferdinandez-Ramirez, 2000). В България 
практиката на отчитане на ученическото мнение и интегрирането му в 
образователната система все още не е развита.  

С течение на времето разбиранията за същността на това, какво 
трябва да представлява процесът на преподаване, се променят. Някога 
учителите са били приемани като безспорен авторитет, крепящ 
културните и социалните стандарти (Durkheim, 1956). В последните 25 
години това разбиране е подложено на изпитание (Pace & Hemmings, 
2007). Днес все по-актуално е разбирането, че преподаването и 
респективно ученето трябва да се направят приятни, интерактивни, 
интересни (Yair, 2000). И двете страни в този процес (и учителите, и 
учениците) играят важна роля и следователно мнението и на двете 
страни трябва да бъде взето под внимание. В нашето проучване 
изследваме нагласата на учениците относно това кои качества на 
преподавателите се ценят в най-висока и съответно в най-ниска степен. 
Представата на децата за това какъв трябва и какъв не трябва да бъде 
един преподавател е тема, която би могла да улесни разбирането на 
връзката учител-ученик, на процесите, протичащи в класната стая, като 
в същото време даде ясни насоки и за разбирането на природата на 
кооперативното и некооперативното поведение в клас. Следваща 
крачка в тази посока и предмет на едно бъдещо изследване може да 
бъде проучването на мнението на учителите.  
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ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МНЕНИЕТО  
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТНОСНО КАЧЕСТВАТА, КОИТО 
ПРИТЕЖАВАТ ХАРЕСВАНИТЕ И НЕХАРЕСВАНИТЕ  
ОТ ТЯХ УЧИТЕЛИ 

Пилотно изследване 
През учебната 2007/2008г. бе проведено пилотно качествено 

изследване в столичното 134-то СОУ „Димчо Дебелянов“ сред 
учениците от пети, шести и седми клас. Въпросникът включваше 
отворени въпроси относно качествата на любимия учител, респективно 
на учителя, когото детето в най-малка степен харесва, а също и какви 
характеристики би притежавал идеалният учител.  

Получените данни бяха систематизирани чрез качествен анализ. 
Трима експерти оценяваха събраните отговори, организирайки ги в 
категории. Категоризирането протичаше поетапно като се започваше с 
генерализиране на ниво синоними (напр. отговори като „с хубав 
външен вид“ и „красив“) и завършваше с фаза, в която всеки експерт 
съставяше абстрактни категории, обединяващи близки по съдържание 
отговори (напр. категория „Оценяване“ за отговори като „пише лоши 
оцени“, „пише незаслужени оценки“ или „пише само шестици“). Така 
изведените категории бяха сравнение и обсъдени. Отговорите на 
учениците беха подредени по категории и беше разгледано честотното 
им разпределение. В резултат бяха извлечени четири основни 
категории, всяка с подкатегории, чрез които може да бъде описан 
както харесвания, така и нехаресвания учител: Умения за преподаване, 
Отношение към учениците, Начин на оценяване и Лични качества на 
преподавателя.  

Постановка и процедура на настоящото изследване 
На базата на извлечените от пилотното изследване категории бе 

съставен въпросник, съдържащ пет основни теми: Демографски данни, 
Любим учител, Нехаресван учител, Образът на идеалния учител и 
Учебни предмети. В Таблица 1. може да се види схематичната 
структура на инструмента.  
  



Българско списание по психология, 2013, бр. 1-4 
130 

Таблица 1. Структура на въпросника 
Тема Категории Брой айтеми 

Демографски данни - 11 айтема 
Любим учител Умения за преподаване 

Отношение към учениците 
Начин на оценяване 
Лични качества на преподавателя 

7 айтема 
10 айтема 

1 айтем 
8 айтема 

Нехаресван учител Умения за преподаване 
Отношение към учениците 
Начин на оценяване 
Лични качества на преподавателя 

6 айтема 
9 айтема  
4 айтема 
6 айтема 

Идеалният учител - 3 айтема 
Учебни предмети - 5 айтема 

Конструираният въпросник съдържаше общо 70 отворени и 
затворени айтема. Въпросите от категориите Умения за преподаване и 
Отношение към учениците изискваха ранжиране на различни 
характеристики според тяхната важност и степен на проявление. 
Айтемите от категория Начин на оценяване бяха с множествен избор, 
като можеше да се избира само един отговор. Въпросите, свързани с 
личните качества на любимия преподавател, изискваха или ранжиране 
на различни характеристики според важността им, или оценяване по 
седем степенна скала от Ликертов тип. Личните качества на 
нехаресвания преподавател бяха оценявани от учениците чрез въпроси 
с множествен избор с възможност за избиране на максимум три 
отговора. Въпросите, свързани с учебните предмети, бяха отворени.  

Изследването бе проведено онлайн като въпросникът бе 
публикуван в интернет (линк: http://kwiksurveys.com/?u=schoolresearch) 
на 19.10.2011г. Линкът беше деактивиран на 14.05.2012г. 
Разпространението на линка се осъществяваше чрез форумите на 
училищата и чрез ученически и училищни групи във Facebook.  

Извадка 
Отчетената посещаемост на интернет-страницата на 

изследването бе 1224 потребителя. Общият брой на взелите участие в 
настоящото изследване е 653 ученика. След прилагането на критериите 
за изключване (виж Таблица 2.), останаха 559 участника, съставящи 
извадката. 69,4% от тях са от женски (n = 388), а 30,6% са от мъжки 
пол (n = 171). Възрастовият спектър е от 8 до 19 години, като средната 
възраст възлиза на 15 години и половина (M = 15,52).  
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Таблица 2. Критерии за изключване от изследването 
Критерий Участници 
Университет като уч. заведение n = 41  
Непълни данни от въпросника n = 36 
Възраст над 19 години n = 15  
Учебно заведение извън България n = 2  

Най-много са представителите от възрастовата група „18 години“, а 
най-малък е процентът на участниците под 9 години (виж Графика 1.) 

Графика 1. Разпределение на участниците по възраст 

В проучването са включени деца от 1-ви до 12-ти клас от всички 
области на България, от всякакви населени места и от всякакви 
училища. Разпределението по вид населено място и по тип училище 
може да се види в Таблица 3. и Таблица 4.  

Таблица 3. Разпределение на извадката по вид училище 
Вид училище Участници 
ОУ n = 58  (9,9%) 
СОУ n = 230  (39,5%) 
Техникум n = 22  (3,8%) 
Лицей n = 6 (1,0%) 
Колеж n = 1  (0,2%) 
Гимназия n = 238  (40,8%) 
Друго n = 4  (0,7%) 
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Таблица 4. Разпределение на извадката по вид населено място 
Населено място Участници 
Много голям град n = 229 (39,3%) 
Голям град n = 45 (7,7%) 
Средно голям град n = 163 (28,0%) 
Малък град n = 75 (12,9%) 
Много молък град n = 32 (5,5%) 
Село n = 12 (2,1%) 

Анализ и резултати 
Оценяването на любимия преподавател и на нехаресвания 

преподавател засяга четири категории: Умения за преподаване, Начин 
на оценяване, Отношение към учениците и Лични качества на 
преподавателя. Логичен и интересен е въпросът коя от тези категории 
играе най-значима роля при оценяването на един учител. От 
направеното честотно разпределение се установява, че най-голям 
процент от отговорите на участниците в изследването попадат в 
категориите Уменията за преподаване (41,7%) и Отношението към 
учениците (36,7%). Начинът на оценяване е с по-малка тежест при 
посочването на един учител като любим или не (едва 4,8% от 
отговорите). В проведеното изследване въпроси бяха зададени към 
всяка една от четирите категории. 

Следва представяне отделно за харесвания/любимия учител и 
за нехаресвания учител по всяка от четирите категории.  

Любимият/харесваният преподавател 
1. Умения за преподаване 
След анализирането на качествените данни от пилотното 
изследване бяха изведени следните седем характеристики на 
Уменията за преподаване:  
Увлекателно преподаване; 
Разбираемо преподаване; 
Добра организация на часа;  
Преподаване на нещо практично;  
Повторно обясняване; 
Отговорно отношение на учителя към предмета; 
Помощ при затруднение по материала.  
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Учениците можеха да оценят всяко качество по седем степенна 
Ликертова скала (мин. 1, макс. 7). Най-ценените характеристики като 
цяло са Повторното обясняване (М = 5,04; SD = 1,77) и Помощ при 
затруднение по материала, (М = 4,45; SD = 1,65), както и способността 
учебният материал да бъде представен и от гледна точка на неговата 
практична стойност (М = 4,35; SD = 1,89).  

Според резултатите от еднофакторния дисперсионен анализ 
(One-Way ANOVA) разлика между отделните класове има само по 
отношение на айтема „Помощ при затруднение по материала“, като 
учениците от девети клас и по-горните класове ценят тази 
характеристика на Уменията за преподаване значимо повече в 
сравнение с по-малките ученици (F = 2,724; df = 11; p = 0,036).  

Няма статистически значими разлики в отговорите, давани от 
момчета и момичета. 

2. Отношение към учениците 
Отношението към учениците бе отразено чрез девет категории, 
извлечени от проведеното качествено пилотно изследване:  
Приятелски настроен; 
Равнопоставеност; 
Проява на разбиране; 
Правене на компромиси; 
Уважение към учениците; 
Изслушване; 
Помагане при лични проблеми; 
Поддържане на добра дисциплина; 
Учителят не повишава тон.  

Всеки участник в изследването бе помолен да избере до три от 
тези категории в зависимост от това кои от тях намира за най-значими. 
Като резултат Уважението към учениците се посочва от 44,5% от 
учениците, а Проявата на разбиране – от 39,1% от тях. Тези два отговора 
са съответно с най-голяма тежест и са най-добри предиктори на това дали 
един един учител ще бъде харесван и положително оценяван. Помагането 
при лични проблеми е най-рядко посочваният фактор (8,6%).  

Резултатите от направения хи квадрат тест (Chi-Square-Test) 
показаха статистически значима разлика по пол в отговорите: 
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момичетата ценят по-високо помощта по учебния материал, която 
учителят оказва (момичета: 31,44%; момчета: 20,46% ; χ² = 7,079; 
p = 0,008).  

3. Лични качества 
По отношение на личните качества любимият преподавател е 

описван най-често като умерено строг, спокоен, справедлив и с добър 
външен вид. Тези качества бяха оценявани от учениците и по седем 
степенна скала от Ликертов тип. 

Качеството „справедлив“ е особено важно за учениците от 
седми, осми, девети и дванадесети клас в сравнение с представителите 
шести, десети и единадесети клас (F = 8,482; df = 7; p = 0,020); 
качеството „спокоен“ пък е ценено най-вече от десетокласници, 
единадесетокласници и дванадесетокласници (F = 6,503; df = 7; 
p = 0,037). 

Не се откриват статистически значими разлики между 
отговорите, давани от групата на момчетата и групата на момичетата.  

4. Начин на оценяване 
Поставянето на по-високи оценки от заслужените не е фактор, 

който прави един учител харесван или пък „любим“. 55,1 % от 
учениците посочват писането на реални оценки, а 34,3% даването на 
възможност за поправка на оценката като характеристики на техния 
любим преподавател. 

Графика 2. Характеристики на начина, по койтосе оценява любимият учител 
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Нехаресваният преподавател 
В тази част на изследването, както и в частта за любимия 

учител, характеристиките са разделени в четири категории: Умения за 
преподаване, Отношение към учениците, Лични качества на 
преподавателя и Начин на оценяване. Най-важна роля имат първите 
две, но въпроси бяха зададени към всяка от тях. 

1. Умения за преподаване 
Благодарение на предварителното пилотно изследване бяха 
изведени шест подкатегории на Уменията за преподаване: 

Отклоняване от урока; 
Неразбираемо за учениците преподаване; 
Скучно поднасяне на учебния материал; 
Нехайно отношение към предмета на преподаване; 
Неоказване на помощ при затруднения по материала; 
Учебният материал се преподава без връзка към практическото 
му приложение. 

Учениците оценяваха учителя, когото харесват в най-малка 
степен, по седем степенна Ликъртова скала (мин. 1, макс. 7) за всяка 
една от шестте подкатегории. По отношение на Уменията му за 
преподаване нехаресваният учител най-често е определян като нехаен 
по отношение на предмета на преподаване (М = 4,43; SD = 1,57). Той 
не спомага за по-лесното усвояване на учебния материал и се 
отклонява от урока.  

Не се установяват статистически значими разлики в отговорите, 
давани от двата пола, с изключение на променливата „Отклонява се от 
урока“. Тя е посочвана като негативна значително по-често от 
момчетата (момичета: M = 3,2; SD = 1,84; момчета: M = 3,6; SD = 1,81; 
t = -2,234, df = 549; p = 0,022).  

2. Отношение към учениците 
В рамките на тази категория учениците можеха да избират до 

три измежду девет възможности, формулирани на базата на 
проведеното пилотно изследване. 61,5% от тях посочват, че най-
нехаресваният от тях учител има любимци в класа, като това е най-
фрустриращо за учениците от шести, седми и дванадесети клас. 
Направеният хи квадрат тест (Chi-Square-Test) показва също 
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статистически значима междуполова разлика по отношение на тази 
променлива (χ² = 4,490; p = 0,034): момичетата посочват този отговор 
далеч по-често в сравнение с представителите на мъжкия пол 
(момичета: 64,4%; момчета: 54,9%). „Наказва несправедливо“ пък е 
отговор, даван предимно от момчетата (момичета: 23,7%; момчета: 
32,7% ; χ² = 4,980; p = 0,026). 

Други често посочвани отговори без разлика между двата пола 
са: Повишава тон (44,4% от участниците избират този отговор) или 
Нарочва група от ученици (39,4%). Неуважението към учениците също 
допринася за нехаресването на един преподавател (38,1%).  

3. Лични качества 
Относно личните качества на нехаресвания преподавател, 

учениците можеха да избират до три отговора измежду шест 
възможни. Нехаресваният учител е определян най-често като 
несправедлив (57,4% от участниците избират този отговор), лош, груб, 
злобен (46,3%) и нервен (45,6%). Лошият външен вид играе най-слаба 
роля при определянето на един учител като нехаресван – едва 17,2% от 
децата посочват този отговор.  

Сравнението по класове показа, че характеристиката „прекалено 
строг“ е от решаващо значение най-вече за класовете до пети клас, а 
след десети клас почти губи своето значение (χ² = 1,988; p = 0,04).  

Разлики в отговорите на двата пола не се откриват.  

4. Начин на оценяване 
В тази категория на учениците бе предоставен въпрос с 

множествен избор като трябваше да изберат два измежду четири 
възможни отговора („изпитва трудно“, „изпитва на непреподаден 
материал“, „поставя слаби оценки“ или „поставя незаслужени 
оценки“). 

Поставянето на незаслужено слаби оценки е най-често 
избираната характеристика – 49,2% от децата посочват този отговор. 
Друг чест отговор е, че нехаресваният преподавател изпитва „трудно“ 
(41,3%). Писането на слаби оценки (било то заслужени или не) е 
характеристика, която остава на заден план – при едва 14,3% от 
учениците, като, според резултатите от направения хи квадрат тест 
(Chi-Square-Test), тя е по-важна за момчетата (момичета: 11,08%; 
момчета: 21,64%; χ² = 10,783, p = 0,001). 
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Допълнителни анализи 
В последната част на въпросника бе събрана информация 

относно любимия предмет и любимия учител, като между двете има 
значима връзка: в 70,7% от случаите предметът, посочван от учениците 
като най-любим, е този, по който преподава любимият преподавател. 
Едва 32,6% от децата посочват, че нехаресваният учител преподава и 
по най-нехаресвания им предмет. В 34,3% от случаите няма такава 
връзка, а при 17% връзката е обратнопропорционална, т.е. предметът 
на нехаресвания учител е посочван като любим предмет.  

Дискусия 
От резултатите на настоящото изследване изведохме примерна 

формула за това какви са особеностите на харесвания учител 
(естествено без претенции за изчерпателност, тъй като моделът се 
базира само на променливите, включени в настоящото изследване). Не 
се наблюдават големи междуполови различия или разлики между 
мненията на учениците от различните класове. Поради това изведената 
формула е една и отразява наблюдаваните тенденции в отговорите на 
учащите се от всички класове.  

 

Графика 3. Формула на харесвания учител 

Важно е да се отбележи, че гореизведената формула, както и 
следващите формули, са многоаспектни като включват характеристики 
от всяка от четирите категории (Начин на оценяване, Отношение към 
учениците, Лични качества на преподавателя и Начин на оценяване). 
Четирите категории са подредини по тежест според ранжирането им от 
самите ученици. Под Умения за преподаване се разбират 
практическите умения на преподавателите да представят учебния 
материал достъпно и разбираемо. Категорията Отношение към 
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учениците отразява междуличностния подход на даден учител към 
отделен ученик, група ученици или целия клас, докато Начинът на 
оценяване е актът на поставяне на оценка или забележка. Личните 
качества обхващат черти от личността на учителя, които се 
манифестират в преподавателския процес и съответно оказват влияние 
върху него. Според мнението на изследваните от нас деца, Уменията 
за преподаване и Отношението към учениците са двата решаващи 
фактора за това дали детето ще харесва или не даден преподавател. 
Начинът на оценяване от друга страна не играе важна роля и е 
посочван от едва 4,8% от изследваните лица като водещ фактор.  

Включването на характеристики от всяка една категория във 
формулите е от изключително значение, тъй като показва, че оценката 
на децата по отношение на техните преподаватели е многоаспектна. 
Една единствена характеристика (напр. спокойното отношение) не би 
могла да превърне един учител автоматично в любим или нелюбим. 
Предпочитанията на децата се влияят от много и различни фактори, 
както и от взаимовръзката между тях. 

На базата на получените резултати бе изведена и втора 
формула, съдържаща качества, които в най-голяма степен допринасят 
за нехаресването на даден преподавател. Според данните не се 
наблюдават големи разлики между мненията на учениците от различни 
класове, но има няколко статистически значими междуполови 
различия и поради това изведената формула е разделена отделно за 
момчета и за момичета. 

Графика 4. Формула на нехаресвания учител, изведена за момичета 
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Графика 5. Формула на нехаресвания учител, изведена за момчета 

Както се вижда от Графика 4. и Графика 5. има малки разлики 
между мненията на момчетата и момичетата по отношение на 
нехаресваните от тях качества у един преподавател. Момичетата 
намират отклоняването от урока и повишаването на тон в час за по-
фрустриращи отколкото представителите на мъжкия пол. От друга 
страна за момчетата несправедливостта от страна учителя, изразена 
чрез несправедливо отношение, несправедливи оценки или просто като 
качество на личността, е водеща характеристика на нехаресвания от 
тях преподавател. Тя се появава в три от четирите изследвани 
категории: Отношение към учениците, Лични качества на 
преподавателя и Начин на оценяване. Друга особеност в отговорите на 
момчетата е, че слабите оценки като цяло (било то заслужени или не) 
могат да допринесат за поставянето на един преподавател в 
категорията „нехаресван“.  

По отношение на Начина на оценяване е интересно, че 
поставянето на (нереално) високи оценки не превръща автоматично 
един преподавател в любим. Това разкритие е особено важно за 
младите педагози, както и като цяло за учителите, които се стремят да 
получат одобрението на децата чрез високи или „поощряващи” оценки 
и вярват, че така се утвърждават като професионалисти. Учениците 
ценят много повече справедливостта не само като лично качество, но и 
по отношение на оценяването на техния труд. 

Друг интересен резултат засяга като цяло справедливото и 
несправедливото отношение в класната стая. Променливата 
„Справедливост“ като лично качество се появява във формулата за 
харесвания преподавател. „Несправедливост“ като отделен фактор се 
появява и при нехаресвания учител. От резултатите може да се 
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заключи, че субективното усещане за справедливост/несправедливост е 
ключов елемент във възприятието на децата.  

Няколко ограничения на настоящото изследване трябва да 
бъдат взети под внимание. На първо място методът на изследване чрез 
Интернет-въпросници, който в последните години става все по-
популярен, оставя място за съмнение дали участниците отговарят на 
критериите на нашето изследване, а именно да са ученици. Опит за 
ограничаване на този риск бе направен като линкът се 
разпространяваше само във форуми и Facebook-групи за ученици. Друг 
въпрос при провеждани в Интернет изследвания е достоверността на 
събраните данни. В специализираната литература все още се спори по 
темата дали в Интернет изследваните лица се чувстват по-сигурни и 
проявяват тенденция да дават по-вярна информация, поради това, че 
остават напълно анонимни или обратното (Bell & Kahn, 1996; Dillman, 
2000). На трето място броят на първокласниците, второкласниците, 
третокласниците и четвъртокласниците в извадката е изключително 
малък, което изключва възможността за сравнението им с ученици от 
по-горните класове, което обаче не е цел на настоящото изследване.  

Наред с ограниченията настоящото изследване има и редица 
силни страни. Проведеното през учебната 2007/2008 година пилотно 
качествено изследване даде възможност да се изведат четири 
категории, които могат да бъдат използвани като база за 
конструирането на различни инструменти, имащи за цел изследването 
на редица аспекти от връзката учител-ученик. Тези четири категории 
(Начин на преподаване, Отношение към учениците, Лични качества 
на преподавателя и Начин на оценяване) зададоха цялостната насока 
на проведеното през учебната 2011/2012 година онлайн-проучване като 
послужиха за основа при съставянето на въпросник с цел изследване 
представата на учениците за харесваните и нехаресваните от тях 
преподаватели.  

На второ място сред положителните страни на изследването 
трябва да се отбележи, че събраната извадка е относително голяма, 
което съществено намалява възможността за статистически грешки 
при изчисляване на резултатите. Освен това в извадката са включени 
деца от всякакви населени места (много голям, голям, средно голям, 
малък, много малък град и село) от цяла България, което дава 
възможност за очертаване на тенденции за това какви са харесваните и 
респективно нехаресваните характеристики на едно национално ниво. 
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 Като следващ положителен аспект на настоящото изследване 
могат да се изтъкнат изведените формули на харесвания и респективно 
нехаресвания преподавател. Те могат да служат като ориентир както за 
обучаващите се, така и за утвърдените в професията педагози. Не на 
последно място резултатите от изследването могат да се използват и 
като отправна точка за създаването на програми за обучение или 
интервенция на ниво учител, както и за подобряване на климата в 
класната стая и училището.  

Заключение 
Представата на учениците за техните учители и това, кое прави 

един преподавател харесван или не, е изключително важна тема, тъй 
като оказва влияние не само върху процеса на учене и училищните 
постижения на децата, но и върху работата на учителите. Учителската 
професия се характеризира с едно от най-високите нива на Синдрома 
на професионално изчерпване (Burnout Syndrom) и емоционално 
изтощение (Hakanen et al., 2006; Maslach et al. 2001). Поради това 
смятаме, че е необходимо преподавателите да са наясно с това, кои 
техни характеристики децата ценят в най-голяма степен и кои 
характеристики са фрустриращи за учениците. Тук трябва да се 
направи едно важно уточнение. Според данните от редица изследвания 
(напр. Rickards & Fischer, 2000) учителите дават по-високи оценки за 
собственото си поведение в класната стая отколкото техните ученици. 
Колкото повече възприятията на преподавателите и на техните 
ученици по отношение на връзката учител-ученик се различават, 
толкова повече учащите възприемат учителя като несигурен, 
неудовлетворен и негативен. Поради това, важно е не само 
интегрирането на знанията за това кои качества харесват/не харесват 
децата в репертоара на обучителните методи, но и личната 
сензитивност на преподавателите към това кое в тяхното поведение се 
харесва и кое провокира негативно отношение. Тези две стъпки могат 
да допринесат за един по-добър климат в класната стая, от което и 
двете страни (и учители, и ученици) биха се облагодетелствали. 

В заключение, резултатите от настоящото изследване могат да 
бъдат използвани като основа за следващи изследвания в тази област, 
включително и експериментални, чрез които да се разкрие еднозначно 
причинно-следствената връзка между учителските качества и 
позитивно или негативно възприемане от страна на учениците. 
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ОСОБЕНОСТИ В ОТРАЗЯВАНЕТО НА СЪБИТИЯТА  
В КАТУНИЦА ВЪВ 24 ЧАСА И WWW.VESTI.BG 

Милена Френкева 
Резюме: В статията е направен сравнителен контент анализ на материалите, 
отразяващи събитията в Катуница във в.24 часа и www.vesti.bg в периода 24.09 – 
24.10.2011 г. Проучени са моделът на разпределение на статиите в изследвания 
едномесечен период, както и особеностите на медийния език, очертан е обхватът 
на основните медийни теми. Проучени са използваните думи и словосъчетания за 
назоваване на събитията, както и синонимите за етикетиране на страните в 
конфликта и са анализирани паралелите с историческите събития от настоящата 
и миналата история. 

Българска преса като част от общото медийно пространство отразяват активно 
събитията в Катуница, които са резултат от редица процеси и трансформации в 
съвременното българско общество и един от многото възможни отговори на 
дълбоката политическа, социална и морална криза в България в периода на дългия и 
продължителен преход в България. Сниженото доверие към българските институции 
и липсата на последователност в борбата с престъпността и корупцията, 
недоволството на гражданите от липсата на сигурност и справедливост в ежедневния 
живот, както и липсата на адекватна политика в областта на интеграцията на ромите 
са част от факторите, довели до появата на събитията в Катуница. Тепърва 
изследователите от различни научни направления ще изучават феномена Катуница и 
ще търсят обяснения за неговата поява и причини за въникване. 

МЕТОД 
Обект на настоящия анализ са статии, отразяващи събитията в 

Катуница в в 24 часа и инетренет медията www.vesti.bg, проследени в 
едномесечен период от началната дата на появата на събитието. 
Основният метод, който е използван в изследването е контент анализ. 
Статиите са подбрани по ключова дума Катуница и са подложени на 
експертна оценка .  

Анализът на изследването отново включва проучване на 
особеностите на медийния език и установяване на модела на 
разпределение на статиите през изследвания месец. Следващата стъпка 
в анализа включва определяне на думите и словосъчетанията, 
използвани за етикетиране на събитията в Катуница. Изследвани са 
също и синонимите за етикетиране на участниците в конфлика. 

Друга стъпка в анализа е свързана с определяне на водещите 
медийни теми и откриването на позовавания на исторически събития – 
от настоящето и от миналото (Стоицова и др., 2004, 2005а, 2005б).  
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ДИСКУСИЯ 
Резултатите от изследването показаха, че и при двете печатни 

медии се наблюдава мощно начало на отразяването в медийния 
интерес към събитията в Катуница, (Графика № 1). Отразяването се 
разделя на три периода: период на интензивно отразяване, период на 
поддържащо отразяване, период на затихване в отразяването. 
Периодът на интензивното отразяване на събитията в Катуница 
обхваща периода от възникване на събитието до 11 ден от неговото 
отразяване. През този период броят на статиите във в. 24 часа, 
отразяващи събитията в Катуница варират по брой в диапазона между 
4 - 19 статии на ден, а във www.vesti.bg между 2 и 10 статии на ден. 
Най-високият пик във в. 24 часа се наблюдава на третия ден с 19 
статии, а във www.vesti.bg на 5 ден съответно с 10 статии. И при двете 
медии интересът към събитията се запазва до края на изследвания 
период, въпреки че се наблюдава постепенен спад в интензивността на 
отразяване.  

Графика № 1. Модел на разпределение на статии във в. 24 часа и 
www.vesti.bg, отразяващи събитията в Катуница в периода 

24.09.2011 -24.10.2011 г. 
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Медиен език и стил 
За в. 24 часа е характерен по-разговорен и експресивен медиен 

стил, който се наблюдава при отразяване на събитията в Катуница, а 
във www.vest.bg преобладава формалния информативен медиен стил. 
И за двете печатни медии е характерно употреба на голямо 
разнообразие от думи и словосъчетания за означаване на събитията в 
Катуница, голямо разнообразие, но рядка употреба на етнически 
натоварена лексика, голямо разнообразие от исторически позовавания 
и преобладаване на тези от настоящата българска история. 

Във в. 24 часа се наблюдава употреба на метафори за 
означаване на събитията в Катуница и по-голямо разнообразие от 
исторически позования, както и наличие на повече препратки от 
миналата история.  

Във www.vest.bg липсва употреба на метафори за означаване на 
събитията в Катуница и акцента се поставя върху позоваванията от 
настоящата българска история. 

В хода на анализа се установи ясно изразена тенденция за 
позоваване на авторитети във връзка със събитията в Катуница. 
Медийната стратегия, обвързана с тяхната поява вероятно е свързана с 
необходимостта от успокояване на общественото мнение от една 
страна и постигане на по-голяма яснота в дефиниране на 
наблюдаваните събития от друга страна. Авторитетите, на които се 
позовават двете медии се групират в няколко категории и 
подкатегории в зависимост от средата, от която произлизат – 
политическа, научна и др. Те се разделят на: политически авторитети – 
правителствени и опозиционни ( парламентарни и извън 
парламентарни), научни авторитети (български и чуждестранни), 
ромски авторитети и др.  

В хода на изследването се установи широка употреба на думи и 
словосъчетания за означаване на събитията в Катуница (Таблица № 1 и 
Таблица 2). Думите и словосъчетанията за означаване на събитията в 
Катуница могат да бъдат разграничени в следните групи: 

• акцентиращи върху вида на събитията; 
• неутрални думи и словосъчетания; 
• подчертаващи конфликтния характер на събитията; 
• подчертаващи не етнически характер на събитията; 
• включващи етнически и/или религиозен нюанс; 

http://www.vest.bg/
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• подчертаващи трагичния характер на събитията; 
• подчертаващи криминалния характер на събитията; 
• подчертаващи расиския характер на събитията; 
• акцентиращи върху политическия характер на събитията. 
• метафори 

Таблица № 1. Думи и словосъчетания за означаване  
на събитията в Катуница във в. 24 часа 

акцентиращи върху вида на 
събитията 

недоволство, всенародни вълнения, конфликт, конфликт с 
етническа окраска, нападение, атаки, размирици, 
саморазправа, погроми, протести с етнически елемент, 
размирици, размирици в Катуница, персонално натоварен 
случай 

неутрални думи и 
словосъчетания 
  

персонален проблем, персонално натоварен случай, 
етнически сблъсъци, личностен въпрос, инцидент, 
ситуация, конфликтна ситуация, взривоопасна ситуация, 
случай, положение, случилото се в Катуница, случаят 
“Катуница” 

подчертаващи трагичния 
характер на събитията 

трагедия, трагични събития, трагичен инцидент 

включващи етнически или 
религиозен нюанс 
  

конфликт с етническа окраска, вълнения, подчертано 
етнически натоварени, етнически конфликт, насилие 
срещу ромската общност, антицигански протести, насилие 
срещу ромската общност, вълнения, подчертано етнически 
натоварени, ексцесия срещу ромите 

подчертаващи не етнически 
характер на събитията 

въпросът не е етнически  

включващи расиски характер 
на събитията 

линч, линчуване 

акцентиращи върху 
криминалния, престъпен 
характерн на събитията  

случай – криминален, криминален конфликт 

метафори антисистемно въстание, Септемврийско въстание срещу 
цар Киро, меле, плосък сблъсък на агитки, пожар, пожар на 
бунт, пожар в Катуница, метафора на недоволството, 
взрив на възмущение и негодувание срещу една системна 
несправедливост, бунт срещу ментето, в което живеем 22 
години, конфликт на социалното неравенство 

Някои от думите и словосъчетанията са общи за двете медии 
(напрежение, ситуация, конфликт, етническо напрежение и др.), други 
се срещат само във в. 24 часа (война, война с Цар Киро, 
Септемврийско въстание, антисистемно въстание и др.), и www.vesti.bg 
(политическа трагедия и др.). Част от думите и словосъчетанията 
акцентират върху вида на събитията (размирици, бунт, конфликт и 
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др.). В други се подчертава спецификата на наблюдаваното събитие, 
окачествено като конфликт (персонален конфликт, етнически, 
неетнически и др.). Част от използваните думи и словосъчетания носят 
по-формален характер и само дефинират събитието, без да го 
класифицират по вид (проблем, случай, събития, положение, ситуация 
и др.). Други го свързват с противопоставяне на властта и изразяване 
на недоволство от нея (метеж, протест, размирици).  

Таблица № 2. Думи и словосъчетания за означаване  
на събитията в Катуница във www.vesti.bg 

акцентиращи върху вида 
на събитията 

недоволство, напрежение, обществено 
напрежение, сериозно напрежение, ескалирало 
напрежение, ескалация на напрежение, 
безконтролна ескалация на напрежение, 
агресия, сблъсък, конфликт в Катуница, 
сбиване, безредица, погром, война, войната с 
цар Киро, истинска война 

неутрални думи и 
словосъчетания 
  

случай, проблем, персонален проблем, 
проблем в с. Катуница, казус, ситуация, 
ситуация в Катуница, събития в Катуница, 
инцидент 

подчертаващи трагичния 
характер на събитията 

трагичен случай, трагични събития, трагедия, 
драма в Южна България 

включващи етнически 
или религиозен нюанс 
  

етнически проблем, цигански проблем, 
етническо напрежение, междуетническо 
напрежение, етническо и религиозно 
напрежение, антиромско напрежение, 
етнически проблем, цигански проблем, 
безредици заради ромския цар Киро, погроми 
срещу цигани 

подчертаващи не 
етнически характер на 
събитията 

конфликт не етнически, не етнически казус 

акцентиращи върху 
политическия характер 
на събитията 

политическа трагедия 

включващи расиски 
характер на събитията 

расиски погром, палежи с расиски мотиви 

акцентиращи върху 
криминалния, престъпен 
характерн на събитията  

криминален случай 

Част от думите и словосъчетанията подчертават етническия 
характер на събитията (етническо напрежение, етнически конфликт 
етнически проблем, цигански проблем, етническо напрежение, 
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междуетническо напрежение, етническо и религиозно напрежение и 
др.), други отричат наличието на етнически елемент в тях (конфликт не 
етнически, персонален проблем и др.). Срещат се и групи от думи и 
словосъчетания, които свързват събитията с различни прояви на 
насилие: насилие срещу малцинствена група (насилие срещу ромската 
общност и др.), проява, продиктувана от расиски мотиви (линч, 
расиски погроми и др.), криминално деяние (криминален инцидент и 
др.). Други думи и словосъчетания подчертават трагичния характер на 
случващото се в Катуница (трагедия и др.) или много рядко 
политическия характер на събитията (политическа трагедия – 
www.vesti.bg). Най-често ситуацията в Катуница се определя като 
криминален или персонален конфликт.  

Във в. 24 часа и www.vesti.bg се наблюдава широка употреба и 
голямо разнообразие от думи и словосъчетания за означаване на 
събитията в Катуница (Табл. № 1). Във в. 24 часа липсват думи и 
словосъчетания, които подчертават политическия нюанс на събитията, 
а във www.vesti.bg липсват метафори за означаване на събитията в 
Катуница. И във двете печатни медии се наблюдава голямо 
разнообразие от думи и словосъчетания, подчертаващи етническия 
характер на конфликта в Катуница, но тяхната употреба е рядка. 
Отделна група включва употребата на експресивни думи и 
словосъчетания с метафоричен характер като меле, пожар на бунт, 
бунт срещу олигархията и др (в.24 часа). 

Табл. № 3. Метафори, използвани за означаване  
на събитията в Катуница във в. 24 часа  

метафори в. 24 часа 
свързано с 
въстание 

антисистемно въстание, Септемврийско въстание срещу цар Киро 

футболни меле, плосък сблъсък на агитки 
сравнение с 
пожар 

пожар, пожар на бунт, пожар в Катуница 

“езикови” метафора на недоволството, взрив на възмущение и негодувание срещу 
една системна несправедливост, бунт срещу ментето, в което живеем 22 
години  

Част от метафорите описват събитията като възстание (в. 24 
часа - Септемврийско въстание срещу Цар Киро и др).  

Други група метафори са заимствани от футболния жаргон (в. 
24 часа - меле и др.). Част от използваните метафори се групират около 
думата пожар (в. 24 часа - пожар на бунт и др.).  
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Интересна е групата на т.нар “езиковите” метафори, обозначена 
така поради натрупването на думи за обяснение на събитията в 
Катуница. Тази група метафори в най-голяма степен изразява 
стъписването на българското общество и на медиите в лицето на 
българската преса пред феномена Катуница и трудното му дефиниране 
и анализиране поради неговата сложна и многопластова природа. Във 
www.vesti.bg липсва употреба на метафори за означаване на събитията 
в Катуница. По отношение на синонимите, използвани за етикетиране 
на страните в конфликта в Катуница се вижда, че българите се 
свързват традиционно с мнозинство, местни хора и млади хора. 
Направено е разграничение между мирните граждани, които 
протестират и войнстващи агитки на футболни отбори, рокери и други 
групи в обществото, склонни към по-екстремно поведение и действия в 
обществото. 

Ромите са представени като малцинство и свързвани с част от 
фамилията или групата на Кирил Рашков и др. От друга страна ромите 
присъстват едновременно като принадлежащи към българското 
общество под двойнствен образ: български граждани и почтени хора от 
една страна и от друга като представители на малцинствена група, 
която е свързана с извършване на редица престъпни действия на 
територията на България и Европа. Този двойнствен образ на ромите 
присъства осезаемо и в двата български вестника и отразява 
амбивалентното отношение към тях в българското общество, което 
показва наличие на натрупани стереотипни нагласи спрямо тях. 

Тематичен анализ 
Основните медийни теми във в. 24 часа и www.vesti.bg се 

повтарят и включват “Историята на Цар Киро и фамилия”, “Позиция и 
действия на българските власти”, “Протестите в страната”, “Изборите 
и позицията на българските партии”, “Позицията на Европа” и 
“Позицията на Българската православна църква”. Във www.vesti.bg се 
появява и темата “Позицията на български и чужди медии”, а във в. 24 
“Позицията на Европа”. 

В първата тема “История на Цар Киро и фамилия” и при двете 
печатни медии е засегната обширно личната история на Цар Киро и 
неговото семейство, включваща главно пристъпването на закона от 
тяхна страна и проблемите, които създават в Катуница и страната.  
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Втората медийна тема “Позиция и действия на българските 
власти” включва на първо място действията на правителството и 
полицията за справяне със събитията в Катуница. Най-широко е 
отразена позицията на премиера Бойко Борисов в редица негови 
изявления, изявленията на президента Георги Първанов и други важни 
правителствени политически фигури. Акцентът е поставен върху 
изявленията на премиера Бойко Борисов. Това вероятно е свързано с 
усилията от страна на премиера за поемане на отговорността за 
възникналия проблем в Катуница и справяне с него, както и внасяне на 
известно успокоение сред обществените мнения и настроения в 
страната. 

Третата медийна тема е свързана с организираните протести в 
страната. В нея широко са отразени протестите в редица български 
градове като Варна, София, Пловдив, Бургас и др. 

Четвъртата медийна тема отразява активността и позициите на 
лидерите и членовете на парламентарни и извън парламентарно 
представени партии за събитията в Катуница през призмата на 
протичащите президентски и местни избори.  

Шестата медийна тема отразява “позицията на Българската 
православна църква”. Тя се пречупва през образа на Христос и идеята 
за християнската вяра и прошка спрямо ближния.  

Във в. 24 часа се появява темата “Позицията на Европа”, 
свързана с представяне на мненията на различни европейски политици 
спрямо събитията в Катуница.  

“Позицията на български и чужди медии” е тема само във 
www.vesti.bg и в нея се включват позициите на редица български, 
балкански и европейски медии. Представени са позициите на 24 часа и 
в. Стандарт, румънския вестник Адевърул, руските - Русийская газета 
и Московски комсомол и др.  

Исторически позовавания 
Резултатите от изследването показаха, че историческите 

позовавания за събитията включват събития от настоящата и миналата 
българска и световна история като преобладават тези свързани с 
българското историческо настояще (в. 24 часа и www.vesti.bg) и 
минало (в. 24 часа). 
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И в двата вестника се наблюдава засилен интерес към личната 
история на Кирил Рашков и неговата фамилия и по-специално към 
техните престъпни действия. От друга страна обект на споменаване са 
и проблемите на ромите в Европа и редица акции предимно в 
съседните страни и по-рядко в Европа. 

Във в. 24 часа са включени събития от настоящата българска 
история - миналата история на цар Киро и неговата фамилия, 
престъпна дейност на Цар Киро, история на ромския цар Гого, 
интеграцията на ромите, купуването на ромския вот по време на 
изборите, мешерето, ромските гета, историята на братя Галеви, 
прехода - управлението на Тодор Живков, връзката Тодор Живков-
Бойко Борисов, историята на създаване на комбината Кремиковци, 
историята на трудови войски, проблема с бездомните кучета, палежът 
на Народното събрание през 1997 г., палежът на Партийният дом през 
1991 г. и др.  

На страниците на вестника се срещат и исторически 
позовавания, свързани със събития от европейската и световната 
история като съвременни протести в Рим, Ню Йорк, Франкфурт, 
Лондон, Гърция, протестите на Уолстрийт, протести в последните 20 
години от България до Беларус, от Египет до Китай и от Южна Африка 
до Северен Йемен, арабската пролет, световната финасова криза и др. 
Тук са включени и събития като историята на Европейския съюз ( 
Шенген, блокирането на България за Шенген от Холандия и 
Финландия, историята на Полша преди Шенген), управлението на 
Холандия (антиимигрантска партия във властта) и Финландия, 
проблеми с ромите на Балканите и в Европа, Десегрегационната 
програма на Ромски образователен фонд в Будапеща, интерграцията на 
чужденците в Европа, исляма, карикатурите на пророка Мохамед, 
либийска история (Муамар Кадафи), кубинска история (Фидел Кастро) 
и др.  

В www.vesti.bg се срещат, както събития от настоящата 
българска, а така и от европейската актуална история. Позоваванията 
включват на първо място информация за престъпни действия на Кирил 
Рашков и членове на неговата фамилия. Те включват събития като 
избухването на бомба пред редакцията на в. Труд, хвърлянето на бомба 
срещу бившата кметица на с. Катуница - София Христева през 2010 г., 
издигането на незаконен хотел от Кирил Рашков Катуница, 
разкриването и разбиването на нелегален склад за производства на 
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високоалкохолни напитки в с. Катуница на 2.11.2009 г., събарянето на 
незаконен строеж на Кирил Рашков в Централни гробища в Пловдив 
на 24.08.2010 г., изявление на ВИК Пловдив през 2008 г. за 
задлъжнялост на Кирил Рашков др. В историческите позовавания са 
включени и други събития от настоящата българска история, а именно: 
личната история на д-р Чирков като пример за добре интегриран и 
проспериращ ром и др. 

Позоваванията от настоящата европейска история се свързват 
със събития като кръглата маса по проблемите на ромите в Марсилия 
на 11 август 2011 г., изгонването на български и румънски роми от 
Франция от френския президент Никола Саркози през 2010 г., 
проблемите с ромите в Европа и по-специално във Франция и 
Германия. Особено внимание е обърнато на проблемите с ромите в 
съседна Румъния, свързани със сблъсъци между местни жители от 
румънски или етнически унгарски произход и роми или членове на 
престъпни кланове през 1993 г., 2003 г., 2007 г., 2009 г. и август 2011 г. 
Споменати са и акции срещу ромите в Словакия, Чехия, Унгария и 
Румъния, както и други страни от Централна и Източна Европа. В 
историческите позовавания от съвременната европейска история е 
включено и споразумението от Шенген, както и позицията на 
Финландия и Холандия насочена против членството на България и 
Румъния в Шенген.  

Позоваванията от миналата история във в. 24 часа са 
концентрирани около такива от българската история (Септемврийското 
въстание, турското робство, еничерството, позоваване на 
хилядолетната българска традиция за живеене на различни етноси на 
едно място, управлението на цар Фердинанд и др.) и световната 
история (индустриалната революция, крепостничеството, Втората 
Световна война, фашизма, изтреблението на евреите от Хитлер, 
американска история (Декларацията за Независимост, войната във 
Виетнам, историята на Епъл и Гугъл), окупацията на Етиопия от 
Италия през 1936, историята на Израел, палестинска история и др.). 

Във www.vesti.bg позоваванията от миналата българска и 
световна история са редки, свързани са с годините на социализма и 
опитите за интеграция на ромите през този период, хилядолетната 
история на Индия и др. 
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Литературните препратки включват произведения, герои и 
теми, както от Библията, а така също от българската и световна 
литература. 

Във в. 24 часа се срещат препратки, свързани със Библията, 
представена със Стария Завет (“Око за око, зъб за зъб”) и Новия завет 
(Св. ап. Павел : “Доколкото зависи от вас, бъдете в мир с всички 
човеци“ (Рим. 12: 18) . Срещат се и позовавания на класически 
европейски произведения като “Хамлет” на Шекспир (”Има нещо 
гнило в България”), “Общественият договор” на Джон Лок, Карл 
Попър и др., както и препратки от киното (“На всеки километър”и др.). 

Във www.vesti.bg се срещат литературни позовавания, свързани 
с библейски мотиви (Божия закон и неговото престъпване, 
християнската толерантност и др.), както и мотиви и герои от 
българската и европейска литература (ламята с две глави, 
Франкелщайн от Катуница и др.) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение може да се обобщи, че резултатите от 

изследването показаха широк медиен интерес към събитията в 
Катуница от страна в. 24 часа и www.vesti.bg.  

Отразяването се характеризира с мощно начало, голяма 
интензивност, високи пикове и формиране на три периода на 
отразяване : период на интензивно отразяване, период на 
поддържащо отразяване и период на затихване в отразяването. 
Установена е широка употреба на думи и словосъчетания за 
означаване събитията в Катуница, които се подразделят в следните 
групи: акцентиращи върху вида на събитията; неутрални думи и 
словосъчетания; подчертаващи конфликтния характер на 
събитията;подчертаващи не етнически характер на събитията; 
включващи етнически и/или религиозен нюанс; подчертаващи 
трагичния характер на събитията; подчертаващи криминалния 
характер на събитията; подчертаващи расиския характер на 
събитията; акцентиращи върху политическия характер на събитията; 
метафори. Въпреки голямото разнообразие от думи и словосъчетания, 
които подчертават етническия характер на събитията тяхната 
употреба в статиите на двете изследвани печатни медии е рядка.  

Установи се също употреба на метафори и появата на така нар. 
“езикови метафори” при означаване на събитията в Катуница във в. 24 
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часа, като отговор на необходимостта за намиране на обяснение за 
причините за появата и характера на наблюдаваните събития и 
разбиране на многоаспектия характер на наблюдаваното явление. 

Наблюдава се голямо разнообразие от исторически 
позовавания, включващи събития от настоящата и миналата българска 
и световна история и с преобладаващо участие на събития от 
българското историческо настоящо и минало , което показва големия 
отзвук, който получава феномена Катуница в българското общество. 
Широкият диапазон от исторически позовавания е свързан със 
стремежа за осветляване, осмисляне и адекватно анализиране на 
събитията в Катуница. Това вероятно се дължи на активизиране на 
пластове от националната памет с цел “наместване” на наблюдаваната 
драматична ситуация сред другите исторически значими събития и 
факти в българската история. Преобладаването на позовавания от 
настоящата българска история вероятно се дължи на актуалното 
протичане на събитията в Катуница и активиране на пластове в 
националната памет предимно от исторически събития, голяма част от 
които са свързани с действията на Кирил Рашков и представителите на 
неговата фамилия, както и проблемите с интеграцията на ромите в 
България и Европа.  
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ЕФЕКТИ НА ПОЛА, ВЪЗРАСТТА, ОБРАЗОВАНИЕТО  
И СОЦИАЛНО-ИСТОРИЧЕСКОТО ВРЕМЕ ВЪРХУ 

ОРИЕНТАЦИЯТА КЪМ 
ИНДИВИДУАЛИЗЪМ/КОЛЕКТИВИЗЪМ 

Магдалена Гарванова 

Резюме: Настоящата статия цели да установи възможните изменения в половите, 
възрастовите и образователните различия в ориентацията към 
индивидуализъм/колективизъм под влияние на динамиката на социалните условия в 
страната. Сравнителният анализ на данни от две емпирични проучвания, проведени 
през 1995 и 2005 г., показва, че докато през 1995 г. мъжете, младите хора и лицата 
със средно и полувисше/висше образование имат индивидуалистична, а жените и по-
възрастните респонденти – колективистична ориентация, през 2005 г. половите, 
възрастовите и образователните различия в индивидуалистично–
колективистичните нагласи се размиват и се характеризират по-скоро като 
амбивалентни, смесени или неопределени. Тази находка съответства на 
особеностите на актуалния за страната социален контекст, както и на 
дългосрочните световни исторически тенденции. 

EFFECTS OF GENDER, AGE, EDUCATION,  
AND SOCIO-HISTORICAL TIME ON ORIENTATION  

TOWARDS INDIVIDUALISM/COLLECTIVISM 
Magdalena Garvanova 

Abstract: The purpose of this article is to study the potential changes in gender, age, and 
educational differences in orientation towards individualism/collectivism under the 
influence of the dynamics of the social conditions in the country. The comparative analysis 
of data from two empirical studies conducted in 1995 and 2005 reveals that in 1995 the 
men, the young respondents and those with secondary and college/university education 
have individualistic, while the women and the older surveyed - collectivistic orientation. In 
2005, gender, age, and educational differences in individualistic-collectivistic attitudes are 
neutralized and are rather characterized as ambivalent, mixed or inconclusive. This finding 
corresponds to the characteristics of the current country social context and the world's 
long-term historical trends. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
След 1989 г. ценностното преустройство в България се 

характеризира като стремеж към утвърждаване на 
индивидуалистичните ценности на либерално-демократичната 
идеология (независимост, богатство, постижения и др.) и дистанциране 
от колективистичния мотивационен комплекс на тоталитарното 
общество – равенство, социална справедливост, сътрудничество и т.н. 
Може да се допусне, че ценностният преход в страната по същество 
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засяга базисната дименсия “индивидуализъм/ колективизъм”, която на 
индивидуално ниво разкрива ценностната адаптация на личността към 
промените в макросоциалната рамка (Байчинска, 2011; Гарванова, 
2008). От друга страна, половите, възрастовите и образователните 
различия в ценностите също носят важна информация за настъпващите 
изменения в жизнените обстоятелства, защото са свързани със 
социализацията и процеса на учене, социалните роли и очаквания, 
санкциите на групата и възможностите за развитие, поради което са 
във фокуса на настоящата статия. Резултатите от многобройните 
изследвания обаче не са еднозначни. 

Полови различия в ценностите. Социалната категоризация на 
мъже и жени е универсален феномен, но от 70-те години на миналия 
век досега се забелязва нестихващ изследователски интерес към 
различията и/или сходствата, релевантни на половата принадлежност 
(Зиновиева, 1997). Една от основните причини за това е, че полът е 
многопластово (биологично, индивидуално-психично и 
социокултурно) конституирана променлива. Половата идентичност се 
формира под влияние на физическите различия между мъжете и 
жените, нормите на обществото, полово-ролевите модели, наложени от 
родителите и др., което определя сложността и многоаспектността на 
тази проблематика (Байчинска и Гарванова, 2005а, б).  

Парсънз и Бейлз, изследвайки семейните роли, установяват, че в 
процеса на социализация мъжете усвояват “по-инструментални, 
ориентирани към задачата роли” (instrumental, task-oriented roles), а 
жените – “по-експресивни, ориентирани към човека роли” (expressive, 
person-oriented roles). Мъжът е общественият, публичен човек, а за 
жената приоритетно е частното пространство – семейството (Parsons & 
Bales, 1953). Подобно на тях, Бакан изследва различията в начините на 
социалното и емоционалното функциониране при двата пола и нарича 
ориентацията при мъжете насочена към “активност и автономност” 
(agency), а при жените – насочена към “общуване и връзки с другите 
хора” (communion) (Bakan, 1966).  

Преобладават изследванията, според които различната 
мотивация и ориентация на двата пола води в голяма степен до 
различия в техните жизнени цели. При жените приоритет имат 
ценности, които репрезентират експресивни, комуникативни и 
колективни цели, а при мъжете – ценности, свързани с инструментални 
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и индивидуални цели, (Rokeach, 1973; Feather, 1987; Байчинска, 1994; 
Христова, 1997; Силгиджиян, 1998).  

Под влияние на дългосрочните глобални модернизационни 
изменения в социално-икономическите условия обаче някои автори 
констатират тенденция към рязко намаляване на поведенческите и 
мотивационни различия между двата пола в сферата на трудовите 
отношения, семейните задължения, сексуалните и интимни връзки и 
др. (Крайг, 2003; Кон, 2006). Полово-ролевите стереотипи 
“мъжественост” и “женственост” съществуват, но има значително 
изместване в тях. Изследване на Андреева и Янчева установява, че 
традиционно смятаният за “женски” фактор топлота/експресивност се 
оценява високо както от жените, така и от мъжете. И обратно, т.нар. 
“мъжки” фактор пробивност/ амбициозност губи своята полова 
специфичност и все повече жени се възприемат като независими, 
самоуверени и с лидерски способности (Андреева и Янчева, 1997).  

Като цяло обаче в съвременното българско общество се запазват 
традиционните полови роли на жената като занимаваща се с 
възпитанието на децата, зависима, подкрепяща и емоционално 
отзивчива, а на мъжа като отговорен за материалното осигуряване на 
семейството, активен, водещ, състезателен и изпълнителен (Генкова и 
Чернева, 2001; Стоянова, 2005). Настоящият анализ цели да установи 
дали динамичният социален контекст в страната след 1989 г. води до 
промяна в базисната дименсия индивидуализъм/колективизъм при 
българските мъже и жени. 

Bлияние на възрастовата динамика. Възрастовите, както и 
половите модели и стандарти, се определят от редица биологични, 
психични, социокултурни и исторически фактори, които влияят върху 
съдържанието на развитийните цели и сроковете за реализацията им. 
Изследванията констатират, че докато в целеполагането и мотивацията 
на младите хора доминира потребността от себеизява, постижения, 
независимост на мисълта и действията, удоволствия и др., при по-
възрастните водещ е стремежът към сигурност, спазване на социалните 
норми и очаквания, предаване на културните традиции на поколенията 
и т.н. (Стоилова и Попова, 1994; Христова, 2001).  

През възрастовите периоди се осъществява взаимовръзката 
между колективните представи и идеали за социално желателното 
протичане на ключовите жизнени събития и личностните аспирации и 
предпочитания за посоките и начините на себеразгръщане и 
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себеосъществяване. Така например, до 30-годишна възраст се 
наблюдава кулминация на индивидуалистичните нагласи, 
“разширяване” на стремежите към самоутвърждаване, постижения, 
съревнователност и независимост (Gould, 1978; Шихи, 2000; 
Силгиджиян и др., 2007). След 30-те години подготвителната фаза за 
живота, експанзията и експериментирането се заменят с размисли и 
преоценка на жизнените избори, сигурност, съзряване за дела и 
стремеж към продуктивност (Levinson et al., 1978; Шихи, 2000; 
Байчинска, 1993).  

Втората половина на живота е време както на “загуби” 
(отслабване на паметта и физическата сила, поява на хронични 
болести, менопауза, “празно семейно гнездо” и др.), така и на значими 
психосоциални “придобивки”. След 40-те години личността навлиза в 
стадий на развитие, в който съществено място заемат предаването на 
жизнен и професионален опит, грижи и подпомагане на младото 
поколение, достигане до по-голяма вътрешна хармония и в частност 
нарастващо себевъзприемане (Jung, 1971; Gould, 1978; Levinson et al., 
1978; Ериксън, 1996; Байчинска, 1994; Шихи, 2000; Крайг, 2003).  

С нарастване на възрастта тенденцията към намаляване на 
индивидуализма и съответно засилване на колективизма е отчетливо 
изразена (Yamaguchi, 1994; Mishra, 1994; Герганов и др., 1996; 
Триандис, 1996; Паспаланова, 1999; Силгиджиян и др., 2007; 
Байчинска и Гарванова, 2005а). Изследвания на Инглехарт 
констатират, че в процеса на остаряване хората стават по-
материалистично ориентирани и предпочитат икономическата и 
физическата сигурност за сметка на постматериалните ценности – 
себеизразяване и качество на живота (Inglehart, 1997).  

През последните десетилетия обаче в динамичните общества се 
наблюдават промени в обичайния възрастов график (Христова, 2003). 
С диференцирането на модерния свят и настъпването на 
информационните технологии границите на традиционните етапи от 
живота се размиват, жизнените траектории се усложняват, ролевите 
преходи се релативизират (Крайг, 2003; Христова, 2003). С други думи, 
съвременните исторически промени са съществен източник на 
иновативни тенденции и вариации във времевото разписание на 
жизнените приоритети, мотивационните цели и поведенческите 
стратегии на личността. Това провокира въпроса дали българската 
социално-историческа ситуация на преход към демократично 
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управление и пазарно-икономически механизми предизвиква 
трансформация във възрастовите норми по отношение на 
индивидуалистично–колективистичната ориентация. 

Ефекти на образователното равнище. В България 
повишаването на образователното равнище на населението е 
дългосрочна историческа тенденция, която води началото си от 
националното Възраждане и се характеризира с особена интензивност 
в годините на Народната република (Митев и Матев, 2005). 
Социалните процеси след рухването на социалистическата система 
обаче се превръщат в мощен инициатор на образователни реформи у 
нас, които по същество целят замяната на централизирания, 
авторитарен модел на обучение, доминиращ през последните 
десетилетия в училище, с личностно-ориентиран подход, което е в 
унисон със западните тенденции (Пенчева, 2006). 

Нагласите на българите към образованието също се изменят: от 
една страна, се наблюдава засилване на стремежите към получаване на 
по-високо образование с цел усвояване на нови знания и умения 
(Митев и Матев, 2005), но от друга – битува схващането, че 
придобиването на образователен ценз не е гаранция за постигане на 
житейски успех (Христова, 1997; Митев и Матев, 2005). С други думи, 
налице е несъответствие между образованието като терминална и като 
инструментална ценност.  

Високото образователно равнище увеличава претенциите и 
аспирациите на личността за кариерно развитие и подобряване 
качеството на живота. Изследванията установяват, че с увеличаване 
броя на образователните години се засилват индивидуалистичните и 
съответно намаляват колективистичните ориентации (Mishra, 1994; 
Reykowski, 1994; Стоилова и Попова, 1994; Паспаланова, 1999; 
Силгиджиян и др., 2007).  

Въпреки че повечето изследвания констатират, че половите, 
възрастовите и образователните различия в ценностната система са 
относително устойчиви поради действието на естествени биологични 
закономерности и исторически утвърдили се социокултурни модели, 
интерес предизвиква въпросът дали актуалният социален контекст в 
България, който се характеризира с несигурност, неопределеност и 
непредсказуемост, оказва известно въздействие върху ценностните 
ориентации на мъжете и на жените, на младите и на възрастните, на 
по-слабо и на по-високообразованите хора. 
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ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ХИПОТЕЗИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
Целта на настоящето изследване е да се установи дали 

социалната динамика в страната способства за промяна в половите, 
възрастовите и образователните норми и модели по отношение на 
индивидуалистично–колективистичните ценности в периода 19951 и 
2005 г.2 

По-конкретните задачи на изследването са следните: 
1. Да се анализират ефектите на пола и социално-историческото 

време върху ориентацията към индивидуализъм/колективизъм.  
2. Да се определи промяната/стабилността в ориентацията към 

индивидуализъм/ колективизъм в различните възрастови групи 
в интервала 1995-2005 г. 

3. Да се установи влиянието на образованието и социално-
историческото време върху ориентацията към 
индивидуализъм/колективизъм. 

Въз основа на предишни анализи (Байчинска и Гарванова, 
2005а, б), какво и в съответствие с преобладаващите изследвания, 
които очертават относителната устойчивост на полово-ролевите 
стереотипи, възрастовите норми и образователните нагласи, 
допускаме като цяло стабилност в индивидуалистично–
колективистичната ориентация при сравнителния анализ между 
половите, възрастовите и образователните групи от двете изследвания. 
С други думи, основната хипотеза е, че при мъжете, по-младите и по-
образовани респонденти ще доминира индивидуалистичната нагласа, а 
при жените, по-възрастните и по-слабо образовани лица – 
колективистичната насоченост както в началния, така и в по-късния 
етап на социалния преход в страната. 

Изследвани лица. В изследването през 1995 г. е използвана 
стратегията на типологичните или целеви извадки. В него участват 884 
души от 4 социално-професионални групи: студенти-богослови и 
учители като носители на консервативната и студенти от ВУЗ и 
бизнесмени като представители на модернизиращата тенденция в 
ценностната система. Студентите-богослови са 105 или 11.9%, 

1 Изследването през 1995 г. е осъществено от К. Байчинска (Байчинска, 2011) и е част 
от най-мащабното междукултурно проучване на ценностите от 90-те на XX век под 
ръководството на Ш. Шварц (Schwartz, 1992).  
2 Емпиричното изследване през 2005 г. е реализирано от д-р М. Гарванова 
(Гарванова, 2008).  
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учителите – 331 или 37.4%, студентите – 242 или 27.4%, а 
бизнесмените – 206 или 23.3%. Разпределението по пол е: мъже 387 
(43.8%), жени 486 (55%), непосочили – 11 (1.2%). Възрастовите групи 
са: до 29 г. – 405 (45.8%), 30-44 г. – 295 (33.4%), 45+ г. – 165 (18.7%), 
непосочили – 19 (2.1%) респондента. Образователното равнище на 
изследваните лица е следното: 4 (0.5%) са с основно, 399 (45.1%) – със 
средно, 105 (11.9%) – с полувисше, 368 (41.6%) – с висше образование, 
непосочили – 8 (0.9%). Изследвано е само градско население, живеещо 
в над 30 големи и по-малки града на страната.  

Поради сравнителния характер на изследването, през 2005 г. са 
включени същите социално-професионални групи или общо 636 лица, 
от които: студенти-богослови – 145 или 22.8%, учители – 162 или 
25.5%, студенти – 161 или 25.3% и бизнесмени – 168 или 26.4%. 
Мъжете са 293 (46.1%), а жените – 343 (53.9%). Респондентите се 
разпределят във възрастовите групи по следния начин: до 29 г. – 294 
(46.2%), 30-44 г. – 209 (32.9%) и 45+ г. – 133 (20.9%). Образователното 
равнище е: средно – 242 (38%), полувисше – 38 (6%), висше – 356 
(56%). Географският обхват на проучването е по-ограничен, но отново 
включва само градско население, живеещо предимно в градовете 
София, Стара Загора, Пазарджик, Панагюрище, Плевен, Враца, Бургас 
и Кюстендил. 

МЕТОДИ 
Съобразно целите на изследването са приложени следните 

методики: 

1. Българска скала за индивидуализъм/колективизъм – БИК-
скала (Герганов и др., 1996). Тази скала е разработена на базата на 
психосемантичния подход. Индивидуализмът, респ. колективизмът се 
определя като лично предпочитание към ценности, чиято семантика в 
поредица от експерименти се установява, че е свързана с 
индивидуалистичната ориентация (богатство, успех, самочувствие) 
или към ценности, смислово свързани с колективистичната ориентация 
(традиционност, ред, сътрудничество, справедливост). От 
изследваното лице се изисква да направи избор по предпочитание на 
една от всеки две думи, представени в набор от 21 двойки (например: 
“Кое предпочитате?” – ред или богатство; справедливост или успех; 
самочувствие или традиционност и т.н.). Двойките думи са образувани 
така, че да репрезентират всички възможни комбинации от посочените 
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по-горе седем основни ценности, характеризиращи индивидуалисти-
чната и колективистичната ориентация. 

Чрез техниката на разгъване на Кумбс (Coombs, 1964) по косвен 
начин от направените от респондентите предпочитания се извлича 
латентен общ континуум “индивидуализъм–колективизъм”, върху 
който се подреждат и субектите, и стимулите, представени като точки 
в семантичното пространство. Така седемте ценности, индикативни за 
индивидуалистичната и колективистичната ориентация, получават 
следните скалови стойности: богатство (-1.74); успех (-0.95); 
самочувствие (-0.56); сътрудничество (0.54); ред (0.84); традиционност 
(0.84) и справедливост (1.03). Те образуват биполярен континуум 
(дименсия) “индивидуализъм–колективизъм”, в краищата на който се 
разполагат богатството и справедливостта, а в средата и останалите 
ценности – успех, самочувствие, сътрудничество, ред и традиционност. 

Чрез техниката на многомерното скалиране на изследваните 
лица е приписан бал, определящ характера и степента на ориентацията 
им към индивидуализъм или колективизъм. Колкото по-близо до 
единия или до другия полюс на тази дименсия се намира 
индивидуалният бал, толкова по-силно изразена е нагласата към 
индивидуализъм/ колективизъм. Коефициентите с отрицателен знак се 
отнасят до индивидуалистичната част на скалата (скалови стойности 
под 0.00), а тези с положителен знак – към колективистичната (скалови 
стойности над 0.00).  

2. Демографски блок – пол, възраст, образование, професия и др.  

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
Данните от проведения двуфакторен дисперсионен анализ с 

независими променливи “пол” и “социално-историческо време” и 
зависима променлива “индивидуализъм/колективизъм” са 
систематизирани в таблица 1. Социално-историческото време има две 
степени – “1995 г.” и “2005 г.” и дава възможност да се проследи 
динамиката в социалните условия в България в интервала от 10 години.  
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Таблица 1. Средни стойности и стандартни отклонения  
на индивидуализма/ колективизма при мъжете и жените, 

изследвани през 1995 и 2005 г. Представено е също и влиянието  
на факторите пол и социално-историческо време върху 

ориентацията към индивидуализъм/колективизъм (F-отношение) 
Пол Година 

(брой лица) 
N 

Индивидуализъм/ 
колективизъм 

1995 г. 

Индивидуализъм/ 
колективизъм 

2005 г. 

F, p 
пол 

 
 

F, p 
време 

F, p  
пол и 
време 

1995 г. 2005 г.  s.d.  s.d. 
Мъже 387 293 -0.31 1.02 -0.05 1.06 17.33 

0.000 
7.75 

0.005 
4.65 

0.031 
Жени 486 343 0.02 0.96 0.05 0.92 

Резултатите разкриват, че статистически значими са ефектите на 
пола (мъжете са индивидуалистично, а жените – колективистично 
ориентирани), ефектите на социално-историческото време (установява 
се обща тенденция към отслабване на индивидуализма и съответно 
засилване на колективизма), така и съвкупното влияние на пола и 
социално-историческото време (в хода на обществено-икономическите 
реформи в страната мъжете стават по-слабо индивидуалистично 
насочени, докато колективистичните нагласи на жените остават 
устойчиви). Интерактивният ефект на двата фактора върху 
променливата индивидуализъм/колективизъм е представен на фигура 1. 

 
Фигура 1. Влияние на факторите пол и социално-историческо време върху 

ориентацията към индивидуализъм/колективизъм 
 

x x
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Важна находка от изследването е, че докато през 1995 г. 
половите различия в нагласите към индивидуализъм/колективизъм са 
отчетливо изразени (t=-4.81, p=0.000), което е в унисон с резултати от 
други наши проучвания относно влиянието на пола върху ценностната 
система на българина от 90-те години (виж Байчинска и Гарванова, 
2005а, б), то през 2005 г. тези различия вече не са статистически 
значими (t=-1.31, p=0.191). Съвременните мъже и жени запазват 
ценностните си ориентации и ситуираността си върху континуума 
“индивидуализъм–колективизъм” от началото на прехода (макар че 
мъжете се преместват по-надясно, към колективистичния полюс), но и 
двата пола гравитират около неутралната точка – 0.000, което ги 
определя като умерени индивидуалисти и колективисти.  

Може да се каже, че резултатите отразяват отслабването на 
влиянието на стереотипите за мъжественост и женственост и 
размиването на традиционните социални и полови роли в актуалната 
социокултурна реалност – тенденция, която се установява и в други 
изследвания (Андреева и Янчева, 1997) и като цяло е в съответствие 
със световните промени в джендърните нагласи (Крайг, 2003; Кон, 
2006). В развитиен аспект освобождаването на жизненото проектиране 
от ригидна възрастова и полова специализация създава пространство за 
една по-персонализирана концепция за жизнения път, в която изборите 
и активността на Аз-а имат основна регулативна роля, и това вероятно 
е адаптивен отговор на несигурността на модерното общество 
(Христова, 2003). Андрогенната личност съчетава ефикасните 
стратегии за действие на двата пола и изразява по-комплексен стил на 
поведение – може да бъде едновременно амбициозна и ориентирана 
към постижения (мъжествен стереотип), но заедно с това емоционално 
чувствителна и отзивчива (женствен стил) (Силгиджиян, 1998). 

Може да се допусне, че в бъдеще полово-ролевите предписания 
и стереотипи ще продължават да съществуват поради исторически по-
проблематичното вписването на жените в публичния и организационен 
живот, отколкото мъжкото присъствие в него, но няма да са крайно 
поляризирани. Неясните и неопределени правила и норми на социална 
регулация след падането на тоталитарния режим в страната вероятно 
създават предпоставки за трансформация в структурата на 
джендърните роли и техните репрезентации в масовото съзнание. 
Постигането на гражданско равноправие между половете, но не на 
принципа на еднаквостта, както се прави от социалистическата 
доктрина (Коцева и Тодорова, 1994), а на принципа на различието, е 

 



 Магдалена Гарванова – Ефекти на пола, възръстта, образованието... 
167 

квинтесенция на демократичното политическо устройство, катализатор 
за което са младите и образовани генерации (Inglehart, 1997).  

Данните в таблица 2 очертават ефектите на възрастта и 
социално-историческото време върху индивидуализма/колективизма 
(Two-Way ANOVA). 

 

Таблица 2. Средни стойности и стандартни отклонения на 
индивидуализма/колективизма в отделните възрастови групи, 
изследвани през 1995 и 2005 г. Представено е също и влиянието  

на факторите възраст и социално-историческо време върху 
ориентацията към индивидуализъм/колективизъм (F-отношение) 

Възраст Година 
(брой лица) 

N 

Индивидуализъм/ 
колективизъм 

1995 г. 

Индивидуализъм/ 
колективизъм 

2005 г. 

F, p 
възраст 

 
 

F, p 
време 

 

F, p 
възраст 

и 
време 1995 

г. 
2005 

г. 
 s.d.  s.d. 

18-29 г. 405 294 -0.23 1.01 0.02 1.01 5.65 
0.004 

1.44 
0.230 

6.15 
0.002 

30-44 г. 295 209 -0.20 0.98 -0.02 0.97 

45-65 г. 165 133 0.22 0.95 0.00 0.97 

 

F-статистиката разкрива, че статистически значимо е влиянието 
на възрастта (с нейното увеличаване се засилват мотивите, свързани с 
колективните интереси, като едновременно с това отслабват 
индивидуалистично насочените стремежи) и съвместният ефект на 
възрастта и социално-историческото време върху нагласата към 
индивидуализъм респ. колективизъм (индивидуализмът при 18-29- и 
30-44-годишните респонденти от 2005 г. в сравнение с тези от 1995 г. 
намалява, докато при 45-65-годишните хора нараства). 
Самостоятелното въздействие на независимата променлива “социално-
историческо време” е статистически незначимо. На фигура 2 са 
визуализирани резултатите от двуфакторния дисперсионен анализ. 

x x
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Фигура 2. Влияние на факторите възраст и социално-историческо време върху 

ориентацията към индивидуализъм/колективизъм 

Скаловите стойности на възрастовите групи от 1995 г. очертават 
тенденцията с увеличаване на възрастта да се засилва ориентацията 
към колективизъм, като намалява тази към индивидуализъм (F=13.21, 
p=0.000) – резултат, който е идентичен с предишни наши изследвания 
(Байчинска и Гарванова, 2005а) и подкрепя констатациите на други 
автори за характера и посоката на влияние на възрастовата динамика 
върху индивидуализма/колективизма (Yamaguchi, 1994; Mishra, 1994; 
Герганов и др., 1996; Паспаланова, 1999; Силгиджиян и др., 2007). 
Данните от 2005 г. сочат обаче, че всички възрастови групи се 
разполагат около неутралната точка (0.000) и различията по това 
измерение стават статистически незначими (F=0.11, p=0.899). 

В развитиен аспект получената находка може да бъде 
интерпретирана като релативизация и промяна на възрастовите норми, 
засягащи отношенията между индивида и групата, което в значителна 
степен се обуславя от динамичните и несигурни условия на социален 
живот не само в България, но и в световен мащаб, като характеристика 
на модерното съвремие. От социалнопсихологическа гледна точка 
обаче може да се направи изводът, че продължаващата социална криза 
и ниският темп на икономическо развитие на страната след 1989 г. 
(Рангелова, 2006) възпрепятстват разпространението на т.нар. от 
Инглехарт “постматериални ценности” – засилен стремеж към групова 
принадлежност, самоизява и качество на живота (Inglehart, 1997). 
Налице са по-скоро амбивалентни, противоречиви и неопределени 
нагласи към постигането на индивидуални и/или групови цели както 
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при младите и по-възрастни лица, така и при мъжете и жените от 2005 
г. в съпоставка с тези от 1995 г. 

Резултатът, който изненадва в случая, е, че при младите 
възрастови групи (18-29- и 30-44-годишните) намалява 
индивидуализмът, а при 45-65-годишните интензитетът на тази 
променлива нараства в периода 1995-2005 г. Във връзка с 
историческата перспектива към събитията (Ериксън, 1996), 
юношеството и младостта се оказват най-сензитивни към 
номотетичните културноисторически влияния, които рефлектират 
върху общия за дадено поколение опит (Христова, 2001). Вероятно 
социалната действителност ограничава жизнените цели и проекти на 
младите хора (Стоилова, 1993) и води до интернализиране на 
несъвместими идеологически системи. При съвременните възрастни 
обаче, в сравнение с тези от средата на 90-те години, измененията в 
макросоциалната рамка като че ли предоставят възможности за 
следване на една по-индивидуалистична концепция за жизнения път, 
което някои психолози означават като процес на индивидуация или 
себереализиране (Jung, 1971; Levinson et al., 1978). Резултатите от 
двуфакторния дисперсионен анализ за влиянието на образованието и 
социално-историческото време върху индивидуализма/колективизма 
(табл. 3) също не са в очакваната посока. 

Таблица 3. Средни стойности и стандартни отклонения  
на индивидуализма/ колективизма в отделните образователни 

групи, изследвани през 1995 и 2005 г. Представено е също  
и влиянието на факторите образование и социално-историческо 

време върху ориентацията към индивидуализъм/колективизъм  
(F-отношение)  

Образо- 
вание 

Година 
(брой лица) 

N 

Индивидуализъм/ 
колективизъм 

1995 г. 

Индивидуализъм/ 
колективизъм 

2005 г. 

F, p 
образ. 

 
 

F, p 
време 

 

F, p 
образ. 

и 
време 1995 г. 2005 

г. 
 s.d.  s.d. 

Средно 403 242 -0.23 1.01 0.02 1.03 2.28 
0.131 

7.28 
0.007 

4.80 
0.029 

(Полу) 
висше 

473 394 -0.04 0.98 -0.01 0.96 

От данните, поместени в таблица 3, става ясно, че 
статистически значими са ефектите на социално-историческото време 
(в периода 1995-2005 г. намалява индивидуалистичната и се засилва 
колективистичната мотивация) и съвкупното въздействие на двата 

x x
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фактора – образователно равнище и социално-историческо време 
(индивидуализмът на лицата със средно образование от 2005 г. в 
сравнение с тези отпреди 10 години отслабва, докато 
индивидуалистичната ориентация на хората с полувисше/ висше 
образование от двете емпирични изследвания остава неизменна). 
Самостоятелните ефекти на образованието върху нагласата към 
индивидуализъм/колективизъм са статистически незначими (както 
между впрочем и три- и четирифакторното влияние на пола, възрастта, 
образователното равнище и социално-историческото време, p>0.05). 
Резултатите от дисперсионния анализ (Two-Way ANOVA) са 
представени на фигура 3. 

 
Фигура 3. Влияние на факторите образование и социално-историческо време върху 

ориентацията към индивидуализъм/колективизъм 

Вероятно поради типологичния характер на извадките във 
времево-последователното проучване, които представляват социално-
професионални групи с високо образование (учители, голяма част от 
бизнесмените) или са в процес на придобиване на такова (студенти-
богослови и студенти от други университетски специалности), както и 
специфичните социални функции на изследваните лица като 
изразители на модернизиращата (бизнесмени, студенти) и на 
консервативната тенденция (учители, богослови), образователните 
различия в ценностните ориентации не са в подкрепа на 
преобладаващите литературни източници. “Среднистите”, както и 
“(полу)висшистите” от 1995 г., имат индивидуалистични нагласи 
(отрицателни скалови стойности), но при първите, за разлика от 
вторите, те са по-силно изявени (t=-2.88, p=0.004). През 2005 г. при 
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индивидите със средно образование слаб превес имат 
колективистичните, а тези с високо образование – 
индивидуалистичните ценности, но и двете групи се разполагат около 
теоретичната средна – 0.000 и различията между тях се неутрализират 
(t=0.45, p=0.656). 

В динамичен аспект се установява драстичен спад в 
индивидуалистичната ориентация на лицата със средно образование в 
рамките на 10-годишния анализиран период. Значимо дистанциране от 
този мотивационен комплекс и поведенчески модел се наблюдава също 
при мъжете (табл. 1) и младите хора (табл. 2) вероятно поради 
разочарование и неудовлетвореност от актуалните обществено-
икономически условия в страната. Тези групи могат да се разглеждат 
като агенти на социалната промяна след 1989 г. При тях обаче като че 
ли се формира реакция срещу провежданите в макросоциалната рамка 
“либерални” реформи, което до голяма степен обяснява бавния, 
противоречив и мъчителен процес на утвърждаване на индивидуалните 
ценности като доминираща в обществото идеология. 

Обобщеният извод, който може да се направи на базата на 
резултатите от изследването, е, че в годините на прехода се размиват 
половите, възрастовите и образователните различия в ориентацията, 
насочена към Аз-а или към Другите. Глобалните дългосрочни 
исторически тенденции също протичат в тази насока, но в България 
специфичните ефекти на социалната ситуация се изразяват във 
функционирането на противоположни ценностни образци. Кризисното 
време ражда фрагментарния човек, съставен от различни жизнени 
вектори и енергии (Христова, 1997). Неговото индиферентно или 
инертно поведение води до игнориране на цели сегменти от социалния 
живот и до елементаризиране на самата ценностно-нормативна 
структура на личността (Христова, 1997). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Целта на настоящето изследване беше да се установи дали 

динамиката на социалния контекст води до изменения в половите, 
възрастовите и образователните различия в ориентацията към 
индивидуализъм/колективизъм. Сравнителният анализ на данни от две 
емпирични проучвания, проведени през 1995 и 2005 г., показва, че 
докато през 1995 г. мъжете, младите хора и лицата със средно и 
полувисше/висше образование имат индивидуалистична, а жените и 
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по-възрастните респонденти – колективистична ориентация, през 2005 
г. половите, възрастовите и образователните различия в 
индивидуалистично–колективистичните нагласи стават статистически 
незначими и се характеризират по-скоро като амбивалентни, смесени 
или неопределени. Тази находка съответства на особеностите на 
актуалния за страната социален контекст, както и на дългосрочните 
световни исторически тенденции. 

От гледна точка на формулираната хипотеза, която допуска 
стабилност в индивидуалистично–колективистичната ориентация в 
половите, възрастовите и образователните групи в периода 1995-
2005 г., данните не подкрепят направеното предположение. Налице е 
динамична тенденция към изменение в полово-ролевите стереотипи, 
възрастовите норми и образователните различия в индивидуалните и 
колективните ценности под влияние на социалните промени – 
проблем, който се нуждае от бъдещи по-задълбочени изследвания и 
анализи. 
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ADULT ATTACHMENT STYLES AS PREDICTORS  
OF DIFFERENT TYPES OF INGROUP IDENTIFICATION 

Milen Milanov, Mark Rubin, Stefania Paolini 
Abstract: The primary goal of the present research was to explore the relationship between 
adult attachment styles and four different types of identification with social groups. The 
results confirmed predictions and revealed that particular prototypic attachment styles are 
associated with an increase in only certain types of ingroup identification. People with 
secure attachment style had higher social identification than people with a dismissive-
avoidant attachment style. Participants with secure attachment style showed higher 
communal identification than participants who had either a dismissive-avoidant or a 
fearful-avoidant attachment style. These findings supported the idea that relationship 
attachment style has an important effect on the way people identify with their social groups 
and can serve as a predictor of preferred type of ingroup identity.  

СТИЛОВЕ НА ПРИВЪРЗАНОСТ ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ  
КАТО ПРЕДИКТОРИ НА РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ 

ВЪТРЕШНОГРУПОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Милен Миланов, Марк Рюбин, Стефаниа Паолини
Резюме: Основната цел на настоящото изследване е да се проучи връзката между 
основни стилове на привързаност при възрастните и четири различни типа 
идентификация със социални групи. Резултатите потвърждават очакванията и 
разкриват, че определени базисни стилове на привързаност са свързани с увеличение 
на нивата на конкретни типове вътрешногрупова идентификация. Хората със 
сигурен стил на привързаност имат по-висока социална идентификация от хората 
с отхвърлящ стил на привързаност. Участниците със сигурен стил на привързаност 
показват по-високи нива на общностна идентификация от участниците с 
отхвърлящ или със страхуващ се стил на привързаност. Тези констатации 
подкрепят идеята, че стилът на привързаност оказва важно въздействие върху 
начина, по който хората се идентифицират със социални групи и може да служи 
като предиктор на предпочитания тип вътрешногрупова идентичност. 

INTRODUCTION 

Theoretical Background 
Attachment theory was initially proposed by Bowlby (1969, 1973, 

1980) and further elaborated and developed by a large number of other 
investigators (e.g., Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978; Bartholomew 
& Horowitz, 1991; Fraley & Shaver, 2000; Hazan & Shaver, 1987). 
Researchers have identified three distinct styles of adult attachment, usually 
labelled in the literature as secure, anxious/ambivalent, and avoidant (e.g., 
Ainsworth et al., 1978; Hazan & Shaver, 1987). Bartholomew and Horowitz 
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(1991) proposed an extended four-category typology in adult relationship 
attachment based on individuals’ intrapersonal (self-image) and 
interpersonal (image of others) notions. The four attachment styles are 
secure, preoccupied, fearful-avoidant, and dismissive-avoidant. The first 
three of these four categories are conceptually similar to Hazan and 
Shaver’s (1987) secure, anxious/ambivalent and avoidant types of adult 
attachment respectively (Bartholomew & Horowitz, 1991; Brennan, Shaver, 
& Tobey, 1991)1. People with secure attachment style have positive views 
of themselves and others and feel comfortable in both dependent and 
autonomous relationships. People with preoccupied (anxious/ambivalent) 
attachment style see themselves as being unworthy in a relationships and 
struggle for intimacy and approval from positively valued others. People 
with fearful-avoidant attachment style have negative views about 
themselves and the others and avoid close involvement in relationships 
because of fear of rejection. People with dismissive-avoidant attachment 
style have a sense of worthiness and self-sufficiency and try to maintain a 
sense of high independence by denying the need of close relationship with 
unworthy others. 

Key theoretical basis of the present study is the distinction between 
centrality, social, communal, and interdependent identification as four 
different types of identification with social groups (Milanov, Rubin & 
Paolini, 2012; Milanov, Rubin & Paolini, in press). Centrality refers to the 
salience of the group and the group membership together with the 
importance of the group for an individual’s self-concept. Social 
identification is based on the processes of self-categorization and 
depersonalization. Individuals who have a relatively high level of social 
identification lose their sense of individuality and perceive themselves as 
interchangeable members of their group. Communal and interdependent 
identification, on the other hand, relate more to the specific interpersonal 
processes through which group members identify with other group members 
without losing their sense of individuality. The key aspect that separates 
these two types of ingroup identification is the particular type of 
relationships (i.e., communal or exchange relationships) between the 
members of the group. These relationships establish the nature of the 
interpersonal interaction in the ingroup and determine individuals’ 
expectations that are associated with the group membership. 

1 We will use the terms anxious/ambivalent and preoccupied, and avoidant and fearful-
avoidant interchangeably. 
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Previous research has agreed that there is a link between individuals’ 
relationship attachment and people’s identification with social groups. 
Smith, Murphy and Coats (1999) proposed that adult attachment theory 
could help for the better understanding of the core processes of ingroup 
identification. According to the authors, relationship attachment and 
attachment to the group are sometimes correlated but conceptually and 
empirically different constructs. In the view of the link between attachment 
style and type of identification then, it could be expected that different types 
of relationship attachment styles will be related to different types of ingroup 
identification, and one’s attachment style could serve as a predictor of the 
preferred type of identification with the group. 

Crisp et al. (2009) recently investigated the extent to which 
dispositional differences in attachment style account for increases or 
decreases in individuals’ ingroup identification following an interpersonal 
relationship threat. The study operationalized attachment style as a 
continuous variable that integrates two orthogonal dimensions: attachment 
avoidance and attachment anxiety. The authors proposed that a perceived 
relationship distress would result in less anxious individuals identifying 
with their groups to a greater degree than individuals who are more 
anxious. As Crisp et al. (2009) summarized their results, the study 
provided “evidence supportive of the idea that following attachment threat 
higher attachment anxiety is associated with lower identification with 
groups while lower attachment anxiety is associated with higher 
identification with groups” (p. 121).  

The above study is important in its productive attempt to apply 
attachment theory to the area of group identification and to examine the way 
in which differences in relationship attachment predict the strength of 
people’s identification with social groups. However, the research seems to 
confound different types of ingroup identification in its approach. 
Identification with a social category group and identification with a group of 
close friends, for example, are likely to be based on different mechanisms 
and therefore may be affected in different ways by variances in attachment 
style. In support of this assumption, Crisp et al. (2009) noted that the 
detected relationships between attachment threat, attachment style, and 
group identification “are more applicable when the groups involved are 
lower in entitativity (e.g., social categories like gender) compared to those 
higher in entitativity (e.g., intimacy groups like friendship groups)” (p. 121). 
Consequently, consideration of the conceptual differences between different 



Българско списание по психология, 2013, бр. 1-4 
178 

types of ingroup identification is necessary in order to arrive at a clearer 
picture of attachment style-ingroup identification relationships.  

HYPOTHESES 
In the present research, we tested the idea that each of the prototypic 

adult attachment styles (i.e., secure, preoccupied, fearful-avoidant, and 
dismissive-avoidant) is contrastingly associated with particular types of 
ingroup identification. Unlike Crisp et al. (2008) and Smith et al., (1999), 
our aim was not to investigate the extent to which the strength of group 
identification in general is affected by differences in individuals’ attachment 
anxiety and avoidance, but rather to reveal the way in which individuals 
with different attachment styles enhance different types of identification 
with their groups.  

As explained earlier, different attachment styles are characterized by 
differences in individuals’ perceptions toward interpersonal relationships 
and presuppose different mechanisms of social behavior and interpersonal 
interaction. Different types of ingroup identification, on the other hand, are 
defined by different types of relationships between group members and are 
associated with differences in individuals’ perception towards the group or 
its members (Milanov, Rubin & Paolini, 2012; Milanov, Rubin & Paolini, in 
press). Drawing on the idea that some types of ingroup identification are 
based on interpersonal attachment to the group’s members, while others are 
associated with attachment to the group as a whole (Prentice, Miller, 
Lightdale, 1994), we expected to detect a significant co-variation between 
ingroup identification and specific adult relationship attachment styles. In 
particular, we investigated whether prototypic relationship attachment styles 
predicted different types of ingroup identification. 

There is already evidence that attachment style affects individuals’ 
perceptions of similarity with others. Mikulincer, Orbach, and Iavnieli 
(1998) found that, “people differing in attachment style systematically 
differed in the extent to which their own self-descriptions were similar to 
their views of others’ traits and opinions” (p. 444). In particular, compared 
to people with a secure attachment style, avoidant individuals reduced their 
perceived self-to-ingroup similarity whereas anxious/ambivalent individuals 
increased it. From the investigated four types of ingroup identification in 
our research, only social identification is characterised by the perception of 
similarity with other group members. Hence, we predict that, relative to 
secure individuals, avoidant individuals should have lower social 
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identification and anxious/ambivalent (preoccupied) individuals should have 
higher social identification. 

In addition, research by Gabriel, Carvallo, Dean, Tippin, and Renaud 
(2005) reported some evidence that, compared to people with nonavoidant 
attachment styles, individuals with avoidant attachment styles scored lower 
on a measure of relational self-construal that was modified to relate to 
friendship (Footnote 1, Gabriel et al., 2005, p. 1571). As explained in 
previous studies (Milanov, Rubin & Paolini, 2012; Milanov, Rubin & 
Paolini, in press) our idea of communal identification is similar to the idea 
of relational self-construal applied in the area of ingroup identification. 
Given the close theoretical parallel between relational self-construal and 
communal identification, we predict that people with avoidant attachment 
styles should report less communal identification than people with either 
secure or anxious/ambivalent attachment styles.  

Relative to the above rationale and experimental hypotheses, one 
final point should be clarified. Different researchers have used categorical, 
continuous or both methods to measure attachment styles in their studies 
(Fraley & Waller, 1998; Gabriel et al., 2005; Mikulincer et al., 1998). The 
use of any of the two measurement methods usually depends on the specific 
topic of research and the phenomena that are being investigated. Given that 
our research focused on the general, prototypic types of adult attachment 
styles and their basic relationships with particular types of ingroup 
identification, we decided that measuring attachment style as a categorical 
variable would be the most appropriate approach, because it would 
correspond better with the design and the purpose of the current study.  

METHOD 

Participants.  
During a four-month period, we collected data from 166 participants 

from the global internet community. However, 44 participants did not finish 
the questionnaire. Following previously set rules for such cases, these 
participants were considered as having withdrawn from the study and their 
data was deleted. Hence, in the analysis, we used the data from 122 
participants who fully completed the survey. 

Participants were 35 men and 87 women ranging in age from 18 to 
52 years. The average age was 26.75 years (SD = 8.54). All participants had 
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the opportunity to enter a prize draw for one of three electronic gift 
certificates worth US$100 each, redeemable from an online store. 

Procedure 
The study was presented on the internet using computer based 

software. All participants completed a single questionnaire consisting of a 
measure of different types of ingroup identification together with previously 
established measures of relationship attachment style, social dominance 
orientation, and group identity. For the purpose of the current investigation, 
however, we will only focus at the data related to attachment style and 
ingroup identification. 

Measures 
Measure of ingroup identification. In this study, we use a scale 

that distinguishes between centrality, social, communal, and interdependent 
identification and allows the assessment of these four different identity 
types separately from one another. The scale is named Centrality, Social, 
Communal, and Interdependent Identification Scale (CSCIIS). Our previous 
research shows that CSCIIS has good psychometric properties and relatively 
stable factor structure that corresponds with the expected distinction 
between the investigated identification types (Milanov, Rubin & Paolini, 
2012; Milanov, Rubin & Paolini, in press). 

The version of CSCIIS employed in the present study consists of 20 
items. Eighteen of these items assess the four different types of ingroup 
identification (centrality, social identification, communal identification, and 
interdependent identification) and the other two items measure ingroup 
identification in general. Respondents indicate their agreement or 
disagreement with the statements using a 5-point Likert scale from strongly 
disagree to strongly agree. Example items are “I often think about the fact 
that I am in my group” (centrality), “I am quite similar to the other people in 
my group” (social identification), “I empathize with the other people in my 
group” (communal identification), “I keep track of benefits I have given to 
other members of my group” (interdependent identification), and “I do not 
identify with my group” (general identification, reversed).  

Measure of relationship attachment style. Bartholomew and 
Horowitz’s (1991) Relationships Questionnaire is a self-report instrument 
that is designed to assess adult attachment style. The Relationships 
Questionnaire consists of four sets of statements, each describing a category 
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or style of attachment. Participants choose and rate which set of statements 
best describes them. The four attachment styles, as initially named and 
described, are (1) Secure: “It is relatively easy for me to become 
emotionally close to others. I am comfortable depending on others and 
having others depend on me. I don't worry about being alone or having 
others not accept me”; (2) Dismissive-avoidant: “I am comfortable without 
close emotional relationships. It is very important to me to feel independent 
and self-sufficient, and I prefer not to depend on others or have others 
depend on me”; (3) Preoccupied: “I want to be completely emotionally 
intimate with others, but I often find that others are reluctant to get as close 
as I would like. I am uncomfortable being without close relationships, but I 
sometimes worry that others don't value me as much as I value them; and 
(4) Fearful-avoidant: “I am somewhat uncomfortable getting close to 
others. I want emotionally close relationships, but I find it difficult to trust 
others completely, or to depend on them. I sometimes worry that I will be 
hurt if I allow myself to become too close to others”. 

As discussed in the beginning, Bartholomew and Horowitz’s (1991) 
secure, preoccupied, and fearful-avoidant categories are conceptually 
similar to Hazan and Shaver’s (1987) secure, anxious/ambivalent, and 
avoidant types of adult attachment respectively. For the purpose of the 
current study, attachment style was assessed by asking participants to read 
Bartholomew and Horowitz’s (1991) four descriptions of attachment styles 
and then to choose the style that best described them or was closest to the 
way that they are. This approach allowed the direct use of attachment style 
as a categorical variable in the further analyses.  

RESULTS 

Reliability and Interitem Correlations of CSCIIS 
Cronbach’s alphas for all of the CSCIIS subscales were in the range 

recommended by Clark and Watson (1992) for good or adequate reliability. 
For the centrality subscale, α = .82; for the social identification subscale, α = 
.82; for the communal identification subscale, α = .51; and for the 
interdependent identification subscale, α = .82. 

As an additional indicator of internal consistency, the average 
interitem correlations for all subscales were found to be satisfactory. The 
mean values were: .43 for the centrality subscale, .53 for the social 
identification subscale, .26 for the communal subscale, and .53 for the 
interdependent identification subscale. 
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Attachment Style and Types of Identification 
Based on the Bartholomew and Horowitz’s (1991) Relationships 

Questionnaire responses, 37 participants reported having a secure 
attachment style, 33 reported having a dismissive-avoidant attachment style, 
19 reported having a preoccupied attachment style, and 33 reported having a 
fearful-avoidant attachment styles. To investigate the effect of attachment 
style on different types of identification, we conducted a series of one-way 
between-subject ANOVAs using attachment style as an independent factor 
and each of the subscales of the CSCIIS as dependent variables. 

There was a significant effect of attachment style on social 
identification, F(3, 118) = 4.92, p < .01, ηp² = .11. Levene’s test revealed a 
significant violation of the assumption of homogeneity of variances (p = 
.03). Therefore, we used Games-Howell’s post hoc test in our follow-up 
analyses because it is designed for unequal variances and unequal sample 
sizes. As predicted, participants who had a secure attachment style had 
significantly higher social identification (M = 3.05) than participants who 
had a dismissive-avoidant attachment style (M = 2.30). There were no 
significant differences in social identification between any of the other 
attachment styles (ps > .07). Figure 1 shows the mean scores on social 
identification for the four different attachment style groups. 

 

 
Figure 1. Differences in the mean scores on social identification  

as a function of attachment style 
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There was also a statistically significant effect of attachment style on 
communal identification, F(3, 118) = 5.22, p < .01, ηp² = .12. In this case, 
the assumption of homogeneity of variance was not violated (p = .12). The 
results of a series of LSD post hoc tests showed that participants who had a 
secure attachment style had significantly higher communal identification (M 
= 3.92) than participants who had either a dismissive-avoidant attachment 
style (M = 3.32) or a fearful-avoidant attachment style (M = 3.47). 
Participants who had a secure attachment style also had significantly higher 
communal identification (M = 3.92) than participants who had a 
preoccupied attachment style (M = 3.53). Figure 2 shows the mean scores 
on communal identification for the four different attachment style groups. 

 

 
Figure 2. Differences in the mean scores on communal identification  

as a function of attachment style 

There was also a significant effect of attachment style on 
interdependent identification, F(3, 118) = 5.23, p < .01, ηp² = .12. Once 
again, the assumption of homogeneity of variances was violated (p = .04). 
The results of a series of Games-Howell post hoc tests showed that 
participants who had a secure attachment style had significantly lower 
interdependent identification (M = 2.11) than participants who had a 
dismissive-avoidant attachment style (M = 2.88). There were no significant 
differences in interdependent identification between any of the other 
attachment styles (ps > .11). Figure 3 shows the mean scores on 
interdependent identification for the four different attachment style groups. 
No effect of attachment style on centrality was found (p = .16). 
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Figure 3. Differences in the mean scores on interdependent identification  

as a function of attachment style 

DISCUSSION 

Attachment Style as a Predictor of Type of Identification 
The primary goal of this study was to investigate whether different 

attachment styles could predict type of identification. The data confirmed 
the majority of the initial hypotheses. People who had a secure attachment 
style had significantly higher social identification than people who had a 
dismissive-avoidant attachment style. Participants who had a secure 
attachment style had significantly higher communal identification than 
participants who had either a dismissive-avoidant attachment style or a 
fearful-avoidant attachment style. Participants with secure attachment style 
also showed higher communal identification than participants who had 
preoccupied (anxious/ambivalent) attachment style. These findings suggest 
that, compared to avoidant and preoccupied individuals, secure individuals 
are more likely to engage in close, friendly relationships with other group 
members (communal identification). At the same time, secure individuals 
are less concerned than avoidant individuals in seeing themselves, or being 
seen, as similar to other group members (social identification).  

We did not find any evidence showing higher levels of social 
identification for preoccupied (anxious/ambivalent) individuals compared to 
secure individuals. The lack of support for this prediction could be related to 
the relatively small number of participants who reported having a 
preoccupied attachment style (N = 19). 
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In addition to the above results, the data showed a trend that was not 
initially predicted. Participants with secure attachment style scored 
significantly lower on interdependent identification than participants with 
dismissive-avoidant attachment styles. This result implies that dismissive-
avoidant individuals would generally prefer less close, exchange based 
relationships with other group members that allow identification without 
sacrificing self-interests and perception of similarity between members.  

It should be noted here that this study employed a single self-report 
measure of adult attachment style in which attachment style was assessed as 
a categorical rather than continuous variable. Given that this research only 
looked at general patterns of adult attachment as predictors of types of 
identification, this approach served well for the specific purpose of this 
investigation. However, it is recommended that researchers who are 
interested in more complex interactions between attachment style and type 
of ingroup identification use combined sets of measures (e.g. attachment 
interviews, q-sort assessments, questionnaires and rating scales). 

SUMMARY 
The theoretical framework of this study was based on the distinction 

between different types of ingroup identification and their expected different 
interactions with individuals’ relationships attachment style. The results 
demonstrated a stable pattern of distinctions between centrality, social, 
communal, and interdependent identification. Most important, however, each 
of the investigated four types of ingroup identification appeared to vary 
independently as a function of attachment style, showing that particular 
prototypic attachment styles are associated with an increase in only certain 
types of identification. These findings supported the idea that relationship 
attachment style has an important effect on people’s identification with social 
groups and can serve as a predictor of preferred types of ingroup identity.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА АКУШЕРО-
ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА 

Емил Ковачев, Диана Димитрова, Илко Бакърджиев 
Резюме: При практикуването на лекарската професия, емпатията изисква от 
лекуващия определена зрелост, търпение и контрол на импулсивността. 
Цел: Целта на настоящото проучване е да се анализират психологическите 
аспекти на комуникация и емпатия в работата на здравния мениджър като цяло, и 
в частност отношенията между акушер-гинеколога и неговите пациентки, както и 
методите за тяхното усъвършенстване с цел подобряване на лекарската практика. 
Материал и методи: Проведено е проучване чрез писмена анкета (check-list) при 38 
акушер-гинеколози от СБАГАЛ-ВАРНА-ЕООД за периода 01.01.2009–01.01.2010 
година. Приложени са следните изследователски методи: контент-анализ, участие 
в наблюдение, описателен анализ, експеримент. 
Резултати: Анализът на емпиричния материал показва, че значителна част от 
анкетираните лекари познават и прилагат в своята практика методите на 
емпатията и комуникацията (50.43%). В същото време група лекари, 
комуникирайки със своите пациентки се стремят само към постигането на 
диагностично-лечебни резултати и пренебрегват или частично познават 
психотерапевтичното значение на самата комуникация и емпатия (30.07%). Част 
от лекарите (19.50%) не познават и не прилагат емпатията в своята практика. 
Заключение: Оценката на резултатите води до извода, че се налага да се работи в 
посока усвояване и усъвършенстване на психологическия подход към пациентите. 
Именно в тази част от анализа се очертава ролята на здравния мениджър в 
повишаване качеството на лекарската комуникация и постигането на едно по-
високо емпатично ниво чрез организиране на дискусии, семинари със специалисти-
психолози и проследяване на последвалите резултати. 
Ключови думи: емпатия, комуникация, акушерство и гинекология. 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS  
OF THE GYNECOLOGICAL PRACTICE 

Emil Kovachev, Diana Dimitrova, Ilko Bakardzhiev 
Abstract: Empathy in medical profession requires from the physician maturity, patience 
and control of impulsivity.  
Objective: The objective of this study is to analyze the psychological aspects of 
communication and empathy in health management in general and in gynecologist – 
patient relationship in particular, as well as the methods for their improvement.  
Materials and Methods: A research with a checklist was performed during the period from 
01.01.2009 to 01.01.2010 with 38 gynecologists from SBAGAL-VARNA-EOOD. The 
following methods were used: content analysis, participation in monitoring, descriptive 
analysis, experiment.  
Results: The analysis of the empirical material showed that a significant part of the 
interviewed physicians were familiar with empathy and communication and applied them in 
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their practice (50.43%). At the same time, there was a group of doctors who aimed only 
diagnostic and therapeutic results and ignored or partially recognized the 
psychotherapeutic importance of communication and empathy (30.07%). A part of the 
physicians (19.50%) were not aware of empathy and therefore did not practice it.  
Conclusion: Evaluation of results leads to the conclusion that it is necessary to acquire 
and improve a psychological approach to patients. This part of the study delineates the role 
of the health manager in improving the quality of the medical profession and in achieving a 
higher empathy level by organizing discussions and seminars with professional 
psychologists and studying the subsequent results.  
Key words: empathy, communication, obstetrics and gynecology. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Приложните аспекти на медицинската психология са от особено 

значение за упражняването на лекарската професия и в частност 
професията на лекаря-гинеколог(9).  

От комуникационните способности на лекаря зависят 
установяването на доверие у пациентката, обмяната на пълна и точна 
информация (1).  

Емпатията представлява способност да се разбира и прониква в 
света на другия човек, а също така и да му се предава съответното 
разбиране (8).  

Eмпатията е комуникативен навик и е полезен начин за 
професионално присъствие, начин за професионален контакт с 
пациентите, вътрешния живот на които е сложен и многообразен 
(12,14).  

Общуването между лекаря и пациентката преминава както на 
вербално, така и на невербално ниво, като се отделя особено внимание 
на невербалните средства за общуване, например движенията на 
тялото. Чрез тях се създават максимално доверителни отношения (2,4).  

Визуалното възприемане на информацията е дори по-важно за 
пациента, от колкото слуховото, тъй като голяма част от информацията 
човекът получава чрез своето зрение. 

Невербалното възприемане на информацията представлява 
около 55% от общото възприятие. Голяма част от невербалната 
информация се предава незабележимо за самите нас. Пациентките са 
много раними при проявата на невербално предадено неуважение. Към 
средствата на невербално предадената информация се отнасят 
мимиката, жестовете, докосването, смехът, плачът и външните 
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фактори като дрехи, чистота, фон, цветове, знаци. Най-голямо 
значение има погледът (15).  

Повърхностнaта анамнеза, необмислените въпроси, 
фамилиарността при общуването, обиждат пациента и намаляват 
авторитета на лекаря (10).  

Работата на гинеколозите е свързана с най-интимните страни от 
живота на хората и е необходимо поддържане на стриктни граници в 
отношенията пациент/лекар. При немалко жени самото посещение при 
АГ-специалист вече е свързано с известно смущение, понякога и страх, 
още повече, ако е във връзка с особени обстоятелства (нежелана 
бременност, първи преглед, страх от лекарите изобщо, полово 
престъпление). Първото посещение при гинеколога, особено в 
пубертета, обикновено е свързано с неудобство от предстоящия 
гинекологичен преглед, както и от други съпътстващи аспекти (млад 
гинеколог, придружаващи роднини и партньор).  

Понякога в присъствието на роднини или партньор, девойката е 
възможно да даде неточна и невярна информация, както и да скрие 
голяма част от информацията. Затова се налага в дадени случаи 
придружаващите лица да напуснат кабинета. Комуникацията протича 
трудно и гинекологът трябва да се държи приятелски и дружелюбно с 
цел отпадане на защитните бариери и спечелване на доверието на 
пациентката.  

Съвременните научни и технически постижения поставят нови и 
специфични дилеми пред акушеро-гинекологичната практика. Пример 
са асистираните репродуктивни технологии (IVF), които се прилагат за 
лечение на стерилитета и често са единствената възможност за успешна 
бременност.  Тук могат да възникнат множество психологически, 
правни, етични и религиозни проблеми, особено при използване на 
някои техники като донорство на яйцеклетки, ембриони или сурогатна 
бременност. Бременността е много чувствителен период в психическия 
живот на жената. Тя може да бъде разглеждана като кризисна ситуация, 
която може способства за развитието на личността, но може и да бъде 
съпроводена с невротични разстройства (13). В много АГ-болници 
първоначално се създава стресова за пациентката обстановка, а след 
това раждането преминава без да се отчита емоционалното и 
психологическо състояние на жената. Спокойната отпускаща 
обстановка, присъствието на любимия човек има голямо значение за 
нормалното протичане на раждането (5,11). 
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Неблагоприятно психическо въздействие може да окаже 
спонтанния аборт. Появяват се симптоми на скърбене (тъга, загуба на 
апетит, разстройства на съня), а също и интензивни прояви на 
враждебност към медицинския персонал, чувство на завист към майките 
и бременните жени, самоупреци, депресия, напрежение в партньорските 
отношения. Чувството за невъзвратима загуба може да предизвика 
опасения у жената, че и следваща бременност ще завърши с аборт.  

Много по-сложна е ситуацията при аборт по желание на млади 
жени, особено ако тази бременност е първа. Според българските 
закони всяка жена има право самостоятелно да решава въпроса за 
майчинството. Разбира се, лекарят е длъжен да предупреди 
пациентката за възможните усложнения от изкуствения аборт. Голяма 
част от психическите усложнения в подобни случаи могат смело да 
бъдат отнесени към ятрогениите. Често, някои гинеколози смятат за 
свой дълг не просто да предупредят младата жена за възможните 
последствия от аборта, но основателно да я изплашат и дори унизят. 
Най-страшната заплаха в такива случаи е последващият стерилитет. 

Думата на гинеколога оказва силно сугестивно въздействие 
върху пациентката. Страхът от безплодие, възникнал след подобна 
“възпитателна” беседа, може да се запази много дълго.  

Не трябва да се забравя, че във функциите на лекаря влиза 
психологическа поддръжка на пациента, а не обсъждане на неговите 
морални устои (3,6). Недопустим е психологическия натиск върху 
пациента. Визуализира се голямото значение на комуникацията и 
емпатията в акушеро-гинекологичната практика  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Проучени са параметрите на емпатично поведение на 38- 

гинеколози от Специализираната болница по Акушерство и 
Гинекология-Варна (СБАГАЛ – ВАРНА – ЕООД - Проф. д-р Д. 
Стаматов). 

 Границите на изследването обхващат 01.01.2009- 01.01.2010 
година.  

При изследването са приложени следните изследователски 
методи: контент-анализ, участие в наблюдение, описателен анализ, 
експеримент. 
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Изследването е осъществено по метода на 
полустандартизираното интервю – анкета. Направеното изследване, 
въз основа на събрания статистически материал, дава възможност да се 
направи обобщение относно нивото и обхвата на прилагането на 
емпатията в практиката и общуването на лекарите, след което да бъдат 
направени съответните изводи и препоръки. 

Приложеният в изследнето check-list (анкетна карта) позволява 
да бъде събран необходимия материал. За целта анкетната карта се 
попълва от съответния гинеколог и се разчита на неговата себеоценка и 
съпричастност към проблема. При попълването му, всеки въпрос 
предполага три възможни отговора. Отговорите на анкетираните са 
аранжирани в отделни графики. 

В check-list-а е изрично указано, че целта на изследването е 
подобряване на качеството на обслужването в СБАГАЛ-ВАРНА-
ЕООД и комуникацията с пациентите, чрез прилагането на методите на 
емпатията.  

За да бъде достоверна получената информация, анкетата беше 
проведена полуанонимно. Анкетираните не бяха задължени да 
посочват своите имена и заемани длъжности в СБАГАЛ-ВАРНА-
ЕООД, като задължително посочваха само своята възраст и трудов 
стаж. Провеждането на анкетата беше предварително съгласувано с 
ръководството. 

РЕЗУЛТАТИ 
Въпрос № 1. Поздравявате ли своята пациентка  

преди започване на прегледа? 

 
Графика № 1. 

61% 

26% 

13% 0% Да.Задължително 

Смятам, че е задължително, 
но понякога съм притеснен 
с времето и пропускам 

Пристъпвам директно към 
професионалните въпроси 
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Въпрос № 2. Интересувате ли се от общото състояние  
и настроение на пациента? 

Графика 2. 

Въпрос № 3. Интересувате ли се от личните проблеми на пациентите ? 

Графика 3. 

 

Въпрос № 4. Отговаряте ли на въпроси свързани с вашата личност ? 

 
Графика 4. 

39% 

40% 

21% 
0% Да.Това ми помага за 

установяването на 
добър контакт. 
Понякога, ако имам 
достатъчно време 

Не.Това си проличава 
по време на разговора 

26% 

45% 

29% 

Да.Това спомага за 
установяване на контакт с 
болния и доверие към мен 
лично 

Не.Моят личен живот не 
трябва да касае пациентите 

Само в определени граници, 
по моя преценка 

40% 

13% 

47% 

Да.Необходимо ми е за да 
установя по - добър контакт 

Не. Личните проблеми трябва 
да се решават от конкретната 
личност.Аз съм само лекар-
гинеколог 

Понякога.За да изясня дали са 
свързани с конкретното 
заболяване 
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Въпрос № 5. Смятате ли, че пациентката трябва да изпитва пълно 
доверие към вас, за да бъде успешна вашата терапия? 

Графика 5. 
 

Въпрос № 6. Стараете ли се да откриете какво друго вълнува или 
притеснява пациентката, извън конкретния гинекологичен проблем? 

Графика 6. 
 

Въпрос № 7. Ако пациентката има проблем с описанието на своите 
чувства или болки, предлагате ли й да се изрази метафорично  

или чрез алегории? 

Графика 7. 

63% 11% 

26% 

Да.Това е задължително.Иначе 
тя просто няма да сподели 
всички свои проблеми и няма да 
изпълмява моите препоръки 
Не.Терапията и лекарствата имат 
своя ефект, независимо от моята 
личност 

В известна степен, но затова е 
достатъчен фактът, че аз съм 
лекар и специалист 

63% 

16% 

21% 

Да.За мен е много важно да познавам 
общото състояние и общата 
информираност на пациентката 
Не.Тя сама трябва да потърси странична 
литература или друг вид информация по 
останалите си проблеми 
Само, ако тя попита 

45% 
24% 

31% 

Да.Сам предлагам на пациентите си да 
опишат своето състояние или болки, чрез 
сравнения или метафори.Така по-точно 
откривам какво чувстват 
Никога.Тя е тази, която трябва да опише 
точно и конкретно какво чувства.В противен 
случай моята диагноза може да бъде 
погрешна 
Понякога, когато пациентката се затруднява в 
описанието на конкретния случай.Не я 
прекъсвам и се старая да разтълкувам сам 
казаното 
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Въпрос № 8. Как постъпвате когато пациентка твърди, че няма нужда 
от вагинален преглед и желае само ехографско изследване? 

Графика 8. 
 
 

Въпрос 9. Различен ли е вашият подход в зависимост от възрастта на 
пациентките – млади, зрели жени и възрастни? 

Графика 9. 
 
 

Въпрос № 10. Абсолютно винаги ли спазвате лекарската тайна? 

Графика 10. 
 

50% 

39% 

11% 

Когато е необходимо се старая да 
опровергая нейния страх и я убеждавам в 
необходимостта.Старая се да бъда особено 
внимателен 
Щом като не желае -не настоявам, дори и да 
съм убеден в необходимото.Провеждам 
само видеозон, въпреки че не ми е 
достатъчно за изготвянето на диагноза 
Тя има право да решава как да бъде 
прегледана.Отказвам лекарско заключение 

50% 

18% 

32% 
Да.Всяка възраст си има 
свои особености и носи 
своята психологическа 
нагласа 
Не.Всички пациенти са 
еднакви за мен 

Имам специално отношение 
към девойките, които идват 
за пръв път при гинеколог 

62% 11% 

27% 
Да.При всички обстоятелства 

Не винаги.Само при особени 
случаи 

Позволявам си да обсъждам 
някои проблеми с мои колеги и 
смятам, че в това няма нищо лошо 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Анализът на емпиричния материал показа, че значителна част 

от анкетираните лекари познават и прилагат в своята практика 
методите на емпатията и комуникацията (50,43%).  

В същото време група лекари, комуникирайки със своите 
пациентки се стремят само към постигането на диагностично-лечебни 
резултати и пренебрегват или частично познават психотерапевтичното 
значение на самата комуникация и емпатия (30,07%). Част от лекарите 
(19,50%) не познават и не прилагат емпатията в своята практика 
(Графика № 11) 

Графика 11. 
 

Медикът трябва да помни, че освен оценяващ, той е и оценяван, 
пациентите също правят оценки на обслужващия ги персонал – от 
първата до последната среща, както и за създаваната им битова 
обстановка.  

Това, което е определящо при изграждането на тази оценка, е 
начинът на комуникиране и психологическото въздействие, което 
оказва медицинският персонал върху пациента (3,7). 

Много важен елемент от работата на лекаря-гинеколог е 
умението му да минимизира потенциалните етични конфликти по 
време на комуникацията с пациента. По време на дискусията с 
пациента гинекологът трябва да спазва автономията на пациентката, да 

да

частично

не
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запазва лекарска тайна за получената информация, дори и тя да бъде 
социално и обществено неприемлива. 

Ако пациентките имат пълно доверие към своя гинеколог, те ще 
споделят цялата информация за съществуващия проблем, ще изложат 
чувства, мисли и емоции, понякога интимни детайли от своя сексуален 
живот. Всичко това ще подпомогне изграждането на диагностичния 
процес, но от друга страна възниква психологическа отговорност върху 
лекаря да опази споделената информация.  

Развитието на българското общество навлезе в етап, през който 
подобни изследвания са все по-необходими за развиване и обогатяване 
на медицинското обслужване, особено откакто България е член на ЕС 
всички усилия трябва да са насочени към подобряване на качеството 
на извършваните медицински услуги. 

Високият авторитет на лекаря и на самото медицинско 
заведение като цяло се постигат само тогава, когато медицинските 
работници са не само добри специалисти, но и успешно съблюдават 
принципите на комуникацията, емпатията, етиката и знаят как да 
осъществят жив и продуктивен контакт със своите пациенти. 
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МЛАДИ АВТОРИ: 

ТРЕВОЖНОСТ И ЗАВИСИМОСТ КЪМ ВЕЩЕСТВА: 
ПРИЧИНА, КОМОРБИДНОСТ ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЕ? 

Петър Вълков 
Резюме: Тревожните разстройства често съпътстват зависимостта към един или 
друг вид психоактивни вещества. Целта на тази статия е да се изследва, от какъв 
тип е връзката между тревожността и зависимостта към вещества. Така, 
резултатите на едни изследвания посочват, че тревожните разстройства се 
явяват предиктор за зависимост към вещества и предшестват самата зависимост. 
Според други изследвания, връзката е противоположна, в посока психоактивно 
вещество – тревожност, като тревожността е следствие от хронична 
злоупотреба с вещества. Съгласно третия обяснителен модел, между 
тревожността и зависимостта към вещества няма причинна връзка, но и двете 
разстройства са повлияни от някакъв „трети” фактор. Накрая, авторът 
препоръчва изследванията на връзката между тревожността и зависимостта към 
психоактивни вещества допълнително да се разширят, за да бъдат по-ефективни 
превенцията и лечението на тези разстройства.  

ANXIETY AND SUBSTANCE ADDICTION DISORDER: CAUSE, 
COMORBIDITY OR CONSEQUENCE? 

Petar Valkov 
Abstract: Anxiety disorders often co-occur with substance addiction disorders. The goal of 
this article is to examine the type of the relationship between anxiety and substance addiction 
disorder. A few research results show that anxiety disorders are predictors of substance 
addiction. According to another authors, however, relationship of these two disorders is the 
opposite: anxiety is somewhat a consequence of substance use. A third explanatory model 
suppose that the relationship between anxiety disorders and substance addiction disorder is 
not causal, but rather both disorders are caused by a third variable. In conclusion, author 
suggests to expand the research on the relationship between anxiety and substance addiction 
in order to improve prevention and treatment of these two disorders. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
През последните години се наблюдава растящ интерес и 

многобройни доказателства за наличието на връзка между тревожните 
разстройства и разстройства, свързани с употреба на вещества (Kushner 
et al., 2000; Regier et al., 1990; Merikangas et al., 1998a). Няколко 
клинични изследвания сочат, че около 40% от хората със зависимост 
към психоактивни вещества са прекарали тревожни разстройства в 
живота си, а около 50% са имали депресивни състояния (Isabelle Roy, 
цитат по Richard Denis, Jean-Louis Senon, 1999). Според Грант и съавт., 
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тревожните разстройства могат да бъдат диагностицирани при 25 % от 
всички хора с алкохолна зависимост и при 43 % от хората със 
зависимост към наркотици (Grant, et. al, 2004). 

По-ранните обяснения на двойна диагноза понякога са 
отреждали първостепенна роля на емоционалните разстройства, а на 
зависимостта към вещества второстепенна роля ( Quitkin, Rifkin, 
Kaplan, & Klein, 1972), или пък са смятали разстройствата, свързани 
със зависимостта като първични, а емоционалните разстройства като 
вторични, т.е. като следствие от злоупотребата с вещества (Aronson & 
Craig, 1986). Съвременните изследователи (напр. Blume, Schmaling, и 
Marlatt, 2000; Kushner и съавт., 2000), разглеждат двойната диагноза 
като взаимно влияние и взаимодействие между поведение, свързано с 
употреба на вещества и психологически симптоми.  

Изследванията на връзката между тези две разстройства обаче 
често се оказва трудна за изследователите задача. Един от факторите, 
които възпрепятстват по-доброто изследване на връзката между 
разстройствата, свързани с употреба на вещества и тревожните 
разстройства е диагнозата. Диагнозата на тревожните разстройства 
сред злоупотребяващи с вещества е усложнена поради факта, че много 
от симптомите на интоксикацията и на абстинентния синдром се 
припокриват със симптомите на тревожните разстройства.  

Въпреки наличните трудности, в специализираната литература 
са известни поне три различни видове аргументи, доказващи връзката 
между тревожните разстройства и разстройствата, свързани с употреба 
на вещества.  

Първо, данните от клинични проучвания показват по-висок от 
очаквания процент на разстройства, свързани с употреба на вещества 
при пациенти, страдащи от тревожни разстройства (Kushner et al., 2000; 
Perugi et al., 2002).  

Второ, данните от епидемиологични изследвания сред 
възрастни последователно сочат, че съществува значима връзка между 
тревожните разстройства и по-високия риск от разстройства, свързани 
с употребата на вещества (Schuckit et al., 1995; Kessler et al., 1996; 
Merikangas et al., 1998b; Kandel et al., 1999). Например, Regier и съавт. 
(1998) установяват, че тревожните разстройства са свързани със 
значително повишен риск от развитие на зависимост към вещества, 
дори след като се отстранят други, оказващи влияние фактори, като 
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различия в социално - демографски характеристики и съпътстващи 
афективни разстройства. 

Трето, няколко предишни доклади са документирали връзка 
между специфични разстройства, свързани с употребата на вещества 
(например, тютюнопушенето) и повишен риск от специфични 
тревожни разстройства (напр. паническо разстройство, агорафобия) 
сред младите хора (Kandel et al., 1997; Sonntag et al., 2000; Johnson et 
al., 2000). Следователно, симптомите на психични разстройства, като 
депресия, тревожност и психоза са по-скоро правило, отколкото 
изключение при пациенти, злоупотребяващи с психоактивни вещества.  

Тревожността е чест симптом при лица, злоупотребяващи с 
вещества; среща се както в момента на интоксикация, така и при 
абстиненция. Следователно, е много важно да се направят обширни 
изследвания, за да се установи как тези фактори се влияят помежду си. 
Например, тревожните разстройства се асоциират с злоупотребата с 
алкохол или с употребата на опиоиди и обратно (Martins et al., 2011; 
Regier et al., 1990).  

Идентифицирането на тревожността е от решаващо значение, 
тъй като тя може да има сериозен негативен ефект върху способността 
на някой да се включи в лечението и като цяло предполага по-лоша 
прогноза при кокаинова и опиоидна зависимост (Book и др, 2009; 
Lejuez и др, 2008).  

Тревожността е често срещан симптом при хора с вредна 
употреба, злоупотреба и зависимост към алкохол. Алкохолът често се 
използва за самолечение (self-medication) от много хора, страдащи от 
тревожни разстройства, особено от социална тревожност (Regier и др., 
1990) и посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Социалната 
фобия в случая се характеризира със страх от критично отношение от 
страна на други хора, водещ до избягване на социални контакти (F40.1, 
МКБ-10).  

Някои изследвания са установили, че ако се лекува 
коморбидната тревожност, настъпва подобрение и в употребата на 
психоактивни вещества (например Fals-Stewart и Schafer, 1992; 
Tollefson и др, 1992); въпреки че други изследователи не са открили 
подобен ефект върху употребата на вещества (например Bowen и др, 
2000; Schade и др, 2005; Тhomas и др, 2008). 
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Идеята, че поведението и симптомите, свързани с употребата на 
психоактивни вещества и тревожните разстройства взаимно си оказват 
влияние, допринася за по-доброто разбиране на развитието и 
протичането на тези два вида разстройства.  

ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ 

Разстройства, свързани с употреба на вещества 
Дефинициите на разстройствата, свързани с употреба на 

вещества през последните двадесет години претърпяха различни 
промени. Днес тези дефиниции достигнаха определено ниво на 
международно признание и приемане (поне) от научните и 
медицински/клинични общности. Тези общоприети определения се 
отнасят до разграничаване на различни видове разстройства, свързани 
с употребата на вещества, включително специфични симптоми и 
„класически признаци” на увреждания, свързани с проблематична 
употреба на вещества. 

Разстройствата, свързани с употреба на вещества включват 
широк спектър от различни по тежест и клинични прояви психични и 
поведенчески разстройства, развитието на които винаги е свързано с 
употребата на едно или повече психоактивни вещества (предписани 
или непредписани от лекар). Тези разстройства отговарят на 
критериите на МКБ-10, класифицирани с кодове F10-F19. 

Съгласно Международната класификация на болестите (МКБ-
10), зависимостта може да се диагностицира само, ако три или повече 
от следните показатели са били заедно налице по някое време през 
последните 12 месеца: 

силно желание или чувство на вътрешна принуда да се приемат 
психоактивни вещества; 

затруднен контрол върху приема на психоактивното вещество 
по отношение началото, края или нивото на употреба; 

физиологично състояние на абстиненция при прекъсване или 
намаляване употребата на веществото, което се проявява с типичния за 
веществото абстинентен синдром или употреба на същото или сродно 
вещество с цел облекчаване или премахване на абстинетните 
симптоми; 
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данни за повишен толеранс, като нужда от по-високи дози за 
постигане на ефект, който първоначално се е постигал с по-ниски дози;  

прогресивно отпадане на алтернативни удоволствия и интереси, 
поради употребата на психоактивното вещество; нужда от повече 
време за доставяне или употреба на веществото и за възстановяване от 
ефектите му; 

продължаване на употребата, въпреки наличието на очевидни 
вредни последици. 

Съществена особеност за диагностициране на зависимост е или 
наличието на данни за приемане на психоактивни вещества, или на 
желание за тяхната употреба. Субективното осъзнаване на принудата 
да се приемат психоактивни вещества се наблюдава най-често по време 
на опитите да се прекрати или намали употребата им. Това 
диагностично изискване изключва, например, хирургични пациенти, на 
които се дават опиати за облекчаване на болки и които могат да 
покажат белези на абстинентно състояние при спиране на лекарствата, 
но които нямат желание да продължат тяхното вземане. 

Употреба, вредна употреба и злоупотреба 
В Диагностичния и статистически наръчник на психичните 

болести, четвърто издание (DSM-IV) се разглеждат три различни по 
тежест категории на употреба на вещества: употреба, злоупотреба и 
зависимост.  

Употребата е приемане на психоактивна субстанция в 
неголямо количество и непродължителен период от време. Приемането 
на веществото обикновено е мотивирано от любопитство, желание за 
подражание, забавление. В определението на понятието употреба 
акцентът е върху количеството (неголямо) и продължителността 
(непродължителен период от време). Могат да бъдат разраничени 
няколко вида употреба:  

експериментална - целта е да се провери ефекта от 
веществото;  

ситуационна - приемането на дрога става при определен повод 
или ситуация: на събиране с приятели, преди изпит и др.;  

интензифицирана - търсят се поводи за приемане на дрога - в 
неголеми количества, но сравнително често;  
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компулсивна - желанието за приемане на дрога е силно, 
неовладимо, приемането обаче продължава да бъде в неголеми 
количества и не често (по Т. Станкушев, "Наркомании", 1998). 

Злоупотребата е неразумна употреба, която „води до реални 
или потенциално опасни последъци, но в крайна сметка човекът е 
способен да контролира процеса на употреба” (Калчев, 2008, с.22). За 
разлика от зависимостта, критериите за злоупотреба не включват 
толеранс и абстиненция, нито компулсивна употреба, а само вредните 
последъци от повтарящата се употреба (пак там).  

В МКБ-10 вместо злоупотреба се използва терминът „вредна 
употреба”, като акцентът е върху увреждане на соматичното 
(заразяване с хепатит след венозна апликация на психоактивни 
вещества) или психичното здраве (например епизоди на депресивно 
разстройство като последица от тежко пиене). Фактът, че употребата 
на дадено вещество е довело до негативни социални последъци 
(семейни конфликти, насилие, загуба на работа) сам по себе си не е 
достатъчен за диагностициране на „вредна употреба”. В сравнение с 
МКБ-10, критериите на DSM-IV за злоупотреба са ориентирани по-
скоро към социалните последъци: отсъствия от работа, бягства от час, 
изключване от училище, занемаряване на домашните задължения, 
арести, конфликти, като включват и по-опасни за здравето прояви – 
участия в сбивания, шофиране в нетрезво състояние и др. (Калчев, 
2008, с.20). 

Коморбидност 
В областта на зависимостите към вещества, под коморбидност 

се разбира „едновременно наличие при една и съща личност на едно 
или повече психични разстройства с едно или повече разстройства, 
свързани със зависимост към вещества за определен период от време, 
например, за една година или през целия живот”. 

В специализираните центрове по психично здраве, понятието 
коморбидност често се заменя с по-тесния по смисъл термин „двойна 
диагноза”: „едновременно наличие на разстройство, свързано със 
зависимост към вещества и шизофрения или друго психотично 
разстройство” (Hall, W. и съавт., 2009).  

Коморбидните психични разстройства и разстройствата, 
свързани с употреба на вещества може да възникнат едновременно или 
последователно. Едновременната коморбидност се случва, когато две 
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или повече разстройства са налице, по едно и също време, като 
например шизофрения и алкохолна зависимост. Последващата 
коморбидност е налице, когато разстройствата се проявяват в различни 
моменти от живота на човека по начин, по който могат или не могат да 
бъдат причинно свързани един с друг. Сложността на коморбидността 
между разстройствата, свързани с употребата на вещества и 
психичните разстройства продължава да бъде сериозно 
предизвикателство за клиницистите и изследователите. 

Тревожност 
Тревожността е чувство на напрежение, притеснение и страх за 

нещо лошо, което се е случило или което може да се случи. 
Определено ниво на тревожност може да бъде нормално, дори може да 
има позитивна (адаптивна) функция. Все пак, когато чувството на 
тревожност нараства и започва да оказва негативно влияние върху 
всекидневното функциониране на човека (лично, социално, 
професионално) или има отрицателно въздействие върху хората около 
него, тогава то се превръща в разстройство.  

Според МКБ-10 и DSM-IV, към тревожните разстройства се 
отнасят: 

Фобийни тревожни разстройства 
Паническо разстройство (страхова невроза); 
Генерализирана тревожност; 
Обсесивно-компулсивно разстройство (натраплива невроза) 
Посттравматично стрессово разстройство 

Тревожността, ако не се лекува, може да доведе до 
допълнителни емоционални разстройства и до злоупотреба с 
психоактивни вещества (Velting et. al, 2004). 

Тревожност като черта и като състояние 
Концептуалното разграничение между тревожността като 

преходно емоционално състояние (Т-състояние) и като относително 
стабилна личностна черта (Т-черта) е въведно за първи път от R. Cattel 
(цит. по Стоева, Т. 2001). Разграниченито на състояние-черта при 
изследване на феномена тревожност експлицитно се признава от 
редица други автори, като C. Izard и R. Lazarus (пак там). 
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Тъй като личностните черти и психичните състояния отразяват 
различни типове психологически конструкти, важно е да бъдат 
разгледани концептуалните различия между тях, с оглед изясняването 
на тревожността като черта на личността. Психичните състояния 
съществуват в определен момент от времето и имат специфичен 
интензитет. Те имат преходен характер, но може да се возобновят при 
наличие на подходящи стимули. Психичните състояния продължават 
съществуването си толкова дълго, колкото продуциращите ги условия 
са налице.  

За разлика от преходната същност на психичните състояния, 
личностните черти могат да бъдат характеризирани като относително 
трайни индивидуални различия да се възприема света по определен 
начин, със склонност да се реагира по един консистентен начин с 
предсказуема регулярност. Като психологическо понятие, личностната 
черта има характеристиките на „категория от конструкция”, която R. 
Campbell нарича „придобити поведенчески предразположения” (R. 
Campbell, 1984) 

C. Spielberger, от своя страна, разглежда отношението между 
психичното състояние и личностната черта по аналогия с отношението 
между кинетичната и потенциалната енергия във физиката. 
Психичното състояние подобно на кинетичната енергия е процес 
(реакция), разгръщащ се в определено време и с определено ниво на 
интензивност. Личностната черта, както и потенциалната енергия, 
показва различие в силата на латентното предразположение за 
разгръщане на определен тип реакция (C. Spielberger, 1972). Това 
означава, че колкото по-силна е конкретната личностна черта, толкова 
по-голяма е вероятността даден индивид да преживее емоционалното 
състояние, което съответства на тази черта.  

Така, тревожността като състояние (Т-състояние) е преходно 
емоционално състояние което варира по интензитет и флуктуира във 
времето. Това състояние се характеризира със субективни, осъзнато 
възприети усещания за напрежение и възбуда, чието ниво е особено 
високо в ситуации, възприемани като заплашващи. 

От своя страна, тревожността като черта (Т-черта) се отнася до 
относително стабилни индивидуални различия, в готовността на човека 
да реагира с тревожност, да се възприема широк обхват от стимулни 
ситуации като опасни или представляващи заплаха и да отговаря на 
подобни заплахи с реакции на Т-състояния. Личностите с Т-черта 
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възприемат голям брой обективно незаплашващи ситуации като опасни, 
което отразява трайна тенденция към тревожно реагиране на стимули, 
които потенциално не представляват сериозен източник на опасност. 
Има емпирични данни, показващи, че когато е на лице действителна 
заплаха, хората реагират с тревога, но тази реакция е по-силна при 
онези, за които тревожността е личностна черта (Стоева, Т., 2001).  

Тревожността като черта на личността е включена в 
Международната класификация на болестите (МКБ-10) като Тревожна 
(избягваща контакти) личност (F60.6). Този вид личностно 
разстройство се характеризира с чувство за напрежение и опасения, 
несигурност и малоценност. Налице е траен копнеж да бъде обичан и 
приет, свръхчувствителност към другите и тенденция да се избягват 
определен вид дейности поради навика да се преувеличават 
потенциалните опасности или рискове на всекидневието. 

На този етап е установено, че в допълнение към честата 
коморбидност с другите тревожни разстройства, тревожните 
(избягващи контакти) личностни разстройства често са придружавани 
и от разстройства, свързани с употребата на вещества (Alden и съавт., 
2002). 

ПРИЧИНА, КОМОРБИДНОСТ ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЕ? 
Няколко мащабни изследвания доказват наличието на връзката 

между употреба на вещества и психични разстройства (Kessler et al., 
1996; Merikangas et al., 1998; Swendsen and Merikangas, 2000). Тъй като 
силата на тази връзка е по-голяма от една „случайна” връзка, 
необходимо е да се изследват нейните причини. 

Понастоящем съществуват 3 основни възгледа за връзката 
между тревожните разстройства и разстройствата, свързани със 
зависимост към вещества (e.g., Kushner, Abrams, & Borchardt, 2000). 
Единият от тях се отнася до т.нар. „хипотеза на самолечение” - ‘‘self-
medication hypothesis’’(Mirin & Weiss, 1991; Quitkin, Rifkin, Kaplan, & 
Klein, 1972). Съгласно този възглед, причинно-следствената връзка 
между тревожните разстройства и разстройствата, свързани с употреба 
на вещества се крие в употребата от индивида на алкохол и/или 
наркотици, за да облекчи тревожните симптоми. Например, 
стимулантите могат да намалят задръжките и да повишат увереността 
в себе си, докато веществата със седативен ефект могат да намалят 
чувството на напрежение или на гняв. Съгласно тази хипотеза, 
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тревожността предшества употребата на вещества и се явява причина 
(или една от причините) за тяхната употреба. 

Противоположният възглед приема, че самата употреба на 
вещества води до поява на тревожни разстройства. По този начин, 
употреба на вещества може да съдейства за началото на тревожни 
симптоми, като „биопсихосоциални последствия от хроничната 
употреба на вещества” (George, Nutt, Dwyer, & Linnoila, 1990).  

Последният възглед предполага споделена етиология или трето 
възможно обяснение. Според привържениците на този възглед, няма 
никаква причинна връзка между употребата на вещества и тревожните 
разстройства. По-скоро тези две са повлияни от някакъв трети фактор, 
като например, генетична предразположеност (McGue, 1994; 
Merikangas &Gelernter, 1990; Noyes, Clancy, Crowe, Hoenk, & Slymen, 
1978). Така, Merikangas, Stevens, and Fenton (1996) предполагат, че 
генетичните фактори, биологични и небиологични, свързани със 
средата рискови фактори и/или пренатални средови фактори могат да 
предразположат индивида и за двете разстройства (тревожни 
разстройства и разстройства, свързани с употреба на вещества).  

По-долу, в обзорен план са представени всяка от тези трите 
хипотези.  

Тревожността като причина за зависимост към вещества 
Съгласно този модел, наличието на тревожно разстройство 

причинява, или най-малкото, улеснява появата на зависимостта. 
Симптомите, свързани с настроението, тревожността и контрола върху 
импулсите може да предхожда злоупотребата с вещества и да 
представлява специфичен рисков фактор за зависимост. Дори при 
отсъствие на психиатрична диагноза, специфични психологически 
уязвимости могат да послужат за основа за развитие на разстройства, 
свързани с употреба на вещества, оказващи влияние върху желанието 
да се опита дрогата. Търсене на усещания, импулсивност, хипертимен 
или циклотимен темперамент – всички те са смятани за предпоставка 
за последващо зависимо поведение и зависимост към психоактивни 
вещества (Placidi et al., 1998; Maremmani et al., 2003; Gerra et al., 2004; 
Akiskal et al., 2005,a,b). 

Връзката между зависимостта и предразположената личност и 
чертите на темперамента може отчасти да има генетична основа. 
Изследвания на семейства и близнаци показват, че генетичния принос 
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за разстройствата, свързани с употреба на вещества варира между 30-
60% (Reich et al., 1998; Kendler et al., 2000; Kreek et al., 2005). 
Необходимо е да се уточни, че това, което се унаследява е не самата 
зависимост, но предразполагащите фактори, които правят личността 
по-уязвима към дадено разстройство. 

Идеята за тревожността като причина за появата на зависимост 
към вещества получава голяма подкрепа от т.нар. „хипотеза на 
самолечението” (self medication hypothesis), според която 
преживяването на тревожни симптоми води до употреба на 
психоактивни вещества за облекчаване на тези симптоми. Обикновено 
под „самолечение” се разбира „употреба на алкохол или други 
психоактивни вещества с цел да се намали тревожността”, което 
включва или не тези с текуща диагноза „разстройство, свързано с 
употреба на вещества”.  

Съгласно тази хипотеза, каузалната връзка протича от 
тревожните разстройства към разстройствата, свързани с употребата на 
вещества, защото хората са склонни да употребяват алкохол и/или 
дрога, за да облекчат тревожните симптоми. Например, стимулантите 
могат да намалят задръжките и да увеличат увереността, а веществата 
със седативен ефект могат да намалят чувствата на напрежение и гняв.  

Този обяснителен модел допуска, че връзката между 
тревожните разстройства и разстройствата, свързани с употреба на 
вещества остава същата, дори когато се вземат предвид други, 
съпътстващи фактори. Сред хората, употребяващи вещества с цел 
самолечение, Bolton и съавт, (2006) са установили също и някои 
интересни полови различия: жените са по-малко склонни да се 
„самолекуват”, а повечето хора, които употребяват алкохол и 
наркотици с цел самолечение са мъже. 

Единият от проблемите при тази хипотеза е, че самолечението 
най-често е изследвано сред хората в клиника. Това може да ограничи 
възможностите за генерализиране на откритията върху останалата част 
от населението, тъй като пациентите в клиниките са като цяло с по-
тежка симптоматика. Така, в сравнително неотдавнашни изследвания с 
национално представителна извадка, Bolton, Cox, Clara and Sareen 
(2006) са установили, че нивата на самолечение при тревожните 
разстройства варират между 7.9% за социална фобия до 35% за 
генерализирано тревожно разстройство - нива, значително по-ниски от 
докладваните чрез изследвания на хора в клинична ситуация. Пред 
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специалистите по психично здраве остава нелесната изследователска 
задача да разширят експерименталната извадка, която да включва 
различни категории хора, които се намират както в клиники за лечение 
на зависимости, така и извън клиничната среда. 

Тревожността като последствие от употреба на вещества 
Според този модел на обяснение, разстройствата, свързани с 

употреба на вещества отключват други психични разстройства, едно от 
които може да бъде патологична тревожност. По-конкретно, в резултат 
на физиологичните ефекти от употребата на психиактивни вещества, в 
допълнение към социалните процеси, хората, често злоупотребяващи с 
вещества, развиват повишена уязвимост към тревожни разстройства. 

Така, на базата на клинични наблюдения, Deacon и Valentiner 
(2000) установяват, че употребата на кокаин от лица, предразположени 
към тревожни разстройства може да предизвика появата на разгърнато 
тревожно разстройство, в частност паническо разстройство. В съгласие 
с хипотезата за самолечение, този обяснителен модел също 
предполага, че връзката между тревожните разстройства и 
разстройствата, свързани с употреба на вещества продължава да е 
налице, дори когато се вземат предвид други, съпътстващи фактори. 

Тревожността като коморбидност 
Съгласно третия обяснетелен модел, основните причини за 

разстройствата, свързани с употреба на вещества и други психични 
разстройства могат да бъдат едни и същи. Наличието на положителна 
връзка между двете разстройства означава, че между тях има 
корелация, но не всеки път, когато има корелация между две 
разстройства, е налице каузална връзка. Съгласно тази хипотеза, 
връзката между тревожните разстройства и разстройствата, свързани с 
употреба на вещества не е каузална и възниква, защото тези две 
разстройства споделят общи, или корелационни, причинни фактори. 
Тази гледна точка се подкрепя до известна степен от изследвания , 
които предполагат, че двете разстройства на тревожност и употреба на 
вещества се срещат по-често сред тези, които са в неравностойно 
положение, с проблемно и дисфункционално детство (Johnson et al., 
2000; Molnar et al., 2001). Следователно, може да се предположи, че 
връзката между тревожни разстройства и разстройствата, свързани с 
употреба на вещества се дължи до голяма степен или изцяло на 
корелацията или припокриването на процесите и рисковите фактори, 
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причиняващи тези две разстройства. Съгласно това обяснение, 
тревожни разстройства и разстройствата, свързани с употреба на 
вещества няма да имат никаква връзка, ако се вземат под внимание 
други, общи и корелационни фактори, асоциирани с тези разстройства. 

Тази хипотеза намира своята подкрепа в изследванията на 
Merikangas, Stevens, and Fenton (1996), които допускат, че генетичните 
фактори, биологични и небиологични рискови фактори от 
обкръжението и/или пренатални средови фактори могат да 
предразположат хората към двете разстройства (тревожно и свързано 
със зависимост разстройство). Тези рискови фактори могат да бъдат 
отделни или в комбинация (Kendler K.S. и съавт., 1993; Silberg J. 2003): 

• Генетични уязвимости. Генетичните фактори могат да направят 
личността податлива на зависимости и други психични 
разстройства или да доведат до по-голям риск от второ 
психично разстройство, след като първото вече е възникнало. 

• Натрупване на социални отключващи механизми. Стресът, 
травмите (физическо или сексуално насилие), ранна сексуална 
активност, слаба успеваемост в училището, семейна среда, 
бедност и присъствието на психоактивни вещества от ранна 
възраст са честите фактори, които може да доведат до 
зависимост и други психични разстройства (Reinherz и съавт., 
2000). 

• Засягане на едни и същи мозъчни дялове. Например, мозъчните 
дялове, които са отговорни за удоволствието и стреса са 
засегнати от веществата на злоупотреба, но в тях могат да се 
открият нарушения и при пациенти, които имат несъмнени 
психични разстройства. 

ОБСЪЖДАНЕ 
Резултатите от цитираните дотук изследвания предоставят 

достатъчно доказателства за това, че при лечение на разстройства, 
свързани с употреба на вещества, трябва също да се вземат предвид 
тревожните и депресивните разстройства, често съпътстващи 
зависимостите. Тези резултати подчертават нуждата всеки лекуващ се 
зависим да бъде изследван за наличие или отсъствие на редица 
психични разстройства. Освен това, тези резултати навеждат на 
мисълта, че лечението на депресивни и тревожни разстройства не 
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трябва да бъде спирано при зависимите хората, когато се намират в 
ремисия, предполагайки, че тези разстройства са следствие от 
интоксикацията или от абстинентен синдром. Ако не се лекуват, тези 
емоционални разстройства водят до рецидив и дори могат да се окажат 
фатални, както се случва при самоубийствата на бивши зависими с 
нелекувана тежка, самостоятелно прояваваща се депресия.  

Направеният анализ на различните хипотези и резултатите от 
изследванията върху връзката на тревожността и зависимостта към 
веществата позволяват да се направят следните изводи и препоръки: 

Необходимо е в бъдеще да се направят по-обширни 
епидемиологични изследвания на връзката между разстройствата, 
свързани с употребата на психоактивни вещества и тревожните 
разстройства; 

Необходимо е да се направят повече изследвания, включващи 
близнаци, с цел да се проследи степента на генетичния и средовия 
принос за коморбидността; 

Препоръчително е да се направят по-прецизни оценки на 
въздействието на лечението при лица с коморбидни състояния на 
зависимост към вещества и други психични разстройства; 

Необходимо е разработването на нови подходи за 
диагностициране и терапия на коморбидни състояния на тревожност и 
зависимост към психоактивни вещества;  

В прагматичен план силно препоръчително двете разстройства 
(тревожност и зависимост) да се лекуват едновременно, макар че 
подобренията при едното разстройство не предполага задължително 
подобрение за другото разстройство.  
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(В актуализацията на регистъра са включени само членовете  

с внесен чл. внос за 2013 г.) 
Фамилия: Име: Град: Личен код 

BG-RP: 
Адамов Красимир Плевен 1097 
Александров Иван Варна 1084 
Александрова Богдана София 0003 
Александрова Пенка София 1031 
Александрова-
Караманова 

Анна София 0002 

Алексиева Емилия София 0007 
Алексиева Яна София 0878 
Ананиева-Бенова Йорданка Бургас 0009 
Ангелов Веселин Карлово 0011 
Ангелова Димитрина Злати трап/Пловдив 0013 
Ангелова Дора Благоевград 1231 
Ангелова Елица Падеш/Благоевград 1112 
Ангелова Мариана Пловдив 1082 
Ангелова Младенка Русе 0014 
Ангелова Полина София 1311 
Ангушева Недялка Гоце Делчев 0769 
Андонова Татяна София 0793 
Андреева Анжела София 0017 
Андреева Людмила София 0018 
Антонов Георги София 0858 
Апостолова Диана Поморие 0020 
Асенова Иванка Благоевград 0883 
Аспарухова Галина София 0025 
Атанасов Вълчо Варна 1237 
Атанасов Никола София 0028 
Атанасова Анета София 0029 
Атанасова Гергана Елин Пелин/София 1119 
Атанасова Красимира София 0439 
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Атанасова Петя София 0031 
Баев Орлин София 0032 
Бакалов Пламен Бургас 0036 
Бакалова Диана София 0037 
Балканска Полина София 0038 
Балтаджиева Йонка Бургас 0039 
Банова  Донка Варна 0735 
Батева Магдалена Петрич 1232 
Бахчеванова Райна Бургас 0044 
Белчева Лора София 0049 
Бенеков Валери Русе 1024 
Бербенлиева Златина Бургас 0886 
Благоева Василка Пловдив 0897 
Благоева Диана Велико Търново 0050 
Божилов Димитър София 1092 
Божинова Добринка София 0879 
Божинова Лора София 1272 
Божинова Румяна София 0055 
Божкова Десислава София 1252 
Бозгунов Кирил София 1094 
Бораджиева Елена Велико Търново 0063 
Босаков Васил Пловдив 0065 
Бостанджиев Румен София 0066 
Ботинова Силвия Варна 1013 
Бранева Инна София 0067 
Бранкова Десислава Монтана 1019 
Бриклер Татяна София 0943 
Бужева Лора Сандански 1186 
Бумбарова Валя Димитровград 0070 
Бучкуджиева Венета Шумен 0071 
Ванев Пламен София 0940 
Вардева Радосвета Бургас 0888 
Василева Десислава Бургас 0077 
Василева Жасмин Чикаго 1093 
Василева Маргарита Пловдив 0915 
Василева Янка Русе 0080 
Василева-Вълова Мария София 0079 
Василева-Найденова Ралица Тетевен 1263 
Везнева Милена София 1202 
Великова-Цонкова Биляна Бургас 0083 
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Велинова Анелия Кюстендил 1189 
Велкова Десимира София 0088 
Велчева Рени София 0089 
Винчева Нели Пловдив 0920 
Витанова Надежда София 0092 
Владикова Мария София 1273 
Владимирова Анелия Русе 1206 
Владимирова Велина Варна 0095 
Владимирова Фанка Пловдив 0928 
Власакиева Дониела Бургас 1255 
Воденичарова Екатерина Ямбол 0096 
Врачовска Маргарита София 0805 
Вълков Петър София 1227 
Вълкова Мариана Стара Загора 1274 
Вълова Марина София 0101 
Вълчев Валентин Варна 0982 
Вълчева-Стефанова Петя Тетевен 0103 
Вътова Весела София 0104 
Гаврилова-Делчева Надя София 0106 
Гаджанова Русана София 0107 
Гайдаров Калин София 0108 
Галеа Весела София 1257 
Ганева Зорница София 0110 
Ганчева -
Александрова 

Ана София 1167 

Ганчевска  Румяна София 0942 
Ганчевски Бойко София 0113 
Генчева Радостина Стара Загора 1228 
Георгиев Велин София 0118 
Георгиев Димитър Б. Варна 0119 
Георгиев Димитър Г. Русе 1130 
Георгиев Димитър П. Враца 0120 
Георгиев Михаил София 0123 
Георгиева Дарина Бургас 1220  
Георгиева Десислава София 0656 
Георгиева Ивайла София 0999 
Георгиева Кристина Карнобат 1208 
Георгиева Марияна  Банско 0130 
Георгиева Марияна К. Карнобат 1121 
Георгиева Милена Русе 1265 
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Георгиева Росица Г. София 1191 
Георгиева Росица Х. София 0133 
Георгиева Светла Твърдица/Сливен 1221 
Георгиева Светлана София 0134 
Георгиева Стоянка Ихтиман 1253 
Георгиева Христина София 1275 
Георгиева Яна София 0136 
Георгиева-Величкова Нели Смолян 0132 
Герасимова Яна Русе 0138 
Герганов Енчо София 0139 
Гергов Теодор Благоевград 1276 
Герджикова Севдалина Шумен 0142 
Герчева Валентина Етрополе 1111 
Герчева Галя Варна 0145 
Гецова Маргарита Силистра 1011 
Горанов Илчо Варна 0733 
Грибова Людмила София 1555 
Григорова Наталия София 1308 
Грозданова Галена Стара Загора 0808 
Грозева Таня София 1277 
Гудева Полина София 0157 
Гушлева Сирма Варна 1239 
Гълъбова Нина Пловдив 0158 
Далева Донка Казанлък 1278 
Дамянова Емилия Варна 1266 
Дандовска Ивелина Русе 0825 
Данова Тинка Ловеч 0162 
Даскалова Даниела Благоевград 1147 
Даскалова Десислава Пловдив 0901 
Дерешева Меглена Варна 1236 
Джонгова-Крумова Мария София 1179 
Джонджорова Ани Стара Загора 0849 
Джонев Сава София 0170 
Дилова Валерия София 0173 
Дилова Маргарита София 0174 
Димитров Васил София 0176 
Димитров Добромир Стара Загора 0180 
Димитров Иван София 0182 
Димитров Павел Стара Загора 0183 
Димитров Пламен София 0184 
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Димитров Светозар Бургас 0185 
Димитрова Боряна Пловдив 1058 
Димитрова Диана Варна 1279 
Димитрова Евелина Пловдив 0905 
Димитрова Ивелина Х. Варна 1218 
Димитрова Калина Добрич 0788 
Димитрова Людмила Своге 0954 
Димитрова Мария Асеновград 0195 
Димитрова Мария В. Пловдив 1249 
Димитрова Милена Бургас 0196 
Димитрова Олга Пловдив 0923 
Димитрова Ралица София 1035 
Димитрова Светлана П. София 1258 
Димова Деана Русе 1143 
Димова Ирина София 1201 
Добрев Добромир Г. Дългопол/Варна 1138 
Добрева-Христова Дияна София 1306 
Дойчева Динка Бургас 0203 
Дончева Лилия София 1280 
Досева Натали София 0209 
Драганова Антония Пловдив 0895 
Дуганов Любен Бургас 1099 
Дудина Анелиа София 1188 
Дянкова Диана Варна 0755 
Епитропова Елка Пловдив 1053 
Еюбова Севджихан Шумен 0945 
Жекова Милена София 1077 
Жекова Татяна Русе 0220 
Желязкова Димитрина Бургас 0221 
Желязкова Елена Свиленград 0222 
Желязкова Радославка Плевен 0743 
Заберска  Юлия София 0422 
Загорска  Евгения Попинци/Пазарджик 0225 
Занев Светослав София 0722 
Зарбова Бисерка София 0227 
Зафирова Диана Пловдив 1052 
Захариева Анастасия Пловдив 1267 
Захариева Иванка Димитровград 0229 
Захариева Райна София 0230 
Здравчев Здравко Бургас 0778 
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Зиновиева Ирина София 0234 
Златанова Виолета Стара Загора 0841 
Златанова Невена София 1166 
Златев Николай София 0966 
Златинова Елеонора София 0236 
Зографова Йоланда София 0237 
Иванов Иван В. София 1209 
Иванов Иван К. София 1122 
Иванов Стойко София 0244 
Иванова Вероника Варна 0246 
Иванова Десислава Благоевград 1116 
Иванова Детелина София 1281 
Иванова Елена Пловдив 0903 
Иванова Елиза София 1129 
Иванова Ирина Ловеч 1050 
Иванова Красимира Стара Загора 1029 
Иванова Мария Варна 1223 
Иванова Силвия София 1282 
Игаренска-Нешевска Мариета Пловдив 0263 
Игов Иван София 0266 
Илева Юлия Свиленград 1072 
Илиев Владимир Плевен 0739 
Илиев Илиян Плевен 0885 
Илиев Найден Вършец 0220 
Илиева Анелия Плевен 0738 
Илиева Катерина София 0269 
Илиева Снежана София 0271 
Илиева Хенриета София 0272 
Йовчев Димчо Бургас 0275 
Йонова Венелина Оряхово/Враца 1248 
Йорданов Никола София 0278 
Йорданов Христо Сандански 1182 
Йорданова Красимира Попово 1229 
Йорданова Лидия Варна 0816 
Йорданова Мария София 0285 
Йорданова Саша София 1131 
Йорданова-Иванова Диляна София 1173 
Йотова Ивелина Плевен 1136 
Калдерон-Георгиева Светослава Варна 0293 
Калинова Илияна Пловдив 0909 
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Калинова Невена Пловдив 0919 
Калнева Дафинка Пловдив 0294 
Калчев Пламен София 0295 
Калчева Стойка София 0296 
Каменова Деница Стара Загора 0850 
Камчева Станимира Несебър/Бургас 0887 
Карабельова Соня София 0304 
Караджова Десислава Варна 1185 
Каражекова Таня Хасково 1310 
Караиванова Мариела Шумен 1226 
Карайончев Теодор София 0306 
Каракашева Емилия София 1177 
Кардашева Антонина София 0390 
Кенарева Милена Русе 0312 
Кендалова-Петрова Гълъбина Варна 1271 
Керелска Анелия София 0313 
Керчева Венелина Бургас 0315 
Кирчева Райна Хасково 1309 
Кирякова Доротея Пловдив 0902 
Кирякова Ирина София 0944 
Киякова Красимира София 0704 
Клеменюк Нина София 1064 
Ковачева Светломира Пловдив 0321 
Козарева Елена Пловдив 1144 
Койчев Огнян Пловдив 0324 
Кокаланова Анета Бургас 1254 
Колева Жанета Стара Загора 0325 
Колева Златка Чирпан 0326 
Колева Красимира Стара Загора 1283 
Колчева Надя София 0331 
Кольова Надя София 1026 
Коралов Методи София 1090 
Косев Искро София 1284 
Косева Димка Стара Загора 1285 
Костова Ангелина Варна 1224 
Костова Златомира Пловдив 0336 
Коцева Ани София 1051 
Коцева Деяна София 1286 
Коцева Нина Пловдив 1073 
Крумов Емилиян София 0965 
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Крумова-Пешева Румяна София 0341 
Кръстев Александър Плевен 0808 
Кръстева Кристина Шумен 1269 
Кузманска Жулиета Благоевград 1245 
Кулева Красимира Русе 0346 
Кунчев Кирил Брегово/Видин 0762 
Кунчева Галина Плевен 1307 
Куртев Симеон София 1287 
Кърджилова Емилия София 0350 
Кюркчийска Деница Гърция 1234 
Лазарова Красимира Стара Загора 0353 
Лазарова Любка София 0354 
Лазарова Павлина Шумен 0355 
Латунова Ана Кърджали 0358 
Лесева Елица София 1154 
Лешина Силвия София 1247 
Мавродиев Стоил Благоевград 0365 
Маклаков Генадий София 1110 
Маламова Людмила София 0369 
Манова Милена София 0373 
Маноилова Инна София 1207 
Манолова Илина Русе 0985 
Манчева Елеонора Пловдив 1057 
Манчева Русанка Благоевград 0374 
Марина-Калинчекова Елена София 1203 
Маринова Мариана Русе 1251 
Маринова Ралица Плевен 1241 
Марков Красимир Шумен 1086 
Маркова-Петрова Дарина Варна 0378 
Марчева Петя Велико Търново 1030 
Масалджиева Радка Пловдив 0381 
Матанова Ваня София 0382 
Матеева Надя София 0385 
Махлелиев Атанас София 1250 
Мацанова Ирина София 1233 
Менашка Данка Бургас 0387 
Методиева Цветанка Бобов дол 1006 
Милотинова Теодора София 1243 
Минев Милен Стара Загора 0852 
Минчев  Милчо Велико Търново 0881 
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Минчева Елена Асеновград 1102 
Мирчев Асен София 1288 
Мирчева Милена София 0403 
Мирчева-Димитрова Камелия Стара Загора 0405 
Митев Антон Ямбол 1022 
Митев Филип Хасково 0420 
Митева Искра София 1115 
Митевска-Енчева Майяна София 1200 
Миткова- 
Шайковакарова 

Елза София 1289 

Михайлова Бригита София 1015 
Михайлова Виолета София 1032 
Михайлова Мариела София 1217 
Михайлова Росица Пловдив 0874 
Михалкова Станка София 0412 
Михова Елена Русе 1290 
Михова Златка София 0414 
Мишева-Алексова Цвета София 0415 
Момчилова Мая Казанлък 0799 
Монов Христо София 0419 
Мутафова Мария Благоевград 0421 
Найденова Александра Бургас 0424 
Нанова-Христова Ралица София 1291 
Наследникова Рада София 1095 
Начева Соня София 0428 
Недев Найден Русе 1062 
Недева-Белчева Валентина Бургас 0730 
Неделчев  Неделчо Павликени 0430 
Неделчева Веселина Бургас 0431 
Недин Стою София 0433 
Недков Кирил Варна 1133 
Ненова Анжелина София 0437 
Нецова Лидия Русе 1230 
Никова Диана Варна 1238 
Николаева Кристина София 0441 
Николов Минчо Стара Загора 1292 
Николов Николай София 0447 
Николова Евелина Австралия 1107 
Николова Елена София 0450 
Николова Илина Пловдив 0908 
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Николова Красимира София 1160 
Николова Надежда София 0947 
Осман Неше Варна 1240 
Павлов Иван София 0456 
Павлов Павел Добрич 0814 
Павурджиева Катерина Велико Търново 1100 
Панчев Венцислав София 1293 
Парушева Гергана Бургас 0463 
Паунова Галя Велико Търново 1124 
Пеева Диляна Бургас 1205 
Пейчева Илиана Стара Загора 0842 
Пейчева Мария Добрич/София 0466 
Пейчева Станислава София 0867 
Пенов емил София 1305 
Пентова Ева София 0468 
Пенчева Елена София 0470 
Пенчева Елиана София 0471 
Пенчева Искрена Русе 0472 
Петков  Александър София 1037 
Петков Иво София 0983 
Петкова Елка София 0482 
Петкова Златица Стара Загора 0851 
Петкова Павлина София 0485 
Петкова Петя Стара Загора 1214 
Петкова Силвия София 1025 
Петкова Цветелина София 1204 
Петров Камен Цюрих/Швейцария 0489 
Петрова Анета Плевен 0810 
Петрова Донка София 0494 
Петрова Иванка Шумен 0978 
Петрова Илияна Бургас 0937 
Петрова Светла София 1256 
Петрова-Матиня Райна Сандански 1181 
Пехливанян Даниела Бургас 1096 
Пожарлиев Александър София 0508 
Политова Галина Пловдив 0728 
Попиванов Иво София 0510 
Попова Станислава Пловдив 1159 
Попова Стефанка Казанлък 1260 
Попова Юлия София 0515 
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Праматарова Гергана София 1294 
Предова Татяна София 0953 
Проданов Михаил Бургас 0517 
Първанова Елена Плевен 1151 
Райков Христо Варна 0525 
Райчева Маргарита София 0526 
Рангелова Анелия Плевен 0737 
Рандев Панайот София 0528 
Рачев Румен София 0530 
Рашева Анета София 1126 
Рибагина Анелия Пловдив 0892 
Рогашка Мая Варна 1295 
Роглева Галина София 0205 
Русева Бистра Смолян 0534 
Савова Нели Стара загора 0746 
Сентова Мария София 0540 
Серафимова Петя Пловдив 1017 
Силгиджиян Хайгануш София 0541 
Симеонов Андрей София 0542 
Симеонов Румен София 1070 
Симеонова-
Григорова 

Надя София 1010 

Славова Десислава София 1296 
Славова Евелина Пловдив 0975 
Славчева Донка Златица 0544 
Славчева-Андонова Гергана Пловдив 0546 
Славчов Борислав София 0547 
Соколова Лиляна София 1297 
Спасова Емилия София 0552 
Ставрева Милена Русе 1170 
Стаматова Мария Гоце Делчев 0797 
Стаматова Пламена Бургас 1150 
Станев Димо Нова загора 0555 
Станков Георги Хасково 0556 
Станчева Блага София 0557 
Станчева Десислава Варна 1021 
Стефанов Людмил София 1216 
Стефанова Ивелина Варна 1264 
Стефанова Маргарита София 0560 
Стефанова Петя Асеновград 1298 
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Стефанова Росица Казанлък 0562 
Стефанова Стоянка Бургас 0984 
Стоева Ирена Стара Загора 1187 
Стоева Теодора София 0565 
Стоицова Толя София 0567 
Стойчева Катя София 0569 
Стойчева Нина Пловдив 1046 
Стойчева Петя Пловдив 0571 
Стоянов Валери Варна 0729 
Стоянова Румяна София 1117 
Стоянова Станислава Костенец 0577 
Стоянова Цветанка Варна 0578 
Страхилов Боян София 0579 
Сукманджиева Диана София 1270 
Таманова Цвета София 1063 
Танковски Йордан София 0584 
Таслакова Доста Пазарджик 1161 
Татарова Марина Пловдив 0917 
Тачева Снежина София 0588 
Темникова Жулиета София 0589 
Тенева-Георгиева Иванка София 0590 
Тилева Лазарина Бургас 1261 
Тилов Борис Пловдив 0896 
Тихова Емилия София 1142 
Тодоров Ангел Плевен 1137 
Тодоров Йордан Плевен 0756 
Тодоров Тодор София 0594 
Тодорова Габриела София 1299 
Тодорова Галина Варна 1145 
Тодорова Здравка Бургас 1049 
Тодорова Ирина София 0597 
Тодорова Красимира Шумен 0598 
Тодорова Мариета Пловдив 0599 
Тодорова Рубина Видин 0600 
Тодорова Светла Смолян 0601 
Тодорова Янка Разград 1225 
Томов Георги София 0603 
Топич Антония Пловдив 0894 
Топова Даниела Смолян 0608 
Тошева Иванка София 0610 
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Тошева-Мазнева Мими Пловдив 1158 
Трайкова Ирина Герман/София 0612 
Трендафилова Надя Стара Загора 1300 
Тръпчева Лиляна София 1265 
Узунова Валентина Варна 0794 
Узунова Васка София 0618 
Узунова Толя Смолян 1039 
Фенерова Димитрина София 0621 
Ферчева Анита София 0969 
Форева Гергана Пловдив 0899 
Френкева Милена София 0623 
Ханчева Камелия София 0628 
Хараланова Пенка Търговище 0782 
Харлова Красимира Пловдив 0913 
Хлебарова Боряна София 1262 
Христов Христо София 0632 
Христова Албена Плевен 0634 
Христова Антоанета София 0536 
Христова Диляна Сливен 1048 
Христова  Кристина София 0640 
Христова Маргарита Русе 1303 
Христова Румяна Лондон/Англия 1139 
Христова Светлана София 1123 
Христова Яблена София 0642 
Христова-Славчева Евдокия София 0637 
Хубенова Цветанка София 0643 
Цветкова Диана София 0712 
Цветкова Ива София 0973 
Цветкова Силвия Плевен 0655 
Ценков Бойко София 1244 
Ценова Бистра София 0658 
Цифудин Антон Вълчедръм/Монтана 0659 
Цолова Белла София 1210 
Цукова Емилия София 1259 
Чакалова Милена Русе 1028 
Чешмеджиева Петя Русе 0670 
Чилева Анина София 0671 
Чинчева Стефка София 1190 
Чиренска Галина София 0869 
Чобанова Рая София 1304 



Българско списание по психология, 2013, бр. 1-4 
230 

Чорбаджийска Кремена Русе 0407 
Шамлу Алекс София 1235 
Шишкова Антоанета Пловдив 1162 
Шмит Мариана Габрово 1141 
Щерева Диана София 1268 
Щетинска Стоянка  Бургас 0680 
Щетински Димитър София 0681 
Щрос Анжела Русе 0682 
Янакиев Юрий Пловдив 0957 
Янев Дамян Бургас 0685 
Янев Светозар Бургас 0687 
Янева Анелия София 1192 
Янева Красимира София 1301 
Янева-Дамянова Ирина София 0688 
Янева-Илиева Елена Варна 1067 
Янкова Катя Бургас 1184 
Янкова Наташа София 0692 
Янкулова Йоана София 0693 
Янчев Бойко Плевен 1242 
Янчева Биляна Благоевград 1302 
Янчева Татяна София 0695 
Янчелова Иванка Пловдив 0696 

 



 

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА: 
„ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ НА БЪЛГАРИЯ - 2013” 

 

По повод 40-та годишнина от създаването на Българско 
списание по психология Дружеството на психолозите в България 
покани психолозите и студентите по психология да вземат участие в 
Националния конкурс за есе на тема: „Психологически портрет на 
България - 2013”. До заключителната фаза на конкурса журито 
допусна есетата на следните автори: 

• Александра Ваклинова 
• Елизабета Овчарова 
• Кирил Курукювлиев 
• Ирена Йорданова 
• Ирина Кирякова 
• Мая Златева 
• Мими Димитрова 
• Нивелина Василева 
• Нубар Пилибосян 
• Пламен Минчев 
• Полина Дончева 
• Ралица Василева 
• Стела Каспарова 
• Тихомира Николова 

Есетата на тези 14 автори бяха представени за преглед и 
класиране от жури, съставено от членове на Управителния съвет на 
ДПБ и Редакционната колегия на Българско списание по психология, 
които не участват със свои есета в конкурса. В периода от 3 до 20 

http://psychological.files.wordpress.com/2011/01/ncp2011.jpg
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октомври 2013 г. всички допуснати за участие в конкурса 14 есета бяха 
представени в страницата на Дружеството на психолозите във Фейсбук 
(https://www.facebook.com/BGPsychologists), без да се разкриват 
авторите им. Читателите имаха възможност могат да коментират 
есетата до 25 октомври 2013 г. според свои критерии.  

Журито на конкурса избра пет от есетата получили най-голяма 
подкрепа от членовете на Дружеството на психолозите, които 
изпратиха своите коментари. Класираните на първите 5 места есета са 
публикувани в настоящия юбилеен брой на Българско списание по 
психология. Техни автори са: 

• Ирина Кирякова 
• Мая Златева 
• Пламен Минчев 
• Ралица Василева 
• Тихомира Николова 

По време на Общото събрание на членовете на Дружеството 
на психолозите на 15 ноември 2013 година в София ще бъде обявено 
и кое от 5-те класирани за финала на конкурса есе ще получи и 
паричната награда на конкурса, която е в размер на 500 лева. 

д-р Пламен Димитров 

Председател на Управителния съвет на ДПБ  

 

 

https://www.facebook.com/BGPsychologists


 

НАЦИОНАЛEН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА: 

Психологически портрет на България - 2013 
Тихомира Николова 

Психолог, педагогически съветник 
Пловдив 

На кратко и на пръв поглед портретът на България изглежда 
така - прост. И не случайно още в първото изречение съвсем нарочно и 
символично се сблъскваме с омонимия. Омонимите са думи с еднакъв 
звуков състав, но различни по значение –подобно на хората. Смисълът, 
който влагаме в прост, е несложен и обикновен, но по желание 
читателя може го тълкува и като глупав, непросветен и т.н. За 
глупостта обаче – по-късно. От професионална гледна точка направата 
на подобен портрет изисква систематична и задълбочена 
изследователска работа и богата собствена практика. Едно мащабно 
изследване би било полезно и ще даде акуратна информация, но и без 
такова, можем да направим опит съвсем есеестично да сътворим 
психологически портрет на България. 

Най-логичният въпрос, който изниква пред това своеобразно 
предизвикателство е „ От къде можем да почерпим необходимата 
информация?”. Вероятният или възможен отговор е: състоянието на 
съвременните наука, изкуство, култура, обществен живот и др. Всяка 
една сфера дава своето отражение и оказва своето влияние върху 
психологичния портрет на обществото. Той се дооформя, разбира се и 
от социално-битовите условия, в които съществуват обектите, от 
други местни и международни течения и моди. 

Даваме си сметка, че не е никак лесна задачата да се направи 
подобен портрет, не е леко дори да се нагърбиш с опита за това. В 
литературата ни има блестящи трудове, плод на задълбочена 
изследователска работа, описващи богато и точно психологическия 
портрет на българина. Пример за това са „Бит и душевност на нашия 
народ” на Иван Хаджийски, есетата за българската народопсихология 
на проф. Марко Семов. В тези произведения авторите излагат 
разсъжденията си върху това какви са добродетелите, недостатъците, 
комплексите, особеностите и чертите на характера на нашия народ. 
Освен тях, опити за разкритие на психопортрета на българина можем 
да открием и в творбите на други автори – от възрожденските поети до 



Българско списание по психология, 2013, бр. 1-4 
234 

наши дни. Но не анализът на литературата е обект на настоящето есе. 
Това, което би било по-ценно е да отразим как цялото това 
литературно наследство днес се отразява на формирането на 
психологическия портрет на България. Отговорът? Никак. 

С дълбока тъга констатираме, че България днес не познава 
авторите от вчера. България не съумя да ги прочете, прозре и оцени. 
Може би се надява на нови по-актуални или по-щадящи егото й 
творби, или просто не я интересуват някакви си психологически 
портрети. България нехае. Продължава да се държи инфантилно, по 
детски безгрижно и апатично. Трудоспособното население, това, за 
което се предполага, че е активно, че е основният стълб на икономика в 
момента, израстна белязано от прехода – дума, втръснала се и 
отегчаваща дори малчуганите. Тези хора израстнаха неподготвени за 
живота, объркани и ощетени. Те не бяха възпитани в добродетели, 
защото беше време, в което никой не мислеше за добродетели и сега, 
когато самите те са родители - не знаят в какво да възпитат деца си. 
Неука, отчаяна и ограбена България.  

Хората днес не четат, не пишат, не творят, не мислят, вероятно 
защото не могат. Това са умения, които се възпитават и развиват, а не 
се придобиват. Те изискват много труд и усилия, а както знаем 
България е мързелива и обича „да скатава”. В пространството върлува 
необоснованото схващане, че българският народ е трудолюбив, но за 
съжаление доказателствата за това са малко. Примери за трудолюбие 
се намират все по-трудно. Оставена без контрол и постоянен надзор 
България започва да греши, смело нарушава правилата, не спазва 
сроковете, не работи качествено и прецизно и с всичко това доказва 
своята ленивост.  

Ако разгледаме България като личност, то първо трябва да 
определим степента й на развитие – личностно, емоционално, 
психично, когнитивно. Опитвайки се да го направя, се сещам за филма 
„Странният случай с Бенджамин Бътън”, където главният герой се 
ражда като старец, който с времето започва да младее и умира като 
бебе. Сякаш България се движи по същия начин в обратната посока и 
вместо да съзрява, помъдрява и старее, тя става все по-нехайна, 
безотговорна и зле възпитана. Развитието й дори не е хаотично, то е 
стремглаво обърнато, объркано и патологично. Ако преди столетия 
България е била зряла, грижовна, осъзната, формирала устойчиви 
качества, то днес тя е загубила повечето от всичко това. В 
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психосоциален аспект, стъпвайки на Ериксоновите раазбирания, 
България вероятно преживява криза на идентичността. Тя се 
затруднява да усвои и синтезира поуките от досегашните си 
преживявания, от натрупания отпит, от преодолените кризи. Не умее 
да изгражда нови добродетели - постигането на доверие, автономия, 
воля или трудолюбие. Всичко изглежда безнадеждно, трудно и 
непосилно. Дифузия. 

Смело можем да споменем следните личностни характеристики 
– висок невротизъм - неспокойни, агресивени, възбудими, 
непостоянни, импулсивни хора; песимизъм; завишена самооценка; 
външен локус на контрола и др. Далеч нямаме претенциите, че 
изчерпваме всички, или че споменатите са неопровергуеми. 
Разсъжденията ни се базират на наблюдения върху поведението на 
хората от различни възрасти и прослойки, както и върху сравнение с 
други европейски държави. България е неспокойна, несигурна и 
неуверена. Тя не знае какво ще се случи утре – дали няма да загуби 
работата си, дали ще се вмести в бюджета си, може би ще претърпи 
разочарование от партньора си. България е агресивна и гневна на 
всичко, което й се случва заслужено и незаслужено. Тя е лесно 
възбудима, защото е мобилизирала до краен предел силите си. 
България е непостоянна, защото е изтощена. Тя е песимист. Често се 
надценява, смята, че незаслужено друг обира овациите и наградите, но 
отново се заблуждава в правотото си. България смята, че винаги друг е 
виновен за случващото й се, че тя няма какво да промени и нищо не 
зависи от нея.  

България днес е отчаяна и болна. Спомена за миналото бледнее, 
а тези, които могат да променят бъдещето, предпочитат да са далеч. 
България не трябва да се сърди на тях, а на себе си. Тя не оцени 
жертвата, която останалите да я подкрепят направиха със собствените 
си съдби. Прогнозата? Мрачна. 

Каква беше ползата от опита за направата на този портрет – 
равносметка, насока в изграждането на визия или едно просто есе, 
прочетено от някого и не променило никого, оставяме да реши 
читателя... 
  





 

НАЦИОНАЛEН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА: 

Психологически портрет на България - 2013 
Ралица Василева 

психолог, семеен терапевт 
София 

През лятото на 2013 в България витае особено настроение. 
Особено, защото хората се чудят какво точно се случва. Някои се 
осмеляват да изразяват надеждите си по отношение на пробуждането 
на младите и гражданското общество, други пък с присмех обезценяват 
случващото се като поредната политическа пиеса, режисирана според 
нуждите на властимащите. Не са малко и хората, които се питат какво 
ще донесе това. Дали България ще има стопани? 

България – държава обожавана и мразена, пазена дълбоко в 
сърцето и раздавана на вересия, земя-мечта и поле на разочарованието 
и излъганите надежди. Земята – плодородна и занемарена. Хората – 
интелигенти и прости, богати и бедни, столичани и провинциалисти. 
Разделението може да продължава до безкрай, дори дотам, докъдето 
все още атомната физика не е достигнала. В България се делим по 
много признаци – етнос, пол, политическа принадлежност, 
сексуалност, възраст, родно място, местоживеене, образование, 
университет, родители, марка автомобил, марка мобилен телефон, 
любим отбор. 

По своя смисъл разделението е отделяне - естествен процес, 
който ни помага да формираме своята уникална идентичност сред 
всички хора, като същевременно ни помага да се впишем в по-широкия 
контекст, принадлежейки към определена група. Проблемът обаче е, че 
съжителството между всички фракции на обществото в България се 
оказва непосилно. Целите са еднолични, действията – често 
безсмислени. Ще дам един пример от обикновената прозаична 
действителност... 

В родния ми град имаме градинка пред всеки вход, като всеки 
два входа делят една голяма градинка. Измислен е и доста лесен начин 
на поддръжка – пред своя вход всеки си поддържа градинката. 
Забравих да спомена, че понякога се делим по входове в блоковете. 
Преди няколко години, прибирайки се, установих, че е наложено освен 
негласното разделение и едно съвсем формално – беше сложена малка 
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спретната оградка по средата на градинката. Един бор обаче се беше 
изправил по средата на пътя на оградката и в усилието си да поделят 
пространството по ландшафтните правила оградителите бяха 
присвоили дървото в нашата половина. За цялото ми детство пред този 
блок, този вход и тази градинка през ум не ми беше минавало, че може 
да има ограда. Бях силно потресена от този модерен прийом за 
приватизация на пространството. 

За мое щастие оградата не просъществува след ураганните 
ветрове през зимата, но в мен остана въпросът «Защо? Кому е нужна 
тази ограда?». 

Отговорът обаче не е толкова прост. Може би 
предприемаческият дух на съседа бе взел превес и бе направил най-
доброто възможно в името на целия вход – да ни осигури полагащия се 
дял от градинката. Без да коментирам изобщо възможността природата 
да бъде разделена с човешки маркери, подлагам на силно съмнение 
успешността на разделянето и за чисто административните нужди като 
поливане, плевене, чистене и засаждане. 

Тази безобидна история служи за илюстрация на два много 
важни феномена в българското общество. Първото е, че хубавите неща 
се разграбват бързо и алчно. А второто – че разделението води до 
загуба на същността на нещата. По същия начин нашата градинка и 
нашата България стават единствено по-самотни и обезличени от 
всички разделения, които в умовете ни не могат да се срещнат никъде. 
През допълнението на Гордън Лорънс към теорията за основните 
допускания в обществото може да се каже, че груповостта в България 
става невъзможна, защото човек не изпитва доверие към никого и 
нищо. Затова всеки сам за себе си се опитва да заграби колкото може 
повече, преди другите да са го изпреварили. Идеята за общо не 
същестува, защото тя заплашва да обезправи индивида от правото да се 
ползва от него. Двете основни тенденции в човека – индивидуалност и 
груповост - напълно се противопоставят една на друга, за да се стигне 
до неизбежна загуба на част от себе си. 

Тоталитарното минало на българското общество е задало 
отношението към общото. На първо място, общото се е получило от 
простия сбор на личните владения и имущество на всеки отделен 
човек, отричайки му правото да притежава самостоятелно и повече от 
друг. Притежанието обаче не е едното «имане», то е психологически 
механизъм на идентификация – моят дом, моето семейство, моят 
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занаят, моят хляб. Колективното притежание в социализма се оказва, 
че не само не сплотява хората, но и ги обезличава до степен на 
безпомощност. Изведнъж човек е изправен пред невъзможността да 
осъществява себе си според личен жизнен проект заради 
необходимостта да бъде част от външно определено цяло. Авторството 
над живота е дотолкова фрустрирано, че започва да се преживява като 
ненужно усилие. А когато всички врати са затворени и всички 
прозорци са замъглени, смисълът се превръща във епифеномен на 
съществуването, което предполага слаб интерес към външния свят, 
затвореност в собствените нужди и ниско себеуважение като човешко 
същество. Смисълът ръководи човек през неговия път. Виктор 
Франкъл, изпитал сам на гърба си и видял с очите си нечовешките 
унижения на концентрационните лагери, обяснява запазването на 
достойнството и съзидателността на човек с откриването на смисъл в 
живота. Създателят на логотерапията постулира, че смисълът е по-
силен от логиката. Затова липсата на смисъл претопява всички 
стремления, мечти и цели в една обща безформена маса, която човек 
като Сизиф непрекъснато търкаля по склона на земния си път. 

На второ място, общото твърде трудно може да се консумира 
равномерно. Когато гювечът е на голямата маса, а хората повече, 
отколкото храната, разпределянето не може да бъде справедливо за 
всички. В среда, в която е заплашен да остане гладен обективно или 
субективно, човек е склонен да вижда другите като преки конкуренти. 
А в природата чувството за самота и заплаха винаги оправдава 
средствата за постигане на блага. Дори принципът «на всекиго според 
нуждите» не върши работа, ако очакваш повече за труда си или 
считаш, че можеш да извадиш изгода и без необходимата работа. 

Заради липсата на себеуважение от загубата на смисъл и 
безскрупулността следствие от безпомощност и увереност в 
недобронамереността на другите и до днес по улиците и площадите на 
много градове личи, че общото е ничие. То е изоставено, занемарено, 
олющено от разрушителното време, вечните пререкания между хора 
или институции и неясната отговорност. Има един начин човек да се 
чувства отговорен и той е да припознае нещо за свое и то не 
задължително в материален смисъл. Във всеки друг случай, за да има 
отговорност, трябва да има изрично указан отговорник, по възможност 
«на заплата», защото безвъзмездно работи този, който вярва, че има 
смисъл в труда му. Освен това отговорността предполага наличието на 
относително количесто власт, чрез което човек отговаря за себе си - 
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гради живота си, избира, прави грешки, опитва се да ги поправи, 
събира се с единомишленици, влюбва се и разлюбва хора, идеи, 
идеали. Това не може да се случи в тоталитарен режим, защото властта 
е съсредоточена в тесен кръг от хора и най-вече в лидера. 

Изземването на собствеността, отговорността и авторството над 
живота парализира ума и отнема смелостта за риск и противопоставяне 
пред авторитети. Рутината на мисленето в комбинация с ограничена 
информация, ресурси и възможности за развитие задушава 
инициативността. Затова в рамките на 23 години формална демокрация 
умовете на хората трудно допускат промяната да стане част от 
мисленето им. За разлика от хората, запазили в себе си моралността и 
принципите си, които срещат трудности да прескачат в различни 
режими, добре адаптираните индивиди в рамките на порочната 
система на социализма излизат на преден план, за да се превъплътят в 
новите лидери на демокрацията. Тази добра адаптация в тоталитарен 
режим обаче изисква раболепие, всеотдайност към капризите на 
номенклатурата, готовност за измяна на своите ценности в името на 
издигането в йерархията. Във време на промени именно тези 
характеристики могат да се окажат полезни за пренастройване на нова 
вълна. Пример от българската литература за такъв герой е Вазовият 
Кириак Стефчов, който умело променя възгледите си според 
конюнктурата. Достигането на днешните кириакстефчовци до 
държавнически постове става възможно в контекста на общество с 
отнети възможности за автентична реализация. На пръв поглед 
изглежда сякаш държавническата власт на България не е функция на 
свободен избор, а се предава в следствие на задкулисни интриги и 
предварително уредени сделки. Изборът до такава степен е 
бутафоризиран, че за да се удържи напрежението, се опира до 
бездействие и очакване за спасение. И тъй като лидерството е функция 
на обществото, новите лидери продължават да предлагат старите 
идеали за по-добър живот в модерна опаковка, без да изискват нищо от 
хората, т.е. без да провокират съзидателността и отговорността им. 
Единственото, което се очаква е обществото да остане в търпеливо, 
мълчаливо подчинение. За известно време запазване на стабилността 
на светоусещането е важно за българите и те възлагат всичките си 
надеждите си за по-добър живот върху плещите на политиците, 
вярвайки че те са компетентни за тази дейност. Изборите от така 
наречения Преход са в същността си непрекъснато лутане между 
водачи, на които е безопасно да се гласува доверието и да се предаде 
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кормилото. След история на неизразени обществени емоции на измама 
и унижение, последвани от кастинг за следващия лидер, чувството за 
безсилие и безсмислие се задълбочават. 

Затова във времената, когато властта и отговорността трябва да 
се върнат в ръцете на обществото и да се случи бленуваната 
демокрация, се оказва, че хората се чувстват притиснати от 
непосилната задача да носят истинска морална и законова отговорност 
за частните си дела. Държавата и нейните представители продължават 
да бъдат носители на върховната власт пък макар и под формата на 
лицемерно своеволие. Дългото време на отсъствие на лична 
отговорност у всеки е довела до всеобща заучена безпомощност, която 
макар и мъчителна в дългосрочен план, може да бъде относително 
комфортна за момента. Това е причината една част от хората да се 
самовъзпрепятстват в опитите си да експериметират. Какъв смисъл 
има? Така или иначе всичко става с връзки. Кой ще ме допусне мен? 
Има къде-къде по-големи риби. Единственото, което оставя след себе 
си този процес, е горчивина и гняв, които в крайна сметка водят човек 
до границата – на държавата или на съществуването. 

Дългото затваряне на очите за негативното от безпомощност, 
обида или страх води след себе си сгромолясването на реалността с 
пълна сила, за да напомни, че не можем да я пренебрегваме вечно. 
Това, което човек оставя в периферията на вниманието и дори изцяло 
извън него, погълнат от трудностите на битието, не престава да 
съществува и като неподвижна вода застоява и блатясва. Затова в един 
момент става основния фокус и придобива колосални размери. В 
България това се случва с разграждането на обществения морал, 
проявяваща се в повсеместна корупция, рекет, нерегламентирани 
назначения, фалшиви кредити, укриване на данъци, съмнителни сделки 
и съмнителни модели на поведение, проповядващи съмнителни 
ценности. Заради продължителността на процеса всъщност обществото 
ни днес се намира на ключов етап от възвръщането на автономността 
си като такова – изработването на морал и ценности, които го 
удовлетворяват и служат на всички негови членове. Това е първата 
стъпка от разделянето към събирането на идеи, идеали и доверие. 
Единствено интегрирането на доброто и лошото, на красивото и 
грозното, на доблестта и низостта могат да доведат до истински образ, 
отразяващ многообразието от възможности. 
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Как се вписват обаче днешните събития в тази картина? Хората 
се видяха изправени сякаш за първи път от 20 години насам пред 
истински избор – да имат мнение и да покажат какво е то или да 
продължат да разчитат на по-голямата сила. Намери се причина да се 
тръгне по общ път, пък бил и той незнаен и изпълнен с препятствия. 
Защото именно това е зрелостта – съзнанието за трудностите и 
нуждата от лични усилия да не обезсмисля целта и да не стопира 
мотивацията. Този общ път всъщност не дава готови решения, а отваря 
пространство (в пряк и преносен смисъл) за себеизява и творчество над 
собсвтения живот. Въпросите за реализацията на идеите в 
действителността винаги ще бъдат актуални, но докато няма 
пространството за реализация, идеите умират още в зародиш. В 
удоволствието и облекчението от изразяването на възмущение се 
заражда волята за смисъл и отговорността както да бъдеш себе си, така 
и да бъдеш честен с другите. 

 



 

НАЦИОНАЛEН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА: 

Психологически портрет на България - 2013 
Ирина Кирякова 
психотерапевт 

София 
Първото, което ми изниква е многообразие. Всъщност мисля, че 

тази е най-точната дума, изчерпваща всичко – кратка и ясна, но с 
огромно съдържание.  

България носи много и различни образи в себе си. Вероятно 
всички култури живели по земите ни, всички истории, които са 
изградили българската, всички влияния и белези оставени във времето 
ни правят такива, каквито сме. 

Когато говорим за портрет асоциацията ми е – черти. Черти, 
които изграждат контурите и придават характер на образа. 

Какви сме ние? Сърцати, избухливи, индивидуалисти, хитри, 
грижовни, с чувство за хумор, крайни, социално желателни, ревниви, 
гостоприемни, … Толкова много може да се каже, толкова различни 
проявления имаме, затова избрах дума, която обединява. 

Според мен смисъла на психологическия портрет не е толкова в 
извеждането и откриването на отделните характеристики, а в това да 
осъзнаем какъв е резултатът от тях, как влияе това. Вярвам в 
максимата, че цялото е повече от сумата на неговите части. Затова се 
вълнувам какво означава да сме толкова богати, разностранни, дори 
противоречиви. 

Съчетанието на различия и цветове, многообразието на 
палитрата има две страни – положителна и отрицателна.  

Ще започна с отрицателната. Многообразието може да бъде 
хаос, разпиляване, несигурност, вътрешен конфликт. Понякога хората 
не знаят с какво да се идентифицират! Питат се кои сме ние? Юнаци 
или роби? Горди и достойни или „неразумни юроди“? Славяни или 
прабългари? Най-трудно е да се справим с граничните състояния/в 
психологията това е добре известно на колегите/, а 
народопсихологията ни до голяма степен е нещо такова – гранично 
състояние. Черно и бяло, сила и слабост,борба и смирение, упоритост и 
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инертност? Кое да бъдем, какви сме, всъщност, на кое да вярваме, с кое 
да се идентифицираме? 

Истината е, че сме и двете, но за повечето от нас е трудно да 
осъзнаят единството на полярностите, да приемат, че можем да сме и 
едното и другото, че човекът носи в себе си светлината и мрака 
едновременно. Много високо ниво на осъзнатост е необходимо, за да 
балансираме крайностите в нас. 

Многообразието разклаща идентичността, а ако няма 
идентичност, няма и принадлежност, свързаност. За да се свържа 
истински, дълбоко, отдадено, трябва да знам кой съм – в противен 
случай ще се страхувам, че мога да загубя границите си и облика си, 
сливайки се с другия. Може би поради тази причина толкова трудно се 
обединяваме и работим в екип. 

Народът е казал “Много баби – хилаво дете“ – разкъсваме се 
между различни концепции, ценности, идеи и това ни прави слаби и 
уязвими, на моменти. Объркания човек няма посока, той се лута и 
трудно върви напред. За да знам накъде вървя, трябва да знам от къде 
идвам и къде съм в момента, трябва да имам идентичност. Камъкът си 
тежи на мястото. Темата е много обширна, но мисля, че това е един от 
най-големите ни недостатъци – разпиляването, липсата на 
идентичност. Прави ни неуверени, вечно колебаещи се, трудно 
взимащи решения и съответно блокиращи опита, който е най-големия 
източник на развитието и прогреса.  

А сега за положителната страна на многообразието. Българинът 
е колоритен, внасящ виталност и усещане за движение, именно заради 
многото си и различни цветове.  

Гъвкав, което го прави адаптивен и справящ се с атаките на 
средата и устояващ на промените. Изобретателен и търсещ, затова 
имаме толкова много успехи в най-различни сфери. 

Оцеляващ – в хубавия и жизнеутвърждаващ смисъл на думата. 
Волен и свободолюбив. 

Толерантен и възприемчив към различията, широко скроен, с 
полет във въображението, творчески ориентиран. Българинът е творец, 
каквото и да е призванието му.  
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Най-ценното е огромното сърце, с което сме дарени като нация, 
ние можем да обичаме истински, дълбоко, всеобхватно. Когато следва 
сърцето си народът ни постига чудеса – заедно и по отделно.  

Многообразието в нас е прекрасна основа, свържем ли 
различните образи, подадат ли си ръка един на друг ще владеем силата. 
Казано ни е още в началото – Съединението прави силата! Имаме 
различните части, имаме отделните образи – просто трябва да са в 
единство, а не в противоречие. 

Природата на България е многообразие и точно това я прави 
уникална и толкова красива – защото има всичко, защото обединява 
различията. Планините не са в конфликт с морето и реките, а си 
взаимодействат и захранват взаимно.  

Когато душевността ни последва примера на природата ни, 
може би ще направим нещо голямо – заедно, единни в многообразието 
си, всеки внасящ своята красота в голямата картина и същевременно, 
усещайки свързаността си и единението с другите. Това е срещата на 
свободата и сигурността, такава среща може да роди нещо божествено! 
  





 

НАЦИОНАЛEН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА: 

Психологически портрет на България - 2013 
Пламен Минчев 

психолог, детско-юношеска и училищна психология 
Да се направи психологически портрет на една държава е 

трудна задача, особено ако тази държава е страната, в която е роден и 
израсъл авторът на психологическия портрет. Каква е трудността за 
направата на един такъв портрет, ако този, който го прави е роден и 
израсъл в страната, за която този портрет се отнася? Не е ли всъщност 
това необходимото условие, за да може един такъв портрет да бъде 
реалистичен? Или пък един страничен изследовател би бил по-
безпристрастен в психологически анализ на страната, като човек, който 
стои отстрани и е над политическите и житейските събития, които се 
развиват в нея? Отговора на тези въпроси ще се постарая да дам по-
надолу. В същия момент анализът на дадена страна изисква да имаме 
някакъв критерий за оценка, който да ни позволи да обективираме 
дадения анализ.  

Моят критерий за анализ е понятието за „социалният характер”, 
широко използвано от психоаналитика Ерих Фром. В тази връзка не 
може да не се спомене и приносът на Карл Маркс за формирането на 
мисленето на Фром и концепцията му за социалния характер – един 
незаслужено отхвърлян автор и може би ученият и човекът, към който 
има най-противоречиво отношение в нашата страна. Не е случайно 
това отричане на Маркс, защото изкривяването на идеите му за целите 
на идеологията, както и досадно задължаващото му изучаване по 
времето на комунизма в България, доведоха до неговото отхвърляне в 
зората на демократичните промени.  

Анализът ще се ограничи до определени черти на социалния 
характер на българина, защото описването на цялостния характер би 
изисквало написването на една книга и много допълнителни 
изследвания. Какво е социален характер? Погледнато реално няма 
такова нещо като България, няма такова нещо като държава или 
общество – това са абстракции, думи зад които няма реална 
субстанция. Съществуват сбор от реални хора – българи, роми, турци – 
граждани, но преди всички хора. Хора, които работят на различни 
позиции, едни са мотокаристи, други бизнесмени, трети политици. 
Никой политик не е държавата, никое учреждение не е държавата, нито 
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поотделено, нито заедно. Няма такова нещо като държава в реалния 
смисъл на думата, може да съществува държава като психологическа 
същност или образ, но не и като реалност. Освен това държавата като 
психологическа същност е част от човека, защото той в качеството си 
на субект създава тази психологическа същност в мисленето си. В този 
смисъл държавата не противостои на човека като обект-обект, а е 
продукт на взаимоотношението между реални хора. Тоест имаме 
отношения между живи хора, които влизат в определен тип 
взаимодействия, а не между някакви абстрактни същности, не политик 
и избирател, а човек-човек. Да наречеш някого политик е абстракция, 
етикет, който той получава поради длъжността, която изпълнява. Защо 
„политик” е абстракция? Абстракция е, защото думата „политик” няма 
съдържание, тя не обяснява защо човек е такъв, какъвто е, нито защо 
политикът се държи така, както се държи в политическата си дейност.  

Този принцип е много важен, за да разберем, че 
психологическият портрет на една страна може да се отнася само до 
реални човешки отношения, до отношения, в които хората влизат, а не 
до абстрактни определения за това какъв е един човек или група от 
хора, например политици, полицаи, инженери и така нататък. Както 
казва, Фром, „Не съществува „общество” изобщо, а само конкретни 
социални структури, които функционират по различни, поддаващи се 
на определяне, начини.1” 

Социалният характер, по думите на Фром, е „ядрото на 
структурата на характера, която е обща за повечето членове на 
една и съща култура, в противоположност на индивидуалния характер, 
при който хората, принадлежащи към една и съща култура, се 
различават един от друг”2(курсивът е на Фром) 

Според Фром най-характерните за човека склонности са 
продукт на обществения процес, тоест те се проявяват и засилват при 
определена обществена структура3. Според него човешката природа не 
е предварително обусловена, а плод на обществения живот, който 
стимулира появата на определени склонности и спира появата на 
други. Такива примери, авторът дава за Ренесанса, където у голяма 
част от хората е имало страстна амбиция за слава, която амбиция 
липсва през Средновековието.  

1 Фром, Душевно здравото общество, Изд. Захари Стоянов, 2004, с. 92 
2 Фром, Е., Душевно здравото общество, Изд. Захари Стоянов, 2004, с. 91 
3 Фром, Е., Бягство от свободата, изд Захарий Стоянов, 2001, с. 16 

 

                                                           



Национален конкурс за есе на тема... 
249 

Нека го кажем и с думите на самият Маркс: „В общественото 
производство на своя живот хората влизат в определени, необходими, 
независими от тяхната воля отношения – производствени отношения, 
които отговарят на определено стъпало от развитието на техните 
материални производителни сили. Съвкупността на тези 
производствени отношения образува икономическата структура на 
обществото, реалната база, върху която се издига една правна и 
политическа надстройка и на която отговарят определени форми на 
общественото съзнание. Начинът на производството на материалния 
живот обуславя процеса на социалния, политически и духовния живот 
изобщо. Не съзнанието на хората определя тяхното битие, а, напротив, 
тяхното обществено битие определя съзнанието им.”4  

Формулирайки задачата на социалната психология, Фром ни 
дава посоката и начина по който социалния характер влияе: „Нейната 
задача е не само да покаже как пристрастията, желанията, вълненията 
се променят и развиват в резултат на обществения процес, но също 
така и как човешката енергия, намерила израз в специфични форми, от 
своя страна се превръща в производствена сила и моделира 
обществените процеси (курсив авт.)5. Връзката, която съществува 
между човека и икономическите условия не е едностранна, нито е 
йерархична по своята същност. Човекът е моделиран от 
икономическите условия и посредник в този модел е социалният 
характер, който се явява посредник между човека и икономическите 
условия. За да избегнем неправилни изводи в посока на 
материалистично тълкуване на този процес или на приемането на 
човека като на пасивен субект на икономическите условия искаме да 
кажем, че самите икономически условия също са обусловени от 
развитието на човека. Капитализмът със своята поява не би бил 
възможен, ако човекът не е претърпял вътрешноличностово развитие, 
ако не е бил неговият стремеж все повече и повече да опознава 
природата, да твори и да създава. Икономическата база на капитализма 
се състои в производството на машини, които започват да заместват 
човешкия труд, но тази икономическа база никога не би се появила, 
ако не е човекът, който да създаде тези машини, за да улесни своя 
живот, за да приложи продуктивно своите сили. Така че не може 
безусловно да се твърди, че капитализмът има само отрицателни или 

4 Маркс, К., Критика на политическата икономия, Партиздат, София, 1972, с. 10-11 
5 Фром, Е., Бягство от свободата, изд Захарий Стоянов, 2001, с. 17 
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само положителни черти, независимо от склонностите, които той 
поощрява у човека. В същия момент комунизмът в България не би 
изчезнал, ако икономическите условия, които са съществували, не са 
започнали да се променят. Този процес започва да настъпва в началото 
на 80-те години с поредната икономическа криза и завършва през 1989 
г. със започналата промяна на режима. Тъй като икономическите 
условия се променят много по-бързо от социалния характер, той 
изостава в една значителна степен. Тази „фаза на изместването”, 
термин използван от Фром, за да обозначи този процес може да обясни 
и част от поведението на българите по време на Антимонополните 
протести.  

Част от лозунгите на така наречените Антимонополни протести 
показаха точно това изоставане на социалния характер от 
икономическите условия на развитие („Стига 23 години преход” и 
други). Много от хората днес всъщност живеят психически още в 
комунизма. Факт, който се подкрепя от някои историци, изследователи 
на историята на България: „Системата рухна политически, но оцеля 
психологически, остави дълбоки следи в „опита на народа” и 
изследването на причините за това е важна част от работата на 
историка и една от важните предпоставки за превъзмогването им.”6 
Реално преходът в България в икономически смисъл е завършил, но в 
психологически смисъл не е, защото социалният характер на 
болшинството от хората все още споделя чертите на социалния 
характер, който е съществувал до 1989. Тези черти са още по-силно 
изразени, колкото повече се връщаме назад при по-рано родените. 
Можем с известна доза сигурност да кажем, че появилите се през 
последните години телефонни измами с обаждания на роднини, които 
са катастрофирали или блъснали някого, са успешни, защото са 
насочени именно към това по-старо поколение, което е свикнало да се 
оправя чрез подкупи през комунизма. Това поколение е знаело, че 
даването на пари или дефицитни стоки може да го измъкне от много 
неща, да спаси някого или да му даде предимство при определени 
условия. И тази убеденост е толкова силна, несъзнавана и емоционално 
оправдана, толкова ирационална, че им пречи да осмислят рационално, 
че това е измама, че трябва да проверят дали действително има нещо 

6 Знеполски, И. (ред.), История на Народна република България, Институт за 
изследване на близкото минало, София, 2009, стр. 19 
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такова, преди да предадат и последните си спестявания на някой 
анонимен.  

Мисленето на българина за самия него е съставено от редица 
илюзии, редица полуистини и полулъжи. Това мислене не е просто 
ирационално мислене, а е по-дълбоко, защото в основата му стои 
емоционална матрица. Тази емоционална матрица постоянно го 
захранва с енергия. Мисленето на българина е объркано и ако 
пренесем това обществено мислене в сферата на индивидуалното, ще 
видим колко е изкривено то. Тоест ако оценим общественото мислене, 
така все едно то принадлежи на клиент, който е дошъл на консултация, 
ще можем да разберем по-ясно какъв е смисълът му. Тук трябва да се 
отбележи, че това привнасяне не може да бъде само по себе си, а 
винаги в рамките на някакъв критерий за оценка. Не може всички 
групови процеси да се оценяват от гледна точка на индивидуални 
психични феномени, защото това би било грешка. Някои 
индивидуални психични процеси не протичат по същия начин в 
групите. Например не можем да говорим за съпротива при дадена 
социална група и тази съпротива да изглежда и да бъде същата, 
каквато би била съпротивата на индивида. Връщайки се към казаното 
за изкривеното мислене на българина нека дадем пример за него. В 
един и същи разговор между няколко човека може да чуете да бъде 
изказано мнението, че сме народ с робска психика, който се оставя 
политиците да го мачкат и в същия момент да се каже, че турците са ни 
владели 500 г., гърците 200, после комунизмът и никога не са ни 
победили и смазали, че сме издръжлив народ. Очевидно е, че между 
тези две твърдения има рязко противоречие – от една страна е 
твърдението, че българинът е с робска психика, а от друга, че е със 
силна психика и никой не може да го смачка. Това е само един пример 
за наличието на ирационалност в някои страни на мисленето на 
българина. Да се обяснява този пример с чувство за малоценност не ни 
обяснява обаче наличието на самото чувство. Обяснението, че 
българинът се чувства малоценен и свръхкомпенсира може би показва 
какъв е механизмът на реакция, но не е и защо поведението му е 
такова, каквото е. Този национализъм (силна психика) и нихилизъм 
(робска психика) не са две противоречиви изказвания, а са две страни 
на една и съща монета. Очевидно е, че те имат някаква социална 
функция, чиято цел е да поддържа двете в относително равновесие. 
Каква е тази социална функция е трудно да се каже, защото това би 
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изисквало един по-обстоен анализ на условията, в които се поражда 
този тип мислене.  

Сред българите съществува и стремеж да се следва западния 
модел на развитие на икономиката, на културата и изобщо на всичко, 
което идва от Западна Европа и САЩ. Това може да е опасно, защото 
не се осъзнава, че въвеждането и засилването на капитализма в тази 
форма, в която съществува той в тези части на света, ще доведе до 
определени характерологични промени, тоест промени в социалния 
характер, които са негативни и които можем да кажем, че са започнали 
вече. Социалният характер на така наречения развит Западен свят е 
определен от Ерих Фром като пазарен. В своята книга „Човекът за 
самия себе си”, той описва положителните и отрицателни черти на 
този социален характер. Положителните черти са целенасоченост, 
далновидност, общителност, непредубеденост, любознателност, 
предприемчивост, с желание за експериментиране, способност да се 
променя, остроумност, щедрост, търпимост и други, а отрицателните 
черти включват неспособноста да се остава сам, конформизъм, 
безпринципност, безразличие, вдетиненост, нетактичност, 
разточителство и други7. Положителните черти се появяват в 
зависимост от относителната сила на продуктивната ориентация на 
характера вътре в цялостната структура на характера.  

Трябва да знаем, че наред с описаните от него положителни 
страни ще появят характерологични промени в посока на 
отрицателните страни. Атомизирането на западния работник и изобщо 
трудещ се човек е явление, което не присъства в България, но което 
при едно по-засилено развитие на капиталистическия тип отношения 
ще се появи и развие. Трябва да се има предвид, че пазарната 
ориентация като ориентация на характера съществува в някакво 
отношение в нашата страна и може би е водеща ориентация на 
крупните бизнесмени, чието богатство може да се изчисли в милиони 
лева, на банкерите, управителите на банки, които по един или друг 
начин са в по-голям досег с развития капитализъм такъв, какъвто 
съществува на Запад и по този начин те преживяват и чувстват света 
по друг начин, за разлика от по-голямата част от населението на 
страната. За да схване една част от покупко-продажбените отношения 
на хората един към друг в Западния свят, се изисква човек да се отърси 
от идеята, че начинът, по който той мисли, е характерен за всички 

7 Фром, Е., Човекът за самия себе си, Изд. Захари Стоянов, 2005, с. 131-132 
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други хора по света, тоест че неговата логика е споделяна от другите 
хора, които не са граждани на страната, само че изразена с думите на 
неговия език. Опитът на всеки народ е различен и поражда специфични 
културни феномени и преживявания. 

Нека дам един пример с рекламите в България, за да стане ясно 
колко е важна икономическата база. Колкото и да се правят реклами, 
които карат хората да консумират и да се превръщат в консуматори, то 
тези реклами няма да имат ефекта, не защото не са ефектни, а защото 
влиянието, което ще имат, зависи от икономическата база в основата. 
Не можеш да накараш някой да консумира след като икономическите 
условия, в които той влиза, не му позволяват да живее по начина, по 
който да си позволи да бъде консуматор, това от една страна, а от 
друга страна, икономическите условия не са поощрили изявата на 
такава черта в характера на българина. Изводът, който можем да си 
направим е, че в България не съществува капитализъм такъв, какъвто 
той е на Запад, защото ако съществуваше, самата му икономическа 
основа и пораждащите се от нея отношения между хората, щяха да 
доведат до изявата на конкретни склонности в българите, които 
склонности, ако се опрем на описаните положителни и отрицателни 
страни на „пазарния характер”, съществуващ в Сащ и Западна Европа, 
отсъстват или са слабо представени в нашето общество. Фром, а и 
Маркс, казват че човекът също може да влияе на икономическата база, 
тоест процесът не е едностранен. Човек може да се опита да осъзнае 
психологическите особености на обществото, в което живее (социален 
характер), защото той също ги споделя в по-голяма или по-малка 
степен. Смятам че ние българите, - политици, работници, бизнесмени, 
учители, студенти, ученици и преподаватели имаме избор, но трябва да 
знаем и до какво води изборът ни. Следването на пътя на световния 
капитализъм, който вече можем да наречем „ултракапитализъм”, ще 
доведе до определен конкретен тип отношения, свързани с изгубване 
на индивидуалността, атомизиране, ставане на придатък към 
машината. Навсякъде в страната, където има нискоквалифицирана или 
високо квалифицирана работа ще забележите, че работникът или 
служителят не е придатък към машината, той я управлява и насочва, тя 
има нужда от него, а не той от нея, работникът има свобода на мислене 
как да направи нещата по-добре, от него не се иска безпрекословно да 
изпълнява точно зададени параметри, които включват дотолкова 
педантична точност, че да не остава никакво място за творчество. Тук 
не говорим за изпълнение на работа, която изисква направата на детайл 
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с точни размери, защото е съвсем естествено тук да се търсят точни 
параметри, а говорим за работа, която е точно разчетена до минути и 
секунди, за това кое действие за колко време трябва да се извършва и 
всяко забавяне на действието води до забавяне на цялата работа.  

Не е вярно и че българинът е с робска психика, както се твърди 
популярно. Ако това беше вярно, нямаше да съществуват протести, 
нямаше да го има протестът от 10 януари 1997, нито този на учителите, 
нито Антимонополните протести. Съизмерването с по-развити страни, 
с история, която е много различна от българската история, с наличието 
на колонии и години развитие през Ренесанса, Просвещението и 
Средновековието е напълно целенасочено, макар и несъзнавано, с цел 
да докаже, че ние сме вечно изостанали, че не ставаме като хора. Чрез 
това сравнение с по-развитите страни се търси да се покаже колко сме 
изостанали, а не мярка, която може да се следва с индивидуален 
български привкус, защото страната си има и свои традиции, които не 
бива да се пренебрегват. Не би стигнало мястото да оборим всички 
илюзии в мисленето на българина, които необходимо се поддържат от 
него. По каква причина се поддържат и какъв е психологически смисъл 
на поддържането на тези илюзии изисква по-нататъшно проучване. 

Имайки предвид какво представлява социалният характер и 
споделянето на един и същ общ характер от членовете на обществото 
можем вече да отговорим на въпроса кой би бил обективен - 
страничният изследовател или ученият, който е потопен в това 
общество. Отговорът е трети и той се отнася до учения, който е успял да 
излезе извън социалния характер, успял е, макар и ненапълно, да 
осъзнае определени черти на своето общество и критично да ги оцени, 
излизайки извън него. На един външен наблюдател би му липсвала 
субективността, с която да оцени обществото, защото, съзнателно или 
не, ще налага своя социален характер или поне определени черти от 
него върху изследваното общество. От друга страна, ако изследователят, 
който е част от обществото, не осъзнае определени черти на социалния 
характер и не може да излезе от своето общество и да го погледне 
отстрани, той ще е прекалено субективен, за да може да го оцени.  
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Когато изричаме България, на практика разбираме 

едновременност на име територия, народ и законо-управление. Към тях 
непременно прибавяме традицийност, история, бит, но и атрибути 
идентифициращи България като единна завършена цялост. 

Такива на първо място са герба, държавният печат, столицата 
София, знамето, химна, паричната единица, писмеността и знаковата 
сигнатура на религиозната й принадлежност. Затова ги поставяме като 
първи щрих в психологическият й портрет. Те са основополагащи за 
обществото смисли, които се явяват синтезирана атрибуция на 
отличителните белези на държавата и държавността. 

Завършен институционален вид им придава Конституцията на 
България, който е нейният основен закон, обобщаващ и утвърждаващ 
представителността на нейния суверенитет, заявявайки идентичността 
си като държава пред обществото и света. 

По този начин чрез тях съвкупно и поотделно може да се каже, 
че се базират основните щрихи в психологическият портрет на 
България.  

Всичко това обаче, би било статично без установен модел за 
информация или напротив, би било хаотично точно без система за 
контрол върху информацията. 

Маркираните до тук символи или по друг начин казано – 
характеристики в психопрофила на България, биха били само сбор от 
индивидуални компоненти, ако не ги свързват фактори като 
необходимост за единство на взаимодопълняемост и 
взаимообвързаност представляващи нацията и управлението, което от 
своя страна води до добавяне и на нов щрих в психологическият 
портрет, а именно динамиката в начина и вида на управлението.  
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Ако трябва да анализираме сбора от компоненти в 
психопрофила на държавата, също така е необходимо задълбочено да 
се обърне внимание на вложените в тях смисли и начинът на 
извеждане на значенията им за обществото в общ и в персонален 
аспект.  

Тяхната изходната позиция се формира от гледна точка на 
утвърдената у българският народ традицийност на бит и култура, както 
и автентичността на заложената в тях историчност. Така същите тези 
смисли влияят на поведението, взаимоотношенията на и във 
обществото като формират неговите поведенчески морално-ценностни 
и нравствени характеристики. И ето тук в тези вложени смисли вече 
могат да бъдат прочетени или разпознати вариативностите им в 
общественият модел на поведение, провокираният от тях диапазон на 
емоционалност, утвръдената и отстоявана в днешно време значимост 
за родовата памет, а поради това и степента на влияние върху съседни 
и други народи. 

Върху тази база вече можем да говорим за същността на 
себеидентичността и силата на себеотстояване, синтезирано вложени в 
символите на държавата. 

Но всъщност те едва ли могат да бъдат осмислени и да останат 
значими без обществото като цяло и народа в частност. Тук визираме 
както конгломерата от етноси родени и живеещи в България, така и 
временно пребиваващите в нея без значение дали са за известен период 
или просто преминават през територията й т.е. дали са с постоянно 
гражданство, дали са туристи или дали са бежанци – над всички и без 
изключение е закона и правила им за спазване.  

Дали обаче всъщност е така?! Каква е съвременната 
действителност отразена в очите, душевността и нагласите, в бита и 
начина на справяне на съвременното българско семейство, как то 
репродуцира себе си, на каква цена и какво съхранява за децата си от 
своите родители и деди, как и какво и до каква степен едно средно 
статистическо българско семейство препредава символите на България 
и подобаващото им се към тях отношение, каква страст влага и това 
архаизъм ли е или е иманентна същност на българщината? 

За народопсихологията на българина е писано много и в 
действителност винаги може да се добави още нещо, но на България 
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като че ли няма цялостен психопортрет, освен ако за такъв не приемем 
стих от химна й: „Мила родино, ти си земен рай…”.  

Защо обаче, днес децата ни напускат този „земен рай”?! Какъв е 
компонента от фактори, който ги прокудва от себе си…: „Остана ми 
само ти… и … този куфар багаж!” – цитира най-малкият си 21-а 
годишен син, (М.А.) жена на 56 години, вдовица с трима сина в 
момент, в който му споделя горчивата истина, че вече няма къде да се 
завърне в България, защото са загубили дома си, че той им е отнет от 
съдия изпълнител, заради изплащане на кръвнина точно на роднините 
на бременната си снаха поради загубата й по време на катастрофа. Тук 
в частният случай нещата опират до правосъдие и справедливост, друг 
основополагащ щрих в психопрофила на България.  

Възниква и въпроса, възможно ли е за децата ни, за младите, да 
съществува друг и на друго място вече по-сигурен по-привлекателен и 
по-устройващ ги, по-съвършен „земен рай” или … ред...?!  

Защо толкова много млади семейства се изнасят по чужбина, по 
гурбет или просто завинаги поради стечение на обстоятелствата в 
личен план ли е това или просто поради загуба на доверие и сигурност 
в смисъла и начина на живот тук в България? А колко семейства 
всъщност през последните две десетилетия бяха разбити точно поради 
идеята, че гурбетчийството ще ги изведе на по-добър край? 

Каква част от символите й те вземат със себе си?!  

Със сигурност може да се каже, че това е герба отпечатан в 
документите за самоличност и в дипломите им, химна и то ако целия са 
го научили наизуст, и по случайност трибагреника, ако не им пречи на 
личния багаж? Но колко от тях знаят, че в герба са вложени символи 
свързани с исторически и географски факти, ала действително ли е така?  

Според Закона за герба на България той е: „Гербът на 
Република България е изправен златен коронован лъв на тъмночервено 
поле във формата на щит. Над щита има голяма корона, първообраз 
на която са корони на български владетели от Втората българска 
държава, с пет кръста и отделно кръст над самата корона. Щитът 
е поддържан от два златни короновани изправени лъва, обърнати към 
щита от лява и дясна хералдическа страна. Те стоят върху две 
кръстосани дъбови клонки с плодове. Под щита върху прехвърлена 
през краищата на дъбовите клонки бяла лента с трикольорен кант е 
изписано със златни букви "Съединението прави силата" 
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В много информационни източници и Интернет-пространството 
се откриват професионални, както и не до там такива относно 
тълкувания и хералдически значения на компилираните в герба 
символи.  

Всъщност ако съпоставим точния текст от закона и 
обяснителният текст за герба в УикипедиЯ и приложеното 
изображение там, и като ги анализираме от гледна точка на системата 
на Макс Пулвер, ще открием съществена грешка свързана с позицията 
на лъва, който в действителност гледа към миналото, подпрян е от 
двете си страни, като това създава впечатлението за необходимост от 
допълнителна опора и наличие на зависимост от странични външни 
сили, а дъбовите клонки, които хералдически са символ на вечност и 
дълголетие утвърждават тази зависимост като безкрайна. Тук едва 
забележимо е и кредото „Съединението прави силата”.  

В троичността не се визира библейската света троица, а Мизия, 
Тракия и Македония, което внася известна степен недоразумение 
относно съвпада на географското понятие Македония с държавата 
Македония. Може би по-сполучливо би било с географското сравнение 
на Мизия, Тракия и Добруджа, но последната освен в политическите 
ходове на Борис ІІІ-ти, който успешно възвръща южната й част в 
пределите на България (забележете – септември 1940г.!), през 
последните две десетилетия се превръща бавно и методично в частна 
собственост на единици арендатори.  

Как тогава при такива съществени грешки да говорим за ясна и 
разбираема психологическа визия на България?  

Та грешката иманентно е заложена в него и то за вечни времена. 
А може би зад трите лъва в герба да визираме трите конгломерата от 
създаването на България като държава – прабългари, славяни и траки, 
макар че е доста спорно дали траките са били точно по тези времена в 
днешните ни територии или това са били техни оцелели далечни 
родственици, съхранили за себе си името на принадлежността си...?! 

Днес основните три компонента вече са претрансформирани на 
българи етнически турци и циганско население. Тук в скоби 
непременно трябва да се вмъкне факта, че днешното самоосъзнато 
българско население изпитва сериозна доза притеснение как в 
действителност да нарече циганският етност – роми или цигани, 
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защото понятието циганин е двуяко смислово натоварено и като такова 
не винаги е ясно в кой от смислите му е редно да се употребява.  

А може би зад трите лъва в герба днес прозира и доминантата 
на политически вариации на управляващата тройна коалиция... или 
тристранката…?!  

Някак ние българите сме влюбени в троичността или я носим в 
себе си иманентно. Откриваме я в трикольора т.е в националното ни 
знаме – бяло, зелено и червено. Опазено през всичките войни, в които 
сме били въвличани поради едни или други причини, всъщност в 
днешно време не можа да бъде опазено в морален аспект.  

И как иначе, щом рапърът Шамара стана известен с текст 
обругаващ знамето на България заигравайки се с действителните 
смисли на трикольора, където бялото е чистотата, свободата, 
непорочността, а всъщност първоначалното му значение е мъжкото 
начало, зеленото е символ на тревата, новият живот, надеждата, като 
първоначалното му значение е съединяването и червеното в качеството 
на символ на кръвта, революцията, промяната, и с първоначално 
значение – женското начало.  

И бе оправдан от съда!  

В това няма нищо чудно, щом за друг случай свързан с 
поведение обругаващо знамето като символ на България, Военният съд 
обществено популяризира наказание върху полицай, защитил честта на 
трикольора.  

На какво могат да бъдат пример мотиви, неглижиращи подобно 
хулиганско отношение към трибагреника, и как това контрастира в 
емоционалната сфера на българина, когато знамето се издига в знак на 
чест при златни медали в спорта?! Колко дълбоко засегнат се чувства 
той тогава, когато по технически причини в световно състезание или 
на Олимпийски игри знамето или химна бъдат подменени, и колко 
безразлично реагиращ е в цитираните по-горе случаи.  

Троичността у българската нагласа дори може да бъде 
разпозната и в етапите на създаването и утвърждаването на 
писменността ни – първичното руническо писмо, после глаголицата и 
накрая кирилицата.  
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Може и да се припознае в етапите на държавното ни развитие – 
първо, второ и трето българско царство, както и в паденията му – 
византийско владичество, турско робство и руско влияние.  

Сега уж сме демокрация, народоуправление, при което на 
практика народа няма думата. И контрола също. И санкциите. Този 
период също преминава през три етапа. Поне засега. Първична е 
еуфоричност, при която колективното психе е заслепено, процесите в 
държавата са драстични и демокрацията стартира с купонна система. 
Купонна система, при която се заражда моделът на подкупите и 
шантажа, на крайната нищета и старта на националното разграбване 
сиреч приватизацията, периодът на куфарчетата и мутризацията, 
периодът на преоткриване на религията, но и в същото време – на 
църковното брожене до степен, при която човек не знае на коя църква 
и „на кой Бог” да се помоли, периодът на сектите, стартът на 
безработицата и социалните помощи – от първичната еуфоричност, 
през бурната емоционална ферментация на страстите т.е състояние на 
дезориентираност, до състоянието на пасивност… 

И това е щрих от актуалният психологически портрет на 
България.  

В този стартиращ период на демокрация очите на българина като 
цяло са заслепени по пищните и ярки витрини на света извън стената. 
Фрустрацията се отприщва, а с нея и страстите. Настъпва времето на 
преоценка настойностите, и подмяна на авторитетите. Недопустимото 
става привлекателно, а дочените дрехи вече се заменят с толкова 
„жадуваните” дънки – символ на американската свобода. Вече не е 
наказуемо да се слуша радио „Свободна Европа” и достъпа до нея вече 
не е бариера, поне до момента, в който българина бавно и напълно не 
осъзнае, че всъщност „Стената” е икономическа: „Имаш пари – 
свободен си да ходиш и правиш каквото си поискаш! Нямаш пари, 
следователно „имаш правото” да си останеш там, където си...”  

Големият шок е осъзнаването за закрепостеност към начина на 
мислене и оцеляване, поне докато се разбере, че ценностите пречат или 
по-скоро трябва да се преподредят.  

И така първо отпада срама да работиш не какво да е, като се 
претрансформира в примирението да се работи каквото и да е, само да 
е за пари.  
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И тук важен фактор става индивидуалният психологически 
таван за себеоценка на професионализма, способностите и 
възможностите. Свободният пазар диктува нереални претенции, 
принуждава характерово и емоционално лабилните да се подадат или 
откажат от собствените си желания и/или цели.  

Промяната настъпва с разпадането на критерия за здраво 
семейство. Бракът като обществено приета и християнски допустима 
институция става отживелица, брачните съжителства стават 
неустойчиви, а проблемите на родените в брака деца натрупват 
основания за създаването на серия от закони. 

Затова второто саморегулиране е свързано с изхранването на 
гърлата в семейството. Така раждаемостта рязко спада, готовите да 
работят са „пренасочени” към всички възможни трудови ниши. 
Заражда се черният пазар и сивата икономика. Някои тръгват по 
чужбина, а България оцелява…и леко започва да се прокрадва мисълта, 
че новата форма на патриотизъм е „да се самоспасиш” като се изнесеш 
от държавата, а тя от своя стана е облекчена от гледна точка на 
изплащане на помощи и обезщетения.  

Така ли обаче мислят всички?!  

С третата промяна генерализирано се проявява троичността у 
българина, но вече от гледна точка на нагласата му – бунтарска 
свързана с тези, които започват да търсят начини за промяна 
включително и ориентиране към партийни изяви и модификации; 
безразлична свързана с личното себеоцеляване и/или и на близкият 
родствен кръг; и пасивна поведенческа нагласа свързана с шаблонното 
„Те там горе си знаят…, те за народа…”, което по-скоро е релевантно 
на стадното социалистическо поведение. 

Тези нагласи стават разменна монета поне до момента, в който 
внезапно не бъдат устновени наличието на придобити ползи от 
избраното т.е. бунтарството може да те вкара в „системата”, за да си 
мълчиш, а гурбетчийството от своя страна си струва, но на каква 
цена(?!) и безразличността пък в крайна сметка води до държавно 
социално обгрижване и трудово немъчене т.е. по друг начин казано – 
паразитизъм.  

Това, което не се вписва в този троичен модел е една не голяма, 
но все пак солидна група, която се самоспасява с дребен частен бизнес 
и/или практика – така наречените самоосигуряващи се.  
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Тази група поединично може да бъде причислявана към някоя 
от предходните, но със сигурност носи у себе си признаци и от трите 
поведенчески модела: на бунтарството с характерен мисловен модел: 
„…не искам да завися от…”; на гурбетчийството извън или вътре в 
страната било то икономическо, трудово и отчасти законово, както и 
свързаните с това последствия; и на безразличието като сумарно тук се 
визира наличието на относителна независимост. Точно това води до 
стопиране развитието на държавата, а психологическият пропил на 
България започва да добива патологично стоперно състояние.  

Към всяка група социума прилага свой на пръв поглед 
поединично дефиниран, но критично натрупващ се обществен отпор и 
критицизъм: .„Бре-ей, нахален, нахален докато се уреди…!”; или пък: 
първоначалната мълва „Отиде и се продаде в Гърция, а уж се грижела 
за...” постепенно се размива и измества с „Тя ходи в Гърция, работи, 
докара пари и оправи живота на децата си!”. А те стоят на хранилка. 
Защото парите нямат „цвят и мирис”, а имат покупателна стойност. За 
такива пари вложения труд тук в България не е явен. Нещо повече, 
истината за вложения труд е скрита, защото мама или жената се 
срамува да каже цялата истина или половината, или тридесет поцента 
от нея. Но социума поглежда още повече критикарски и заявява своите 
претенции: „Как така не успя да спестиш за жилище?!”. Паралелно е 
и социомрънкането „Тоя пък, как така успя, че и …”. Такъв пит 
отношение всъщност се опитва да надникне в „канчето на старшия” – 
установил се с годините жаргонен израз за завист. 

Едва ли това явление се крие само в разположението на 
територията на България, в националната принадлежност, съответно 
във вярата или както често зад този проблем, с един замах се маркира 
етикета „балкански синдром”.  

Тези които напускат завинаги или поне за дълго държавата, 
отнасят в сърцата си чувството на болка и обида, че в България имат 
статут единствено на абревиатура т.е. ЕГН и свързаните с него 
данъчни задължения. Дори и не става дума за права. А доминиращо те 
се свеждат до правото да си тръгнат или …отидат завинаги.  

Възниква обаче и още един казус: достатъчно ли е и напълно ли 
ще покрива психологическия й портрет, ако България се възприема 
единствено и само като еманация на българската идентичност?  
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Със сигурност не, просто защото народ и население – две 
различни същности на живеещи и пребиваващи на територията 
наречена България се детерминират по параметъра себеопределяне и 
себеразграничаване и се обединяват и/или нихилират в зависимост от 
установяването на законовият ред в държавата, а това вече превръща 
психологическият портрет на България в многопластова задача.  

Точно в този смисъл Иван Динков, поет от национална 
величина, заявява: „… народ, който не помни и тачи своите поети и 
поезия е достоен да носи единствено името население…”(1997г., 
„Огледална зала”., Добрич). Зад тези си думи Иван Динков визира 
тенденцията сред младежта към него момент относно неглижиране на 
духовната памет и чувството за историчност изразено към 
патриархални произведения на Ботев и Вазов. А това и други подобни 
на него явления със сигурност променят актуалните щрихи в 
психологическия портрет на България. Така през последните две 
десетилетия започват да се конфронтират култура и чалга, ако и тя да е 
другото лице на културата. И това е така, защото придобива вече 
устойчивост по отношение на продължителност на присъствие в бита, 
навлиза в извън граничната представителност на народа ни и там 
визира параметрите ни на емоционално-нравствена и морална 
разкрепостеност. 

Това ли е истинската характерност на образа на България?! 

За какво всъщност говорим – за собственото си достойнство 
като нация, за себе унижението си да отдаваме „младата си кръв”, като 
тук се разбира плът, труд и интелект в полза на нечии чуждестранни 
интереси или за кодираните в герба ни символики, а може би не е в 
него, а в Конституцията, или просто тази българска форма на 
самосъзнание вече не се покрива със символиката на българското 
самоопределяне?! 

Възможно ли е, как се е получило и поради каква причина тези 
смисли се обезличават и девалвират в патриотичната адекватност на 
старо и ново поколение?!  

Може би отговорите се коренят във вариативността на 
колективните нагласи. И как би било по-иначе щом в историята ни 
битува притчовото предание на кан Кубрат за стрелите и груповата 
устойчивост: „Докато сте заедно и се поддържате ще сте като този 
сноп стрели, никой няма да може да ви победи. Разделите ли се, 
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ставате слаби и ще бъдете покорени лесно от всеки враг, знайте, че 
силата се крепи на единството...” 

Тази притча става основно кредо и днес още напомня за себе си 
от лицевата фасада на Народното събрание: „Съединението прави 
силата”. Може би точно затова Съединението на България и Източна 
Румелия на шести септември 1885 година едва отскоро бе възприето 
като значима дата за българската история и става част от 
официоналните ни празници. 

Към днешна дата обаче, психологическият портрет на България 
зависи от установилото се и дълбоко проникнало в съзнанието на 
хората чувство за обезсмисляне на каквото и да е, поради установено 
по същият начин и чувство за безнаказаност, колективна 
безотговорност и безразличие. От най-високото до най-ниските нива 
по вертикал и по хоризонтал се шири правилото „разделяй и владей” 
като основен метод за манипулация. Най-верен помощник му е 
страхът. Така се въдворява подчиняемост и послушание или антипода 
– пълна дезинтересованост.  

Всъщност кому и по отношение на какво това терзае 
индивидуалното и колективното психе?! 

Става въпрос за практики и избирателност кой кой е и кому е 
човек, каквито като лавинен принцип повличат всичко след себе си. 
Банален пимер в това отношение е защитата на криминално проявени 
цигани отмъкнали магарето на осемдесетгодишният И.Т., който свит, 
тъжен и тревожен седи на пейката точно срещу клетката, както 
терминологично се нарича мястото за неотклонение на заловените 
криминално проявени. Защитата им е от Хелзинският комитет за 
закрила правата на човека и се явява след право на задържаните на 
едно телефонно обаждане. 

Представителите на Хелзинският комитет дори и не си правят 
труда да „отразят” присъствието на потърпевшия. Края на тази 
рутинна историята е в групата на разкази с неочакван край. 
Представителите на Хелзинският комитет сконфузено се измъкват с 
обяснението, че отиват да пият кафе, след като от разследващият 
поличай им е задаен въпрос за правата на потърпешият, а той 
естествено е призован да даде показания, които покурора определя 
като неясни и поставя оперативната задача: „Да се изследва характера 
на магарето.”  
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И това не е виц, а реален случай в провинциално районно 
полицейско управление. Може би това е тактически подход за 
разпиляване ресурсите и капацитета на силите на реда...?! Кому е 
нужно да се създават и доказват парадокси?!  

А този дядо има роднини и те имат други. И приятели имат 
също. Този абсурд става достояние и на тях поради естественият 
процес на споделяне и съпричастност, поради разбитото очакване за 
справедливост. Такова решение дразни, провокира коментари, 
възбужда съпротива, разочарование и неверие в институцията, 
провокира към споделяне, историята плъзва като тема за разговор, 
превръща се урок на недоверие. 

И обратно: Криминално проявените се научават на 
безнаказаност. „И този път минах метър!” Започват да 
фамилиарничат, познават силата на дребната сума подкуп. Знаят, че тя 
не провокира гузна съвест, а се възприема в качеството на хонорар. 
Това води до привикване свързано с явления от този род, води до 
двупосочно лакейничество и раболепие, като целта е или проявеният 
да влезе в групата на „не разбиращи свойството и значението на 
действията си”, или да се доведе до наказателна степен „пробация”. А 
това е още по-порочна практика. Полагането на периодични подписи 
по график по-скоро дава абсолютна свобода и независимост на 
криминално проявеният. Той отново продължава да краде, но този път 
по система. Просто така си има относително валидно алиби. Привидно 
не напуска града, на разположение е, но само до там. Всъщност 
самоосъзнаването му е по посока на „Какво ще ми направят?! Ако ме 
затворят, там съм по-добре. Имам си легло, храна, топло. И пари! 
Защото работя!” Всичко това звучи като гордост. Жената и многото 
деца няма да са му грижа. Няма и да са на главата му пробелеми 
свързани с храната, дрехите и лекарствата им. „Да учат ли?! Че що да 
учат?” – се върти всъзнанието му този нелогичен за него въпрос. Знае, 
че те могат да носят пари. Затова трябва да работят. И всъщност 
работят! Но това е мизерна работа, Просят, крадат, клошарстват или 
просто бездействат. Отстрани погледнато заприличват на термити т.е. 
хора консуматори, които опустошават откъдето и да минат. И 
държавата по закон ги толерира, защото са в групата на бедните и 
„нещастните”, дава им помощи, затваря си очите дори и на ниво член 
153 от НК. 

На кой от трита лъва в герба ни напомня това?! 
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Психологическият профил на България не би бил пълен, ако не 
маркираме поне бегло всенародното премълчаване и овчедушие 
прикриващо всъщност неверието във взетите политически решения по 
отношение на приватизацията, елекрокрацията, хляба парите млякото и 
горивата на принципа „отнеми щафетата на другарчето”.  

Паралелно тихо или достатъчно медийно шумно убийствата и 
заличаването на следите стават почерк на дългата ръка на мафията. И 
тя преживява своите метаморфози, за да заличи, и за да си промени 
първообраза. Той мутира и от ниво дребен рекет преминава през 
етапите на шантаж, заплахи, саморазправи, преднамерени нещастни 
случай до отвричания, заложничества и мокри поръчки. Но отвътре 
всъщност си остава същата стара основа, само мащабите на интересите 
стават все по-големи и все по оплетени. Силите се прегрупират, а 
ъндърграунда се съюзява и със слоеве дори извън България.  

Проституцията, наркоманията, чалгата и алкохола стават новото 
лице на България. То грейва по страниците на туристическите 
проспекти и България добива славата на евтин и лесно достъпен секс-
туризъм. А мафиотските среди бързо се окопават в политическите си 
щабове, за да „усвоят” влияние и „проекти”, за да усучат комисионни, 
застроят и обезлисят България. Апетитите са ненаситни, а крайните 
цели през офшорните зони са подхранени от алчност и лакомия и 
свързаните с тях лъжа, кражба и арогантност.  

А обществото е загубило бдителността си.  

И критичното си мислене.  

И бълнува „светлото си бъдеще”.  

С приесъединяването на България към Европейският съюз 
започва и нейното не явно обезличаване. Зад привидната 
равнопоставеност на големите сили тя е вече част от цялото и в ролята 
на „молещ” се донор. Отпуснатите за България средства по-скоро 
устройват благополучието на Европа. Затова е и висок контролът 
върху мащабите и начинът на усвояване, а причини за контрол има и 
то с основание, защото по веригата на разпределението им до прекия 
изпълнител се нареждат n-броя посредници следвайки шопската 
пословица „Ще ги нахапя, ще ги нахапя, но няма да ги дам...”  

Интересното е, че в българският етнохумор Нане и Вуте са 
героите на шоплука и не се срещат подобни умотворения с друг 
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български регион. По-показателното е друго тяхно умотворение: „Не е 
важното дали аз съм добре, важното е Вуте да е зле!” 

На тази база все по-емпирично убедително се установява 
мнението у обществото, че политическите среди привидно се борят 
помежду си, и че поредното му спасение в стил „Крали Марко” с 
популистката заявка да „спаси България” е просто още едно отлагане 
на реалното решаване на обществено-икономическите кризи, и че зад 
фасадата на обещаваното всъщност се разпределят големи парични 
потоци, че се договарят за територии, сфери и мащаб на влияние.  

Това превръща обикновеният български гражданин в едно с 
етническите групи в цветен, но безличен пълнеж на масите... или може 
би тълпите (според както, комуто и когато е удобно да бъдат 
наречени),  

Но и точно това на „принципа на стоте маймуни” днес вече 
добива критично натрупване на нагласи и става нова обществена изява 
подтиквайки такива качества като непримирение, достойнство, 
бунтарство и чест да устоят вече повече от сто дни пред символа на 
„Съединението прави силата” т.е. пред Парламента.  

Но кой и до каква степен вече преиграва в тази система на 
надлъгване, надцакване, гавра с народа, като почти година (от 
февруари до момента) разиграва общественото търпение – една 
„групичка депутати”(?!), които въртят на пръстите си цяла една 
държава в стил „не чух, не видях, не разбрах”, като поединично или 
групово удобно се оправдават в търсене на вината не у себе си, а у 
опонента си, докато между другото, в България вече почти не остават 
съвестни или по-точно живи работещи данъкоплатци. 

Всъщност политическото парламентарно изпонадцакване в 
момента в стил Хитър Петър и Настрадин Ходжа, освен че е в зоната 
на грубата и нелицеприятна игра на ниво зрелищност, единствено цели 
префокусиране на центъра на колективното внимание едновременно на 
политическия опонент, на народа в качеството му на принуден 
реципиент, на бизнеспартньорите в качеството им на финансови 
донори и на света в качеството му на контролиращ авторитет.  

Интересното е, че за България и из средите й като национална и 
историческа база, не се открива обединяващ авторитет. Дори и 
единствените за момента, Левски и цар Симеон І се сдобиха с 
поругаващо поведение от страна на ученици, достатъчно възрастово 
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съзряващи, за да разбират свойството и значението на действията си. 
Парадокса относно съхраняване на авторитета на училището им 
предостави институционално оневиняващо отношение.  

Отчайваща е мисълта, че през последните две десетилетия 
българското общество е допуснало само да попадне в клопката на 
собственият си страх и пасивност, като колективно развива 
псевдозащитен негативизъм, доминиращо изразен в мнителност и на 
тази база не е учудващо зараждащото се в него раздвояване на активни 
и пасивни.  

Сдобихме се с „изгубено поколение”, което днес се събужда, за 
да търси и сглоби в придставите си свой нов и неопетнен авторитет.  

Изненадата е, че из средите на етническият турски етнос един 
млад човек, който единствено е целял да отвори очите на услужливо 
примирено съгласяващите се свои етнически сънародници, открито и 
безразсъдно прави опит да срине символа на етносната си 
принадлежност, като идеалистично черпи мотивация за своето 
действие точно от Левски – символа на българската святост.  

Дали това е спонтанно отчаяно действие или е първата 
лястовичка на изначално обществено-пренебрегнат заряд, който 
непредвидено може да обърне развитието на процесите в България?!  

Тук не се визира нетолерантност към етносите, а факта, че 
същите процеси на нетърпимост няма как да отминат и тяхната строго 
индивидуална социална среда, бит и култура, щом съвкупно с тях се 
живее при еднакви управленчески условия. Или – относително 
еднакви…, или … привидно еднакви. 

Зад видимия явен песимизъм е прикрито протестно поведение, 
което обаче има различни посоки на изява – от все още локален 
колективен протест до поединични предпочитания към различни 
духовни посоки, течения и практики. 

Но всъщност у възрастово зрелия слой на българското общество 
по-скоро се проявява заучена робска примиреност на ниво 
архетипност, докато у поколението на демокрацията, така нареченото 
„изгубено поколение” вече се разпознава явлението „патологичен 
нихелизъм” поставящ основите на все още не напълно осъзнат духовен 
вакуум, който в комбинацията с гняв и решителност може да се окаже 
една от първопричините за неконтролируемо ексцесно поведение. На 
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този етап обаче, тази комбинативна потребност става движеща сила в 
протестното движение на гражданското общество.  

България се събужда. 

Ако България беше жив, ама жив организъм или по-скоро жив 
човек, сигурно до сега би си теглила въжето просто от срам.  

Тя обаче си тегли клечката. И пламна. От срам..., но се засрами 
не този, който би трябвало... просто защото самата тя се превърна в 
заложник и разменна монета между страстите  

До преди десетина години разменна реплика сред народа бе 
въпроса: „Какво прави българина на дъното(?!), а отговора бе: „Ами-
и, копаят надолу...” 

Днес обаче има три ключови въпроса, които отключиха 
гражданското съзнание. Това са: „Кой предложи Пеевски?”; „Аз съм 
избран, кой си ти, че да ме питаш?” и „Няма достатъчно 
основания…!”  

Всъщност не, че вече няма значение кой кого е предложил и 
поради какво, а просто обществено-емоционалното пространство се 
пренасити. Важното е, че този акт отключи процесите на гражданското 
общество, и че то ясно и вече устойчиво заявява себе си, отстоява 
правото си на зачитане и всичко това по пътя на представата си за 
собствено и общовалидно благоденствие и щестие, ако и тези две 
категории да са строго индивидуален субективен критерий.  

Успехът му се корени в постоянството и надеждата. 

Народното премълчаване и овчедушие бръмна в Мреж@та, 
просто заради бързата комуникация, заради маската на nickname, 
заради затрудненото проследяване авторството на откритото и 
безкомпромисно мнение и запитване, заради бързата самоорганизация, 
заради технокрацията. 

Обособява се извода, че проблемите на България се коренят в 
смисловите значения на думите. Говори се много, но се казва малко 
или двузначно, а понякога дори и тризначно се заявява. Дори жесто-
мимическите послания на българина не са разпознаваеми от другите 
общества. И двата фактора пораждат неяснота, неразбиране, 
недоразумения, противопоставяне, противоречия, объркване, грешки и 
всичко това поотделно и съвкупно или комбинативно води до 
конфликти, крамоли, слухове, злоба завист, надцакване, а оттам като 
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цяло и играта по нервите на другия, на опонента, като поражда крайно 
отчаяние, провокирано от подсъзнателното разминаване в посланията 
на и от тези поведенчески модели.  

Партньорството и екипността са ненаучен или непознат урок за 
българското общество, а състраданието и съпричастността са размито 
понятие с много широки граници. Съвсем актуално то може да се 
припознае в отделни групови нагласи към сирийските бежанци 
навлезли в пределите на България. 

Поведението като цяло откъдето и да бъде погледнато, дали от 
частния случай или през обществения (тук дори трябва да се 
отдетерминира и институционлният) до общодържавния вид на проява 
има широк диапазон на зрялост, но с доминиращ характер на ранно 
детско поведение. 

България образно казано се е превърнала в една своя 
собствена объркана приказка, в едно „Лъжливо овчарче”, качило се 
на врата на „Болен (здрав носи)”, че да може да погледне по-нависоко, 
а пък и оттам, от високото отчаяно да примами с плитките си лъжи 
„Неволята”, която да му оправи счупената му каруца и така да може да 
я подкара с помощта на „Орел(а), Рак(а) и Щука(та)”, за да намери 
онова „Безценно(о) камъче”, че тъй да научи „Какви хора има по 
света”…  

Навява мисълта, че българският народ отдавна е извел щрихите 
на своя психологически портрет точно в народните си прикази, 
умотворения, пословици и поговорки.  

А „изпопрецакването” – българска дума с при представки, 
каквато в други езикови култури не се среща, зарежа с очакване, че 
това състояние ще се изчерпи., че ще настъпи нов по-обществено зрял 
и поведенчески мъдър период, че критериите за успех, добруване, 
късмет и щестие няма да се пресичат зловредно, а ще се допълват 
взаимно.  

Може би чак тогава ще забележим, че паралелно на този над 
двадесет годишен преходен период има и моменти и постижения, за 
които ще се гордеем като нация и ще се срамуваме, че не сме ги 
забелязали навреме. Такива примери има много и в различни сфери, но 
засега психопрофила на България се нуждае от преподреждане, ако 
може така да се каже, нуждае се от езиково смирение и обръщане на 
гледната точка.  
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И ако можем да надскочим времето и да погледнем днешните 
събития някъде от бъдещето, може би ще се установи, че в днешните 
черти от психологическият портрет на България се разпознават 
първите стъпки към духовна партньорска равнопоставеност и 
съзряване на отношението на зачитане духа и мнението на другия или 
по друг начин казано – предпубертетския период на едно, може би 
бъдещо, духовно развитие. 
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Атина и Солун/Тесалоники), Испания (Университет на Уелва), Литва 
(Научно-методичен център „Наука и образование” в гр. Сиаулиаи), 
Румъния (Университет на Букурещ и Университет на Орадеа). Главен 
редактор е доц. д-р Станислава Стоянова от ЮЗУ „Неофит Рилски”. 
Рецензентите, с които работи списанието, за момента са 52 от различни 
психологични области и различни държави – България, Белгия, 
Великобритания, Гърция, Испания, Косово, Литва, Нигерия, Румъния, 
Русия, САЩ и др. Всяка научна публикация се рецензира „сляпо” от 
двама рецензенти – рецензентите не знаят кои са авторите, а авторите 
не знаят кои са техните рецензенти. Списанието се стреми да разшири 
екипа, с който работи – читатели, автори, рецензенти и редактори.  
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Psychological Thought публикува материали на английски и 
български език (в съответствие с ценностите на мултикултурализма) 
във всички области на психологията и междудисциплинарни. Фокусът 
е върху психологическата теория и практика. Материалите могат да 
представляват оригинални изследователски статии, мета-анализ, 
клинични доклади, изследвания на отделни случаи, студентски 
разработки, отзиви за книги. Psychological Thought е предназначен за 
психолози, изследователи и студенти.  

Издадени са вече 3 броя онлайн на научното списание. 
Авторите са от различни университети и институции в България, 
Великобритания, Гърция, Индия, Нигерия, Румъния, Русия, САЩ и др. 
Публикувани са 3 редакторски статии (на английски), 8 теоретични 
разработки (4 на български и 4 – на английски), 17 изследователски 
статии (8 на български и 9 на английски), 3 материала със case study 
(на английски), 3 отзива за книги (на български), 1 материал в 
рубриката „Събития, срещи и доклади” (на български). Годишно се 
публикуват онлайн два броя – през април и през октомври. Спазват се 
определени етични стандарти при публикуване, приети от издателите 
от PsychOpen. 

Редакторският екип приканва всички желаещи да сътрудничат 
на списанието (като автори, рецензенти или само заинтересовани 
читатели) да се регистрират и изпращат материали чрез уеб сайта на 
списанието - http://psyct.psychopen.eu/user/register 

Екипът на списанието изказва благодарност към Дружеството 
на психолозите в България и психологическата общност за подкрепата. 

За автора: 
доц. д-р Станислава Стоянова, катедра Психология, ЮЗУ 
„Неофит Рилски”, тел. 0888846816; 

e-mail: avka@swu.bg 
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ ОТ OS БЪЛГАРИЯ 

DEVELOPMENTAL PROFILE 3 – РЕЙТИНГ СКАЛА  
ЗА ОЦЕНКА НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ 

DP-3 e рейтингова скала за оценка на 
развитието на деца от 0 до 13 години. Тя е 
разработена в съответствие със стандарта 
IDEA (The Individuals with Disabilities 
Education Act) и в САЩ се използва за 
оценка на нуждите от специално 
образование. 

Скалата може да се администрира като 
въпросник или под формата на структури-
рано интервю с родител. Провеждането й 
отнема между 20 и 40 минути. 

Скали: 
• Физическо развитие - координация в 

работата на различни мускули и 
мускулни групи, сила, издръжливост, 
гъвкавост, последователни действия; 

• Адаптивно поведение - умения на 
детето да се справя само с 
обкръжаващата среда – да се храни, облича, да използва съвременни 
технологии и да се грижи за себе си и другите; 

• Социално и емоционално развитие – междуличностни умения; 
представяне в различни социални ситуации; изграждане на връзки с 
приятели, близки, възрастни; 

• Когнитивно развитие - развитие на интелектуалните и познавателни 
способности, необходими за ефективно усвояване на учебния 
материал; 

• Комуникация – рецептивна и експресивна реч, способност за 
разбиране и изразяване – устно, писмено или чрез жестове. 
Приложение на инструмента: 

• Идентифицира проблемни области в развитието; 
• Подсказва подходящи подходи за интервенция; 
• Дава насоки на родителите за практическа работа с техните деца; 
• Оценява напредъка от интервенциите. 

Автор: Джералд Алпърн 
Дата на публикуване: 2013 
Оригинално издание: 
Western Psychological Services 
Целева група: 0-12,11 години 
Време за администриране: 
20-40 мин. 
Начин на администрация:  
• Индивидуално  
Брой айтеми: 180 
Български норми: 945 

Материали: 
Ръководство 
Форма за интервю 
Форма за родители 
Компютърно-генериран 
доклад – професионален и за 
обратна връзка 
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DENVER II – СКРИНИНГ ТЕСТ ЗА ДЕТСКО РАЗВИТИЕ 

Denver II  е ревизираната и обновена 
версия на Скрининговия тест за развитието 
на Денвър DDST (1967). И двете версии са 
предназначени за използване от психолози, 
лекари, учители, професионалисти, които 
наблюдават развитието на кърмачета и деца 
до 6 годишна възраст.  

Прилагането на инструмента позволява 
на специалиста да идентифицира деца, чието 
развитие се отклонява значително от 
нормалното и чиито резултати дават 
основание за допълнителни изследвания, за 
да се определи нуждата от специализирана 
интервенция. 

 

 

Задачите в Скрининг тестa за детско развитие (Denver II) са 
групирани в четири категории: 
• Личностно-социална сфера; 
• Фина моторика – Адаптивност; 
• Говор и 
• Груба моторика. 

Приложение на инструмента: 
Тестът е широко използван в програми за скрининг в педиатрични 

кабинети и клиники, частни практики, образователни програми, детски 
градини и дневни центрове. Denver II е преведен на множество езици и е 
адаптиран в 12 страни.  
  

Автори:  Уилям 
Франкенбърг 
Дата на публикуване: 2012 
Оригинално издание: 
Denver Developmental 
Materials Inc. 
Целева група: 0-6 години 
Време за администриране: 
20 – 40 мин. 
Начин на администрация:  
• Индивидуално 
Брой айтеми: 125 

Материали: 
Ръководство 
Листове за отговор 
Комплект стимулни 
материали 

 



Представяме ви... 
277 

WISC-IV – СКАЛА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ  
НА УЕКСЛЪР ЗА ДЕЦА, ЧЕТВЪРТО ИЗДАНИЕ 

WISC-IV е последното издание на 
известната скала за оценка на 
интелигентността на Уекслър. Тя се базира 
върху влиятелната структурна теория за 
интелигентността, известна като Gf-Gc 
модел на Кетъл, Хорн и Керъл. За първи 
път в тази версия на теста са предвидени и 
групи задачи, оценяващи капацитета на 
работната памет – един конструкт, за който 
изследванията на Алън Бадли (Baddeley) 
показаха, че има изключително значение за 
развитието на речта, уменията за смятане, 
прехода от конкретно към абстрактно 
мислене и др. Повечето от задачите в 
WISC-ІV са  нови и с по-добри психо-
метрични показатели в сравнение със 
задачите от предходната версия. 

WISC-IV се състои от 10 основни и 5 
допълнителни субтеста.  Допълнителните 
групи задачи се използват за замяна на 
основните, в случаите когато последните не 
могат да бъдат администрирани или 
резултатите по тях са невалидни. Методи-
ката се администрира само индивидуално. 

Скали: 
• Вербално разбиране 
• Образно (невербално) мислене 
• Работна памет 
• Скорост на преработка на информацията 
• Обща интелигентност 

Допълнително WISC –IV дава възможност да се оценяват флуидната и 
кристализираната интелигентност, както и редица други по-специфични 
когнитивни функции. 

 

 

Автор: Д. Уекслър 
Дата на публикуване: 2014 
Оригинално издание: 
Pearson 
Целева група: 6 – 16,11 г. 
Време за администриране: 
60 – 90 мин. 
Начин на администрация: 
• Индивидуално   
Брой айтеми: 10 основни и 5 
допълнителни субтеста 
Български норми: 1200 

Материали: 
Административно и 
интерпретативно ръководство 
Книжка със стимулен материал 
Лист за отговори №1 
Лист за отговори №2 
Бланка за регистрация на 
отговорите 
Комплект кубчета 
Комплект шаблони 
Компютърно-генериран доклад 
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Приложение на инструмента: 
• Оценка на когнитивното развитие; 
• Оценка на интелектуалните потенциали или дефицити (умствено 

изоставане); 
• Идентифициране на специални образователни потребности 

(посредством сравнение на тестовите резултати с постиженията в 
училище); 

• Идентифициране на особено талантливи деца; 
• Идентифициране на дислексия на развитието (посредством сравняване 

на тестовите резултати с училищните оценки или резултатите от 
тестове за оценка на езиковите умения); 

• Диференциална диагностика (при диагностициране на ADHD, 
разстройства от аутистичния спектър и др.). 
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CARS2 – РЕЙТИНГ СКАЛА  
ЗА ОЦЕНКА НА ДЕТСКИЯ АУТИЗЪМ 

СARS2 e рейтинг скала за 
диагностика и оценка на сериозно-
стта на разстройства от аутистичния 
спектър. Тя е предназначена за деца 
със съмнение за аутизъм на възраст 
не по-малка от 2 години. Скалата има 
две версии и две форми. Двете версии 
са предназначени съответно за оценка 
на стандартен аутизъм CARS 
ST (стандартна версия) и високо-
функциониращи деца с аутизъм 
CARS HF (версия за високофункци-
ониращи). Към всяка от версиите има 
две форми. Едната от тях е основна и 
се попълва от специалист, а другата е 
допълнителна и се попълва от родител 
(родители) или лице (лица), което 
полага грижи за детето. Формата за 
специалиста съдържа 15 раздела и 
изисква осъществяването на инте-
ракции и наблюдаване на поведението на детето. Формата за родители 
съдържа 36 въпроса и има спомагателно значение. 

Скали (версии ST/HF): 
• Отношения с хората/Социално-емоционално разбиране 
• Имитиране/Изразяване и регулация на емоциите 
• Емоционален отговор/Отношения с другите 
• Движения (Моторика)/Използване на тялото 
• Използване на предмети/Използване на предмети в игра 
• Адаптация към промяна/Адаптация към промяна (ограниченост на 

интересите) 
• Визуален отговор/ Визуален отговор 
• Слушане/Слухов отговор 
• Обонятелни, вкусови и тактилни сетива/Използване на обонятелни, 

вкусови и тактилни сетива 
• Страх или нервност/Страх или тревожност   
• Вербална комуникация/ Вербална комуникация 
• Невербална комуникация/Невербална комуникация 

Автори: Е. Шоплер, М. Ван 
Бургондиън, Г. Дж. Уелман, С. Лав 
Дата на публикуване: 2013 
Оригинално издание: Western 
Psychological Services 
Целева група: 2+ години 
Време за администриране: 15 мин. 
Начин на администрация:  
Индивидуално   
Брой айтеми: 2 скали по 15 айтема 
Български норми: 320 деца с 
разстройство от аутистичния спектър 

Материали: 
Ръководство 
Бланка Стандартна версия 
Бланка Версия за 
високофункциониращи деца 
Въпросник за родители и 
настойници 
Компютърно-генериран доклад 
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• Ниво на активност/Мислене, когнитивна интеграция 
• Ниво и съгласуваност на интелектуалния отговор/ Ниво и 

кохерентност на когнитивните способности 
• Обща оценка/ Обща оценка 

Приложение на инструмента: 
CARS2 се използва за диагностика на разстройства от аутистичния 

спектър и планиране на терапевтичните интервенции. Двете версии на 
скалата имат специфични прагови оценки, свързани с диагностицирането 
на аутизъм, синдром на Аспергер и первазивно разстройство на развитието. 
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CONNERS 3™ - РЕЙТИНГ СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА ADHD 
(ХИПЕРАКТИВНО РАЗСТРОЙСТВА  
С ДЕФИЦИТ ВЪВ ВНИМАНИЕТО) 

Conners 3™ е рейтинг скала за оценка на 
ADHD (хиперактивно разстройство с 
дефицит във вниманието), разстройство на 
поведението и разстройство с противо-
поставяне и предизвикателство. Скалата е 
предназначена за оценяване на деца в норма 
или с проблеми на възраст между 6 и 18 
години. Администрацията на въпросника 
изисква събирането на данни от няколко 
източника – родител/и, учител/и и 
самооценка (ако детето е над 8 години).  

Скали: 
• Дефицит във вниманието (трудности с 

концентрацията на вниманието, грешки от 
небрежност, лесно разсейване, бързо 
отегчение и др.) 

• Хиперактивност (високо ниво на 
активност, импулсивност, лесна 
възбудимост, трудности да се стои на 
едно място и да се пази тишина и др.) 

• Проблеми с ученето (трудности с 
правописа, четенето и смятането, 
проблеми със запомнянето, нужда от 
допълнителна помощ) 

• Дефицит в екзекутивните функции 
(трудности с планирането, 
самоорганизирането, започването и 
завършването на задачи) 

• Агресивност (противопоставяне, игнориране на изискванията, физическа 
или вербална агресия, склонност към насилие, жестокост към животни) 

• Отношения с връстниците (трудности при създаване на приятелства, 
отхвърляне от групата) 

• Семейни отношения (чувство за липса на обич и приемане от 
родителите, убеждение за несправедливи критики и наказания от 
страна на родителите). 

Автор: Кийт Конърс 
Дата на публикуване: 2013 
Оригинално издание:  Multi-
Health Systems Inc. 
Целева група: 6-18 
Време за администриране: 5-
20 мин. според версията 
Начин на администрация: • 
Индивидуално  
Брой айтеми: стандартна 
версия – три форми по 100 
айтема; кратка версия – три 
форми по 45 айтема; скрининг 
версия – три форми по 10 
айтема 
Български норми: 1445 

Материали: 
Ръководство 
Форма за родители (стандартна 
версия) 
Форма за учители (стандартна версия) 
Форма за самооценка (стандартна 
версия) 
Форма за родители (кратка версия) 
Форма за учители (кратка версия) 
Форма за самооценка (кратка версия) 
Форма за родители (скрининг версия) 
Форма за учители (скрининг версия) 
Форма за самооценка (скрининг 
версия) 
Компютърно-генерирани доклади 
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• Скринингови скали за ADHD, тревожност, депресия и напредък в 
терапията. 

Приложение на инструмента: 
Инструментът се използва за скрининг и прецизна диагностика 

(включително диференциална диагностика) при съмнения за хиперактивност, 
дефицит на вниманието, ADHD комбиниран тип, разстройство на 
поведението и разстройство с противопоставяне и предизвикателство.  

 
DDE-2 – ТЕСТОВА БАТЕРИЯ  

ЗА ОЦЕНКА НА ДИСЛЕКСИЯ НА РАЗВИТИЕТО 

DDE-2 е тестова батерия за оценка на 
дислексия на развитието. Тя е предназначена  
за оценяване на умения за четене и писане на 
ученици от 2-ри до 8-ми клас и се базира върху 
невропсихологичния модел на четенето на 
Coltheart (Dual Route Model). Батерията 
позволява диференцирана оценка на уменията 
за фонемно-графемното кодиране и декодиране 
и уменията за семантичен анализ на речта.  

DDE-2 се състои от 8 субтеста – Звуци, 
Думи, Безсмислени думи, Анализ на значение-
то, Правописни грешки, Диктовка на смислени 
и безсмислени думи и Диктовка на изречения. 

Скали:  
• Бързина на четене на думи 
• Точност на четене думи 
• Бързина на четене на недуми 
• Точност на четене недуми 
• Омоними 
• Откриване на грешки 
• Писане на думи 
• Писане на недуми 
• Диктовка 

Приложение на инструмента: DDE-2 се използва за диагностика на 
повърхностна и фонологична дислексия, на затруднения при фонемно-
графемното кодиране и декодиране и за оценка на ефективността на различни 
интервенции 
  

Автори: Дж. Сартори, Р. 
Джоб, П. Тресолди 
Дата на публикуване: 2013 
Оригинално издание: Giunti 
O.S. 
Целева група: деца от 2-ри до 
8-ми клас 
Време за администриране: 1 
час 
Начин на администрация:  
• Индивидуално  
Брой айтеми: 8 субтеста 
Български норми: 514 

Материали: 
Ръководство 
Тетрадка със задачи 
Бланка за регистриране на 
отговорите 
Компютърно-генериран 
доклад 
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MMPI®-2 МИНЕСОТСКИ  
МНОГОФАКТОРЕН ЛИЧНОСТЕН ВЪПРОСНИК® - 2  

MMPI®-2 е най-популярният и най-
добре проучен личностен въпросник в 
света. Той покрива почти целия спектър 
от психични и емоционални разстройства 
и се е превърнал в неизменна част от 
почти всяко клинично изследване. 
Българската адаптация е направена на 
базата на последната ревизия на теста от 
2003 г. и е единствената официално 
одобрена за България от Университета 
Минесота. В хода на адаптацията бяха 
събрани многобройни доказателства за 
конструктната (концептуалната), функци-
оналната (структурната), метричната и 
скаларна еквивалентност на българската 
версия спрямо оригиналния тест.

Скали: 
Валидностни скали и индекси 

• VRIN Вариативна 
неконсистентност 

• TRIN Директна 
неконсистентност 

• L  Лъжа (социална 
желателност) 

• F Валидност (ниска честота) 
• K Корекция 
• Fb Валидност (втората 

половина на теста) 
• F(p) Валидност 

(психопатология) 
• S Суперлативно 

себепредставяне (социална 
желателност) 

• F – K Валидностен индекс на 
Гаф 

• F(b)– F Индекс на промяна в 
отношението към теста 

Стандартни клинични скали 
• Hs (1) Хипоходрия 
• D (2) Депресия 
• Hy (3) Хистерия 
• Pd (4) Психопатно 

отклонение 
• Mf (5) Мъжественост- 

женственост 
• Pa (6) Параноя 
• Pt (7) Психастения 
• Sc (8) Шизофрения 
• Ma (9) Хипомания 
• Si (0) Социална интроверсия.  

 
• Съдържателни скали 
• ANX Тревожност 
• FRS Страхове 

Автори: Дж. Бътчер, Дж. Греъм,  
Й. Бен-Порат, А. Телеген,  
У. Далстром, Б. Кемер 
Дата на публикуване: 2008 
Оригинално издание: University 
of Minnesota Press 
Целева група: 18 – 60 г. 
Време за администриране: 1 час 
Начин на администрация:  
• Индивидуално • Групово  
Брой айтеми: 567 
Български норми: 1013 лица 

Материали: 
Ръководство 
Въпросници 
Листове за отговор  
Компютърно-генериран доклад 
Софтуерна програма за обработка 
на резултатите 
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• OBS Обсебеност 
• DEP Депресия 
• HEA Загриженост за здравето 
• BIZ Странни мисли 
• ANG Гняв 
• ASP Антисоциални практики 
• CYN Цинизъм 
• TPA Тип А 
• LSE Ниска самооценка 
• TRT Негативни индикатори 

за лечението.  

Допълнителни скали 
• A Тревожност (Уелш) 
• R Репресия (Уелш) 
• Es Сила на Аз-а (Барон) 
• Do Доминантност (Гаф) 
• Re Социална отговорност 

(Гаф) 
• Ho Враждебност (Кук-Медли) 
• O-H Свръхконтролирана 

враждебност 
• MAC-R Ревизирана скала 

Алкохолизъм (Макандрю) 
• AAS Признаване на 

зависимост 
• APS Потенциал за зависимост 
• Mt Неадаптивност в колежа 
• MDS Брачен дистрес 

• FAM Семейни проблеми 
• WRK Негативни нагласи към 

работата 
• PK Пост-травматичен стрес 

(Кийни) 
• GM Мъжка полова роля 
• GF Женска полова роля 
• SOD Социален дискомфорт.  

PSY – 5 
• AGGR Агресивност 
•  PSYC Психотизъм 
• DISC Слаби задръжки 
• NEGE Негативна 

емоционалност 
• INTR Интроверсия. 

 
Реструктурирани клинични 
скали 

• Rcd Деморализация 
• Rc1 Соматични оплаквания 
• Rc2 Ниски позитивни емоции 
• Rc3 Цинизъм 
• Rc4 Антисоциално поведение 
• Rc6 Идеи за преследване 
• Rc7 Дисфункционални 

негативни емоции 
• Rc8 Аберантни преживявания 
• Rc9 Хипоманийна активация. 

Приложение на инструмента: 
• диагностика на различни психични, нервни, органични, 

психосоматични и личностни проблеми; 
• средство за скрининг за психопатология при подбор на служители за 

специални професионални дейности като полицаи, огнеборци, военни, 
авиодиспечери, служители в АЕЦ и пр.; 

• съдебно-психологични и съдебно психиатрично-психологически 
експертизи; 

• психологическо оценяване на затворници; 
• оценка на ефективността на терапията и пр. 
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MMPI®-A – МИНЕСОТСКИ МНОГОФАКТОРЕН  
ЛИЧНОСТЕН ВЪПРОСНИК  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЮНОШИ  

 MMPI® - A е юношеската форма на 
MMPI. Тестът е предназначен за оценка 
на психопатология при лица на възраст 
между 14 и 18 години. Инструментът 
съдържа 10-те стандартни клинични 
скали, субскалите на Харис и Лингоис и 
специфични съдържателни и 
допълнителни скали за оценяване на 
юноши. Информацията от оценяването 
може да се използва за идентифициране 
на проблемите, диагностика, планиране 
на лечението, като предлага доклади с 
профили. 

 
Скали: 

• Валидностни скали и 
индекси 

• Вариативна неконсистентност  
• Същинска неконсистентност  
• Лъжа (социална 

желателност) 
• Валидност (ниска честота)  
• Валидност (първа половина) 
• Валидност (втора половина) 
• Корекция (отричане) 

Стандартни  
клинични скали 

• Хипохондрия  
• Депресия   
• Хистерия  
• Психопатно отклонение  
• Мъжественост- женственост  
• Параноя  
• Психастения  
• Шизофрения  
• Хипомания  
• Социална интроверсия  

 
 
Съдържателни скали 

• Тревожност 
• Обсебеност 
• Депресия 
• Загриженост за здравето 
• Алиенация 
• Странни мисли 
• Гняв 
• Цинизъм 
• Ниска самооценка 
• Социален дискомфорт 
• Семейни проблеми 
• Проблемно поведение 
• Ниски аспирации 
• Проблеми в училище 
• Негативни индикатори за 

лечението 

Автори: Дж. Бътчер, К. Уилямс, 
Дж. Греъм, Р. Арчър, А.Телеген, 
Й. Бен-Порат и Б. Каемер 
Дата на публикуване: 2012 
Оригинално издание:  University 
of Minnesota Press 
Целева група: 14 – 18 години 
Време за администриране: 1 час 
Начин на администрация: • 
Индивидуално или групово  
Брой айтеми:  478 
Български норми: 503 юноши в 
норма и 154 с различни 
психологични проблеми 

Материали: 
Ръководство 
Въпросници 
Листове за отговор  
Компютърно-генериран доклад 
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• Допълнителни скали 
• Тревожност (Уелш) 
• Репресия (Уелш) 
• Ревизирана скала на 

Макандрю за алкохолизъм  
• Признаване на зависимост 
• Потенциал за зависимост 
• Незрялост 

• PSY – 5 скали 
• Агресивност 
• Психотизъм 
• Слаби задръжки 
• Негативна емоционалност 
• Интроверсия 

 
 

Приложение на инструмента: 
• Диагностика и планиране на интервенцията; 
• Предоставяне референтна информация и/или обратна връзка; 
• Изготвяне на съдебно-психологически експертизи. 

 
ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТТА КАТО 

СЪСТОЯНИЕ ИЛИ ЧЕРТА, ФОРМА Y (STAI-Y) 

Въпросникът на Спийлбъргър е една от често използваните методики 
за измерване на тревожността. Тя позволява диференцирана оценка на 
ситуативната и личностно-обусловената тревожност. Първата се проявява 
само във връзка с конкретни събития 
(например изпит, медицински преглед или 
операция, интервю за работа и т.н.)  За разлика 
от нея личностната тревожност отразява 
специфичния начин, по който един индивид 
възприема събитията от външния свят – 
предимно като предизвикателства (възможно-
сти за развитие) или предимно като заплахи.  

Българската адаптация на въпросника е 
осъществена от Ив. Паспаланов и Д.Щетински 
през 1989 г., но официалното му публикуване 
стана възможно едва през 2008 г., когато бе 
уреден въпросът с авторските права. 

Скали: 
• Ситуационно обусловена тревожност 
• Личностна тревожност 

Приложение на инструмента: 
STAI-Y може да се използва във всички случаи, когато е необходимо да 

се измери и да се диференцира личностната от ситуативно-обусловената 
тревожност. Най-често въпросникът се използва в клиничната и училищната 
психология, психологическото консултиране и психотерапията. 

Автор: Чарлз Спийлбъргър 
Дата на публикуване: 2007 
Оригинално издание: Mind 
Garden 
Целева група: 13 – 16 години 
Време за администриране: 
10 мин. 
Начин на администрация:  
• Индивидуално  
• Групово 
Брой айтеми: 40 
Български норми: 1880 лица 

Материали: 
Ръководство 
Въпросници с включен ключ за 
обработка на резултатите 
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BENTON VISUAL RETENTION TEST® (BVRT) - ТЕСТ  
НА БЕНТЪН ЗА КРАТКОСРОЧНО ВИЗУАЛНО ЗАПОМНЯНЕ 

Разстройствата на възприятието и/или краткосрочната визуална памет 
са характерни за редица органични и психични заболявания както при 
възрастни, така и при деца, тестът на Бентън е златен стандарт в света за 
оценяване на тези проблеми.  

Скали: 
• Брой верни отговори 
• Брой грешни отговори 
• Пропуснати фигури 
• Добавени фигури 
• Деформации 
• Персеверации 
• Ротации 
• Размествания 
• Грешки в размера 

Приложение на инструмента: 
BVRT може да бъде използван в невропсихологията, неврологията и 

клиничната психология както при деца, така и при възрастни за целите на 
диференциалната диагноза при различни психични и неврологични 
заболявания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Автор: А. Бентън 
Дата на публикуване: 2008 
Оригинално издание: 
Psychological Corporation, USA 
Целева група: 8+ години 
Време за администриране: 15 – 
20 мин. 
Начин на администрация:  
• Индивидуално  
Брой айтеми: Три форми със 
стимулен материал 
Български норми: 1200 лица 
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WISCONSIN CARD SORTING TEST®  (WCST) – 
УИСКОНСИНСКИ ТЕСТ ЗА СОРТИРАНЕ НА КАРТИ  

WCST е тест за изследване на 
екзекутивната функция на мозъка. По 
време на администрацията 
изследваното лице трябва да открива 
различни класификационни принципи, 
които се използват за подредбата на два 
набора от карти. Когнитивната 
трудност на самите задачи не е висока. 
Тестът натоварва екзекутивната 
функция, но не изисква сложни 
разсъждения.  

Скали: 
• Брой опити 
• Общ брой верни отговори 
• Общ брой грешки 
• Процент грешки 
• Персеверативни отговори 
• Процент персеверативни отговори  
• Персеверативни грешки 
• Процент персеверативни грешки 
• Неперсеверативни грешки 
• Процент неперсеверативни грешки 
• Концептуално правилни отговори 
• Процент концептуално правилни отговори 
• Брой завършени категории 
• Брой опити за завършване на първата категория 
• Неспособност за следване на принципа 
• Умения за учене 

Приложение на инструмента: 
WCST може да бъде използван в невропсихологията, неврологията и 

клиничната психология при диференциалната диагноза на различни 
психични и неврологични заболявания. 
  

Автор: Р. Хийтън, Г. Челюн, Дж. 
Талей, Г. Кей и Г. Къртис 
Дата на публикуване: 2009 
Оригинално издание: 
Psychological Assessment Resourses 
Целева група: 7+ години 
Време за администриране: 20-30 
мин. 
Начин на администрация: 
• Индивидуално   
Брой айтеми: 2 комплекта с по 64 
карти 
Български норми: 350 лица 

Материали: 
Ръководство 
Комплект карти (2Х64) 
Бланки за регистриране на 
отговорите 
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THEMATIC APPERCEPTION TEST (TAT) –  
ТЕМАТИЧНО–АПЕРЦЕПТИВЕН ТЕСТ  

ТАТ е проективна методика, която се 
използва в клиничната психология, 
психологичното консултиране и 
психотерапията. Съществуват няколко 
системи за оценяване и интерпретиране 
на отговорите, най-известни сред които 
са тези на Мъри, Белак и Маклеланд. 

Методиката представлява набор от 
31 картини, специално подбрани от 
автора, заради способността им да 
провокират фантазии и интерпретации. 
Изследваното лице разглежда картините 
една по една и съставя кратък разказ по 
тях – какво се случва на картината, кои 
са действащите лица, как се е стигнало до тази ситуация, как продължава 
тя и т.н.  

 ТАТ не е тест в строгия смисъл на думата, той е по-скоро средство за 
разкриване на потиснатите емоции и дълбинните конфликти. Мъри 
използва ТАТ в опитите си да установи базисни психологически 
потребности у хората и да обясни по какъв начин те насочват мислите, 
фантазиите и поведението. Той е наричал ТАТ „моят компас в 
разбирането на душата”. 

Приложение на инструмента: 
• Психологична диагностика; 
• Планиране на терапията; 
• Оценка на вътрешно-психични конфликти и неосъзнати желания. 

  

Автор: Х. Мъри 
Дата на публикуване: 1938 г. 
Оригинално издание: C.P.S. 
Publishing LLC 
Целева група: 18-60 г. 
Време за администриране: 1 час 
Начин на администрация:  
• Индивидуално  
Брой айтеми: 31 картини 

Материали: 
Комплект от 31 картини 
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ДЕТСКИ ПРОЕКТИВЕН ТЕСТ (CAT & CAT-S) 

Авторът на САТ Леополд Белак е 
ученик на Х.Мъри и продължител на 
неговото дело. През 1949 год. той 
конструира специална версия на ТАТ, 
която да може да се използва за 
психологическа диагностика на деца 
от 3 до 10 години. Подобно на ТАТ и 
детската форма на теста представлява 
набор от специално подбрани 
рисунки, които могат да провокират 
фантазиите на детето и да го 
подтикнат да разказва истории. През 
1951 год. Белак създава допълнителна 
версия на САТ – форма S – която се използва в случаите, когато 
съпротивите на детето са прекалено големи. Форма S може да се 
администрира под формата на игра с детето. 

Приложение на инструмента: 
• Детска клинична психология и психотерапия; 
• Клинична диагностика; 
• Индивидуално и семейно консултиране; 
• Съдебно-психологични експертизи. 

 

  

Автори: Л. Белак, С. Б. Белак 
Дата на публикуване: 1973 
Оригинално издание: C.P.S. 
Publishing Corporation 
Целева група: 3 – 10 години 
Време за администриране: 1 час 
Начин на администрация:  
• Индивидуално  

Материали: 
Ръководство 
Комплект платна (форма CAT и 
форма CAT-S) 
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RORSCHACH® INKBLOT TEST –  
ПРОЕКТИВЕН ТЕСТ НА РОРШАХ  

 Платната с мастилените петна на Х. 
Роршах са една от най-известните 
проективни методики в света. Тяхната 
неструктурирана форма позволява 
различни интерпретации, които от своя 
страна отразяват динамиката на 
дълбинните психични процеси, проти-
чащи у изследваното лице.  

Предлаганите платна са оригинални, 
произведени от издателството Ханс 
Хубер, Швейцария по същата техно-
логия, по която са произведени и 
първите образци. 

При интерпретацията на резулта-
тите най-често се използват няколко 
утвърдени системи като тези на Дж. Екснер, Бр. Клопфер и Е. Бьом. 
Първите две са по-структурирани и по-популярни в САЩ, а третата е по–
близка до психоанализата и оригиналните идеи на Роршах и е 
разпространена в Европа. 

Приложение на инструмента: 
• Диагностика на психични проблеми 
• В клиничната и съдебната психология 
• В психотерапията и психоанализата 

  

Автор: Х. Роршах 
Дата на публикуване: 1927  
Оригинално издание: Hogrefe 
Hans Huber Verlag 
Целева група: 16-60 г. 
Време за администриране: 45 
мин. 
Начин на администрация:  
• Индивидуално  

Брой айтеми: 10 платна 
 

Материали: 
Комплект от 10 платна 
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IST 2000 R – ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА  
СТРУКТУРАТА НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА  

IST 2000 R е базиран на 
структурния модел на 
интелигентността и измерва осно-
вните когнитивни способности: 
вербална, аритметична, простран-
ствена, флуидна и кристализирана 
интелигентност и краткосрочна па-
мет.  За измерването на всяка една 
способност тестът разполага с три 
субтеста.  

IST 2000 R се състои от три 
модула, всеки от които може да се 
използва самостоятелно, както и да 
се администрират отделни групи 
задачи в зависимост от конкретните 
нужди и ситуацията: 
• Основен модул – предназначен е 

за оценка на качеството и 
бързината на мисловните процеси и с негова помощ се изследват 
всички основни когнитивни функции. Форматът на задачите симулира 
мисловните процеси, протичащи при решаването на реални проблеми.  

• Модул „Памет” – предназначен е за изследване на способността за 
краткосрочно, целенасочено запомняне и възпроизвеждане на 
вербална и невербална информация.  

• Допълнителен модул – предназначен е за оценка на притежаваните 
знания и обща култура. 

Приложение на инструмента: 
• Диагностика на интелигентността; 
• Подбор на кандидати за работа; 
• Идентифициране на таланти в организациите. 

 

  

Автори: Д. Лийпман, А. Бодюсел,  
Б. Броке, Р. Амтауер 
Дата на публикуване: 2008 
Оригинално издание: Hogrefe Gmbh 
Целева група: 17 – 56 г., завършено 
средно или висше образование 
Време за администриране: 77 мин. 
Начин на администрация:  
• Индивидуално  
• Групово 
Брой айтеми: 287 (пълна версия) 
Български норми: 3490 лица 

Материали: 
Ръководство 
Въпросници 
Листове за отговор 
Шаблони за обработка на резултатите 
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D2 ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА ВНИМАНИЕТО  

d2 е един от най-известните и 
популярни тестове за изследване на 
вниманието и концентрацията чрез 
обработка на външни визуални 
стимули. Той е международно 
признат за златен стандарт в 
областта на изследване на 
вниманието. Първото издание на 
методиката е осъществено през 1962 
год., а българската адаптация е 
направена на базата на последното, 
девето издание от 2002 год. 
Междувременно тестът е адаптиран 
на английски, френски, холандски и 
др. езици и може да се използва с 
нормални индивиди на различна 
възраст, както и с пациенти, страдащи от различни психични или 
органични заболявания.  

Скали:  
• Скорост  или  количество  работа -  брой  стимули,  обработени  за  

единица  време (активация);  
• Качество на работа или степен на точност, скала 

обратнопропорционална на нивото на грешки (контрол);   
• Концентрация - връзка между скорост и точност на изпълнението, 

която позволява да се правят изводи за продуктивността на работно 
поведение – активност, стабилност и консистентност 

• Умора, ефективност на избирателното внимание и устойчивост на 
вниманието.  

Приложение на инструмента: 
Икономичността на d2 от гледна точка на времето за неговото 

администриране разширява възможностите му за използване в широк кръг 
професионални области като клинична психология, спортна психология, 
организационна психология, фармация и др.  
  

Автори: Ролф Брикенкамп 
Дата на публикуване: 2010 
Оригинално издание:  Hogrefe 
Gmbh 
Целева група: 18 - 60 
Време за администриране: 8 мин. 
Начин на администрация: 
• Индивидуално 
• Групово  
Брой айтеми: 14 проби по 47 
символа 
Български норми: 400 лица 
Материали: 
Ръководство 
Листове за отговор 
Шаблони за обработка на резултатите 
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NEO PI-R ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА ЛИЧНОСТТА  

NEO PI-R е най-известният и често 
използван инструмент в света, базиран върху 
т.нар. петфакторен модел на личността (Big 
Five). Въпросникът е международно признат 
като „златен стандарт” в оценяването на 
личността и има широко приложение при 
оценка на личноста в норма. Конструиран е 
така, че да се намали влиянието на социално 
желателните отговори. 

NEO PI-R  осигурява систематична оценка 
на емоционалните, преживелищни, атитюдни 
и мотивационни стилове – едно детайлно 
описание на личността, което може да бъде 
ценен източник на информация за различните 
специалисти. Тестът би могъл да бъде 
използван успешно в психологическо 
профилиране и терапия. 

NEO PI-R отразява концептуален модел за 
структурата на личността, който е 
прецизиран чрез факторни анализи, 
провеждани десетилетия наред. Скалите са 
създадени чрез комбинирането на 
рационални и емпирични методи на анализ и 
са обект на множество изследвания, 
провеждани в продължение на 15 години 
върху клинични и нормативни извадки от 
възрастни индивиди. 

 
 
 
Скали: 

• Невротизъм 
• Тревожност 
• Враждебност 
• Депресия 
• Стеснителност 
• Импулсивност 
• Уязвимост 
• Екстраверсия 

 
• Добронамереност 
• Общителност  
• Асертивност 
• Активност 
• Търсене на усещания 
• Позитивни емоции 
• Отвореност към нов опит 
• Фантазия 
• Естетика 

Автори: Пол Коста и Робърт 
Макрей  
Дата на публикуване: 2007 
Оригинално издание: 
Psychological Assessment 
Resources, USA 
Целева група: 18 до 50 години 
Завършено средно образование  
Време за администриране: 
Пълна форма NEO PI-R: 40 
минути 
Кратка форма: 15 минути  
Начин на администрация:  
• Индивидуално  
• Групово  
Брой айтеми: 
• NEO PI-R: 240 
• NEO-FFI: 60  
Български норми: 1000 лица, 
репрезентативни за българското 
население (според данни от 
преброяването, 2001 год.) по 
пол, възраст, етнически 
произход и образование. 

Материали: 
Ръководство 
Въпросници 
Листове за отговор  
Компютърно генериран 
интерпретативен доклад  
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• Чувства 
• Действия 
• Идеи 
• Ценности  
• Насоченост към другите 
• Доверие 
• Откровеност 
• Алтруизъм 
• Покорност 

• Скромност 
• Отзивчивост 
• Съзнателност 
• Компетентност 
• Ред  
• Съвестност 
• Стремеж към постижения 
• Самодисциплина Стил на 

вземане на решения
 

Приложение на инструмента: 
• Диагностика на личността 
• В клиничната и съдебната психология 
• В организационната психология 
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IN MEMORIАM 
 

С прискърбие Ви съобщаваме, че през тази година ни напуснаха 
дълбоко уважаваните за професионализма, всеотдайността и 
човечността си колеги: 

 

БОЙЧО КОКИНОВ 

 

АНГЕЛ ВЕЛИЧКОВ 

 

АЛЕКСАНДЪР ЩЕТИНСКИ 

 

 

Поклон пред светлата им памет! 
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