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През  2020 г. дългоочакваната осма среща на специалисти, 
изследователи и съмишленици, чиито общи интереси са свързани 
с интелектуалната собственост, се състоя в условия на световна 
пандемия. COVID-19 промени традицията да се събираме присъствено 
в зала „Тържествена“. Но не уби желанието за диску-сия да работим 
по проблемите на интелектуалната собственост и приложението ѝ в 
съвременния свят. 

Електронното издание „Информационна грамотност & 
интелектуална собственост: модерни научни и практически 
предизвикателства“ е реализиран в рамките на проект „Концептуален 
образователен модел за повишаване на информационната грамотност 
в университетска информационна среда“ с Договор КП–06–Н35/10 
от 18.12.2019 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания при 
Министерството на образованието и науката в „Конкурс за финансиране 
на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“, в тематично направление 
„Обществени науки“; ръководител проф. д.ик.н. Стоян Георгиев 
Денчев.

През тази година предложихме дискусията за интелектуал-ната 
собственост и иновативните методи за преподаване във всяка една 
от степените на образованието. Авторите, взели участие, предлагат 
изключително интересни разработки, изследвания и анализи, 
обвързващи интелектуалната собственост с информационната, 
медийната и визуалната грамотност, с модерните научни и практически 
предизвикателства, защитата на личните данни, електронно 
правителство и др.

Сборникът може да служи като учебно пособие при обучението 
по интелектуална собственост и по редица други дисциплини, 
свързани с правната компетентност на неспециалистите – юристи от 
областта на хуманитарните и информационните науки.
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Послание от Световната организация 

по интелектуална собственост за 2020 г. 

 

Световен ден на интелектуалната собственост 

26.04.2020 г. – „Иновации за зелено бъдеще“ 

Послание на генералния директор Франсис Гъри 

 

Тази година Световният ден на интелектуалната собственост 

се отбелязва при безпрецедентни обстоятелства. Отдавам почит на 

всички, които работят на предната линия в условията на 

продължаващата пандемия от коронавирус. Също така, бих искал да 

изкажа искрените си съболезнования на всички, които преживяха 

загубата на близки в резултат на продължаващата здравна криза. 

През последните месеци животът на милиарди хора по целия 

свят бе коренно променен. И все пак, можем да черпим вдъхновение 

от непоколебимия стремеж на човека да преодолее неблагопо-

лучието и да намери иновативни решения на сложни глобални 

предизвикателства. Всеки ден наблюдаваме появата на насърчаващи 

инициативи, тъй като правителствата, индустрията и академичните 

среди се обединяват, за да подкрепят иновативните усилия за 

излизане от настоящата криза. 

Нашият отговор на сегашната криза показва, че имаме 

колективната мъдрост, изобретателността и креативността да се 

справим с тези предизвикателства и да оформим такова бъдеще, 

което да е безопасно, устойчиво и зелено. И когато погледнем към 

това бъдеще, виждаме, че иновациите, водени от интелектуалната 

собственост (ИС) и иновативното мислене, са ключови за 

разрешаването на нашите общи, глобални предизвикателства. 

Вземете за пример нарастващото глобално търсене на енергия. 

Както бе отбелязано в Индекса за глобални иновации за 2018 г.: 

Енергизиране на света с иновации, глобалното търсене на енергия 

се очаква да се увеличи с 30% до 2040 г., според данни на 

Международната агенция по енергетика (International Energy Agency, 

IEA). Само чрез насърчаване на иновациите и подпомагане 

развитието на стабилни ИС системи, които да ги стимулират и 

подкрепят, ще можем да развием системи за чиста енергия, 

необходими за задоволяване на това търсене, като същевременно ще 

намалим емисиите на парникови газове и ще насърчим 

икономическия растеж. Това е сложното енергийно уравнение, с 

което политиците се сблъскват. 
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Днес глобалното снабдяване с възобновяема енергия възлиза 

на около 15%. В Индекса за глобални иновации за 2018 г. се 

отбелязва, че до 2050 г. около 85% от първичната енергия в света ще 

бъде от възобновяеми енергийни източници, като слънчева, вятърна 

и геотермална енергия. За да постигнем това, трябва да помислим 

внимателно как произвеждаме, съхраняваме, разпределяме и 

консумираме енергия и трябва да приложим политики, които 

подкрепят бързото развитие и внедряване на технологии за 

възобновяема енергия, които дават възможност на всички сектори да 

станат по-енергийно ефективни, а техните дейности „зелени“. 

Иновациите предлагат възможности и са ключа към 

отключването на решенията и подходите, от които се нуждаем, за да 

създадем устойчиво и зелено бъдеще. 

Но за да постигнем тази цел, трябва да действаме. Трябва да 

направим екологичната устойчивост приоритет – тя е основата на 

нашето бъдещо благополучие. Трябва да инвестираме в национални 

иновационни екосистеми и да дадем широк достъп до ефективни 

национални ИС системи, които подкрепят развитието и 

внедряването на необходимите технологии, продукти и услуги за 

прехода към по-светло, по-зелено и нисковъглеродно бъдеще. 

В този уникален момент от историята нека да насочим 

вниманието си към това, което всеки може да направи, за да станем 

по-издръжливи и отговорни пред заплахите за глобалното здраве и 

за планетата. Нека помислим върху ролята, която иновациите и 

системата за ИС могат да изиграят за стимулиране на глобалните 

усилия за създаване на зелено бъдеще, което подкрепя 

благополучието на човечеството. И нека се ангажираме активно със 

създаването на зелено бъдеще. 

За тази цел ви насърчавам да подпишете картата за обет, част 

от дейностите по повод Световния ден на интелектуалната 

собственост. 

Заедно можем да направим иновации за по-зелено, по-светло 

и по-устойчиво бъдеще. 

Пожелавам на всички много щастлив и безопасен Световен 

ден на интелектуална собственост през 2020 г. 

 

Превод и адаптация 

Светослава Димитрова 
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ПРЕДГОВОР  

 
През 2020 г. се навършват 20 години, откакто Световната 

организация по интелектуална собственост определя датата 26 април 
за Международен ден на интелектуалната собственост. Мотото тази 
година бе: „Иновации за зелено бъдеще“, като стремежът е насочен 
към това обществото да съсредоточи своето внимание към бъдещето 
и приложението на зелената икономика.  

През 2020 г. Университетът по библиотекознание и 
информационни технологии чества 70-годишнина от създаването си 
като образователна институция. В продължение на седем години в 
УниБИТ се организират ежегодни семинари по повод 
Международния ден на интелектуалната собственост, но през 2020 г. 
дългоочакваната осма среща на специалисти, изследователи и 
съмишленици, чиито общи интереси са свързани с интелектуалната 
собственост, е отложена за следваща година поради разразилата се 
пандемия.  

Екипът, организиращ честването на 26 април през 2020 г., се 
посвети на това и през тази година да бъде издаден поредният 
уникален по рода си сборник с научни доклади, съдържащ 22 
публикации. През тази година предложихме дискусията за 
интелектуалната собственост и иновативните методи за преподаване 
във всяка една от степените на образованието. Авторите, взели 
участие, предлагат изключително интересни разработки, 
изследвания и анализи, обвързващи интелектуалната собственост с 
информационната, медийната и визуалната грамотност, с модерните 
научни и практически предизвикателства, защитата на личните 
данни, електронно правителство и др. Погледите на изследователите 
са насочени към цифровата трансформация в учебния процес, 
осигуряването на достъп до цифрови образователни ресурси, 
стимулиране на диалога по въпросите, свързани с интелектуалната 
собственост и нейното приложение.  

Електронното издание на сборника е реализирано в рамките 
на проект „Концептуален образователен модел за повишаване на 
информационната грамотност в университетска информационна 
среда“, с Договор КП–06–Н35/10 от 18.12.2019 г., финансиран от 
Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието 
и науката в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни 
изследвания – 2019 г.“, в тематично направление „Обществени 
науки“, с ръководител проф. д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев. 

Сборникът може да служи като учебно пособие при 
обучението по интелектуална собственост и по редица други 
дисциплини, свързани с правната компетентност на 
неспециалистите – юристи от областта на хуманитарните и 
информационни науки. Достъпен е чрез уеб сайта на проекта 
ipl.unibit.bg. 

От съставителите 

ipl.unibit.bg
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PREFACE 
 

2020 marks the 20th anniversary of the World Intellectual Property 

Organization setting 26 April as World Intellectual Property Day. This 

year’s motto was: “Innovate for a Green Future”, with the aim of focusing 

society on the future and application of the green economy. 

In 2020, the University of Library Studies and Information 

Technologies celebrates its 70th anniversary since its establishment as an 

educational institution. For seven years, ULSIT organizes annual seminars 

on the occasion of the World Intellectual Property Day, but in 2020 the 

long-awaited eighth meeting of specialists, researchers and like-minded 

people whose common interests are related to intellectual property has 

been postponed to next year due to pandemic. 

The team organizing the celebration on 26 April 2020, this year is 

dedicated to the publication of another unique collection of scientific 

papers, containing 22 publications. This year we proposed a discussion on 

intellectual property and innovative teaching methods in each of the levels 

of education. The participating authors offer extremely interesting 

developments, research and analysis, linking intellectual property with 

information, media and visual literacy, with modern scientific and practical 

challenges, personal data protection, e-government and more. 

Researchers’ views are focused on the digital transformation in the 

learning process, providing access to digital educational resources, 

stimulating dialogue on issues related to intellectual property and its 

application. 

The electronic edition of the collection were implemented within 

the project “A Conceptual Educational Model for Enhancing 

Information Literacy in an University Information Environment”, with 

Contract KP–06–H35/10 of 18.12.2019, funded by the Research Fund 

at the Ministry of Education and Science in the “Competition for 

funding basic research – 2019”, in the thematic area “Social Sciences”, 

headed by Prof. D.Sc. n. Stoyan Georgiev Denchev.  

The collection can serve as a textbook in the teaching of intellectual 

property and a number of other disciplines, related to the legal 

competence of non-specialists – lawyers in the humanities and 

information sciences. It is available through the project website 

ipl.unibit.bg. 

 
From the compilers 

ipl.unibit.bg
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МОДЕЛ ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ             

ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В УНИБИТ 
 

Доц. д-р Тереза Тренчева  

Университет по библиотекознание и информационни технологии  
е-mail: t.trencheva@unibit.bg 

 

Резюме. Създаването на нови образователни технологии и 
подобряването на условията в университетска среда дават възможност да се 
осъществи преход към неформално образование с цел усвояване на знания. 
Създаването и дейността на Университетската младежка академия за 
управление на знания в УниБИТ помагат на студенти, докторанти, 
постдокторанти и преподаватели да обогатят своите знания и опит в 
конкретно направление и да работят в екип освен в университетска реална среда, 
но и извън нея. Вниманието е насочено към практическото обучение, в резултат 
на което се провеждат мероприятия с научен и практически характер. Целта 
на настоящия доклад е да представи опита на Университетската младежка 
академия за управление на знанията, която е структурно звено в Университета 
по библиотекознание и информационни технологии, при изпълнението на 
своите изследвания и образователни функции. Акцентът е поставен върху 
структурата и дейността на Академията. Дейностите на Академията се 
фокусират не само върху теорията, но и върху практиката, като се дава 
възможност на различни категории студенти, докторанти и постдокторанти 
да участват в реални казуси и разработване на групови проекти под прякото 
наблюдение на наставници както от университета, така и от практиката. В 
доклада са представени различни инициативи в областта на интелектуалната 
собственост на Академията от момента на нейното основаване. В заключение 
са направени изводи и препоръки за бъдещо развитие. 

Ключови думи: интелектуална собственост, университетска 
младежка академия, управление на знанията, формиране на умения, усвояване 
на знания. 

 

1. Въведение в темата 
 

В съвременното информационно общество формирането и в 

крайна сметка наличието на икономика, основана на знанието, се 

определят като стратегически приоритет в политиката както на 

развиващите се, така и на развитите страни. Концепцията за 

икономика на знанието приема като изходна теорията за 

информационното общество и по много признаци се родее с нея. 

Всъщност изграждането на информационно общество е тясно 

преплетено с изграждането на икономика на знанието (Денчев, 2008 : 

5; Денчев, 2014 : 55-56). 

mailto:t.trencheva@unibit.bg
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Преди да бъдат разгледани основните характеристики и 

тенденции, които се асоциират с развитието на икономика на 

знанието, трябва да се подчертае, че общото разбиране за важната 

роля на знанието в икономиката не е нещо ново. Развитието на 

производството, например, винаги се е основавало на различните 

форми на знанието.  

„Знанието е сила“ и всички ние, работещи в името на 

знанието, сме убедени в този афоризъм, казан от Франсис Бейкън 

още през XV век и векове след това е прието да се счита, че той 

говори за знанията и уменията на отделния човек. В съвременната 

икономика, основана на знанието, както пише в едно от своите 

изследвания Л. Парижкова, „целенасоченото търсене на знание ни 

осигурява потенциала да преобразуваме природата, вещите от една 

страна, от друга – стимулира нашата социална отговорност да 

подобряваме обществото, в което живеем“ (Парижкова, 2014 : 13).  

И все пак какво означава икономика на знанието? Като всяко 

понятие, така и за понятието „икономика на знанието“ не 

съществува еднозначно тълкуване на неговите смисъл и значение.  

Карл Далмън, директор на програмата „Знание за развитие“ 

към Световната банка, дава следното определение на понятието 

„икономиката на знанието“: „…Икономика, при която 

иновационните процеси – производство, преобразуване, 

разпространение и практическо приложение на знанието, се 

превръщат в главна движеща сила на социално-икономическото 

развитие“ (Правилник, 2014; Dalman, 2003).  

За целите на нашия анализ и обобщавайки възгледите на 

различни изследователи, една работна версия на понятието 

„икономика на знанието“ би могла да изглежда така: „икономиката 

на знанието е нов подход към икономическите реалности, при 

който знанието се превръща в основен ресурс на развитие“. Тук е 

важно да се приеме, че иновационните процеси се явяват 

крайъгълен камък в икономиката, основана на знанието, и оказват 

въздействие както върху икономическата среда, така също и върху 

социалната среда и политиката.  

Иновацията е „ключов фактор“ за оцеляването на 

организациите (Ефтимова, 2014 : 443). При управление на знанието 

на дадена организация се има предвид подходът, който хората в нея 

прилагат за управление на съществуващите знания, изграждането на 

нови знания, използването и съхранението на данни. Всичко това 

допринася за ефективното и балансирано използване на 
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организационните ресурси за по-доброто функциониране на 

организацията като система (Карев, 2012 : 47; Енчева, 2015).  

По същество управлението на знанието обхваща всички 

организационни процеси като се търси синергетична комбинация 

от данни и информационни възможности на модерните 

компютърни технологии с цел формиране на креативен и 

иновативен капацитет на човека. В този смисъл образователният 

сектор трябва да се развива в съответствие с потребностите на 

учащите се и с изискванията на пазара на труда. Инвестициите в 

образование са инвестиции в успешното бъдеще (Нанкова & 

Стойкова, 2014 : 138).  

Политическите и делови кръгове осъзнават ключовата роля 

на иновациите и важността на знанието за развитието на 

икономиката и осигуряването на конкурентоспособност. Те са 

наясно, че това може да се постигне единствено и само чрез 

качествено образование и иновативни научни изследвания. 

 
2. Модел за неформално образование  

в университетската информационна среда на УниБИТ 

 

Реализацията на всеки човек зависи от неговата способност 

своевременно да намира, получава, възприема адекватно и използва 

продуктивно новата за него информация. Знанието и 

информацията заемат важна роля в нашето знаниево общество. 

Сред конкурентните предимства на съвременните университетски 

структури се открояват ефективното събиране и използване на 

информация за създаване и получаване на нови знания, съвместната 

работа в екипи, споделянето на добри практики, прилагането на 

иновативни такива, придобиването и споделянето на нови знания, 

създаването на благоприятна за идеи информационна среда. 

Динамичният, бързо изменящ се свят, в който живеем, чийто 

основен белег е информационната революция и свързаната с нея 

глобализация, изправят отделните държави пред нови, трудно 

предвидими и непрекъснато променящи се предизвикателства и 

проблеми, чието решаване изисква обширни, интердисциплинарни 

знания, професионални умения, аналитични способности и бързи 

и адекватни реакции. Необходимо е да бъде изградена и постоянно 

развивана култура за приемственост на натрупаните знания и опит, 

както и висока информационна култура, включваща, наред със 

знанията и уменията, критична самостоятелна интерпретация на 

съдържанието и ценността на информационните източници. Така 
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например преподавателите и изследователите с дългогодишен стаж 

в дадена университетска структура притежават ценен опит за 

процесите и практиките вътре в тази структура, но за съжаление 

администрирането на това знание не винаги е добре организирано. 

За в бъдеще именно мрежите и професионалните общности ще 

представляват най-естествените и мощни ресурси за усвояване на 

знания и създаване на интерактивни модели на обучение, базирани 

върху информационните ресурси, управление на знания и 

интелектуална собственост. Затова усилията занапред трябва да са 

насочени и концентрирани именно върху обучаващите се 

общности или т.нар. неформално образование в университетска 

информационна среда.  

През последните години термините “formal еducation” 

(формално образование), “informal еducation” (информално 

образование), “non-formal еducation” (неформално образование) 

се използват на европейско равнище в различни европейски 

документи, както и в научните разработки на утвърдени в областта 

на образованието изследователи. Като една от детерминантите за 

тяхната поява и обосноваване се приема развитието на концепцията 

за учене през целия живот – глобална тенденция в развитието на 

обществото и в частност на образованието (Colardyn, 2004; Rogers, 

2004; Travers, 2017; Божилова, 2012).  

Идеята за формалност, неформалност и информалност на 

образованието е заложена още в дефиницията на Европейската 

комисия за „учене през целия живот“. Тя гласи: „учене през целия 

живот са всички целенасочени дейности за учене, независимо дали 

формални, неформални или информални са пътищата за тяхното 

осъществяване, предприемани съобразно предлаганите 

възможности с цел подобряване на знанията, уменията и 

компетенциите“ (Петров, П., М. Атанасова, 2003, с. 53). 

През 2008 г. у нас се появява първото самостоятелно 

изследване, посветено на трите типа образование – формално, 

неформално и информално образование. Неговият автор С. 

Николаева анализира и дефинира различни критерии и подходи за 

понятийното разграничаване на трите типа образование. 

Формалното образование авторът свързва със „строго 

институционализираната, хронологично етапизирана и 

йерархично структурирана система за придобиване на официално 

призната образователна степен“ (Николаева, С., 2008, с. 27). Този тип 

образование се осъществява от образователни институции, които са 

създадени, за да реализират държавната образователна политика, 
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имат официална акредитация и са обединени от общи, 

задължителни регламенти, определени на законодателно равнище.  

Неформалното образование според С. Николаева разчита в 

по-голяма степен на своята доброволност и изборност, гъвкавост и 

адаптивност, многофункционалност и отвореност и това го прави 

стимулиращо и мотивиращо както за обучаващия, така и за 

обучавания. То има своите особености в системен, съдържателен, 

организационен, технологичен, субектен и резултативен план. 

С. Николаева дефинира информалното образование като: 

„тези подкрепящи намерения и усилия, чрез които оказваме 

влияние върху опита и компетентността на другите, обогатявайки и 

разширявайки техния обем и приложимост в различни житейски и 

практически ситуации. Това обикновено става в контекста и 

едновременно с друг тип дейност или социално участие – труд, 

отдих, физическа активност и т.н…“ 

Наред с формалното и неформално учене и образование все 

по-често се говори и за т.нар. аформално образование. Неговата 

същност е в автономното и самоуправлявано учене и развитие, 

което се случва докато правим други, важни за нас неща – работим, 

играем, общуваме, четем и т.н. 

През последните години все повече организации започнаха 

да осъзнават, че всички знания са ценни и да признават 

неформалното и самостоятелното учене като равни на формалното. 

Животът обаче ни показа, че никое от тези три измерения на 

образованието не е загубило своето значение и поради това 

заслужава да бъде изследвано, поощрявано и доразвивано. 

Според Центъра за изследване и иновации на неформалното 

образование в България: „Неформалното образование (НФО) е вид 

образователна дейност, която не е структурирана и се случва извън 

формалната система, също така е възможно да завърши със 

сертифициране (но не е задължително). НФО се базира на 

доброволно участие и активно взаимодействие между обучаващите 

се и обучителя, който използва креативни и иновативни начини за 

преподаване в контраст с традиционната система и класическите 

методи на преподавателите. 

На базата на така представените дефиниции за трите основни 

типа образование бихме могли да направим следния извод: 

Образованието е част от живота на всекиго, но не е задължително 

то винаги да се провежда в традиционната учебна среда. 

Съществуват и други алтернативни начини за учене, при които 

обикновено даже не осъзнаваме, че го правим. Традиционното 
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образование е структурирано и формално, откъдето идва и 

терминът „формално образование“, което се предоставя от 

акредитирано учебно заведение (училище, университет), като 

обикновено завършва с получаването на предварително 

дефинирана квалификация. Самостоятелното учене, известно още 

като информално образование, е точно обратното: това са неща, 

които научаваме неволно по време на ежедневната си работа, в 

свободното си време или в семейството. Неформалното обучение е 

някъде по средата между тези две крайности. То може да бъде 

структурирано с ясно определени образователни цели, но 

обикновено се провежда извън официалните учебни заведения или 

в структури, ситуирани в рамките на учебните заведения, но имащи 

научно-методичен характер, например, в рамките на кръжоци, 

семинари, конференции, майсторски класове, образователни 

курсове и мн. др.  

Участието на младите хора, в частност студентите, в дейности, 

които използват методите на неформалното образование, дава 

пряка възможност за практическо прилагане на натрупаните знания 

и умения в сферата на формалното образование. НФО е среда, в 

която иновативното и креативното мислене се насърчава; 

усвояването на теоретичните познания е в пряка връзка с тяхната 

практическа реализация; има доброволно участие и висока 

мотивация на участниците; дистанцията между обучители и 

обучаващи се намалява, което води до стимулиране на увереността 

и спокойствието в процеса на работа, а и до по-ефективни 

резултати. 

В съвременното общество, основано на знание, грижата за 

младите хора се превръща в една от най-важните национални каузи 

за осигуряване на Европейско развитие на България. Ето защо 

създаването на благоприятни условия за университетско 

образование и неформално обучение допринася за прехода от 

акредитирани знания към сертифицирани умения като подобрява 

демографската ситуация в страната и е значим фактор. Създаването 

на институционална среда, насърчаваща използването на 

съществуващите знания и създаването на нови, ще допринесе за 

изграждането на общество, което е добре образовано и 

квалифицирано, за да създава, обменя и използва това знание.  

У нас университетите са формални образователни 

институции, но дори и те предлагат неформални дейности и 

използват неформални подходи. В тази връзка в Университета по 

библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) 
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дългосрочните научни изследвания по проблемите на управление 

на знания в различни области на знанието са навременни, актуални 

и полезни. 

УниБИТ е модерен университет, който разполага със свой 

Модел за неформално образование в университетска 

информационна среда  , който отчита динамиката на развитие 

на съвременното общество, основано на знание.  

 

2.1. Университетски научноизследователски институти 

 

Научноизследователските институти са университетски 

структури, в които не се придобива университетска специалност, но 

се извършва обучение на високо ниво и се реализират научни 

проекти. Обикновено съставът на един институт включва 

директор – университетски преподавател, който е на друга 

постоянна щатна длъжност в университета, както и зам.-директор, 

научен секретар, координатор на проекти и ръководители на секции 

със същия правен статут. Относително малкият размер на 

администрацията на института дава възможност за пределна 

гъвкавост при печеленето и работата по перспективни научни 

проекти. Обучителни дейности при този алтернативен 

образователен модел се водят само за обучаеми със специален 

статут – магистри и докторанти, както за нуждите на самия 

университет, така и за нуждите на други институции на основата на 

легитимни договорни отношения.  

 

2.2. Отворени учебни практики и Летни университети 

 

Този тип практики са морално и правно защитена марка на 

УниБИТ. Организацията на практическите студентски дейности се 

ръководи изцяло от изявени и подготвени студенти. Самите 

студенти се самоорганизират. Те влизат в контакти с местните 

структури и изграждат стабилни двустранни връзки. Ако се налага 

участието на преподаватели, то това се прави по деликатен начин и 

без да се изземва инициативата на студентите. Що се отнася до т.нар. 

Летни университети, те отново включват съвместно участие на 

студенти и местни структури като ръководството тук се поема от 

опитни преподаватели. Целта и на практиките, и на летните 

университети е да подготвят подходящи практически навици и 

умения у младите хора, както за самостоятелна научна работа, така и 

за предизвикателствата на реалния живот. 
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2.3 Университетска младежка академия 

за управление на знания (УМЛАУЗ) 

 

Академията за управление на знания е съвременен 

университетски алтернативен образователен модел, който дава 

възможност на младите хора в една университетска структура да 

организират своята научна и образователна дейност в съответствие 

както с учебните програми на университета, така и с техните 

напредничави желания и интереси. По правило Академията се 

ръководи от известен и уважаван учен и преподавател. Всички 

останали административни длъжности се разпределят между млади 

хабилитирани преподаватели и/или такива, които притежават 

образователната и научна степен „Доктор“. Освен председател този 

образователен модел поддържа наличието както на главен научен 

секретар, така и на административен секретар с афинитет към 

организацията и администрирането на научните изследвания. В 

зависимост от предметните области на развитие на университета 

към Академията се създават различни научни секции, 

ръководителите на които се наричат научни секретари. Те 

задължително трябва да притежават научна и образователна степен 

„Доктор“. Секциите се състоят от 8–10 човека – млади учени, 

докторанти и студенти. Всички те имат изявени желания да 

придобият достатъчни умения за своята практическа реализация в 

живота. 

Университетът по библиотекознание и информационни 

технологии предприе необходимите действия за изграждане на 

„триъгълника на знанието“ (образование – изследване – иновации) 

и активно се ангажира с осъществяването на интеграционните 

връзки между изследователските институти и университетската 

информационна среда. Направена крачка в тази посока от УниБИТ 

е създаването именно на Университетската младежка академия за 

управление на знанията, стъпвайки на основната образователна 

парадигма на ЮНЕСКО – от акредитирани знания към 

сертифицирани умения (Denchev, Peteva & Stoyanova, 2014).  

Университетска младежка академия за управление на знанията 

(УМЛАУЗ) е правоприемник от 2015 г. на Лятната академия за 

управление на знания (ЛАУЗ), която е създадена през 2013 г. и 

формира своята структура с решение на Академическия съвет на 

Университета по библиотекознание и информационни 

технологии, като се явява обслужващо звено с научен и методичен 

характер в структурата на УниБИТ. 
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Работата на Академията се характеризира с богато 

разнообразие на организираните инициативи, а ръководството и 

членовете в това иновативно учебно-методично звено са 

мотивирани да следват своето развитие в начертаната посока, като 

целят положителен институционален имидж на УниБИТ, който 

успешно се налага като партньор в сферата на обществените 

комуникации и информационните науки, както в национален, така 

и международен план, доказателство, за което са множеството 

инициативи, като за целта на настоящото изложение ще се спрем 

основно на инициативите в областта на интелектуалната 

собственост.   

 

3. Инициативи на УМЛАУЗ за неформално образование 

по интелектуална собственост 

 

3.1. Световен ден на интелектуалната собственост (26 април) – 

една установена традиция на УМЛАУЗ в УниБИТ. 

Майсторски класове, уъркшопи и курсове 

 

Всяка година на 26 април се чества Световният ден на 

интелектуалната собственост и се популяризира дискусията за 

ролята на интелектуалната собственост в насърчаването на 

иновациите и творчеството.  

На 26 април 1970 г. влиза в сила Конвенция, учредяваща 

Световната организация по интелектуална собственост (СОИС). По 

този повод правителства и организации от цял свят заедно със 

СОИС отбелязват тази дата като Световен ден на интелектуалната 

собственост. Като страна членка на СОИС Република България по 

традиция ежегодно се присъединява към международното честване.   

Вече осем години (2013 – 2020 г.) в УниБИТ е установена 

традиция по организирането на двудневни семинари, посветени на 

Световния ден на интелектуалната собственост (26 април). 

Характерно за тези семинари е, че са съобразени всяка година с 

мото, което се обявява от Световната организация по интелектуална 

собственост (СОИС) и тяхното провеждане е белязано от 

ежегодното издаване на научен сборник, посветен на проблемите на 

интелектуалната собственост, който се рецензира от двама 

специалисти, активно работещи в областта на интелектуалната 

собственост. Заглавията на сборниците винаги са съобразени с 

темата, под която е проведен съответният семинар. 

Първият семинар през 2013 г. беше организиран в два дни и 

проведен в УниБИТ и ЮЗУ „Неофит Рилски“. На семинарите бяха 

изнесени 15 лекции, които бяха насочени към студентите и 
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преподавателите от двата университета. В семинара на тема: 

„Интелектуалната собственост в университетите – 

Творчество: Следващото поколение“ акцентът беше поставен 

върху управлението на интелектуалната собственост в 

университетската информационна среда. Семинарът и сборникът 

бяха реализирани с финансовата подкрепа на 

научноизследователски проект с Договор № ДМУ 03/3 от 

19.06.2012 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при МОН 

в конкурсна сесия „Млади учени – 2011“ и ръководител: доц. д-р 

Тереза Тренчева на тема: „Анализ на обичайните практики при 

използването на продукти на интелектуалната собственост в 

университетска информационна среда“.  

През 2014 г. семинарът беше проведен под надслова 

„Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в 

творческите и информационни индустрии“ като се акцентира 

върху управлението на интелектуалната собственост във филмовата 

индустрия.  

През 2015 г. се проведе Третият национален семинар с 

международно участие на тема: „Интелектуална собственост – 

формула за успех, творчество и иновации“. През 2015 г. 

семинарът бе посветен и на още две ключови за УниБИТ 

годишнини  –  65-годишнината на Държавния библиотекарски 

институт – днес УниБИТ, и 70-годишнината от създаването на 

Организацията на обединените нации за образование, наука и 

култура (ЮНЕСКО). Целта на семинара бе да предизвика дискусия 

сред научната общност и да представи проблемите на музикалния 

бизнес и посоката за тяхното решаване.  

В дните 26 и 27 април 2016 г. УниБИТ бе домакин за 

четвъртата поредна година на Националния семинар с 

международно участие на тема „Интернет либерализацията – 

предизвикателства и добри практики пред интелектуалната 

собственост“, организиран от Университетската младежка 

академия за управление на знания. Целта на семинара бе да 

провокира дискусия в научните среди за обществените отношения 

в Интернет като нова и модерна информационно-

комуникационната среда, за динамиката на развитие на 

информационните реалности, контрола и актуалността на 

информацията във виртуалното пространство, правното регулиране 

и пр.  

Доказателство за безспорния принос на УниБИТ в 

дискусията на научната общност по света по проблемите на 

интелектуалната собственост бе домакинството на Университета на 
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IX уъркшоп на Европейската мрежа на преподавателите по 

интелектуална собственост – The EIPTN Ltd. В продължение на 

два дни – 4 и 5 юли 2016 г., 40 учени от 11 държави от Стария 

континент и Австралия се срещнаха и обсъждаха нелоялната 

конкуренция, опита на Bournemouth, IP правото в техническите 

науки, интелектуалната собственост в рекламата, пиратството, 

мениджмънта, патентите и други проблеми, обменяха информация 

и добри практики в областта на иновациите в преподаването и 

насърчаването на интелектуална собственост, мултидисциплинарни 

и уеб базирани учебни дейности и т.н. 

Мотото през 2017 г. година, обявено от Световната 

организация по интелектуална собственост, чиито активен 

последовател е УниБИТ, бе: „Иновациите – подобряващи живота“, 

в съответствие с новите предизвикателства в дигитална среда. А 

темата на петия Национален семинар с международно участие бе 

„Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в 

глобална среда“. Целта на петия семинар бе да събере водещи 

учени в България като предизвика дискусия по въпроси, свързани 

със закрилата на интелектуалната собственост, иновациите и 

връзката им с научната дейност.  

Темата на семинара през 2018 г. бе „Европейските 

граждани и интелектуалната собственост – възприятие, 

осъзнатост, поведение”. Семинарът бе посветен на 

„Международния ден на интелектуалната собственост (26 април)“ и 

на Българското председателство на Европейския съюз. 

Пленеристите Александър Аврамов и Александър Гъркинин 

представиха доклада си „GDPR – отговорите на изкуствения 

интелект: Лични данни, европейски правни регулации и изкуствен 

интелект“ и дадоха отговори на наболелия въпрос относно личните 

данни и какво се е променило по отношение на тяхната правна 

регулация след приемане на новия Общ регламент относно 

защитата на данните ЕС 2016/679. Изложението предизвика 

огромен интерес у аудиторията, дискусията относно новите правила 

за защита на личните данни при събиране, съхранение и обработка 

продължи и в неформален разговор след официалната сесия на 

семинара. 

На 20 юли 2018 г. УМЛАУЗ организира като продължение на 

семинара Майсторски клас на тема: “Intellectual property Down 

Under” с гост лектор проф. Натали Стоянофф от Университета по 

технологии в Сидни, Австралия. Проф. Стоянофф представи две 

лекции пред докторанти и млади учени, свързани с проблематиката 
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интелектуална собственост. Първата тема бе посветена на проекта 

“Garuwanga: Forming a Competent Authority to Protect Indigenous 

Knowledge”, а втората – “Exceptions and Limitation in Copyright for 

Libraries Down Under”. Участниците в майсторския клас получиха 

лично сертификати от гост лектора. Гостуването на проф. 

Стоянофф в УниБИТ бе отразено със специална статия, озаглавена 

„Ученето един от друг обединява хората“ в бр. 29 от 2018 г. на 

вестник „Аз Буки“.  

Семинарът през 2019 г. премина под мотото 

„Интелектуалната собственост и дигиталните хора“, посветен 

на Международния ден на интелектуалната собственост (26 април) 

и „Пловдив - Европейска столица на културата 2019 г.“, като 

свидетелства за необходимостта от поддържането на постоянния 

диалог относно интелектуалната собственост и мястото ѝ в 

различни области на науката, изкуството, културата, бизнеса. 

Имайки предвид, че през 2019 г. българският град Пловдив бе 

Европейска столица на културата, акцентът бе поставен върху 

културното наследство, защитата на нематериалното културно 

наследство, трансформирането в дигитален вид на антични градове 

и архитектурни обекти, в резултат на което възникват и въпроси, 

свързани с авторското право в дигиталния свят. Друго важно 

събитие, вдъхновение за научната проява, бе провелата се дискусия 

за новия пакет европейски авторскоправни регулации под наслов 

„Осигуряване на авторското право в цифровия век“, проведена в 

Брюксел през същата година.  

През 2020 г. семинарът премина в условията на Пандемията 

COVID-19 под надслов: „Информационната грамотност & 

Интелектуалната собственост: Модерни научни и практически 

предизвикателства“. Семинарът беше и отправна точка за 

престижния курс по авторско право на университета Харвард – 

Copyright X, създаден от проф. Уилям Фишър III, професор по 

Право на Интелектуалната собственост към Университета Харвард. 

 

Заключение 

 

Научноизследователските центрове и академии стават 

жизнено важен фактор в развитието на качеството на обучение в 

съвременното глобализирано общество. Членството на България в 

Европейския съюз от своя страна изисква да се отговори на 

приетите програмни инициативи за по-широко внедряване и 

използване на европейските ценности в качеството на обучение. И 
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в това отношение създаването на научни центрове и академии има 

за задачата да отговори на тези потребности и да подготви и 

стимулира младите хора за участие в научните и културните 

процеси, да подкрепи и насърчи тяхната компютърна и медийна 

грамотност, научна и творческа активност, да ги привлече за 

иновативни и експериментални дейности, основаващи се на новите 

методи на обучение. 

В научните центрове студентите изучават един и същи въпрос 

като членове на различни групи, срещат се и обменят информация 

като експерти по дадения въпрос и по този начин повишават 

качеството на  своето обучение. 

Целесъобразно е да се стимулират студентите и 

преподавателите за активна творческа дейност в условията на 

съуправление, самоуправление, самооценяване и самоусъвършен-

стване. Това може да стане както по време на лекции, семинарни 

занятия, така и по време на участието им в работата на научни 

центрове и академии. Възможно е да се осъществи взаимовръзка 

между аудиторната, научната и извънаудиторната интерактивна 

дейност, например с разработването на даден проект по определена 

тема.  

Дейностите на Университетската младежка академия за 

управление на знанията в УниБИТ са фокусирани именно върху 

връзката теория – практика, като студентите са поставени в реална 

среда да прилагат своите акредитирани знания чрез участия в 

проекти, семинари, летни практики, срещи с външни специалисти 

от теорията и практиката, майсторски класове, уебинари и др. 

Натрупаният по този начин опит ги прави подготвени за утрешната 

конкурентна професионална среда.  

През следващата академична година в Академията се 

обсъждат възможностите студентите от УниБИТ да участват в 

различни образователни модули на Академията, като ще имат и 

възможността да сертифицират придобитите умения и да получат 

кредити. Една от добрите практики на УниБИТ е, че успешно се 

извършва обучение и сертифициране по академичните програми на 

компании като Oracle и MikroTik (Бояджиев, 2014).   

УниБИТ се стреми да създава условия за развитието на 

образователната и научната дейност в университетска 

информационна среда. Организирането на семинари, лекции, 

конференции и др. дава възможност да се осъществи връзка между 

образованието и бизнеса. УМЛАУЗ цели да приобщи младите 

студенти, докторанти, учени и преподаватели към нов интерактивен 
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метод за обмен на знания. Провеждането на ежегодната научна 

конференция от УМЛАУЗ в УниБИТ, както и ежегодният семинар, 

посветен на Световния ден на интелектуалната собственост, са нов 

образователен модел в университетска среда, с което се поставя 

началото на серия от участия на студенти, докторанти и учени в 

други мероприятия с научен и изследователски характер. 
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Abstract. The creation of new educational technologies and the improvement 

of the conditions in the university environment provide an opportunity to make a 
transition to non-formal education in order to acquire knowledge. The establishment 
and operation of the University Youth Knowledge Academy at ULSIT helps students, 
PhD students, postdoctoral students and teachers to enrich their knowledge and 
experience in a specific field and work in a team not only in the university real 
environment, but also outside it. Attention is focused on practical training, as a result 
of which events of scientific and practical nature are held. The purpose of this report is 
to present the experience of the University Youth Knowledge Academy, which is a 
structural unit of the University of Library Studies and Information Technologies in 
performing its research and educational functions. The emphasis is on the structure and 
activities of the Academy. The activities of the Academy focus not only on theory but 
also on practice, enabling different categories of students, doctoral and postdoctoral 
students to participate in real cases and develop group projects under the direct 
supervision of mentors not only from the university but also from practice. The report 
presents various initiatives in the field of intellectual property of the Academy, since its 
inception. In conclusion recommendations for future development are made. 
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Резюме. Естественото развитие на информационните и 
комуникационните технологии в съответствие с най-новите постижения на 
науката доведе до тяхното масово навлизане и използване във всички сфери на 
текущата социалната практика. Дори и частният живот на отделните 
субекти е силно зависим от върховите постижения на технологичното 
развитие. Използването на информационните и комуникационните 
технологии обичайно се асоциира с неограничения достъп до информация и до 
увеличаване на знанията и уменията на хората да боравят с тях. В резултат 
на тази симбиоза между хората и технологиите в частност се намалява 
информационната асиметрия между потребителите на глобални 
информационни ресурси и специфичните знания, свързани с тях. 

Редица фактори, сред които и изброените по-горе, налагат абсолютната 
необходимост от дефиниране на набор от умения, които да позволяват на 
крайния потребител на информацията и знанията да ги използва максимално 
ефективно съобразно своите нужди. Информационната грамотност е термин, 
който дефинира този набор от умения, необходими за всеки един потребител в 
стремежа му да придобива задълбочени знания, опит и добри практики не само 
при използването на дадена информация, но и за начините за нейното търсене, 
намиране, придобиване и анализиране.  

Разглеждайки информационната грамотност като съвкупност от 
взаимно свързани, взаимно действащи и взаимно зависими елементи на едно 
предварително определено цяло, ние по естествен път можем да дефинираме 
управлението на знанието като целенасочено изменение на конкретни сложни 
системи. При всички случаи нашето изследване се съобразява и отчита 
действието на Закона за ентропията, който постулира извода, че всяка една 
система, оставена без управление, се стреми към своята деградация 
(максимална ентропия) на поведението си. Естественият начин за справяне с 
проблеми от това естество предопределя необходимостта от непрекъснатото 
подаване на управляващи въздействия и поддържане на максимална 
ефективност на коригиращите въздействия, базирани на задължителната 
обратна връзка.  

През призмата на управление на знанието, настоящият доклад има за 
цел да анализира съществено наболелия в последните години проблем, свързан с 

mailto:s.denchev@unibit.bg1
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умишленото генериране и разпространение на ФАЛШИВИ НОВИНИ, като 
синтезира тясната връзка между реалната информационна грамотност и 
средствата и методите за тяхната естествена превенция.  

Ключови думи: управление на знанието, фалшиви новини, 
информационна грамотност, информационни и комуникационни технологии. 

 

Добре известен факт е, че развитието на информационното 

общество бележи своето начало с промяната в значението и начина 

на възприемане на информацията като основен ресурс във всички 

сфери от социалната и икономическата дейност. Ако до средата на 

ХХ век, на фона на основните производствени фактори и 

материални ресурси като земя и труд, информацията е 

представлявала само спомагателен ресурс, то в наши дни, вследствие 

на големите технологични постижения, създаването и развитието на 

информационните и комуникационните технологии са съществена 

предпоставка, позволяваща ни да заключим, че съвременното 

състояние на обществото е информационно [1]. 

Основните принципи, с които може да се охарактеризира днес 

съвременното информационно общество, са залегнали в 

демократичните принципи като: узаконено право на достъп до 

информация; търсене на информация за вземане на решения от най-

различен характер, превръщат се във все по-голяма и ежедневна 

потребност и не на последно място може да се посочи липсата на 

цензура в предлагането и в достъпа до информация. 

В резултат на посочените по-горе фактори в съчетание с 

масовото предлагане на информация и все по-масовият достъп и 

използване на технологии доведоха до момента, в който хората се 

оказаха залети от информация, получена от различните 

информационни канали, което постави потребителя в обективната 

невъзможност както да осмисли получената информация, така и да 

извлече от нея необходимото му знание [2]. 

Науката за информирането изследва доставянето на 

информацията във форма, която позволява на клиентите да я 

използват максимално ефективно за нуждите си. В рамките на тази 

научна област естествен научен проблем се явява количественото 

оценяване на ефекта от информиране, което поражда създаването на 

средства, като модели, мерки и алгоритми, даващи възможност да се 

прогнозира резултатът от процеса на информиране и това от своя 

страна да осигури управление на дейността по информиране. 

Известни са два модела на система за информиране, 

използвани широко в практиката. Моделът на Коен, включващ три 
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основни компонента – метасреда за информиране, система за 

доставяне на информация и система за изпълнение на поставена 

задача. Създаденият от проф. Стоян Денчев модел съдържа 

компоненти като информационна среда, информационен процес, 

съвкупност от комуникационни процеси, модел за оценка, 

интерпретиране и използване на информацията [3]. 

С възхода на Интернет и неизбежното разрастване на 

информационните ресурси хората стават все по-подвластни и 

зависими от тях, а парадоксът тук се състои във факта, че човешките 

възможности и умения да боравят с този на практика неизчерпаем 

ресурс са силно ограничени.  

Този факт сам по себе си поражда редица проблеми сред 

потребителите: каква информация да използват; къде да я намерят; 

коя от многото в необятното пространство на информационните 

ресурси информация да изберат и как да я използват максимално 

ефективно за нуждите си? 

Информационната грамотност е термин, описващ тази 

съвкупност от интегрирани възможности и умения, които позволяват 

на потребителите да намират, анализират, придобиват и използват 

по максимално ефективен за нуждите си начин, необходимата 

информация. 

 
Фиг. 1. Компоненти на информационната грамотност 

 

Различните аспекти на информационната грамотност (също 

така може да се срещне с термини като дигитална или медийна 

грамотност) обхващат използването на информационните 

технологии като компютри, софтуерни програми, Интернет и 

способността да се извърши оценка на получената посредством 

електронните ресурси информация. 

Сред отличителните белези на информационно грамотния 

човек могат да бъдат откроени няколко ключови компоненти като: 

да притежава способност да използва ефективно информационните 

ресурси, да притежава способност за извършване на критична 

оценка на източник – съдържание – достоверност на информацията, 

както и да прилага етично тази информация. 
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Разглеждайки процеса на информиране като система, при 

която на входа постъпват определено количество данни, които биват 

обработвани вътре в нея, същевременно протичат различни 

взаимосвързани процеси, а на изхода, в резултат на тези процеси се 

генерира продукт – знанието, то безспорно и основателно може да 

се заключи, че тази система се нуждае на първо място от постоянно 

и ефикасно управление, гарантиращо нейната устойчивост, 

стабилност и функциониране. 

Поддържането на стабилност и устойчивост във 

функционирането на всяка една система дава основа да се смята, че 

тя е добре балансирана и ефикасно управлявана система. В тази 

връзка, изключение не прави и управлението на знанието. 

Тук следва да отбележим съществената разлика, състояща се в 

управлението на информацията и управлението на знанията. Ако 

управлението на информацията е свързано преимуществено с 

използването на информационно-комуникационните технологии, 

то управлението на знанието е свързано с възможностите на 

субектите да създават и придобиват знания, с начините за тяхното 

съхранение, запазване, разпространение и използване. 

Съществува богата литература относно дефинирането на 

понятието „Управление на знанието“, но най-обобщената от тях 

обхваща тази съвкупност от дейности, която цели да подпомага 

процесите в средата посредством съхраняване на организационните 

знания и тяхното рационално използване, както и предоставянето им 

за вземане на правилните решения при постигане на търсените 

(очакваните) резултати.  

За по-ясно илюстриране на същността на знанието може да 

послужи въведената от американския учен Ръсел Акроф пирамида на 

знанието, която определя йерархията и конкретната зависимост на 

група компоненти като: данни, информация, знание, мъдрост [4]. 

Данните представляват сурови, необработени факти; информацията 

е сигналите, които постъпват отвън в дадена система, обработват се 

и се използват от нея; знанието най-общо казано представлява 

акумулираната информация; а мъдростта, като съчетание на минал 

опит и знания, разум и интуиция, позволява да се правят обосновани 

предположения за ненастъпили все още събития, като често тя дава 

отговор на въпросите защо, какво, как, къде, кога. 
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Фиг. 2. Пирамида на знанието на Ръсел Акоф 

  

 Днес всички ние сме свидетели на динамично променяща се 

среда, в която основните фактори са резултат както от 

глобализацията, така и от постоянното развитие на 

комуникационните и информационните технологии. Следва да 

отчетем обаче, че тази реалност има две страни – от една страна е 

налице безспорното облагодетелстване на обществото от наличието 

и използването на информационните и комуникационните 

технологии, а от друга страна те се явяват ключов фактор и мощен 

инструмент, способстващ провеждането на нови форми и методи за 

въздействие над обществото – това са така наречените Фалшиви 

новини.  

 По своята същност те могат да са съставени от частично или 

напълно невярна информация, или да са базирани на вярна 

информация, умишлено извадена от контекста на събитията. При 

всички положения те имат силно експлозивен характер, поразяващ 

емоционалната природа у човека и са широко използвани като 

инструмент в провеждането на съвременни информационни 

операции. Сред основните задачи на фалшивите новини ясно се 

открояват целите като: формиране на обществено напрежение; 

създаване на масово и/или разрушително влияние над обществото; 

дезинформиране; предизвикване на паника сред населението. 

Разбира се, не е изключено фалшивите новини да бъдат използвани 

за постигане на положителен или отрицателен PR ефект или да 

бъдат инструмент в преследване на търговско-икономическия 

интерес, при който под ударите на нелоялната конкуренция попадат 

определени целеви групи.  

 Механизмите на тяхното разпространение и влияние върху 

съзнанието на хората са съвсем прости. Създаденият 

информационен пълнеж с умишлено провокативен характер се 

разпространява на принципа на така наречения вирусен модел, при 
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който изфабрикуваните новини са вирусът, а човекът е неговият 

преносител. Посредством лавиноподобното нарастващо вълнение в 

резултат на разпространените слухове и спекулации, чрез ескалация 

на страх и паника сред населението, „вирусът“ успява да бъде 

споделен първо с най-близкото обкръжение на неговия носител, а 

впоследствие с помощта на различните социални мрежи той се 

предава от приятели на приятели, достигайки до все по-голяма маса. 

 

 

 
 

Фиг. 3. Как фалшивите новини се разпространяват като вирус 

(https://engineering.stanford.edu/magazine/article/how-fake-news-spreads-real-virus, 

05.04.2020 г.) 

 

Не липсват и противоречия в политиката за противодействие 

на фалшивите новини. Редица автори смятат, че разпространението 

им, както и генерираните от тях ефекти, трябва да бъдат 

контролирани на държавно ниво, докато други техни колеги са на 

мнение, че осъществяването на контрол, би било в противоречие с 

правото на свобода за изразяване, както и заплаха за 

неприкосновеността на това право [5]. 

Поради естеството на генерираните от тях ефекти над 

общественото съзнание фалшивите новини биха представлявали 

реална заплаха за всяка една държава. В тази връзка добро решение 

за преодоляване на предизвиканите от тях кризи и за запазване 

стабилната среда за сигурност и обществен ред, повишаването на 

информационната грамотност и управлението на знанията 

представляват тази рамка от значими инструменти, които чрез 

постигане на ниво на прозрачност на медиите и разпространяваните 

от тях новини; насърчаване противодействието на 

https://engineering.stanford.edu/magazine/article/how-fake-news-spreads-real-virus
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дезинформацията, позволяваща на потребителите да се ориентират 

в дигиталната среда; разработването на инструменти за справяне с 

дезинформацията в бързо развиващите се информационни 

технологии и насърчаването на непрекъснати изследвания на 

тяхното въздействие [6] се явяват естествената, ограничаваща бариера 

срещу бруталното въздействие на фалшивите новини.  

Така, постигайки една от основните цели на информационната 

грамотност (в нейния по-широк периметър), да се развива и 

надгражда критичното мислене у хората, способността им за 

съобразно и рационално използване на получената информация, 

придобиването на нови знания и запазването на доказано 

ефективните такива се превръщат в съществени фактори и 

благоприятна предпоставка за развитие на всяка една система. 

 

Фиг. 4. Разграничаването на факти и измислица невинаги е лесно изпълнима задача.  

Затова проверката на фактите може да даде яснота за това кое е реално и кое не. 
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Abstract. The natural development of information and communication 
technologies, in accordance with the latest achievements of science, has led to their mass 
penetration and use in all areas of current social practice. Even the private life of 
individual subjects is highly dependent on the top achievements of technological 
development. The use of information and communication technologies is usually 
associated with unrestricted access to information and to increase people’s knowledge and 
skills to handle it. As a result of this symbiosis between people and technologies, in 
particular, the information asymmetry between users of global information resources and 
the specific knowledge associated with them is reduced. 

A number of factors, including those listed above, impose the absolute need to 
define a set of skills that allow the end user of information and knowledge to use them 
as effectively as possible according to their own needs. Information literacy is a term that 
defines this set of skills necessary for each user in his aspiration to acquire in-depth 
knowledge, experience and good practices not only in the use of information, but also for 
ways to search, find, acquire and analyze. 

Considering information literacy as a set of interconnected, interacting and 
interdependent elements of a predetermined whole, we can naturally define knowledge 
management as a purposeful modification of specific complex systems. In any case, our 
research compiles with and takes into account the effect of the Law of Entropy, which 
postulates the conclusion that any system left without control tends to its degradation 
(maximum entropy) of its behavior. The natural way of dealing with problems of this 
nature predetermines the need to continuously submit management actions and maintain 
maximum effectiveness of corrective actions based on mandatory feedback. 

Through the prism of knowledge management, this paper aims to analyze the 
significant problem in recent years related to the deliberate generation and dissemination 
of FAKE NEWS, synthesizing the close link between real information literacy and 
the means and methods for their natural prevention. 

Keywords: knowledge management, fake news, information literacy, 
information and communication technologies.
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Резюме. Докладът представя резултати от проведено проучване за 
осведомеността, опита и мнението на изследователите в Университета по 
библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) относно 
публикуването на отворен достъп, научните политики за отворен достъп и 
свързаните с тях въпроси. Анкетният инструментариум е разработен в 
сътрудничество с доц. М. Бук от Държавния университет в Орегон като научна 
задача в рамките на преподавателската му мобилност по програмата 
„Фулбрайт“ за академичен и културен обмен в катедра „Библиотечен 
мениджмънт и архивистика“ през зимния семестър на АГ 2018/2019. 
Проучването включва общо 21 въпроса, обособени в три раздела: 1. 
Демографска информация, 2. Изследователски практики и ползи от отворения 
достъп и 3. Информираност и нагласи по отношение на целта на Европейския 
съюз за публикуване на отворен достъп. През март 2019 г. онлайн базираната, 
чрез софтуера Qualtrics, анкетна карта бе разпространена сред 102-ма 
преподаватели и докторанти в УниБИТ. Общата съвкупност от 64-ма 
ефективно включили се в изследването респонденти го прави представително за 
институцията. Авторката на настоящия доклад анализира получените данни 
за УниБИТ. Резултатите от изследването показват пропуски в разбирането 
на политиките и практиките за отворен достъп и насочват вниманието към 
необходимостта от повишаване на осведомеността и уменията на учените за 
публикуване на отворен достъп относно политиките за отворена наука на 
Европейската комисия и в нашата страна, и по други, свързани с 
проблематиката въпроси. 

Ключови думи: отворен достъп, отворена наука, УниБИТ, 
Европейска комисия. 
 

Въведение 

На 27 май 2016 г. на заседание на Съвета по 

конкурентоспособност на Европейския съюз (ЕС) държавите членки 

се обединяват около амбициозната цел до 2020 г. всички резултати 

от научни изследвания, публикувани от изследователи от държавни 

университети и научни институти, да бъдат на отворен достъп [7].  
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В България необходимостта от прилагането на политика за 

„отворена наука“ произтича от интеграционните процеси в 

Европейското изследователско пространство и с международната 

научна общност. Тя е в съответствие с участието ни в инициативата 

на Европейската комисия (EК) „Европейски облак за отворена 

наука“, заложено като цел в два актуални стратегически документа – 

„Национална стратегия за развитие на научните изследвания в 

Република България 2017 – 2030: По-добра наука за по-добра 

България“ и „Национална пътна карта на България за 

научноизследователска инфраструктура 2017 – 2023“ [1, 2]. 

Постигането на тези цели изправя изследователите пред сложни 

предизвикателства и изисква придобиването на нови умения за 

научна дейност и научна комуникация. Тези компетентности са от 

решаващо значение за осигуряването и гарантирането на качеството, 

целостта, споделяемостта, откриваемостта и възможността за 

повторно използване във времето на изследователските данни. 

Целта на настоящия доклад е да представи подбрани резултати 

и изводи от проведено проучване за осведомеността, опита и 

мнението на изследователите в Университета по библиотекознание 

и информационни технологии (УниБИТ) относно публикуването на 

отворен достъп, научните политики за отворен достъп и свързаните 

с тях въпроси. Анкетният инструментариум е разработен в 

сътрудничество с доц. М. Бук от Държавния университет в Орегон, 

като научна задача в рамките на преподавателската му мобилност по 

програмата „Фулбрайт“ за академичен и културен обмен на САЩ, в 

катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ през зимния 

семестър на АГ 2018/2019.  

 

Методика на проучването 

 

Проучването на тема „Предпочитанията на българските автори 

за отворен достъп“ има за основна цел да получи информация за 

осведомеността, мнението и опита на българските автори по 

отношение на публикуването на отворен достъп, политиките за 

отворена наука на ЕК и в нашата страна, както и по свързани с 

проблематиката въпроси. Анкетният инструментариум включва 

общо 21 въпроса, обособени в три раздела: 1. Демографска 

информация, 2.  Изследователски практики и ползи от отворения 

достъп и 3.  Информираност и нагласи по отношение на целта на 

Европейския съюз за публикуване на отворен достъп. 

През месец март 2019 г. онлайн базираната, чрез софтуера 
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Qualtrics, анкетна карта бе разпространена сред 102-ма 

преподаватели и докторанти в УниБИТ. Общата съвкупност от 64-

ма ефективно включили се в изследването респонденти го прави 

представително за институцията.  

 

Анализ на резултати от проведеното изследване 

 

Демографски данни 

  

Въпросите от първата част на изследването са насочени към 

получаване на демографска информация и целят изясняване на 

основни характеристики на респондентите. Разпределението на 

участниците в анкетното проучване според пола е: жени (70%), мъже 

(28%) и 2% не посочили. Според посочената възраст, респондентите 

се разпределят в следните групи: до 30-годишна възраст (0.1%), 

30 – 39 години (25%), 40 – 49 (39%), 50 – 59 (11%) и над 60 години 

(10%). Според продължителността на изследователския опит 

преобладават респондентите, които се занимават с научна дейност 

между 10 – 14 години (26%), последвани от групата на повече от 20 

години (25%), между 6 и 9 години (19%), между 15 и 19 години (16%) 

и 5 или по-малко години (14%). Образователна и квалификационна 

степен „Доктор“ притежават 70% от участниците в изследването, 

16% са с научната степен „Доктор на науките“ и 14% са магистри. 

Респондентите са поканени да посочат основното професионално 

направление или изследователски области, в които работят и 

публикуват. Научният профил на обхванатите специалисти е, както 

следва: социални науки (вкл. библиотечно-информационни науки) 

(14); образование и педагогика (10); филология (6); история, 

археология и философия (6); химически науки (6); математика, 

информатика и компютърни науки (5); инженерни науки и 

технологии (5); изкуство и дизайн (2) и други (10). 

 

Изследователски практики и ползи  
за учените от отворения достъп 

 

Анкетното проучване дава възможност изследователите да 

споделят собствената си преценка до каква степен са запознати с 

потенциала на публикуването на отворен достъп. 77 процента от 

респондентите посочват, че са изключително (19%) или много 

наясно (58%), като почти всички (98%) подчертават, че са запознати 

с аргументите в полза на отворения достъп до резултатите от 

научните изследвания. 
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Таблица 1 предлага обобщение на мненията на учените до 

каква степен тяхната научноизследователска област е 

благоприятствана и се възползва от наличието на публикации на 

отворен достъп. 80% от респондентите са убедени, че колегията от 

тяхната научна област се възползва от предимствата на отворения 

достъп до научни публикации, 9% са на противоположното мнение, 

а останалите 11% не могат да преценят. Нито един респондент не е 

заявил, че поставеният въпрос не го интересува. Представени са и 

техните мнения относно степента на използване на възможностите 

на отворения достъп от страна на широката общественост (вкл. 

студенти, преподаватели и изследователи, които не са представители 

на институции, в състояние да предоставят платен достъп до научни 

изследвания). Повече от половината анкетирани (58%) заявяват, че 

при такива обстоятелства научните специалисти и обучаващите се от 

тяхната научна област се възползват от научните резултати на 

отворен достъп. Докато 34% изразяват съмнение в активното 

използване на тези възможности, 5% смятат, че това не се случва, и 

3% заявяват, че не са се интересували. Не се откриват съществени 

разлики в отношението на респондентите съобразно техния 

изследователски опит.  

 
Таблица 1. Ползи от отворения достъп до научните публикации 

 
Ползи за научната област 

(%) 
Ползи за 

обществото 
(%) 

Да 80 58 

Не 9 5 

Не съм сигурен 11 34 

Не съм 
заинтересуван 0 3 

 

 

Научни архиви на отворен достъп 

  

В периода на провеждане на проучването УниБИТ няма 

установена политика за отворен достъп, изграден репозиториум и 

изискване към изследователите да депозират научните си 

публикации в институционално хранилище. Имайки предвид тази 

ситуация, е интересна констатацията, че 14% от анкетираните дават 
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положителен отговор, 56% отговарят с „Не“, а 30% не са сигурни как 

да отговорят на въпроса „Съществува ли изискване във Вашия университет 

да депозирате научните си публикации в институционално хранилище?“. 25% 

от респондентите заявяват, че често или почти винаги депозират 

статии в институционално хранилище (съответно – 16% и 9%), 

14% – понякога, а 61% рядко или никога не депозират разработки 

(съответно  – 28% и 33%). 

Интересна е съпоставката, представена в Таблица 3, на 

разликата в отговорите на участниците в изследването, когато те 

биват запитани колко често депозират научни статии в 

специализирано в съответната научна област хранилище. Тук 

изследователите от УниБИТ регистрират по-голяма активност, което 

е логично при липсата на институционален репозиториум. Друго 

възможно обяснение на тази констатация е, че учените от УниБИТ 

са станали активни в депозирането на пълнотекстови версии на 

своите разработки в изследователски платформи като Research Gate 

и Academia.edu, които възприемат като еквивалент на специализиран 

научен архив на отворен достъп.  

 

 

Таблица 2. Депозиране на научни статии в институционално  

или в специализирано хранилище 

 

Депозиране на научни 
статии в 

институционално 
хранилище 

(%) Депозиране на научни 
статии в 

специализирано в 
съответната научна 
област хранилище 

(%) 

Почти винаги 9% Почти винаги 19% 

Често 16% Често 9% 

Понякога  14%  Понякога  20% 

Рядко 28% Рядко 33% 

Никога 33% Никога 19% 

 

 

Установява се недостатъчна степен на информираност 

относно същността на институционалното хранилище на 

академична или научна организация и спецификата на депозиране в 

научни репозиториуми на отворен достъп, каквито са достъпни, 

например, чрез Регистъра на научните архиви на отворен достъп: 
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http://roar.eprints.org/ [8]. Съществува вероятност респондентите да 

възприемат практиката на публикуване на научни статии в лична 

уебстраница или в уебсайт на проект, като самоархивиране, т.е. като 

„зелен път“ към отворения достъп. А всъщност – споменатият 

подход е в сферата на т. нар. „сив“ отворен достъп [6].  

Налага се препоръката в УниБИТ да се инициира дискусия 

относно разбирането и прилагането на политика за управление на 

изследователските данни и за „отворена наука“, да се изгради 

институционално хранилище, да се създадат услуги за повишаване 

на осведомеността, както и за стимулиране на участието на учените в 

публикуването на отворен достъп. Усилията в това направление ще 

доведат до повишаване на качеството и международната 

съпоставимост на научната и публикационна дейност. 

През декември 2018 г. университетът става партньор в 

консорциум за изпълнение на Националната научна програма 

„Информационни и комуникационни технологии за единен цифров 

пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС, 2018-

2020)“ (Фиг. № 1), финансирана от МОН. Една от основните задачи 

в рамките на този проект е създаването на институционално 

хранилище в УниБИТ и мотивиран екип вече работи по нейното 

изпълнение.  

 

 

Фиг. № 1. Уебсайт на Националната научна програма ИКТ в НОС: 

https://npict.bg/bg  

 

 

http://roar.eprints.org/
https://npict.bg/bg
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Информираност и отношение към инициативите на 

Европейската комисия (ЕК) за отворена наука 

 

Изследването се интересува и до каква степен следните 

критерии ще бъдат важни за учените с оглед съблюдаването на 

препоръката на ЕК резултатите от научните изследвания на 

държавни университети и научни институти да бъдат на отворен 

достъп до 2020 г. В случаен ред са предложени следните критерии, 

които могат да бъдат оценени като: „изключително важен“, „важен“, 

„неутрален“, „по-малко важен“ или „без значение“: 

 Издателят депозира преминала през рецензиране (peer 

review) версия на статията в хранилище с отворен достъп; 

 Издателят депозира окончателния вариант за публикуване 

на статията в хранилище с отворен достъп; 

 От автора се изисква да преговаря за правото да депозира 

научни статии в хранилище с отворен достъп; 

 От автора се изисква да депозира версия на научна статия, 

преминала peer review рецензиране, в хранилище с отворен 

достъп; 

 От автора се изисква да депозира окончателния вариант на 

статията в хранилище с отворен достъп. 

 

В анкетната карта е дадено разяснението, че финансиращите 

научните изследвания организации и/или академичните институции 

понякога изискват от авторите техните изследователски разработки 

да са на отворен достъп чрез един от следните три начина: 

„Зелен път“ към отворен достъп – отнася се до самоархивиране 

на версия на статията от страна на автора в институционално или в 

специализирано в съответната научна област хранилище с отворен 

достъп; 

„Златен път“ към отворен достъп се отнася до публикуването 

на статията в списание със свободен достъп, често след заплащане на 

такса от автора, от неговата институция или от финансиращата 

научните изследвания организация; 

Смесен път, хибридни списания (hybrid journal) – отнася се до 

научни списания с платен абонамент, които предоставят възможност 

за свободен достъп до отделни статии. Таксата се заплаща на 

издателя или на списанието – от автора, от неговата институция или 

от финансиращата научните изследвания организация. 

Интересна находка от отговорите на респондентите е, че 

почти еднакъв процент от тях смятат за еднакво важно или много 
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важно – ако издателят депозира преминала през рецензиране (peer 

review) версия на статията в хранилище с отворен достъп или ако 

депозира окончателния вариант на статията (съответно – 59% и 57%). 

Това показва, че за авторите няма значение коя версия на тяхната 

разработка се предоставя на отворен достъп. 

Анализът на резултатите установява незадоволителна степен 

на осведоменост относно политиките на Европейската комисия за 

отворена наука. Поставената цел от ЕК – резултатите от научните 

изследвания, финансирани с обществени средства, да бъдат на 

отворен достъп до 2020 г. е известна само на половината от 

анкетираните (52%), докато 43% изобщо не са информирани или не 

са сигурни дали са чували за тази цел (съответно 31% и 12%), а 5% 

не се интересуват от темата. Не се откриват съществени разлики в 

отношението на респондентите съобразно техния изследователски 

опит.  

Положителна тенденция е, че, когато изследователите бъдат 

информирани относно политиката на ЕК за „отворена наука“, те 

започват да я подкрепят. Таблица 3 илюстрира степента на промяна 

в отношението на респондентите.  

 

Таблица 3. Осведоменост и подкрепа към инициативите  

на ЕК за отворена наука 

Осведоменост относно 
поставената цел за отворен 

достъп от ЕК 

(%) Подкрепа към целта на ЕК за 
„отворена наука“ 

(%) 

Да 
 

52 Напълно подкрепям 
 

39 

Не 31 Подкрепям 36 

Не съм сигурен 12 
 

Колкото да, толкова не 25 

Не съм се интересувал 5 Не подкрепям 0 

  Изобщо не подкрепям 0 

 

 

Видимо е, че след като поставената цел на ЕК бъде 

разяснена  – 75% от анкетираните заявяват своето положително 

отношение и съпричастност, 25% остават с неизяснена позиция, и 

нито един респондент не изказва отрицателно становище. 
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Международно сътрудничество по проблематиката  

на отворения достъп 

 

През зимния семестър на АГ 2018/2019 г. преподавателският 

състав на УниБИТ имаше възможност да си сътрудничи с гост-

преподавателя доц. Майкъл Бук от Щатския университет в Орегон, 

САЩ. Той се включи в учебния процес със студентите от 3-ти и 4-

ти курс на специалността „Библиотечен и информационен 

мениджмънт“ (ОКС „Бакалавър“) на катедра „Библиотечен 

мениджмънт и архивистика“ като лектор по дисциплината 

„Дигитализация и авторско право“ [5]. Професионалната и 

преподавателска дейност на доц. М. Бук са в областта на 

организацията и управлението на дигитални библиотеки и 

хранилища, отворения достъп, академичната комуникация, 

реорганизацията на технически услуги в библиотеки, университети и 

други организации. 

Тук ще откроим основни моменти от споделен опит от М. Бук, 

свързан с дейността на Университетската библиотека и издателство 

на Щатския университет в Орегон (Oregon State University Libraries 

and Press (OSULP) и на Центъра за дигитални библиотеки и 

академично публикуване (The Center for Digital Scholarship and 

Services (CDSS/Центърът), на който той е директор. 

През последните петнадесет години основни цели, залегнали 

в стратегическия план на OSULP, са: осигуряването на 

квалифициран персонал за развитие (а не само за техническо 

изпълнение) на дигитализацията като библиотечна дейност; 

подобряването на достъпа до постиженията на университетската 

научноизследователска дейност и до материали на културното 

наследство; съхраняването и опазването на дигиталните обекти. През 

годините OSULP успешно цифровизира голям брой уникални 

колекции, част от културното наследство, както и научна академична 

продукция на учените от Щатския университет в Орегон, постепенно 

изграждайки институционално хранилище.  

От 2005 г. до днес в институционалния архив 

ScholarsArchive@OSU са депозирани над 8000 научни публикации, над 

500 бази данни, над 10 000 академични разработки и целият корпус 

от защитени тези и дисертации в институцията, наброяващ над 25 

000 документа [10]. Той е цифрова услуга за събиране, индексиране, 

съхраняване и предоставяне на достъп до научните разработки на 

академическата общност. Освен институционални ресурси 

репозиториумът включва и други материали, подпомагащи 
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изпълнението на научноизследователската мисия на университета. 

ScholarsArchive@OSU използва софтуер с отворен код, който 

гарантира съхраняването, опазването, достъпността и видимостта на 

ресурсите дългосрочно. Депозираните в хранилището 

научноизследователски статии са индексирани и са достъпни при 

търсене и чрез електронните каталози на библиотеката, както и в 

Google и Google Scholar. Предимствата на институционалното 

хранилище за повишаване на качеството на академичната 

комуникация се илюстрира от повишената ползваемост на 

дипломните работи, магистърските тези и дисертациите. Включвани 

от 2005 г. в ScholarsArchive@OSU, този вид документи са били сваляни 

повече от 11 милиона пъти. 

Създаването на дигитални колекции и развитието на 

институционално хранилище постепенно се налагат като 

приоритетни дейности на OSULP. Актуалният стратегически план 

на мрежата от библиотеки надгражда тази дейност като поставя 

акцент върху съхраняването, описанието на дигиталното 

съдържание и осигуряването на неговата видимост и достъпност за 

всички граждани на щата Орегон чрез изградени хранилища на 

отворен достъп. Друг акцент е промоцирането и насърчаването на 

използването на богатото съдържание. Стратегическият план 

включва и дейности по стимулиране на партньорството с 

преподавателите и с всички академични звена при създаването и 

разпространението на научните разработки. Приоритет на 

библиотеката е опазването на дигиталното съдържание и 

осигуряването на неговото използване в настоящето и бъдещето. 

Сериозен принос за успеха на стратегията на OSULP има 

Центърът за дигитални библиотеки и академично публикуване 

(CDSS). Центърът функционира като самостоятелно звено в периода 

2010-2016 г., трансформиран от съществуващия традиционен отдел 

за комплектуване и каталогизация на документи. Той обединява 

изпълнението на традиционно установените услуги по 

комплектуване, аналитико-синтетична обработка на документите и 

информационно обслужване със създаването на дигитални 

колекции и с управлението на метаданни, хранилища и услуги на 

академичната комуникация. Сред новите задачи на Центъра са: 

приложение на политика на отворен достъп; управление на 

дигитални колекции и популяризиране на дигитални хранилища; 

дигитално публикуване; услуги по управление на изследователски 

данни; обучение и услуги, вкл. свързани с авторското право и др. 
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Библиотечните специалисти от библиотеките на OSU и 

професионалистите от Центъра предоставят библиотечно-

информационните и технологични услуги, свързани с управлението 

на научните продукти на академическата общност, както и програми 

за обучения за изграждане на компетентност за управление на 

изследователски данни. Според Р. Шнайдер компетентността в 

областта на управлението на изследователски данни (Research Data 

Literacy) е понятие, което се позиционира в по-широката рамка на 

информационната грамотност и се отнася до създаването, 

управлението и повторното използване на изследователските 

данни  [9]. 

Взаимодействието между преподавателския състав от УниБИТ 

с американския колега допринесе за обогатяване на учeбното 

съдържание на академични дисциплини като „Информационно 

осигуряване на науката и образованието“ (ОКС „Бакалавър“) и 

„Отворен достъп до научна информация“ (ОКС „Магистър“) [4]. 

Учените участвахме в съвместна изследователска, презентационна и 

публикационна дейност [3]. Споделеният опит е ценен за развитие 

на институционална стратегия, свързана с международната 

сравнимост на научноизследователската дейност, академичната 

комуникация, прилагането на политика за управление на 

изследователските данни и за „отворена наука“ сред изследователите 

в УниБИТ.  

 

Заключение 

 

В резултат от анализа на данните от проучването на тема 

„Предпочитанията на българските автори за отворен достъп“, осъществено 

сред изследователи в УниБИТ, както и на базата на международното 

академично сътрудничество – могат да се формулират следните 

препоръки: 

 Необходимо е активизиране на дискусия относно 

разбирането и прилагането на политика за „отворена наука“ 

сред изследователите в УниБИТ; 

 На базата на проучен наш и международен опит да се 

установи комплекс от услуги за библиотечно-

информационно и технологично подпомагане, отнасящи 

се до научноизследователската дейност и създаваните 

изследователски разработки от учените в университета;  

 Необходимо е създаване на електронно институционално 

хранилище на УниБИТ за дълготрайно съхранение и 
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разпространение на електронни документи и научни 

резултати, както и за развитие на комплекс от услуги в 

подкрепа на научноизследователската дейност и на 

самоархивирането като първи стъпки по „зеления път“ към 

отворен достъп, със съпътстващо обучение и консултации 

за тяхното въвеждане в практиката на изследователите. 

 

Участието на УниБИТ като партньор в Националната 

научна програма „Информационни и комуникационни технологии 

за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността 

(ИКТвНОС, 2018 – 2020)“, финансирана от МОН, е уникална 

възможност за постигане тези цели в близко бъдеще. 

 

Перспективи за изследвания и комуникация 

 

През м. април – май 2019 г. анкетното проучване 

„Предпочитанията на българските автори за отворен достъп“ бе проведено 

сред преподавателите в други пет университета: Шуменския 

университет „Еп. Константин Преславски“, Националната академия 

за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, Нов 

български университет, Химико-технологичния и металургичен 

университет и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и 

Методий“. Този нов набор от данни дава възможност да се направят 

съпоставки и да се стимулира междуинституционалният диалог по 

проблематиката сред българската академическа общност. 
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Abstract. The report presents the results of a study on the awareness, 

experience and opinion of researchers at the University of Library Studies and 
Information Technologies (ULSIT) on the open access scientific policies and practices 
and their related issues. The survey toolkit was developed in collaboration with Assoc. 
Prof. M. Boock from Oregon State University as a research assignment in the frame of 
his Fulbright academic and cultural exchange mobility at the Library Management and 
Archival Studies Department during the winter semester of the AY 2018/2019. The 
survey included a total of 21 questions in three sections: 1. Demographic Information, 
2. Research Practices and Open Access Benefits, and 3. Awareness of and Attitudes 
Concerning the European Union Goal of Open Access. In March 2019, an online 
survey-based at Qualtrics software was distributed to 102 researchers and PhD students 
at ULSIT. The total of 64 effectively interviewed respondents makes it representative 
of the institution. The author of this report analyzes the data received. The results of the 
study shown gaps in the understanding of open access policies of the European 
Commission and in our country, and their related issues and practices. It is drawn 
attention to the need to improve awareness of the ULSIT’s researchers at open access 
publishing and depositing.   

Keywords: open access, open science, ULSIT, European Commission. 
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s.dimitrova@unibit.bg 3, rositca2000@yahoo.com 4 

 
 

Резюме. Законови права на авторите на творчески продукти в 
медиите са правата на интелектуална собственост. Интелектуалната 
собственост се свързва пряко с информацията, която съдържат нейните 
обекти, и в този смисъл информационните източници в интернет могат да 
бъдат отнесени към обектите на интелектуалната собственост, в частност 
на авторското право. Интелектуалната собственост е собствеността върху 
информацията, която интелектуалните продукти съдържат, като техните 
създатели имат пълното право на собственост върху тях. С други думи 
казано, правото на интелектуална собственост трябва да се разглежда като 
обективно и субективно право, учебна дисциплина и наука, която да бъде широко 
представена в Интернет пространството на новото хилядолетие. УниБИТ 
работи по проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, който изследва 
авторското право и правото на интелектуална собственост и медийната 
грамотност сред студентите, обучаващи се в направление 3.5 „Обществени 
комуникации и  информационни науки“. Проектът „Модел за изследване и 
повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в университетска 
среда“ е в изпълнение от 18 декември 2019 г. като част от 
научноизследователската работа на висшето училище. Целта на проекта е 
научноизследователска и практическа дейност, свързана с формирането на 
авторскоправна компетентност на студенти, обучаващи се в специалности по 
горепосоченото професионално направление в УниБИТ. Той се представя в 
Интернет чрез лого, уеб сайт и присъствие в социалните мрежи с дизайн и 
съдържание, подчинени на посланието на Световната организация по 
интелектуална собственост за 2020 г. и зеленото бъдеще, и мисията на 
УниБИТ да образова, възпитава и вдъхновява за по-добър живот.  

Ключови думи: интелектуална собственост, авторско право, 
Интернет, медии, уеб сайт, лого, дизайн. 

 

Живеем в епохата на Интернет технологиите и те вече са 
неизменна част от нашето ежедневие. Напредъкът в световен мащаб 
е забележителен. Организацията на обединените нации определя 
второто десетилетие на XXI век като най-доброто в историята. 

mailto:@unibit.bg
mailto:metodi.gt@
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Прогресът обещава оптимистично бъдеще и сме нетърпеливи да го 
посрещнем. Вярваме, че в това бъдеще сред добрите сега новини като 
„безпрецедентен брой хора по света са се отървали от бедността, 
глада и болестите“, „по-малко замърсяване“, „овладени проблемите 
на глобалното затопляне и променящия се климат“, ще се наредят и 
правата на интелектуална собственост, в частност авторскоправната 
грамотност, и зачитането им. Затова екип от УниБИТ разработихме 
проект, посветен на умението на хората да комуникират компетентно 
във различните медийни форми. Кандидатствахме в конкурс за 
фундаментални научни изследвания от постдокторанти и млади 
учени – сесия 2019 г. на Фонд „Научни изследвания“ към МОН и 
спечелихме финансиране. Проектът „Модел за изследване и 
повишаване на авторскоправната грамотност в медиите в 
университетска среда“ е в изпълнение от 18 декември 2019 г. като 
част от научноизследователската работа на висшето училище. В 
екипа работят: гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова, гл. ас. д-р 
Елисавета Цветкова, гл. ас. д-р Методи Трайков, докторантите 
Светослава Димитрова, Руска Манолова, Евгения Василева и 
Стелиана Йорданова, с ръководител ас. д-р Евелина Здравкова-
Величкова.  

Целта на проекта е научноизследователска и практическа 
дейност, свързана с формирането на авторскоправна компетентност 
на студенти, обучаващи се в специалности по професионално 
направление 3.5 „Обществени комуникации и  информационни 
науки“ в УниБИТ. В рамките на проекта се проучва, анализира и 
обобщава сложната природа на понятието „авторскоправна 
грамотност“ и се подготвя приложеа концепция за по-нататъшното 
ѝ усъвършенстване. Отчита се въздействието на технологиите върху 
трансформацията на медиите в интелектуалноправен аспект. 
Изследва се състоянието на медиите – традиционни и нови – 
вестници, радио, телевизии, информационни уебсайтове, онлайн 
платформи, електронни издания, като обекти на интелектуална 
собственост, в частност авторско право и сродните му права, както и 
техните особености. 

Проблематиката придобива още по-голяма актуалност с ръста 
на влияние на медиите в днешното глобално общество. Медийният 
свят се трансформира и този процес на промяна все повече се влияе 
от икономиката, технологиите и социалните фактори в обществото. 
Конкретните проявления на взаимодействието между създателите на 
медийни продукти, тяхната роля като автори на знание, информация 
и култура за обществото и за преодоляване на дигиталното 
разделение и изолация и необходимостта това да е обвързано със 
съблюдаване на авторското право и сродните му права, са само част 
от компонентите на актуалността на изследването, заложено в 
проекта. Журналистическите материали като резултат от творческия 
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труд на лицата в рамките на медийната институция и техния 
професионален опит са достатъчно основание да се идентифицират 
като обекти на интелектуалната собственост в медийната индустрия.  

Във времето, в което живеем, се счита, че киберпространството 
е свободно място и всяко електронно съдържание може да се 
използва безвъзмездно. В същото време борбата с пиратството се 
заклеймява като борба срещу свободния обмен на информация. А 
сме на второ място в света по пиратство в интернет и едва половината 
българи използват безопасно интернет технологиите. Факт е 
необходимостта от нова правна рамка, която да урежда в детайли 
регулаторите в медиите, както и правата на авторите, създаващи 
журналистически материали в медийното пространство в България. 
Но от съществено значение е и компетентността на творците по 
отношение на авторските права в медиите и интелектуалната 
собственост като цяло.  

В днешно време лицето, визитната картичка на всяка дейност, 
компания, институция са уеб сайтът и логото – „офисът“, който 
работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, достъпен е от 
целия свят независимо от време, часова разлика, работно време. 
Затова сред първите задачи на екипа на проекта бе създаването на 
лого и уеб сайт, т.е. маркетинговата стратегия.   

Уебсайтът запознава с дейността, целите, задачите на проекта 
и популяризира дейността ни. Заложихме на специалния дизайн с 
изчерпателна и структурира информация на български и английски 
език, за да имаме конкурентно предимство пред всички, които 
работят по темата в световен мащаб, като доказателство за качеството 
на изследването, което правим, и престижа, който то ще донесе на 
УниБИТ. Ето защо хостингът е unibit.bg.  

За домейна заложихме на обобщената терминология за 
интелектуална собственост и медийна грамотност. Вече имахме 
бранда УниБИТ и естествено най-добрият начин беше нашият 
домейн да бъде идентичен с този на университета. Използваме 
сървърното пространство на УниБИТ. Нашето име трябваше да 
предизвиква интерес и да бъде лесно за запомняне. Така се роди 
името mediaipl. 

Сайтът www.mediaipl.unibit.bg е изграден, използвайки 
WordPress. WordPress e Content Management System (CMS) с отворен 
код, която се използва от милиони хора по целия свят, за създаване 
на красиви уебсайтове и блогове. Тази система е напълно 
приспособима при използването на теми и приставки. WordPress е 
безплатен и в същото време – безценен. 

Така проектът ни се вписва в онези един милион имена на 
домейни, които се регистрират онлайн всеки месец, според 
статистиката, и се вписа в списъка на онези 17 милиарда устройства, 
които са свързани с интернет, каквито са данните на статистиката.  
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Официалният старт на сайта www.mediaipl.unibit.bg беше в 
началото на 2020 г.  

Избрахме зелено-синьото за корпоративен цвят на проекта. 
Цветът респектира и внушава модерност и доверие, което е 
философия на нашето изследване и затвърждава доверието в нашата 
работа. А и Световната организация по интелектуална собственост 
(СОИС) избра този цвят за водещ в дизайна на събитията за тази 
година.   

СОИС тази година поставя акцент върху зеленото бъдеще на 
утрешния ден, изграден чрез използване на чисти ресурси, 
естествени храни, устойчиви икономики и зелена енергия. (Фиг. 1)  

 
Фиг. 1. Постер на СОИС – 2020 г. 

 
В посланието си организацията апелира за мислене, което да 

използва технологиите разумно, да създава с талант полезни, 
атрактивни и иновативни продукти, които да подпомагат растежа, 
като ключова роля за зелената визия на бъдещето отрежда на 
системата за авторско право и интелектуалната собственост.  

 
ЛОГОТО 
Логото показва кои сме и какво искаме да кажем на хората, то 

е важна част от нашата визуална реклама. Затова заложихме на 
няколко важни критерия при създаването му – да изразява целите, 
компонентите, темите на проекта, да вдъхва доверие, да прави 
изследването запомнящо се, да изразява професионализъм. И да е 
актуално със световните тенденции в областта на правото и 
интелектуалната собственост. 

http://www.mediaipl.unibit.bg/
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Фиг. 2. Логото на проекта  

 
На работна среща на екипа на проекта, членовете обсъдиха 

основните елементи на логото, а след това избраха един от осемте 

варианта, които студентката Росица Димитрова предложи. Уверихме 

се, че той може да бъде мащабиран и е възможно да бъде изпълнен 

в различни размери и големина с оглед на рекламната ни дейност.  

Логото е символично с идеята да покрие важните аспекти на 

дейността, с малко елементи, но запомнящи се. Цветовете са 

привлекателни, освен че са актуални с цветовете на СОИС за 2020 г. 

С оглед на целевата ни група – студенти, т.е. млади хора, търсихме 

цветна ефектност – от пъстри актуални цветове – зелено, жълто, 

синьо. 

Моделът се определя от знака, който информира за наличие 

на авторско право. Въпреки това считаме бранда за уникален, защото 

смисълът му е и е свързан с конкретната ни дейност, а именно защита 

на авторско право, интелектуална собственост, грамотност, медии.   

За качествената изработка на логото като част от проектната 

идентичност, която да ни отличава от останалите проекти на 

УниБИТ, се доверихме на уменията на Росица Димитрова. 

Водещ в изработката на логото е минималистичният подход. 

Идентичността на проекта е визуализиране чрез семпло и изчистено 

изображение. Така то се възприема и запомня лесно, без да е 

натоварено от излишни детайли. В палитрата са включени три цвята, 

които символизират околната среда – небе, растителност и слънце. 

Водещ е зеленият. Той участва вътре в самия елемент и 

същевременно изгражда цялостната му рамка. При шрифта 

доминира синьото. Целта е да се постигне яркост и пъстрота, но да 

се запази цялостната хармония на образа. Жълтото заема съвсем 

малка площ, но именно то се откроява, поради централното си 

положение.  

Логото е изобразено на уеб страницата на проекта, на 

визитките, възможно е да бъде отпечатано на рекламни торбички, 

постери, брошури, флайери.  
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САЙТЪТ  

Както вече споменахме по-горе, сайтът за проекта е изграден, 

използвайки CMS WordPress (Фиг. 3).  

WordPress е изградена около две основни концепции: 

публикации и страници. Публикациите са типичните записи в даден 

блог. Te са серии от статии, обикновено изброени в обратно 

хронологичен ред. Страниците се използват при по-статично 

съдържание (т.е. съдържание, което не се променя или се промени 

рядко). Типичната страница „За нас“ е един пример за страница в 

един типичен сайт. В повечето случаи откриваме, че съдържанието в 

страницата „За нас“, не се променя толкова често.  

Също така, използвайки CMS системата, е направена интернет 

оптимизация на сайта, а именно Search Engine Optimization (SEO). 

Search Engine Optimization или оптимизация за търсачки се наричат 

техники, които помагат на нашия сайт да получи по-високо място в 

основните резултатите при търсене, като по този начин нашият сайт 

става по-видим за хора, които търсят продукти или услуга чрез 

интернет търсачките.  

 
 

 
 

Фиг. 3. Уебсайтът на MediaIPL 
 

 

Оригиналната визия и функционалност на 

www.mediaipl.unibit.bg е дело на IT-creative специалиста в нашия 

екип – гл. ас. д-р Методи Трайков. Той обобщи цялостната 

концепция за представяне на проекта онлайн, разгледана и обсъдена 

http://www.mediaipl.unibit.bg/
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от колектива на проекта на второто работно заседание. Той изработи 

графичния дизайн и уеб дизайна и интерфейса, направи 

оптимизация за търсачките. 

Създаването на уеб сайт е продиктувано от съзнанието ни, че 

той ще играе съществена роля в представянето на проектната 

дейност, вярвайки че един качествено създаден и поддържан сайт 

увеличава значително броя на потребителите на нашето изследване, 

тъй като той е най-ефективният маркетингов инструмент. В основата 

на оптималното проектиране на mediaipl.unibit.bg стоят конкретните 

особености на научното изследване и плановете ни за 

разпространение на резултатите от него. Търсенето по ключова дума 

авторскоправна грамотност през Google отвежда към сайта 

www.mediaipl.unibit.bg 

Създадохме и имейл mediaipl@mediaipl.unibit.bg, за да имаме 

връзка с нашите партньори, както и да проведем анкетното 

проучване. Така създадена е-пощата с името на сайта вдъхва повече 

доверие у всички, които ни пишат, а и показва професионално 

отношение към работата.  И сме разпознаваеми.  

Така, вече с присъствие в Интернет, дойде ред и да си 

рекламираме дейността, съответно сайта. Защото хората вече първо 

търсят в Интернет, а после в „реалния живот“.  

Започнахме да го рекламираме чрез Facebook, Twitter и други, 

където хората могат да ни открият лесно и да разпространят 

резултатите от нашето изследване. Генерираме съдържание и го 

споделяме, създаваме партньорства, интегрираме Facebook Pixel на 

сайта си за по-точни аудитории и ретаргетинг. 

Да бъде проектът видим в социалните мрежи е приоритет. За 

да бъдем по-точни – ако нещо не е във Facebook, то не се е случило. 

Водени от мисълта колко време прекарват хората в социалните 

мрежи и каква роля играят те в ежедневието ни, решихме, че 

Facebook, като една от най-използваните социални мрежи, е добър 

избор. Доверихме се и на статистиката – според данни на имения 

сайт за статистически данни statista.com, потребителите на Facebook 

надхвърлят 2,5 активни акаунти и то в края на 2019 г. Facebook 

страницата Media IPL, която аналогично носи името, заложено в 

логото и в домейна, също бе създадена в началото на 2020 г., по 

сходно време с появата и на сайта в онлайн пространството. 
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  Фиг. 4.   Mediaipl във фейсбук 

 
Своевременно логото беше използвано за водеща снимка на 

страницата, като зае подобаващо присъствие и в Homepage, заедно с 
логото на Университета по библиотекознание и информационни 
технологии, както и това на Фонд „Научни изследвания“ към МОН. 
Така https://www.facebook.com/MediaIPL/ се появи във Facebook и 
бързо започна да набира своите последователи. Присъствието ни 
във Facebook ще ни помогне да общуваме още по-лесно, като и за 
нас ще бъде по-удобно да споделяме мигновено случващото се (фиг. 
4). 

 
MEDIAIPL В ТУИТЪР 
Нашият втори избор за присъствие в пространството, 

предложено от социалните мрежи, е Twitter – мрежата, известна и 
като място за микро-блог. Изборът ни бе воден отново от данните, 
предложени от statista.com, които сочат, че към момента активните 
потребителски акаунти в Twitter надхвърлят 152 милиона. Така 
акаунтът на проекта https://twitter.com/MediaIPL също зае своето 
подобаващо място в известната социална мрежа, също в началото на 
2020 г. Образът на Media IPL в Twitter е идентичен с този във 
Facebook – отново използвахме логото за водеща снимка на акаунта, 
а за Homepage логото на проекта, както и това на Университета по 
библиотекознание и информационни технологии и това на Фонд 
„Научни изследвания“ към МОН. (Фиг. 5) 
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Фиг. 5. Mediaipl в Туитър 

 
Вярваме, че присъствието на проекта в двете най-известни и 

разпознаваеми от цял свят социални мрежи, ще ни помогне в по-
нататъшната реализация и разпространение на резултатите ни за 
широката публика. 

 
Заключение 

 
Медиите трябва да създават авторскоправна политика относно 

спазването на авторското право и сродните му права. Мисия на 
висшето училище е аудиториите да познават действащите 
авторскоправни норми, включително изключенията и 
ограниченията на авторските права за библиотеките, 
образователните институции, музеите и архивните учреждения, 
което изисква висока авторскоправна компетентност на 
мениджърите и специалистите. Защото журналистиката днес 
отразява заобикалящия ни свят и медиите играят изключително 
важна роля в динамичните и все по-сложни общества в наши дни. 
Новините циркулират по-бързо от всеки друг период в историята на 
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човечеството заради изобилието от източници, които бълват снимки 
и информация за всякакви събития. Коментарните текстове и 
разгорещените дискусии по всякакви въпроси генерират трафик и 
привличат публика. Аудиторията има потенциален достъп до 
безпрецедентен набор от източници на журналистически материали. 
А законовите права на авторите на творческите продукти в медиите 
са правата на интелектуална собственост. Интелектуалната 
собственост се свързва пряко с информацията, която съдържат 
нейните обекти, и в този смисъл информационните източници в 
интернет могат да бъдат отнесени към обектите на интелектуалната 
собственост. Интелектуалната собственост е собствеността върху 
информацията, която интелектуалните продукти съдържат, като 
техните създатели имат пълното право на собственост върху тях. С 
други думи казано, правото на интелектуална собственост трябва да 
се разглежда като обективно и субективно право, учебна дисциплина 
и наука, която да бъде широко представена в Интернет 
пространството на новото хилядолетие. 
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Abstract. The legal rights of authors of creative products in the media are 
intellectual property rights. Intellectual property is directly linked to the information 
contained in its objects, and in this sense the information sources on the Internet can be 
referred to as objects of intellectual property, in particular copyright. Intellectual property 
is the ownership of the information that intellectual products contain, and their creators 
have full ownership of them. In other words, intellectual property rights must be seen as 
objective and subjective law, discipline and science, widely represented in the internet of 
the new millennium. ULSIT is working on a project funded by the National Science 
Fund, which examines copyright and intellectual property and media literacy among 
students learning in the professional field 3.5. “Social Communications and 
Information Sciences”. The project “Model for research and increase copyright literacy 
at the media in the university environment” has been implemented since December 18, 
2019 as part of the research work of the higher education institution. The goal of the 
project is research and practical activity related to the formation of copyright competence 
of scholars studying in the specialties in the above mentioned professional field at 
ULSIT. It is presented on the Internet through a logo, website and presence on social 
networks with design and content, subordinated to the message of the World Intellectual 
Property Organization for 2020 and the green future and the mission of ULSIT to 
educate, teach and inspire for the better life. 

Keywords: intellectual property, copyright, Internet, media, web site, logo, 
design. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИГРОВИЯ ПОДХОД                       

В ОБУЧЕНИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО             

НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 
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Резюме. Обучението в областта на КИН е сложен и многопосочен 
процес, изискващ интердисциплинарни подходи, за постигане на задълбочено 
познаване на съществуващите знания и същевременно създаване на капацитет за 
откриване, изследване, съхранение и популяризиране на нови открития. Днес в 
обучението на тези специалисти се откриват все повече възможности за 
приложение на смесената реалност. В тази статия представяме съвременните 
тенденции в теориите, методите и технологиите, използвани при 
разработването на компютърни игри. Тук предоставяме кратък преглед на 
съществуващата литература в тази професионална област. Представяме 
силните и слабите страни на различните методи и технологии в създаването 
на игри и тяхното приложение в образованието. Ще демонстрираме накратко 
различните начини на създаване на обекти и възможностите им за приложение 
в игрите. Фотограметрията е техника за определяне на триизмерната 
геометрия (местоположение, размер и форма) на физически обекти чрез 
измерване и анализ на техните двуизмерни фотографии. В този доклад 
накратко ще представим начини на създаване на 3D обект чрез 
фотограметрия.   

Ключови думи: обучение, игри, културно-историческо наследство, 3D 
моделиране. 

 

Увод 
 

Комитетът по академичните въпроси 2013–2014 направи 

препоръки на Academic Affairs Committee в образователния процес 

да се включат сериозни игри, които могат да бъдат използвани в 

образованието. Този подход трябва да насърчава иновациите на 

преподавателите и студентите при проектирането и прилагането на 

игровия подход за подготовка на бъдещи кадри и прилагането му 

може да бъде полезно за употреба в повишаване качеството на 

обучението. В допълнение комисиите предлагат ръководствата на 

училищата да насърчават преподавателите и студентите да 
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използват сериозни игри за учене и професионално развитие, ако е 

подходящо [1, 2]. 

Сериозната игра може да бъде определена като използване на 

игрови принципи за целите на обучението и придобиването на 

умения и познания. Според Cain and Peggy [2] първите организации 

за военна служба и службите за спешна помощ възприемат и 

прилагат тази образователна стратегия. Те осъзнават предимствата 

на игрите и възможността, че могат да създадат практически реална 

среда за обучение, в която последиците от грешките са сведени до 

минимум.  

През 1999 г. американската армията създава Институт 

MOVES. В него се осъществяват значителни и приложни 

проучвания в моделирането, компютърните симулации и смесената 

реалност. Разбирайки, че съвременните компютърни игри 

гарантират възможности за реално обучение на кадрите, армията 

финансира Института на Южна Калифорния за Creative 

Technologies. В него се създава колаборация между развлекателен 

софтуер, военна симулация, обучение, операции и изследвания. 

Резултатът от тази съвместна дейност е онлайн игра America’s 

Army1. Тя е разработена като инструмент за набиране на армия и 

като симулирана репетиционна среда за военно обучение и 

операции. До настоящия момент Американските военни не са 

публикували научни изследвания от тези проучвания [2, 3, 4]. 

Orts [4] представя интересни примери за приложение на 

компютърните игри във висшето образование. Университетът на 

Пенсилвания Уартън за преподаване на бизнес и икономика 

прилага подобен подход при обучението на своите студенти. Това 

е играта, наречена “Tragedy of the Commons”. Целта на играта е да 

се научим да ценим стойността на ресурсите за бъдещето. Всеки 

ученик или група представлява обем за риба тон на всяка страна и 

всеки от тях определя размер и разгръщане, докато се състезава за 

основно население. Групата трябва да направи необходимите 

решения, играта изчислява улова, разходите, проверява и коригира 

световната популация. Симулациите са на уебсайта на Harvard 

Business Publishing for Educators2. Играта е свързана и с 

                                                            
1 https://www.americasarmy.com/ 
2 https://hbsp.harvard.edu/educator/ 
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предприемаческото симулиране като в стартиращата игра, 

учениците играят ролята си на учредители, инвеститори и ранни 

служители на нови компании. Това създава концепции, свързани с 

успеха на стартиращи компании и позволява на студентите да 

изпитат несигурността от стартирането на нова компания.  

Приложението на компютърните игри в здравното обучение 

също е изследвано от Graafland M, et al. [6]. Тяхното изследване 

показва, че използването на игровия подход в медицината има 

бъдеще. Целта е увеличаване на ангажираността на медицинските 

лица в симулационното обучение и за подобряване на 

антимикробното поведение [5, 6, 7].  

Публикуваните изследвания в тази област все още са оскъдни, 

но се провеждат няколко нови проучвания за сериозни игри в 

рамките на приложение на игрите в образователния процес.  

Обучението в областта на културно-историческото 

наследство (КИН) е сложен и многопосочен процес, изискващ 

интердисциплинарни подходи, за постигане на задълбочено 

познаване на съществуващите знания и същевременно създаване на 

капацитет за откриване, изследване, съхранение и популяризиране 

на нови открития. Популяризирането на КИН чрез 

информационни технологии е изключително работеща формула, 

за правилното използване на технологиите в процеса на 

възприемане и изучаване на нашето културно наследство. 

Възможностите, които предлагат съвременните технологии, 

позволяват по-атрактивен и коректен начин да се обогатят опциите 

за достъп до елементи от КИН.  

Базирайки се на предишния опит, цитиран по-горе, в рамките 

на проект „Приложение на смесената реалност в обучението и 

популяризирането на културно-историческото наследство в 

университетска информационна среда“ ние ще представим нашия 

опит от приложението на компютърните игри в обучението и 

популяризирането на КИН в Университета по библиотекознание и 

информационни технологии.  
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Методология 

 

Подобренията в придобиването и представянето на 

пространствени данни заедно с компютърните технологии 

завладяха компютърната графика до ново ниво, както инженери, 

така и потребители, които искат да бъдат освободени от 

ограниченията на аналоговите карти, следваха тенденцията за 

създаване и използване на карти в „цифровия свят“. Налице е 

необходимостта от 3D модели за създаване на по-реалистични 

среди за потребителите и дори по-реалистични чрез използване на 

фотореалистични 3D модели.  

Две са основните технологии за генерирането на тримерна 

информация – фотопанорамите и тримерните виртуални модели. 

Първият подход може да се прилага само върху реални обекти, 

докато вторият – върху несъществуващи.  

Една от целите на проекта е да разгърне възможностите за 

обучение на студентите чрез създаването на виртуални обекти от 

културно-историческото наследство. В рамките на проекта в 

момента създаваме реален 3D модел на древния град Скаптопара.  

Подходът за създаване на древен град включва библиотека от 

процедурни правила, които генерират основните типологии на 

сградите за моделиране на гръцки и римски градове.  

В хода на реализацията на този 3D модел се появи работен 

поток, който е в основата на Римския графичен график [10]. 

Основното предизвикателство на този работен процес е да се 

интегрират емпиричните данни с процедурни методи. Прилагането 

на обобщено описание за римския храм на действително 

изкопаната храмова площадка в Римския форум например показва 

тенденциите, при които подобни обобщения са недостатъчни. 

Следователно процедурните правила рядко съществуват в статично 

състояние за дълго време и непрекъснато се пренаписват, тъй като 

възниква необходимостта от нови параметри. Този процес на 

писане и пренаписване на процедурните правила вероятно ще 

доведе до откриването на елементи, които биха могли да бъдат 

неочаквано свързани и следователно систематизирани [11].  

Това само по себе си е самоусъвършенстващо упражнение, 

което е изследователският процес, който ни помага да създаваме 
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структурни хипотези за запълване на пропуските, оставени от 

непълни останки, като същевременно позволяваме да се отличим 

със спецификите на особеностите и контекста, правдоподобни 

алтернативи. Следователно този процес на работа е „интегриран“ 

подход към процедурното моделиране, тъй като цели цялостно 

изобразяване на архитектурни данни, включващи географски бази 

данни, публикувана документация, 3D модели, семантични 

описателни правила и интерактивни дисплеи.  

Този подход е предназначен да бъде метод за изясняване на 

логиката на архитектурата, както и ефективно средство за създаване 

на напълно реализирани модели на данни за древните градове. В 

секциите, които следват, трябва бъдат описани стъпките, които 

съставят този работен процес и как са написани процедурните 

правила. 

Резултати 

 

При векторната графика се създават сложни примитиви чрез 

геометрични и структурни модели. Към тях могат да бъдат 

извършвани различни преобразования както линейни, така също и 

нелинейни. Могат да се прилагат ефекти и дори изображения, за да 

се получи желаният резултат. Крайният продукт може да бъде 

растерно изображение.  

Създаването на сложна тримерна сцена включва три 

последователни стъпки (фиг. 1.):  

 3D моделиране; 

 Рендъринг; 

 Визуализация. 

3D modeling

Rendering

Visualization
 

Фиг. 1. Стъпки на визуализиране на 3D модел 
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Основното при 3D моделирането е създаване на тримерните 

обекти, съставящи сцената. Към тях се допълва информация, 

необходима за синтеза на реалистично изображение като 

осветителен модел, камери, материали и др. По своята същност е 

експлицитно описание на 3D модела на сцената, което е подадено 

като входна информация към процеса на моделно преобразуване.  

3D моделът се състои от четири типа данни: векторно 

описание на самия обект, материал, светлинни източници и 

виртуална камера. 

 Самият процес на моделиране може де се извърши в три 

етапа (Фиг. 2 – Фиг.4); 

 Създаване на обект в програма за моделиране като Blender, 

Maya, 3Ds max; 

 Създаване чрез математическо описание; 

 Фотограметрия.  

 

       

Фиг. 2. Фигури, създадени само чрез математически формули без ръчна обработка 

 

Фиг. 3. Модел на римски храм,  https://www.turbosquid.com 

https://www.turbosquid.com/
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Графичният модел, който се изгражда чрез съвкупност от 

вектори, се нарича векторен модел. Пространството на моделите се 

нарича световно пространство. Изграждането на 3D фигурата по 

принцип е 70% от цялата работа. Това става чрез полигони или 

криви, а също може да се използва и комбиниран подход. Много от 

фигурите могат да се намерят свободно в Интернет, както е видно 

от предишните две фигури, които ние сме цитирали. Предимството 

на съвременните програми за 3D е, че подържат различни файлови 

формати. Обекти, създадени в Blender, с лекота могат да се отворят 

в Maya.  

Друг метод за създаване на обекти е фотограметрията. Това е 

дисциплина за създаване или описване на 3D обект по негови 

фотографии. Програмите, с които ние основно работим, са 

Meshroom и Colmap. Предимствата на първата са, че готовият обект 

може да използва веднага програма за 3D [12, 14]. 

В нашите упражнения и лекции софтуерът, който 

използваме, е основно на фирмата Autodesk. Тя има политика за 

предоставяне на безплатен тригодишен лиценз на избрани свои 

продукти – например Maya, 3Ds max, Revit и др. Добър избор е и 

софтуерът Blender. Той е безплатен и много гъвкав. Скриптовият 

език на Maya и Blender e Python. Двете програми могат да се 

инсталират на различни операционни системи като Windows, Linux, 

Unix и др.  

След като сме създали готовите примитиви те трябва да се 

обединят и визуализират. Това може да стане и с двете предишни 

програми, но те имат ограничения, които са избегнати от 

програмата Unreal Engine, разработена от Epic. 
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Фиг.4 . Модел на релейната колона чрез фотограметрия и мрежовата програма,  
https://msd-makerspaces.gitbook.io 

Този софтуер се предоставя безплатно за академични нужди, 

ако се разработва комерсиален продукт, се заплаща такса. 

Вграденият език в него е C++. Той е обектно ориентиран език и 

позволява програмиране, както на високо, така и на ниско ниво.  

 

 

Фиг. 5 . Морски фар в програмата Unreal engine 

 

Този софтуер е един от основните за разработване на 

развлекателни компютърни игри. През последните пет години 

компанията инвестира много в него. Освен за игри може да се 

използва за разработване на Модели в смесена реалност [15, 16].  

https://msd-makerspaces.gitbook.io/
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Една от възможностите на програмата е създаване на 

виртуални музеи, в които много хора могат да разглеждат различни 

културно-исторически обекти. Технологията дали ще създаваме 

сървърна игра, в която много потребители от личния си компютър 

с ID и парола играят или разглеждат музей, е една и съща. Тази 

технология се нарича многонишково програмиране (фиг. 6).   

 

 

 

Фиг. 6. Схема на работа на много потребители в Unreal engine, 
https://www.unrealengine.com 

 

Предимство на програмата е, че сме платформонезависими, 

т.е. можем да разработваме мобилни, сървърни приложения или 

собствени апликации. „Комуникацията“ между Unreal engine и Maya 

e на много добро ниво. Възможно е двете програми да работят 

едновременно, т.е. правиш премени на модела в Maya, а те се 

отразяват и в unreal. Друго предимство на Maya e възможността 

разработените модели да се публикуват в социалната мрежа Second 

life.  
 

Заключение 
 

Използването на различни подходи за създаване на 3D 

модели от КИН е добра практика. Приложението на обектно 

ориентирано програмиране предоставя неограничени възможности 

https://www.unrealengine.com/
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при популяризирането на културно-исторически обекти. Една от 

тенденциите, по които работи част от екипа на проекта, е създаването 

на визуална среда, която да може да променя сама себе си.  

Основно разработката ни е свързана с евристични подходи 

или използване на изкуствени неврони мрежи. Подходът за 

използване на изкуствен интелект е доста труден за реализация, 

докато вероятностният подход може лесно да се реализира чрез 

виртуални класове и полиморфизъм. 
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Abstract. Cultural heritage training is a complex and multidirectional process 

that requires interdisciplinary approaches to achieve in-depth knowledge of existing 
knowledge and at the same time create the capacity to discover, explore, preserve and 
promote new discoveries. Today, the training of these professionals is opening up more 
possibilities for the application of mixed reality. 
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In this article, we present current trends in theories, methods, and technologies 
used in the development of computer games. Here we provide a brief overview of existing 
literature in this area of expertise. We present the strengths and weaknesses of the 
various methods and technologies in the creation of games and their application in 
education. We will briefly demonstrate the different ways of creating objects and their 
possibilities for application in games. Photogrammetry is a technique for determining the 
three-dimensional geometry (location, size and shape) of physical objects by measuring 
and analyzing their two-dimensional photographs. In this report, we will briefly outline 
ways to create a 3D object through photogrammetry. 

Keywords: training, games, cultural and historical heritage, 3d modeling. 
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ВРЪЗКА МЕЖДУ ДИГИТАЛНАТА                                         

И ВИЗУАЛНАТА ГРАМОТНОСТ 

 
Гл. ас. д-р Катя Рашева-Йорданова 1, Гл. ас. д-р Камелия Планска 2 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 
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Резюме: През последните години наблюдаваме преход от класическото 

разбиране на термина визуална грамотност към съвременното му разбиране 
като комбинация между дигитална и визуална грамотност. Някои 
изследователи разглеждат визуалната грамотност като елемент от термина 
„мултиграмотност“, описващ променящия се начин на комуникация между 
хората и новите технологии. Целта на този доклад е да анализира връзката 
между визуалната грамотност и концепцията за дигитална грамотност. 
Работим върху хипотезата, че развитието на дигитални умения зависи до 
известна степен от възможностите за визуално представяне, възприятие и 
визуално мислене. Вярваме, че ограниченият визуален репертоар е пряка 
причина за недостига на цифрови умения сред потребителите в днешното 
общество.  

Ключови думи: визуална грамотност, дигитална грамотност, 
дигитална визуална грамотност. 
 

Въведение 

Терминът „грамотност“, който опростено може да бъде 

определен като способност за четене, писане, общуване и разбиране, 

се превърна в ключово понятие в образованието [12]. В същото 

време една и съща дума (грамотност) се употребява в смисъл и на 

езикова грамотност (literacy), и на математическа грамотност 

(numeracy), а не рядко – и на грамотност в областта на природните 

науки и технологиите. По този начин грамотността функционира в 

тесен (четене и писане, т.е. предимно, за да означи „четивна“ и/или 

езикова грамотност) и в широк смисъл (разбирана като комплекс от 

„грамотности“, а нерядко и възприемана като синоним на 

компетентности).  

До неотдавна понятието грамотност често се използва в същия 

смисъл с уменията за четене и писане. Това традиционно възприятие 

датира от периода, когато печатните медии са били доминиращи и 

разглежда грамотността като умения за четене и писане и като процес 

на придобиване на когнитивни умения [30]. 

В международен план нееднократно са правени редица стъпки 

за единно определяне на понятието грамотност. През 2003 г. на 

mailto:k.rasheva@unibit.bg
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международна експертна среща на ЮНЕСКО се приема следната 

дефиниция на грамотността: „Грамотността е способността на 

човека да идентифицира, да разбира, да интерпретира, да създава, да 

обменя, да общува, да изчислява, като използва отпечатани и 

написани на ръка материали, свързани с различни видове контекст. 

Грамотността е продължителен и непрекъснат процес на обучение 

и/или учене, който позволява на човека да постигне целите си, да 

развие знанията си и потенциала си, както и да участва пълноценно 

в общността и в обществото, към което принадлежи“. 

На практика грамотността включва не само уменията за четене 

и писане, но и умствените процеси, които изискват обработка и 

интерпретация на информацията на концептуално ниво [30]. 

Технологичното, социалното и културното развитие 

разшириха съдържанието на понятието за грамотност с течение на 

времето и предизвикаха появата на нови видове грамотност. Появиха 

се термини, описващи специфични умения като функционална 

грамотност, информационна грамотност, възпроизвеждаща 

грамотност и пр. Във връзка с повсеместното навлизане на 

технологиите се заговори и за по-съвременни форми като медийна 

грамотност, ИКТ грамотност, Интернет грамотност, дигитална 

грамотност. С напредъка в технологиите и дигитализирането на 

информацията в литературата се появи нов термин – цифрова 

(дигитална) визуална грамотност [12]. Живеем във визуална епоха, 

която прекроява социалните процеси, комуникацията, начините на 

възприятие и интерпретация [30]. Появата на визуално ориентирани 

технологии като интернет, смарт телефони, социални медии, 

мобилни приложения, видео игри, виртуална реалност и други 

определят прехода от печатните страници към дигиталните образи. 

От своя страна развитието на комуникационните технологии 

предизвика промени в концепцията за грамотност. Способността за 

разбиране на цифрови, визуални и аудио медии е форма на 

грамотност, която е толкова основна, колкото и уменията за четене и 

писане [24]. Според Duchak днес визуалната грамотност се изисква 

толкова, колкото и текстовата грамотност.  

В контекста на дигиталните технологии потребителят се 

нуждае както от цифрови умения, така и от визуални умения, които 

са предпоставка за възприемане на информация, управление на 

търсенето и прилагане на функционална грамотност. Това позволи 

през последните години да бъде въведен терминът дигитална 

визуална грамотност [12, 23], а някои изследователи разглеждат 

визуалната грамотност като елемент от термина „мултиграмотност“, 
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описващ променящия се начин на комуникация между хората и 

новите технологии.  

Целта на настоящия доклад е да се анализира връзката между 

визуалната грамотност и концепцията за цифрова грамотност. 

Работим върху хипотезата, че развитието на цифровите умения 

зависи до известна степен от възможностите за визуално 

представяне, възприятие и визуално мислене. Вярваме, че 

ограниченият визуален репертоар е пряка причина за недостига на 

цифрови умения сред потребителите в съвременното общество. 

Резултатите от анализа ни позволиха да оформим рамка от умения, 

спадащи както във визуалната, така и в дигиталната грамотност. Тази 

рамка би послужила за изграждане на учебна програма за обучение 

по „Цифрова визуална грамотност“.  

 

1. Визуалната грамотност  

като фундаментална грамотност 

Tерминът визуална грамотност съвсем не е ново понятие. 

Освен това е важно да се отбележи, че противно на популярните 

заблуди на някои хора, визуалната грамотност изобщо не изисква 

човек да бъде умел художник [26]. Някои автори считат, че 

Визуалната грамотност включва също решаване на проблеми и 

критично мислене и може да бъде приложена във всички области на 

обучението [2].  

Терминът визуална грамотност е широко обсъждан през 

годините като много автори работят по надграждането на 

съществуващата рамка. Концепцията за термина е постоянно 

променяна и нюансирана във връзка с разпространението на 

съвременните визуални технологии и развиващите се представи за 

грамотност. Много автори разглеждат визуалната грамотност като 

„способността да се конструира смисъл от визуални образи, в т.ч. да 

се използва, интерпретира, анализира и мисли критично, базирайки 

се на визуалните образи [1, 3, 6, 8, 14, 15, 16]. Не малко са авторите, 

които представят визуалната грамотност като способност да се 

изразяват мисли чрез изображения [20, 25]. Друга група автори 

комбинират тези концепции в трета – те твърдят, че визуалната 

грамотност е способността да се разбират, създават и използват 

визуални съобщения [13, 19, 28].  

Въз основа на представените позиции на изследователите по 

повод дефиницията на термина „визуална грамотност“ може да се 

обобщи, че визуалната грамотност (1) разширява значението на 

общата грамотност, която се свързва с четене и писане – на практика 
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визуалната грамотност се свързва с действието „четене“ на 

изображения; (2) изисква умения за интерпретация, договаряне и 

осмисляне на информация; (3) свързва се с критично и аналитично 

мислене и (4) в условия на дигитализация и глобализация, визуалната 

грамотност има тясна връзка с дигиталните умения.  

Оказва се, че наред с текстовата грамотност и с уменията за 

четене, визуалната грамотност намира пресечни точки и с други 

специфични умения. Връзката между тях ще бъде разгледана в 

следващата секция. 

 

2. Връзка на визуалната грамотност  

с други грамотности 

Визуалната грамотност се занимава с визуални събития, в 

които информацията, смисълът или удоволствието се търсят от 

потребителя в точката на взаимодействие с визуална технология. Под 

визуална технология ние разбираме всякакви форми, използвани за 

взаимодействие с показваните обекти (от  живопис с маслени бои до 

телевизия и интернет).  

В хода на своето развитие визуалната грамотност се свързва с 

други грамотности – обща, информационна, медийна, дигитална. 

Petterson [33] разглежда визуалната грамотност като 

„интердисциплинарна, мултидисциплинарна и многоизмерна 

област на знанието“. 

От прегледа на литературата в тази област става напълно ясно, 

че визуалната грамотност е широко и интердисциплинарно понятие, 

включващо елементи от няколко утвърдени области: 

 Според Heinich et al. [34] съществува връзка между 

визуалната грамотност и печатната грамотност (print 

literacy), при която тълкуването и творението във визуалната 

грамотност може да се сравни с паралелното четене и 

писане в печатната грамотност. 

 Sinatra [35] свързва визуална грамотност с мислене, четене 

и писане. Според автора „визуалната грамотност се 

превръща в основната грамотност в мисловните процеси на 

разбиране и композиране, които са в основата на четенето 

и писането“. 

 Lacy [18] намира връзка между визуалната грамотност и 

вербалната грамотност, разглеждайки я като комуникативно 

умение. Според авторката „визуално грамотните хора могат 
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да комуникират с другите, като сами създават визуално 

съобщение“. 

На практика визуалната грамотност включва решаване на 

проблеми и критично мислене и може да бъде приложена във всички 

области на обучението [2]. Ние подкрепяме схващането, че 

визуалната грамотност е фундаментална грамотност, съставена от 

специфични умения, но може да се разглежда и като основно умение 

за други грамотности (табл. 1).  

Таблица 1. Връзка между визуалната грамотност и други грамотности и умения 

Грамотност Дефиниция на 
грамотността 

Връзка с 
визуалните 

умения 

Компютърна 
грамотност 

Разбиране на 
компютърните 
характеристики, 
възможности и приложения, 
както и способност за 
прилагане на тези знания 
при умелото, продуктивно 
използване на компютърни 
приложения. [22] 

Изисквано 
умение за 
ефективна работа 
посредством 
графична 
комуникация с 
потребителски 
интерфейс или 
дигитални 
изображения. 

Възпроизвеждаща 
грамотност 
(Reproduction 
Literacy) 

Възможност за пресъздаване 
и пренасочване на 
съществуващо цифрово 
съдържание, включително 
текст, звук, изображения, 
графики и видеоклипове в 
нов формат, използвайки 
цифрови производствени 
ресурси [4] 

Способността да 
се създаде 
смислено, 
автентично и 
творческо 
графично 
произведение 
или 
интерпретация 
чрез интегриране 
на съществуващи 
независими части 
от информация 
или 
изображения.  

Мислене в реално 
време 

Способността да се 
обработват и оценяват 
големи обеми от 
информация в реално време 

Способност да се 
възприема 
информация от 
изображения 
(инфографики) в 
реално време. 

Информационна 
грамотност 

Наборът от умения, 
необходими за намиране, 
оценка, използване и 

Умения, които са 
необходими, за 
да се открие, 
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правилно цитиране на 
информация [36] 

анализира, 
помни и 
използва дадена 
информация или 
графично 
изображение 

Фото-визуална 
грамотност  

Умение за ефективна работа 
посредством графична 
комуникация с 
потребителски интерфейс 
[32] 

Помага да се 
„чете“ 
интуитивно и 
свободно и да се 
разбират 
визуално 
представените 
инструкции и 
съобщения 

 

Базирайки се на информацията, представена в таблицата по-

горе, както и на извършения преглед в секция 1, можем да обобщим 

уменията, включени в рамката на класическото възприемане на 

понятието визуалната грамотност: 

- Аналитично и критично мислене; 

- Мислене в реално време; 

- Умения за търсене и оценка на формата, структурата и 

характеристиките на графично представената информация; 

- Умения за четене и писане. 

Някои автори възприемат визуалната грамотност като 

технически знания, необходими за комуникация чрез визуални 

средства [11]. Цифровизацията на наличната информация и 

технологичните промени доведоха до появата на нов термин, 

служещ да назове специфична грамотност, основана едновременно 

на компютърни и на визуални умения. През последните години се 

обсъжда терминът дигитална визуална грамотност, а някои 

изследователи разглеждат визуалната грамотност като елемент от 

термина „мултиграмотност“, описващ променящия се начин на 

комуникация между хората и новите технологии. В следващата 

секция ще бъде предложена рамка на уменията, участващи в 

дигитално-визуалната грамотност. 

 
3. Умения, изграждащи дигитално-визуалната грамотност 

 

Авторите [12] разглеждат термина дигитална визуална 

грамотност (Digital Visual Literacy) като способността да се 

конструира смисъл от цифрови визуални изображения. Авторите 
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считат, че това е способността да се създават и тълкуват ефективно 

компютърно базирани визуални материали и се превърна в ключов 

аспект на почти всяка област, от науките и търговията до 

комуникацията и развлеченията. 

Дигиталната визуална грамотност е необходима в широк спектър 

от задачи както на работното място, така и извън него. Компютрите 

коренно са променили естеството на визуалната комуникация, отчасти 

защото за първи път в историята позволяват мощно абстрактно 

кодиране на визуални изображения и модели. Тъй като визуалната 

информация се представя математически, тя може да се репликира, 

модифицира и споделя по нови начини. За разлика от предишните 

визуални технологии (от маслена боя до микроскопа) компютърната 

графика е лесно достъпна за любители [12].  

Преходът от класическа визуална грамотност към дигитална 

визуална грамотност е широко обсъждан през последните години: 

- Chouvin, 2003 [5] представя цифровата визуална грамотност 

като „способността за достъп, анализ и оценка на 

информация в цифров формат, който включва 

когнитивната обработка на визуално изображение“; 

- Spalter & Tenneson, 2006 [37] споделят, че за да бъде 

„грамотен“, човек трябва да може да оценява цифрови 

визуални материали, да използва цифрови визуални 

изображения и при вземането на решения и да създава 

ефективни визуални комуникации с помощта на 

компютърна техника.   

- Edith Avni, 2016 [10] твърди, че дигиталната визуална 

грамотност е способността да се чете критично, разбира и 

анализира и да се произвежда смисъл от информация и 

съобщения, представени във визуални, дигитални текстове, 

да се комуникират и предават визуални съобщения 

ефективно, да се създават и произвеждат презентации, 

изразяващи визуални съобщения, чрез разглеждане и избор 

на начина на тяхното представяне.  

- Martin, Florence et al., 2019 [12] представят дигиталната 

визуална грамотност като способността да се конструира 

смисъл от цифрови визуални изображения. Това е 

способността да бъдат създавани и тълкувани ефективно 

компютърно базирани визуални материали. 

Визуално-дигиталната грамотност съчетава умения, 
изграждащи едновременно дигиталната и визуалната грамотност.  
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Фиг. 1. Дигитално-визуалната грамотност като пресечна точка между дигиталната 
и визуалната грамотност 

Таблица 2. Дигитално-визуална грамотност – обща рамка 

 Дигитална 
грамотност 

Класическа 
визуална 
грамотност 

Дигитално-
визуална 
грамотност 

Умения Критично мислене 
Технически умения 
Информационна 
грамотност 
Фото-визуална 
грамотност 
Възпроизвеждаща 
грамотност 
Грамотност за 
четене и писане 
 

Аналитично и 
критично 
мислене; 
Мислене в реално 
време; 
Информационна 
грамотност 
Умения за четене 
и писане. 
 

Аналитично и 
критично 
мислене; 
Мислене в реално 
време; 
Информационна 
грамотност 
Умения за четене 
и писане. 
Технически 
умения 
Фото-визуална 
грамотност 

Форми Мултимедийни 
документи и 
дигитални 
изображения 

Отпечатани или 
нарисувани 
материали 

Мултимедийни 
документи и 
дигитални 
изображения 

Ресурси Цифрови и 
дигитализирани 
онлайн и офлайн 
ресурси 

Отпечатани или 
нарисувани 
материали 

Цифрови и 
дигитализирани 
онлайн и офлайн 
ресурси 

 

Вървим към опростяване на информацията, при която сложни 

текстове биват представяни с помощта на изображения 

(инфографики). Взаимодействията със съвременни технологии за 

достъп до интернет налагат от потребителите освен да могат да четат 

и пишат, да притежават необходимия набор от технически умения, 

информационна грамотност, възможности за анализ и проява на 
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критично мислене. В дигитална среда днес визуалните умения са 

необходими толкова, колкото и дигиталните умения. 

Заключение 

Разбирането за визуална грамотност търпи динамична 

еволюция, зависеща от честотата на промяна на комуникационния 

канал. В съвременните условия на технологични иновации се оказва, 

че наред с необходимостта от притежаване на функционална 

грамотност за писане и четене, както и дигитални умения за работа с 

техническите средства, днес от потребителите се очаква да 

притежават визуална грамотност, адаптирана към дигиталната среда. 

Тази дигитално-визуална грамотност включва набор от умения сред 

които: аналитично и критично мислене, мислене в реално време, 

информационна грамотност, функционална грамотност, технически 

умения (дигитална грамотност) както и фото-визуална грамотност. 

Липсата на някое от посочените умения ще доведе до неравенство 

между членовете на обществото по повод това умение, а то от своя 

страна може да отключи и форма на дигитално разделение, базирано 

на визуални умения. 

Настоящият доклад представи преглед на понятието визуална 

грамотност и конкретизира връзката между визуалната грамотност и 

други грамотности. Представената обща рамка може да послужи при 

изграждане на учебна програма за обучение по дигитално-визуална 

грамотност. 
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Abstract. In recent years, we have seen a transition from the classical 

understanding of the term visual literacy to its modern understanding as a combination 

of digital and visual literacy. In the context of digital technologies, the user needs both 

digital skills and visual skills, which are a prerequisite for perceiving information, 

managing demand, and apply functional literacy. Some researchers consider visual 

literacy as an element of the term “multi-literacy”, describing the changing way of 

communication between people and new technologies. The purpose of this report is to 

analyse the link between visual literacy and the concept of digital literacy. We are 

working on the hypothesis that the development of digital skills depends to a certain 

extent on the possibilities of visual presentation, perception and visual thinking. We 

believe that the limited visual repertoire is a direct cause of the digital skills shortage 

among consumers in today's society. 

Keywords: visual literacy, digital literacy, digital-visual literacy. 

 

mailto:k.rasheva@unibit.bg


 
202© 

89 

 

ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ & ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:                          
МОДЕРНИ НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОБУЧЕНИЕ  

ПО ВИЗУАЛНА ГРАМОТНОСТ  

И ВИЗУАЛНО МИСЛЕНЕ  

  

Гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 

e-mail: k.planska@unibit.bg 

 

Резюме. Технологичното развитие трансформира преподаването и 
ученето във всички степени на образованието – основно, средно и висше. 
Образованието изисква непрекъснати иновации в своите парадигми и подходи за 
преподаване. Подход за повишаване компетентността на обучаващите се е 
осигуряването на връзка между учене, мотивация и взаимодействие. В този 
контекст в настоящия доклад се представя експериментално обучение по 
визуална грамотност и визуално мислене, проведено в рамките на 
научноизследователски проект на тема „Създаване и разработване на учебно-
научна база за документална и приложна фотография като част от 
обучението на студенти в професионално направление 3.5 „Обществените 
комуникации и информационни науки“, с договор КП-06-М30/3 от 
13.12.2018 г., финансиран от ФНИ при МОН. Изследванията по проекта са 
насочени към възможностите за интегриране на съвременни методи за 
усъвършенстване на визуалната компетентност, респективно на визуалната 
грамотност на студенти неспециалисти. Анализирана е връзката „изкуство – 
визуално изкуство – визуална компетентност“. Акцентът е поставен върху 
същността на визуално мислене и възможностите за създаване на визуално 
съдържание с помощта на фотографията и графичния дизайн. Обсъдени са 
Стратегиите за визуално мислене и други възможности за създаване на визуално 
съдържание. В заключение е направен изводът, че за усъвършенстването на 
уменията на бъдещите специалистите, е необходимо да бъде прилагана на 
практика придобитата визуална компетентност, чрез използването на 
достъпна технология (фотография или графичен дизайн). 

Ключови думи: визуална грамотност, визуално мислене, графичен 
дизайн, обучение, фотография. 

 

Въведение 

 

Постмодерната епоха предизвиква своеобразна революция в 

областта на хуманитарните и социалните науки като засяга 

библиотекознанието, книгознанието, печатните комуникации и 

науките за културното наследство. Това обуславя необходимостта 

българските преподаватели и учени да имам знания и 

компетентности за най-новите тенденции и теми в научите 

изследвания и образователни практики [4].  
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Технологичното развитие трансформира преподаването и 

ученето във всички степени на образованието – основно, средно и 

висше.  

Съвременните информационни и комуникационни 

технологии променят значително и университетската институция, и 

формите на обучение в системата на висшето образование [3]. 

Учебниците могат да бъдат в цифрова форма, с връзки към 

интерактивни уебсайтове, заредени с изображения, видеоклипове, 

симулации и в някои случаи с игри. Преподавателите използват 

интерактивни дисплеи за представяне на визуално и мултимедийно 

съдържание. Неминуемо визуализацията се превръща в основно 

средство за изразяване, процес, при който се изисква от нас не само 

да създаваме визуално съдържание, но и да мислим критично и 

последователно. Висококачественото съдържание, съответно е 

привлекателно и ангажира вниманието на аудиторията.  

Важно е студентите от дигиталната епоха да придобият 

специфични знания и практически умения в специфични области. 

Освен това те трябва да могат да изразяват своите идеи, емоции и 

усещане за тях при решаване на проблем или изпълнение на проект. 

Това ще им помогне в бъдещата им професионална реализация, но 

в същото време ще увеличи чувството им на удовлетвореност от 

тяхната работа [13]. 

Подход за повишаване компетентността на обучаващите се е 

осигуряването на връзка между учене, мотивация и 

взаимодействие. Моделът на Едгър Дейл, представляващ пирамида 

на ученето, показва, че най-ефективно е обучението, при което се 

използват активни форми на учене: дискусия, практика, преподаване 

на другите. Много от произведения на изкуството като рисунка, 

живопис, скулптура, архитектура, фотография, филми и графики са 

създадени, за да ни стимулират чрез визуално преживяване. Като 

визуалните техники изразяват идеята и стиловите характеристики на 

автора. 

Разбирането за важността и значението на „визуалното“ се 

поражда през Ренесанса, благодарение на художници като Леонардо 

Давинчи и Микеланджело. Статусът на изящните изкуства се 

променя, обособяват се правилата или наричани още елементите, 

чрез които се създават произведенията – предмет, форма, послание, 

композиция, цвят.  
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1. Методология 

 

Теорията на визуалната компетентност има свои основни 

стълбове – визуална комуникация, визуален език, визуално 

обучение, визуално възприятие и визуално мислене. За целите 

на настоящата публикация изследването представя метод за 

усъвършенстването на визуалната компетентност (и визуалната 

грамотност) на студенти неспециалисти (студенти, които се обучават 

в специалности, свързани с печатните комуникации, библиотечните 

науки, архивистика и документалистика и др.), чрез организирането 

на експериментално обучение по визуална грамотност и визуално 

мислене. Разработен е учебен курс, състоящ се от теоретичен и 

практически модул. Цел е да бъде провокирано визуалното мислене 

на студенти неспециалисти да използват авторски творби с помощта 

на фотографията и графичния дизайн. Развиването на техните 

умения да използват принципите на фотографията, рисуването и 

графичния дизайн е възможност те да могат да приложат на практика 

наученото, съобразно сферата, в която ще се реализират в бъдеще. 

 

2. Изкуство, визуално изкуство, визуалната компетентност 

 

В Енциклопедия Британика понятието „изкуство“ се 

дефинира по следния начин – Изкуството, наричано още (за да се 

разграничи от другите форми на изкуството) визуално изкуство, е 

визуален обект или опит, съзнателно създаден или изразен чрез 

умение или въображение. Изкуството обхваща разнообразни медии, 

като например скулптура, щамповане, рисуване, декоративни 

изкуства, фотография, инсталация. Различните визуални изкуства 

съществуват в един континуум, който варира от чисто естетически 

цели в единия край до чисто утилитарни цели в другия. Тази 

полярност може да се изрази с професиите „художник“ и 

„занаятчия“ [2]. Художникът създава произведение на изкуството с 

цел естетическо и визуално преживяване, а занаятчията създава 

творба, която има материален характер и се използва според 

предназначението ѝ. 

New Collegiate речникът на Webster определя изкуството като 

„съзнателно използване на умения и творческо въображение, 

особено при производството на естетически предмети“. И все пак 

изкуството е много повече от носител или думи на страница. 

Визуалното изкуство е богата и сложна тема, чиято дефиниция се 

променя, тъй като културата около нея се променя. 
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Изкуството е дума, използвана за обозначаване на 

творенията, направени от човека, чрез които се проявява 

чувствителният му поглед към света, независимо дали е действителен 

или въображаем. Затова художникът разчита на редица ресурси, 

които са на негово разположение. Те могат да бъдат пластмасови, 

езикови или звукови. Изкуството е родено с ритуална или магическа 

функция и мутира, за да се превърне в естетичен и дори рекреативен 

проблем [1]. 

През ХХ век образователните институции признават два 

вида художествени дейности: изобразително изкуство и занаяти като 

визуалното изкуство всъщност обхваща и двата вида художествени 

дейности. Форми на изкуството, които променят класифицирането 

за визуалното изкуство, са: появилият се кубизъм през 1912 г. на 

Пикасо и Брак, концептуалното изкуство на Марсел Дюшан, 

фотомонтажът на Раул Хаукман и Курт Швиннерс, използвали 

илюстрации и изрезки от реклами 1918 – 1920 г., фотографията и 

видео изкуството на Ман Рей, анимационното изкуство с творби на 

Дж. Стюарт Блектън, Емил Кол, Уинсор Маккей и Уолт Дисни. Така 

през втората половина на ХХ век в световен мащаб се инвестира в 

това да се развие индустрията с визуалните изкуства като се основат 

и образователни, държавни и неправителствени институции, чиято 

роля е да подкрепят развитието на визуалните изкуства [17]. 

Разнообразието на визуалните изкуства дава възможност в 

настоящето да се използват няколко техники, за да се създаде ново 

визуално съдържание. Изобразителното изкуство, включващо 

акварел, графика, скулптура, се свързва с дейности по създаването на 

графика, илюстриране, калиграфия, архитектура. Декоративните 

изкуства – обхващат редица занаяти като керамика, мозаечно 

изкуство, гоблени, стъклопис и др. Съвременни форми на 

изобразителното изкуство биват: колаж, концептуално изкуство, 

инсталация, перформанс, фотография, видео арт, анимация. 

Именно тези форми на визуалните изкуства могат да бъдат създавани 

с лекота, благодарение на технологиите днес. Друго разбиране за 

визуалното изкуство включва области на приложното изкуство 

като графичен дизайн, моден дизайн, интериорен дизайн. 

Визуалното изкуство може да се раздели на категории: 

Изящно изкуство, Популярна култура, Декоративни изкуства. 

Художествените стилове могат да бъдат: Натуралистичен, 

Абстрактен, не-обективен. Културните стилове се отнасят до 

отличителните характеристики на произведението в дадено 



 
202© 

93 

 

ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ & ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:                          
МОДЕРНИ НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

общество или култура – наблюдава се за наличието на повтарящи се 

мотиви [7]. 

Компетентността предполага да бъдат налице знания, 

умения и отношения. Визуалната компетентност, както е определена 

от изследователската група на университета Джейкъбс, се подразделя 

на четири взаимосвързани, но все пак различни компетенции: 

компетентност за възприятие, компетентност за декодиране и 

интерпретация, компетентност за производство, както и 

компетентност за междукултурно възприятие. 

Мюлер определя визуалната компетентност като 

„парадигма за основни изследвания върху производството, 

разпространението, възприемането, интерпретацията и приемането 

на визуални материали, насочени при разбирането на процесите на 

визуална комуникация в различни съвременни социални, културен и 

политически контекст“. Изкуството и познаването му поставя под 

въпрос възприятията на отделния човек.  

Визуалната компетентност е процесът, чрез който 

индивидите операционализират концепция за визуална грамотност. 

Визуалната грамотност е подход към емблематичното мислене и 

граматика на изображенията, която продължава традицията на 

Дебеш (1968), Арнхейм (1969) и Дондис (1973). Визуалната 

грамотност обикновено се илюстрира във визуалните конструкции 

учене, визуално мислене и визуална комуникация, както е 

предложено от Рандхава (1978). Връзките между визуалното мислене, 

ученето и общуването често се обясняват като полагане на континуум 

от вътрешна обработка, мислене до външно действие, комуникация 

(Моор, Дюар, 1994) [8]. 

 

Визуалната компетентност възниква чрез прилагането на 

седем способности: 

1. Анализиране на необходимостта от визуално изображение. 

2. Ефективно намиране на визуални изображения въз основа 

на нужда от тях. 

3. Интерпретиране на значенията на визуалните образи. 

4. Оценка на източниците на визуални изображения. 

5. Ефективно използване на визуални изображения. 

6. Проектиране и създаване на визуални образи. 

7. Разбиране на етични, правни, социални и икономически 

въпроси, свързани с използването визуални образи [9]. 
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„Изкуство“ е умение и опит да се създаде визуален обект, 

категоризиран като визуално изкуство (изящно изкуство, 

декоративни изкуства, популярна култура). Визуална компетентност 

предполага наличието на умения като: разбиране, анализиране и 

интерпретиране на информацията във визуалната комуникация, т.е. 

визуална грамотност. 

 

3. Визуално мислене и създаване на визуално съдържание 

 

В съвременното общество на знанието грижата за младите 

хора се превръща в една от най-важните каузи за европейското 

развитие на България. Следователно, създаването на благоприятните 

условия за университетско и неформално образование допринасят за 

прехода от „акредитирани квалификации до сертифицирани 

умения“. Погледът е насочен към изграждане на общество, което е 

добре образовано и квалифицирано да създава, споделя и използва 

тези знания [16]. 

Мисленето е когнитивен процес в отговор на учебната среда. 

Това е комплексно явление, което черпи съответната база данни от 

паметта. Мисленето се определя като набор от умствени 

способности, базирани на различни фактори като знания, преценка, 

оценка на разсъжденията и визуалните ефекти, генерирани от 

околната среда. Мисленето е допълнително категоризирано като 

критично, аналитично, мислене от по-висок ред, странично спрямо 

вертикалното мислене, позитивно – негативно мислене, съзнателно 

или несъзнавано, творческо мислене – лингвистично мислене, 

визуално мислене. Визуално мислене от своя страна бива: 1) 

Генерирано от паметта 2) Генерирано чрез абстракция [14]. 

Визуалното мислене е един от видовете невербално мислене, 

то се изучава от психолозите. Визуалното мислене е човешка 

дейност, която води до нови образи, нови визуални форми, чрез него 

абстрактна същност става интелектуално видима. Тези форми правят 

видими значенията на абстрактните понятия.  

Защо е важно визуалното мислене? – Визуалното мислене е 

умение, което е приложимо при разработването на нови идеи и 

дизайни, като ефективното предаване на тези идеи се случва при 

колаборацията с други участници в дискусия, а резултатът е нова 

визуална информация. 

Визуалното мислене е променяща играта практика, която 

енергизира екипите, стимулира креативността и осигурява по-голяма 

яснота на целите, проектите и плановете [11]. Визуалното мислене е 
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техника, чрез която се представя дадена идея графично, под формата 

на скица, рисунка, диаграма, т.е. визуално изобразяване на обектите.  

Признаци, които свидетелстват за наличието на визуално 

мислене, биха могли да бъдат:  

- фотографската памет,  

- въображение,  

- фантазия,  

- запаметяване на лица и обекти,  

- способност да се рисува,  

- способност да се класифицира информацията под формата на 

графики, цветни електронни таблици, инфографика и др., 

- организираност, 

- визуалните мислители имат нуждата от творческа 

обстановка и иновации, 

- визуално мислещият човек, изпитва затруднение да 

обяснява нещата с думи, предпочита да ги илюстрира,  

- фантазиране за бъдещето [15]. 

Визуално мислещият човек се справя по-лесно със задачите си, 

т.к. използва графични и визуални инструменти, за да създаде 

концепция. Но не е наложително визуалният мислител да рисува 

непременно, за да се определи като такъв.  

Визуалното мислене се състои в това да имаме способността 

да предадем сложни идеи по прост начин като използваме различна 

изобразителна техника, съответно и необходимите инструменти или 

софтуер. В някои случаи вербалната комуникация не е достатъчна, 

затова се възползваме от възможността да илюстрираме мислите си 

чрез диаграма, чертеж или снимки. Но визуалното мислене е нещо 

повече от просто създаване на картина - то е и процесът, който се 

случва, когато пренасяме идеите си от умовете си на лист хартия. 

Алис Хусман и Филип Йенауин въз основа на изследвания и 

работата им с музеи в Бостън и Ню Йорк разработват Стратегии за 

визуално мислене [12]. В книгата „Стратегии за визуално мислене“ 

на Йенауин е описан алтернативен подход към обучението, който се 

основава на споделено създаване на смисъл, за да се стимулира 

обучението. Йенауин е разработил стратегии за визуално мислене, 

подход, който има за цел активно да стимулира хората да изследват 

и да осмислят материала. Стратегиите за визуално мислене са 

проектирани за използване в музеи, но могат да се използват 

навсякъде, където се провежда обучение. Стратегиите за визуално 

мислене са проста, но ефективна техника, чрез която не само 
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отделният човек (ученик или студент) се учи, но и всички останали, 

които са част от учебния процес [6]. 

Има три прости начални въпроса, които започват сесия за 

визуалното мислене, всеки, от които има за цел да предизвика 

отговори от участниците: Какво може да се наблюдава на тази 

картина? Защо може да се каже това? Какво друго може да се види на 

това изображение? Най-ценното е, че учебният опит се обогатява от 

коментарите на другите. 

Стратегии за визуално мислене се определя и като метод за 

преподаване, който подобрява критичното мислене чрез дискусии за 

визуални образи, използва изкуство за преподаване на мисли, 

комуникативни умения и визуална грамотност, насърчава критично 

мислене. Преподавателят има за задача за подбере визуални образи 

и да улесни дискусията, а студентът има за задача да: погледне 

внимателно изображението; да разкаже какво вижда; да участва в 

дискусия относно изображението. Необходимо е да слушат и 

обмислят възгледите на другите, да обсъдят много възможни 

тълкувания [5].  

Стратегиите за визуална грамотност е ефективен метод на 

обучение, т.к.:  

- се използват визуални изображения, за да ангажират, 

озадачават и заинтригуват учениците/студентите, като 

същевременно изграждат способност и увереност в 

декодирането на сложен и разнообразен материал; 

- е приобщаващ метод; 

- се овладява лесно, защото използва съществуващите силни 

страни, интереси и опит; 

- налице е мотивация и любопитство; 

- лесно е да се прехвърлят уменията и стратегиите за 

словесно мислене в други области на обучение [19]. 

 

Методи, използвани при провокирането на визуалното 

мислене, които могат да бъда пример и за това как може да се създаде 

авторско визуално съдържание: 

- Карта на ума (The Mindmap) – Това е лесен, органичен 

начин за мозъчна атака на мислите свободно, без да е 

необходимо да има конкретен ред или структура. Това е и 

полезен инструмент, който позволява визуално да бъдат 

конструирани идеите, които се носят в мозъка на човек, за 

да можете да ги види, анализира и осмисли. 
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- Дъска за вдъхновения (The Inspiration Board) – място, на 

което събираме и коригираме отделни визуални неща, чрез 

които се създава обща концепция. Създаването на 

физически или цифров колаж от идеи, с които може да се 

експериментира, а крайната цел е създаване на творчески 

продукт. 

- Скица на салфетка (The Napkin Sketch) – бързо, просто и 

грубо илюстриране на идея, които понякога се превръщат 

в мощни визуални ефекти. 

- Концептуална рамка (The Conceptual Framework) – 

Концептуалните рамки са аналитични инструменти, които 

ни помагат да организираме идеи, като ясно разграничаваме 

концептуалните блокове, от които са изградени. Те могат да 

приемат почти неограничени форми. 

- Прототип (The Low-Fidelity Prototype) – физическо 

представяне на идея, създадена с цел тестване и обучение. 

- Карта на съпричастността (The Empathy Map) – 

представлява инструмент за проучване на дизайна и 

потребителски опит. Целта ѝ е да помогне да бъдат 

получени по-задълбочени представи за нуждите, 

поведението и нагласите на потребителите. 

- Диаграма на процеса (блок-схема) (The Process Diagram ) – 

е визуално представяне на фазите или стъпките в процеса. 

- Картата на връзките (The Relationship Map) – 

картографиране на линии на комуникация или 

взаимодействие. Визуализирайки взаимоотношенията на 

общностните и личните мрежи, клиентите, 

заинтересованите страни и други ключови играчи могат да 

бъдат разбрани какви са техните интереси, нужди и 

мотивации. 

- Разкадровката (The Storyboard) – последователен разказ от 

изображения (снимки), интерпретиращ цяла история с 

начало и край [10]. 

 

Стратегиите за визуално мислене са приложими в различни 

области на обучение, защото: 

- хората са активно ангажирани с темата, т.к. вместо да 

получат отговори, са поканени да ги открият сами като 

наблюдават визуално съобщение.  
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- Работейки в екип, при анализирането на визуално 

съобщение участниците научават много повече и са по-

наблюдателни. 

- Всеки анализ на визуална информация води до опитност. 

- Много често визуалните стимули провокират всички 

участници в учебния процес. 

- Най-добрият инструмент за разбиране на визуалната 

информация е изкуството. 

 

4. Експериментално обучение по Визуална грамотност и 

Визуално мислене със студенти неспециалисти по изкуства 

 

Практиката да се използва в обучението традиционен, 

интердисциплинарен и експериментален подход води до добро 

усвояване на учебния материал. Обикновено обучението по визуална 

компетентност е част от учебните програми на студенти, обучаващи 

се в специалности, свързани с различните видове изкуства. Но 

включването на обучение по визуална грамотност за студенти, 

обучаващи се в специалности, свързани с печатните комуникации, 

библиотечните науки, архивистика и документалистика е 

препоръчително поради широкото приложение на дигиталните 

технологии в тези области. Обучаването на специалисти, които в 

бъдеще ще работят с текстово, визуално и аудио-визуално 

съдържание в печатни и електронни медии в институции като 

библиотеки, музеи, архиви, галерии, предполага те да бъдат 

подготвени да използват и създават визуална информация и 

креативни творчески продукти.  

Интердисциплинарният подход на обучение по визуални 

изкуства включва дейности, в резултат на които студенти създават 

визуална информация, умеят да анализират и гледат критично други 

творби. При обучението по визуална грамотност за неспециалисти е 

необходимо да бъдат включени теоретичен и практически модул.  

В рамките на научноизследователски проект за Финансиране 

на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти на тема: „Създаване и разработване на учебно-

научна база за документална и приложна фотография като част от 

обучението на студенти в професионално направление 3.5 

„Обществените комуникации и информационни науки“, с договор 

КП-06-М30/3 от 13.12.2018 г., финансиран от ФНИ при МОН се 

провежда експериментално обучение със студенти от Университета 

по библиотекознание и информационни технологии. Студентите, 
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които взеха участие в експерименталното обучение, са в процес на 

придобиване на образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“ в специалности: Библиотечен и информационен 

мениджмънт, Архивистика и документалистика, Библиотекознание 

и библиография, Печатни комуникации, Информационни ресурси 

на туризма, Комуникации и информиране, Обществени политики и 

практики. В рамките на проекта е направено изследване, свързано с 

Формирането на визуалната грамотност на студенти, обучаващи се в 

специалности по професионално направление „Обществени 

комуникации и информационни науки“ в УниБИТ, в часове по 

документална и приложна фотография. Основната хипотеза на 

проекта се насочва в две посоки – на първо място е необходимо 

студентите да се превърнат в автори на визуално съдържание, като за 

целта трябва да имат знания и опит да създават визуален продукт 

(фотографско изображение или графичен дизайн). На второ място 

обучението по визуална грамотност изисква студентите да 

придобият нови технически умения, от една страна, и да развият 

критично мислене, от друга страна.  

Учебно-научната база по документална и приложна 

фотография бе разположена в библиотечно-информационния 

център на УниБИТ в периода 11-29 ноември 2019 г. 

Експерименталното обучение се провежда под формата на 

Майсторски клас „Визуална грамотност и визуално мислене – или 

как да станем автори на съдържание чрез фотографията и графичния 

дизайн“. Обучението се реализира и със съдействието на членове на 

експертна група „Интелектуална собственост“ към Университетската 

младежка академия за управление на знания при УниБИТ. В уеб 

страницата на УМАУЛЗ е публикувана покана за Майсторския клас 

и връзка към онлайн регистрация. Общият брой на участниците е 31, 

в това число и членовете на научния екип. Обучението е разделено 

на два модула. В Модул 1. Теоретична подготовка по Визуална 

грамотност (вж. Табл. 1) са включени десет подтеми, в които се 

обсъжда история на изкуството, като се набляга на връзката между 

визуалното изкуство и неговия социален контекст. Разглеждат се 

основните принципи за създаване на графичен дизайн и 

фотографско изображение. Дискутират се възможностите всеки да 

се превърне в автор на съдържание. Студентите имат възможността 

да използват своето визуално мислене, за да анализират 

илюстративен материал в печатни издания. Също така е включена 

тема относно роля и значение на модерното изкуство и 

фотографията по отношение на визуалната компетентност. 
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Модул 2. Практическо обучение по визуална грамотност се 

състои от документални и художествени задачи (вж. Табл. 2). 

Участниците имаха възможността да експериментират с 

фотографско оборудване и графичен таблет, за да изпълнят 

поставените задачи. Трябва да се отчете фактът, че голяма част от 

студентите за първи път използваха подобно оборудване. Студентите 

заснеха различни музейните експонати от библиотечно-

информационния център на УниБИТ, направиха репродукция на 

черно-бели снимки и илюстрации от книги, правиха портретни и 

репортажни снимки, използваха налични предмети, за да подредят 

авторски композиции. 

Част от фотографските изображения на студентите бяха 

допълнително ретуширане и оразмерени и са публикувани в сайта 

на проекта – http://vlproject.unibit.bg. 

 

Заключение 

 

Образованието изисква непрекъснати иновации в своите 

парадигми и подходи за преподаване. Активното учене и 

пренасочването на когнитивните усилия към обучаемия е пример за 

образователна иновация. Най-добрият инструмент за разбиране на 

информацията е изкуството. Визуализацията е процес, при който се 

изисква от нас да мислим критично и последователно. Визуалната 

грамотност обикновено се илюстрира във визуалните конструкции – 

учене, визуално мислене и визуална комуникация.  

Интересна практика е включването на обучение по визуална 

грамотност и визуално мислене в учебния план на студенти, които не 

се обучават в специалности, свързани с изкуство или история на 

изкуството. Интегриране на визуалното мислене в учебния процес 

цели използването на изображенията като метафори, инструмент за 

разказване на истории, схематични диаграми, визуализация на данни. 

Добре проектираният визуален образ може да даде много по-мощно 

и запомнящо се учебно преживяване, отколкото просто устно или 

текстово описание. 

Стратегии за визуално мислене е метод, използващ образи на 

изкуството, за да се стимулира дискусия. Този метод има 

положителни ефект, т.к. развива умения за наблюдение и 

разсъждение. Тези практики се използват във висше образование и 

професионалните среда. Основен елемент на визуалното мислене е 

идеята, че рисуването, визуализирането и абстракцията са средства за 

придобиване на нови знания. 
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Съвременните форми на изобразителното изкуство като 

фотография, видео арт, анимация, от една страна, и графичният 

дизайн, който е част от приложните изкуства, от друга страна, са 

формите, чрез които може да се създава визуална информация. 

Резултатите от проведеното експериментално обучение 

свидетелстват за това, че самите студенти имат желание да развиват 

своите способности, визуалното преживяване оказва ефект върху 

фантазията им. Създаването на условия за работа в специализирана 

среда – каквато е учебно-научната база по документална и приложна 

фотография, е добър пример за образователна иновация. 
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Abstract. The technological development transforms teaching and learning in all 
levels of education – primary, secondary and higher. Education requires constant 
innovation in its paradigms and approaches to teaching. An approach to increase the 
competence of learners is to provide a connection between learning, motivation and 
interaction. In this context, this paper presents an experimental training in visual 
literacy and visual thinking, conducted in the framework of a research project on 
“Creation and development of educational and scientific facilities for documentary and 
applied photography as part of the training of students in professional field 3.5. “Public 
Communications and Information Sciences”, with contract KP-06-M30/3 from 
13.12.2018, funded by the NSF at the Ministry of Education and Science. The 
research of the project is focused on the possibilities for integration of modern methods 
for improving the visual competence, respectively on the visual literacy of non-specialist 
students. The connection “art – visual art – visual competence” is analysed. The 
emphasis is on the essence of visual thinking and the possibilities for creating visual 
content with the help of photography and graphic design. Strategies for visual thinking 
and other possibilities for creating visual content are discussed. In conclusion, it is 
concluded that to improve the skills of future professionals, it is necessary to apply in 
practice the acquired visual competence using accessible technology (photography or 
graphic design). 

Keywords: visual literacy, visual thinking, graphic design, education, 
photography. 
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ПОУКИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА                     

ЗА АКАДЕМИЧНА КОМУНИКАЦИЯ НА ВОЕННА 

АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ РАКОВСКИ” В УСЛОВИЯ              

НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 ПРЕЗ 2020 Г. 

 
Ас. д-р Христина Добрева 

Институт „Перспективни изследвания за отбраната“,  
Военна академия „Георги Стойков Раковски“ 

е-mail: h.dobreva@rndc.bg 
 
 

Резюме. В доклада се разглежда системата за академична 
комуникация на Военна академия „Г. С. Раковски“ в условията на пандемия от 
COVID-19. Тя се представя като изградена система от подсистеми (интернет, 
екстранет и интранет) и като функционираща система от хора, софтуер и 
процедури. Последната част от темата разглежда поуките от практиките по 
време на пандемията от коронавирус през 2020 г., т.е. по време на 
карантината. Разгледани са както положителни (увеличена активност, 
издаване на дигитален бюлетин, успешно проведени занятия и съвети онлайн), 
така и отрицателни (проблеми с планирането на занятията, липса на желание 
за гъвкавост при работа, етични проблеми с обратната връзка със студенти, 
противоречие между отдаването на повече права на участниците в системата 
и запазването на тяхната конфиденциалност) практики от работата на 
потребителите. На основата на събраните статистически данни от 
използването на различните приложения са направени изводи и препоръки за 
повишаване ефективността на системата, начините за комуникация, 
планирането и организирането на лекциите, сътрудничеството върху общи 
проекти в колектива. Трябва да се вземе под внимание, че наблюдаваният период 
е много кратък, но за сметка на това доста интензивен, т.е. предоставя 
възможност за всеобхватност на наблюденията. В този смисъл докладът е 
отворен за предложения и дискусия. 

Ключови думи: система за академична комуникация (САК), 
COVID-19, поуки, Военна Академия. 

 
Увод 

В условията на COVID-19 от 13.03.2020 г. в България е 

въведено извънредно положение. Всички училища преминават към 

дистанционно обучение и използват по-интензивно дигиталната 

комуникация. Военна академия „Георги Раковски“ е сред първите, 

които преминават към такъв тип общуване чрез своята Система за 

академична комуникация (САК). 
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1. Описание на системата от подсистеми 

 

САК на Военна академия „Георги Раковски“ е изградена върху 

система за управление на съдържанието (Content Management 

System), в която са интегрирани различни приложения за 

комуникация, колаборация и дистанционно обучение. Системата за 

управление на съдържанието (СУС) е софтуер или свързани 

програми за генериране, организиране, публикуване и редактиране 

на дигитално съдържание3. Използва се за доставяне и управление на 

съдържанието на мрежата в интернет. Публичният сайт на Военна 

академия RNDC.BG е изграден с помощта на WordPress CMS, която 

е с открит първичен код (Open Source). Софтуерът е базиран на езика 

PHP и работи с база данни MySQL, които дават нужната свобода за 

лесно модифициране и доработване на системата при нужда. 

WordPress е най-известната СУС и около нея има изградено голямо 

общество от доброволци и много плъгини, които я правят много 

лесна за работа. 

СУС е софтуер, който съхранява всички данни като текст, 

снимки, музика, документи и т.н. и ги прави достъпни на дадената 

страница4. Повече от 34% от страниците са изградени, използвайки 

WordPress. Използва се безплатно и без нужда да се знае уеб 

програмиране.  

От функционална гледна точка съдържанието в сайта на 

Военна академия е организирано по структури като всеки от 

факултетите, институтът и департаментът получават собствен блог, 

в който да публикуват тяхно съдържание според правата и нуждите 

им.  

САК на Военна академия „Георги Раковски“ е система от 

вградени подсистеми: интернет, екстранет и интранет. Интернет е 

глобалната мрежа World Wide Web (WWW), публично видима и 

достъпна по цял свят. Екстранет е частна инфраструктура, 

притежавана от една организация и достъпна само за служителите на 

тази организация. Състои се от доставчици, партньори и клиенти. 

Интранет е също частна инфраструктура, достъпна от дадена 

организация, т.е. чрез определено разрешение и се състои само от 

служителите на тази организация5.  

                                                            
3  https://www.relevance.com/content-management-systems-explained/ Content 
Management Systems Explained by Savaram Ravindra, Relevance,(консултирано на 
11.04. 2020 г.) 
4  https://www.w3schools.in/wordpress-tutorial/intro/ WordPress Introduction, 
(консултирано на 11.04. 2020г.) 
5 https://postvai.com/it/internet-ekstranet-intranet.htm, Интернет, Екстранет и 
Интранет 

https://www.relevance.com/content-management-systems-explained/
https://www.w3schools.in/wordpress-tutorial/intro/
https://postvai.com/it/internet-ekstranet-intranet.htm
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Схема 1. САК на ВА „Георги Раковски“ 

 

Системата интернет е видимата част за всички потребители от 

целия свят под формата на сайт6. Тя има шест основни менюта: За 

Академията (с четири подменюта – командване, основни звена, 

учебна база и акредитация), Прием (на офицери, студенти и 

докторанти), Обучение (по докторски, магистърски и бакалавърски 

програми, професионални курсове, езиково и дистанционно 

обучение), Научна дейност (конкурси, защити, обяви, академия в 

облака), Новини (академични новини, стратегически преглед, 

студентски съвет) и Контакти. Основните звена са четири на брой: 

ФНСО (факултет „Национална сигурност и отбрана“), ФКЩ 

(факултет „Командно-щабен“), ИПИО (институт „Перспективни 

изследвания за отбраната“) и департамент „Езикова подготовка и 

квалификация“(фиг. 1). 

                                                            
6 https://rndc.bg/ САК на Военна академия „Георги Раковски“ 

https://rndc.bg/
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Фиг. 1. Интерфейс на уеб сайта на Военна Академия „Г.С. Раковски“ 

 

 

В подсистемата Екстранет (видима само за служители, 

преподаватели, студенти и хора, които имат акаунт) се влиза от меню 

Научна дейност/ Академия в Облака (фиг. 2). 

 

 

 
 

Фиг. 2. Подсистемата Екстранет на уеб сайта на Военна Академия „Г.С. Раковски“ 
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Тази подсистема е изградена с помощта на SharePoint сайт, в 

който са интегрирани различните приложения на Office 365 

Education, в който се включва служебната поща Outlook, 

документите в облачното пространство на One Drive, приложенията 

Microsoft Teams, задачите от списъка To-Do, платформата за 

дистанционно обучение, базирана на Blackboard Learn, достъп до 

академичната библиотека, базите данни на Scopus и Web of Science, 

документите в общото пространство, видими от всички с акаунт.  

Поради спецификата на работа в администрацията на Военна 

академия функционира и подсистема Интранет, изградена като 

независима вътрешна мрежа за документооборот, информационна 

система за управление на качеството, Oracle PeopleSoft, вътрешни 

пощи rnda.bg и др. Тя е достъпна само от работни устройства в 

района на Академията.  

САК функционира като система от хора, софтуер и 

процедури. Хората изграждат система от събития, софтуерът са 

програмите, а процедурите са съществуващите вътрешни правила и 

нормативни документи за работа с информация.  

 

2. Използване на САК в условията на коронавирус 

 

САК се използва усилено в условията на коронавирус. В 

основната страница в секция новини/академични новини се 

актуализира информация и се качва всеки ден. Информация,  

свързана с коронавируса, се качва от 08.03.2020 г., т.е. още преди 

самото начало на карантината, въведена на 13.03.2020 г. и досега. 

Чрез качената информация в тези новини се извършва основна 

комуникация с началника на Военна Академия генерал-майор д-р 

Груди Ангелов, както и с ръководството на Академията. В 

подсистемата екстранет се използват основно системите за 

дистанционно обучение Blackboard, за провеждане на онлайн 

лекции и факултетни или академични съвети чрез Microsoft Teams, 

както и служебната поща чрез Outlook. Към онлайн платформа се 

преминава още на 09.03.2020 г., т.е. ден след като се прекъсват 

присъствените занятия. Платформата Office 365 досега не е 

използвана толкова активно по думите на генерал-майор д-р Груди 

Ангелов в интервю за БНР7.  

 

                                                            
7 https://bnr.bg/horizont/post/101258392, Военната академия отбелязва 108 години 
от създаването си без официална церемония, Добромир Видев, публикувано на 
14.04.2020 г., БНР Хоризонт. 

https://bnr.bg/horizont/post/101258392
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3. Статистика от използването с диаграми 

 

Използването на САК може да се илюстрира чрез диаграми, 

които улесняват отчитането на плюсовете и минусите при работата 

със системата. Използва се информация от бр. 5 на дигиталния 

бюлетин от 06.04.2020 г., стр. 2–38. Към 06.04.2020 г. в САК са 

отчетени 1144 активни потребители, разпределени в 127 групи. В 

сравнение със статистиката от брой 3 на бюлетина се отчита, че 

потребителите са се увеличили двойно: от 20% на малко над 40%. 

Както се вижда от диаграмата по-долу, на 3.04.2020 г. в Office 365 са 

влезли 500 човека, Microsoft Teams се използва от 438 човека, 

Exchange – 216, a One Drive 106 човека, което значи, че 43,7% от 

регистрираните използват Office 365. Това е значителен успех за 

университета. 

 

Диаграма 1. Използвани приложения 

 

 

Диаграма 2. Активност в Microsoft Teams и в имейл 

 

                                                            
8 бр.5 на дигиталния бюлетин от 06.04.2020г., стр.2-3, Полк. доц. д-р Петко Димов 
Гл. ас. д-р Христина Добрева, 
https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2F
Shared%20Documents%2FBuletin%2Fbroi%2D5%2Epdf&parent=%2FShared%20Do
cuments%2FBuletin 

https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FBuletin%2Fbroi%2D5%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FBuletin
https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FBuletin%2Fbroi%2D5%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FBuletin
https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FBuletin%2Fbroi%2D5%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FBuletin
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Сред положителните тенденции е и тази, че Microsoft Teams 

се използва масово за преподаване/споделяне на презентации. 

Активните потребители там са организирали 458 събития. Сред 

отрицателните тенденции е заливането на пощите с прекалено 

много съобщения. Както е видно от графиката: четем 

приблизително една трета от получените съобщения. 

Забелязват се и още няколко негативни тенденции. Такива са 

опитите на обучаемите да записват видео с лекциите без разрешение 

на преподавателите. Освен това преподавателите са ентусиазирани 

да насрочват срещи в Microsoft Teams на различни класни отделения, 

а студентите не могат да изберат къде да се присъединят. Проблемът 

идва поради липсата на дигитализация на разписанието на часовете 

и поради това, че не е свързано централно към платформата и всеки 

сам си насрочва срещите. Също така се изпитват затруднения при 

насрочване на среща с поток от няколко класни отделения. 

 

4. Сравнение с други университети 

 

За целта на сравнението са разгледани малко над 20 

университета като основно са прегледани секциите им с текущи 

новини. Тръгва се от списъка на висши училища на страницата на 

Национална агенция за оценяване и акредитация9. Установява се, че 

всички провеждат дистанционно обучение, но няма единен 

критерий за оценка на ефективността от прилагането му, като се 

разчита на различни виртуални платформи и инструменти. 

Открояват се няколко основни платформи: Zoom, Moodle, Microsoft 

Teams, Classroom Google, Meet Google, BigBlueButton, Skype, 

Blackboard, E-learning. 

Платформите са с безплатна инсталация, а обучението става 

чрез университетски акаунт. Въвежда се още на 8 март в Университет 

по библиотекознание и информационни технологии – София, на 

9 март във Военна Академия „Георги С. Раковски“ и Американски 

университет в Благоевград, на 13 март – Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“ и Висше транспортно училище „Тодор 

Каблешков“, на 16 март във Висше военноморско училище „Никола 

Йонков Вапцаров“ – Варна и Университет за национално и световно 

стопанство, на 19 март – Технически университет Варна , на 20 март 

във Варненски свободен университет и Тракийски университет 

Стара Загора, на 25 март – Пловдивски университет „Паисий 

                                                            
9 Национална агенция за оценяване и акредитация 
https://www.neaa.government.bg/akreditirani-institucii/visshi-uchilischa. 

https://www.neaa.government.bg/akreditirani-institucii/visshi-uchilischa
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Хилендарски“, на 30 март във Висше строително училище „Любен 

Каравелов“– София. 

На страниците на някои от университетите (като например 

Академия на МВР-София, Американски университет в Благоевград, 

Медицински университет – София, Технически университет – 

София) липсва информация за това коя платформа се използва. 

Великотърновският университет публикува писмо от министъра на 

образованието и науката до ректора на университета от 14.04.2020 г. 

за необходимост от използване на електронни платформи като 

BigBlueButton, MS Office 365 и др. за провеждането на изпити чрез 

електронно базирани платформи и заседания на колективните 

органи на висшите училища при видеоконферентна връзка10. Не 

става обаче ясно коя платформа се използва там. Качени са лекции 

на YouTube на страницата на университета. Висше строително 

училище „Любен Каравелов“ – София също не споменава коя 

платформа използва, но въвежда и кандидатстване по имейл за 

приемни изпити11. Във Висше училище по телекомуникации и пощи 

– София всеки преподавател информира своите студенти за 

платформата, на която ще провежда учебни занятия12. 

Икономическият университет – Варна информира, че трябва да се 

използват приложения за видеоконферентна връзка Google Meet, 

Zoom и др.13.  

Zoom се използва от: Аграрен университет – Пловдив (като те 

предлагат и Система за онлайн кандидатстване,14 както и уебинари)15. 

Moodle се използва от: Бургаски свободен университет16, 

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“17, Нов български 

университет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“18, 

Тракийски университет Стара Загора. 

                                                            
10 http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=4827, Великотърновски университет. 
11 https://www.vsu.bg/page/apply-e-mail, Висше строително училище „Любен 
Каравелов“ – София.  
12 https://www.utp.bg/, Висше училище по телекомуникации и пощи – София. 
13 https://ue-varna.bg/bg/news/neprisastveniyat-elektronno-baziran-ucheben-protses-v-iu-
varna-se-udalzhava-do-kraya-na-letnia-semestar-na-uchebnata-2019-2020-g/463, 
Икономически университет – Варна. 
14 https://apply.au-plovdiv.bg/, Аграрен университет – Пловдив 
15 https://www.au-plovdiv.bg/новини/уебинари-с-ник-агро-сървис, Аграрен 
университет – Пловдив. 
16 https://www.bfu.bg/bg/novini/organizatsiya-na-uchebniya-protses-i-na-sesiyata, 
Организация на учебния процес и на сесията, 2.04.2020 г., Бургаски свободен 
университет. 
17 https://www.vtu.bg/wp-content/uploads/2020/03/Zapoved_13_03_2020.pdf, Висше 
транспортно училище „Тодор Каблешков“. 
18 https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/distancionni_ 
uchebni_zanyatiya_v_sofijskiya_universitet_sv_kliment_ohridski,        
Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=4827
https://www.vsu.bg/page/apply-e-mail
https://www.utp.bg/
https://ue-varna.bg/bg/news/neprisastveniyat-elektronno-baziran-ucheben-protses-v-iu-varna-se-udalzhava-do-kraya-na-letnia-semestar-na-uchebnata-2019-2020-g/463
https://ue-varna.bg/bg/news/neprisastveniyat-elektronno-baziran-ucheben-protses-v-iu-varna-se-udalzhava-do-kraya-na-letnia-semestar-na-uchebnata-2019-2020-g/463
https://apply.au-plovdiv.bg/
https://www.au-plovdiv.bg/новини/уебинари-с-ник-агро-сървис
https://www.bfu.bg/bg/novini/organizatsiya-na-uchebniya-protses-i-na-sesiyata
https://www.vtu.bg/wp-content/uploads/2020/03/Zapoved_13_03_2020.pdf
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/distancionni_%20uchebni_zanyatiya_v_sofijskiya_universitet_sv_kliment_ohridski
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/distancionni_%20uchebni_zanyatiya_v_sofijskiya_universitet_sv_kliment_ohridski


 
202© 

112 
 

INFORMATION LITERACY AND INTELLECTUAL PROPERTY: 

MODERN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CHALLENGES 

Видеоконферентни връзки в Microsoft Teams се използват от: 

Бургаски свободен университет (където има и онлайн 

кандидатстудентски прием)19, Военна академия „Георги С. 

Раковски“ – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“20, 

Университет за национално и световно стопанство. 

Classroom Google, Meet Google се използва от: Варненски 

свободен университет „Черноризец Храбър“21, Висше 

военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна, 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (споменат на 

страницата като G Suite for Education22). 

Дистанционно обучение в класна стая на BigBlueButton се 

използва от: Русенски университет „Ангел Кънчев“23.  

Blackboard се използва от: Военна академия „Георги С. 

Раковски“ – София, Югозападен университет „Неофит Рилски“– 

Благоевград24. 

E-learning се използва от: Технически университет – Варна25, 

Университет по архитектура, строителство и геодезия26. 

Нов български университет въвежда понятие „домашен 

университет“ от 23.03.2020 г.27 като видеолекциите са качени в 

страницата, във Facebook, и В YouTube канала на университета. 

Университет за национално и световно стопанство използва понятие 

„виртуален дом“. 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ използва 

дистанционен достъп чрез VPN връзка от 30.03.2020 г.28,  достъпна 

само за преподаватели. Връзката дава достъп до услуги с оторизация 

през университетската мрежа, както и ресурси, недостъпни от 

външна мрежа. 

 

                                                            
19 https://www.bfu.bg/bg/novini/kandidatstudentski-priem-onlayn. 
Кандидатстудентски прием онлайн, 15.04.2020 г., Бургаски свободен университет. 
20 https://www.uni-ruse.bg/centers/TSDO, Русенски университет „Ангел Кънчев“. 
21 https://www.vfu.bg/, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. 
22 https://uni-plovdiv.bg/news/news/795/, Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“. 
23 https://meet.uni-ruse.bg/b/, Русенски университет „Ангел Кънчев“. 
24 http://www.swu.bg/news/23-03-2020-blackboard.aspx, Югозападен университет  
„Неофит Рилски“ – Благоевград. 
25 http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/novini/saobshteniya/1469, 
Технически университет Варна. 
26 https://www.uacg.bg/filebank/att_18856.pdf  Заповед от 10.04.2020 г. и заповед от 
27.03.2020 г., Университет по архитектура, строителство и геодезия. 
27 https://news.nbu.bg/bg/news/domashen-universitet!42591, Нов български 
университет. 
28 https://uni-plovdiv.bg/news/news/797/, Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“. 

https://www.bfu.bg/bg/novini/kandidatstudentski-priem-onlayn
https://www.uni-ruse.bg/centers/TSDO
https://www.vfu.bg/
https://uni-plovdiv.bg/news/news/795/
https://meet.uni-ruse.bg/b/
http://www.swu.bg/news/23-03-2020-blackboard.aspx
http://www2.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/novini/saobshteniya/1469
https://news.nbu.bg/bg/news/domashen-universitet!42591
https://uni-plovdiv.bg/news/news/797/
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5. Поуки и препоръки от практиките в САК на Военна 

академия „Георги С. Раковски“ 

 

Като цяло препоръките и поуките са извлечени от 

публикуваните дигитални бюлетините и от обратната връзка с 

потребителите. 

Като цяло трябва да се работи чрез браузърите Google Chrome 

или Edge, а не Internet Explorer, който е остарял и не проявява всички 

възможности на системата. Освен това трябва да се има предвид, че 

в Академията се работи чрез уеб базираното приложение на Office 

365, което е безплатно за всеки с акаунт от Академията и в него се 

влиза чрез меню Научна дейност/Академия в облака. Потребителите 

обаче чрез предоставеният им акаунт могат да изтеглят безплатно на 

своя компютър, таблет или телефон приложенията на Office 365, 

като в този случай ще имат повече възможности за работа. Разликите 

между двете приложения са посочени в бр. 2, стр. 9 на дигиталния 

бюлетин29.  

В тази връзка положителна практика е издаването на бюлетин 

от Института за перспективни изследвания на отбраната, секция 

Иновации и платформи в образованието и квалификацията. 

Проблем е липсата на желание да се чете този бюлетин, макар да е 

написан на много достъпен език. Някои от потребителите желаят 

всичко да се случи на часа без тяхно участие и възприемат системата 

като познание, което не е предназначено за тях и дори ги 

затормозява. В този случай липсва гъвкавост в мисленето и 

осъзнаването, че това е единственият отговор на ситуацията по време 

на криза като случая с пандемията. 

В ограмотяването на потребителите се включват и колеги от 

други секции и департаменти като например катедра „Логистика“, 

която предоставя материали за създаване на събитие в Teams, както 

и ръководство за работа с Blackboard.  

Като цяло е увеличено участието по платформите. 

Споделеното пространство е много, така че не съществува проблем 

от пренатоварване на системата с лекции на преподаватели. Има 

редица успешно проведени занятия, както и катедрени, факултетни 

и академични съвети. Една среща в Microsoft Teams може да се 

проведе с до 250 човека. Удобно е, че всеки участник в срещата 

получава имейл за срещата и напомняне за нея преди това. Остава 

                                                            
29 https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2
FShared%20Documents%2FBuletin%2Fbroi2%2Epdf&parent=%2FShared%20Docum
ents%2FBuletin, бр.2, Дигитален бюлетин от 20.03.2020 г. 

https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FBuletin%2Fbroi2%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FBuletin
https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FBuletin%2Fbroi2%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FBuletin
https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FBuletin%2Fbroi2%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FBuletin
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въпросът колко активни канала трябва да има в Microsoft Teams – 

най-удачно е за всеки предмет/всяка дисциплина, всеки 

преподавател да има по един канал. 

Проблем се явява, че собствениците и членовете на групи в 

Office 365 имат различни права или статут. От една страна, на 

собствениците се дават по-големи права, но това затруднява 

членовете на групите, които искат повече контрол над групите, в 

които имат лекции. Би трябвало всички преподаватели, които имат 

лекции, да бъдат със статут на собственици на групи. Друг вариант е 

да се упълномощава някой от групата от всички преподаватели да 

има права на собственик. Студентите да бъдат само членове на групи. 

В Microsoft Teams проблем e, когато даден преподавател 

трябва да проведе едновременно лекция/среща с поток от няколко 

групи. Решенията са посочени в бр. 5 от 06.04.2020 г. на дигиталния 

бюлетин. Решение е или да създаде сам една обединена група, или 

да предостави на обучаемите код на екипа, с който те да се 

присъединят към него. За тази цел трябва да е собственик на група, 

не само участник в нея. Ако е собственик, може да генерира код и да 

прати към всеки студент да влезе в лекцията.  

Съществуват и етични проблеми – при обратната връзка на 

преподавателя със студентите трудно може да се проследи кой слуша 

активно лекцията. Някои студенти се включват и не присъстват, а 

оставят компютъра да работи сам. В края на лекцията никой от тях 

няма въпроси, отговаря се с мълчание на зададени от 

преподавателите въпроси.  

Други студенти записват лекциите, които се водят от 

преподавателите, без да имат авторски права или разрешение за това. 

Липсва обратен контрол. Едно от решенията е да се спре 

споделянето на екрана от самите обучаеми и те да спрат да правят 

видео записи на лекции – от календар на Teams, след планиране на 

лекцията/събитието има бутон Meeting options, опция само аз мога 

да презентирам. Така обучаемите не могат да поемат управлението на 

презентацията, забранява се споделянето на екран от обучаемите и те 

не могат да записват видео лекции. Това решение е качено в общото 

пространство като видео на колега от катедра Логистика на ФКЩ30. 

Друго решение на последващ етап може да бъде евентуалното 

налагане на санкции като изтриване на акаунта на потребителя при 

                                                            
30 https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2
FShared%20Documents%2FVideo%2Fstop%2Dvideo%2Emp4&parent=%2FShared%
20Documents%2FVideo. 

https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FVideo%2Fstop%2Dvideo%2Emp4&parent=%2FShared%20Documents%2FVideo
https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FVideo%2Fstop%2Dvideo%2Emp4&parent=%2FShared%20Documents%2FVideo
https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FVideo%2Fstop%2Dvideo%2Emp4&parent=%2FShared%20Documents%2FVideo
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нарушаване на правилата. За целта трябва да се въведе етичен кодекс 

и общи правила за поведение със съответни законови санкции. 

Решения за това как преподавателите да контролират срещата, 

т.е. отново чрез бутон Meeting options – е посочено и в т.3 „Как да 

блокирам микрофоните на обучаемите?“ в бр.4/29.03.2020 г. на 

дигиталния бюлетин31, както и в бр. 5 от 06.04.2020 г. 

При работа с Microsoft Teams при провеждане на съвети, 

проблем е, че при гласуването, т.е. при работа с Microsoft Forms не 

се гласува на момента, а има забавяне в получаването на гласовете. За 

целта всеки от участниците в съвета трябва да отвори предварително, 

преди срещата, изпратената връзка с формуляр за попълване, за да е 

готов да гласува в момента на обсъждането. Освен това може да се 

провежда само явно гласуване, защото не може да се запази 

анонимността на гласувалите при едно тайно гласуване. 

Основен проблем на нежелаещите да работят със системата е 

убедеността, че някой с повече права следи активността им в 

системата, личните им пощи и т.н. Освен това се получава 

противоречие между стремежа да се увеличат правата на участниците 

в отделните групи, особено при провеждане на лекции и събития и 

желанието да се запази конфиденциалност на информацията. 

При работа с OneDrive има отлична възможност за работа и 

достъп до файлове от всички устройства, по всяко време, без да се 

губят документи. Има възможност и за работа на няколко човека и 

дори цял екип по един и същи документ в реално време. 

Препоръките към процедурите в екстранет, т.е. в Office 365 

целят улесняване на общуването и създаване на етикет на общуване. 

При организацията на работа се поставя въпросът, че не всички 

ръководители на класове са собственици на групи. В дадена група и 

студенти и преподаватели са с еднакви права. Поставя се въпросът за 

йерархията в групата. Трябва да има технически изпълнител в 

групата, който да има делегирани права от собственика или 

собствениците на групи, който да помага на ръководителите на 

класове или лектори. Относно отчетността като финална процедура 

за обратен контрол, добра практика би била един път месечно да се 

изготвя отчет от собствениците на групи за активност на групата, 

трудности и добри практики, а един път на три месеца – отчет до 

управлението на Академията за активност, спазване на правилата, 

предложения за подобрение. 

                                                            
31 https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2
FShared%20Documents%2FBuletin%2Fbroi4%2DOne%2DDrive%2Epdf&parent=%2
FShared%20Documents%2FBuletin, бр.4/29.03.2020 г на дигиталния бюлетин. 

https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FBuletin%2Fbroi4%2DOne%2DDrive%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FBuletin
https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FBuletin%2Fbroi4%2DOne%2DDrive%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FBuletin
https://rndcptc.sharepoint.com/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FShared%20Documents%2FBuletin%2Fbroi4%2DOne%2DDrive%2Epdf&parent=%2FShared%20Documents%2FBuletin
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Заключение 

 

Основните проблеми са най-общо проблемите с 

утвърждаването на нагласите за дигитално участие. Направени са 

изводи и препоръки основно при работа с Microsoft Teams като 

основен инструмент за комуникация, както при организирането на 

лекциите, така и при сътрудничество върху общи проекти в 

колектива. Препоръките към процедурите са все още в план. По 

данни от статистиката  на САК на Военна академия се вижда, че тя се 

използва масово и с голям ентусиазъм от преподавателите и 

обучаемите, като всеки ден в нея влизат цели 43% от целия личен 

състав, преподаватели и обучаемите на Военна академия, което 

говори за нейното успешно внедряване.  
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Abstract. The paper outlines the system for academic communication (SAC) 
of the Georgi Rakovski Military Academy during the COVID-19 pandemic. The 
SAC has been represented as an established system of sub-systems (internet, extranet 
and intranet) and as a functioning system of people, software and procedures. The last 
section of the paper deals with the lessons from the practice during the 2020 Coronavirus 
pandemic, i.e. during the quarantine. Positive (increased activity, issuing of a digital 
bulletin, successfully conducted online classes and councils) as well as negative (problems 
with the planning of classes, lack of a desire for flexibility in work, ethical problems 
with the students’ feedback, conflict between the entitlement of participants in the system 
and the maintaining of their confidentiality) practices have been described. Based on the 
collected statistical data from the use of the different applications, conclusions and 
recommendations have been made for increasing the effectiveness of the system, the modes 
for communication, the planning and the organization of classes, the collaboration on 
joint projects in the team. It has to be taken into consideration that the examined period 
is very short, however a very intensive one, i.e. presents an opportunity for 
comprehensiveness of the observations. The paper, in this respect, is open for suggestions 
and a discussion. 

Keywords: system for academic communication (SAC), COVID-19, 
lessons, Military Academy. 
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Резюме. Целта на настоящия доклад е да се анализират виждания на 
избрани автори относно две основни понятия в контекста на съвременната 
информационна екосистема – мобилните дигитални библиотеки и мобилното 
обучение. Използването им през последните години се увеличи драстично, но 
могат да им бъдат придадени редица значения в следствие на динамичните 
промени в информационната среда. Глобализацията в съвременния свят създава 
нови потребности в обществото, свързани с улесняването на достъпа до 
информация, което води до употребата на мобилни технологии във все повече 
дейности.  

Необходимо е да се определят различията между електронен и мобилен 
достъп до информация и да се обърне внимание на институциите и 
специалистите, които са определящи за разбирането на новите понятия сред 
обществото. 

Чрез анализа на новите понятия и по-точно на техните дефиниции се 
извеждат няколко тенденции по отношение на библиотеките и образованието в 
процеса на изграждане на бъдещата информационна екосистема. Определянето 
им води до поставяне на цели и разпределяне на задачи между специалистите, 
институциите и обществото. Светът е на прага на драстична промяна в 
разбирането за библиотеките и образованието. Нека адаптирането към нея да 
започне с осмислянето на дефинирането на мобилността в контекста на 
дигиталното. 

Ключови думи: информация, мобилни библиотеки, мобилно 
обучение, мобилни устройства. 

 
 

Въведение 

 

Последното десетилетие се характеризира със значими 

промени в информационната среда. Традиционните разбирания за 

библиотеки и образование се преосмислят. Усилено се работи по 

изграждането на нови методи за достъп до информация и обучение. 

Технологичният напредък в световен мащаб позволява 

разработването на различни технологии, платформи и 

mailto:elena_b_popova@abv.bg
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приложения, които улесняват потребителите на информация. 

Достъпът до информация и новини се осъществява все по-лесно и 

бързо, което налага необходимостта да се осмислят дефинициите 

на някои основни понятия, свързани с тези процеси. 

Настоящият доклад има за цел анализирането на дефиниции, 

предлагани от различни автори, за понятията – мобилни дигитални 

библиотеки и мобилно обучение, които придобиват все по-голяма 

популярност.  

 В „Увод за университетски речник“ В. Методиев и Хр. П. 

Тодоров изясняват, че: „Понятията са средствата, с помощта на които 

хората правят света разбираем за себе си и споделят постигнатото разбиране 

с другите, така че то да стане обща основа за действие. Както в науката, 

така и във всекидневния живот хората постоянно създават, усвояват, 

определят, уточняват, уговарят, съгласуват и променят понятията, с които 

си служат“ [5].  

Необходимостта от навременен достъп до информация от 

всяка точка на света провокира трансформация в библиотеките, 

които днес са и виртуални, достъпни чрез мобилни устройства. 

Този преход към хибридни библиотеки (т.е. смесена библиотека, 

означаваща целостта между традиционната и дигиталната 

библиотека), е съпътстван с разрешаването на редица въпроси като: 

постигането на баланс между защитата на авторските права и 

правото на потребителите за достъп до информация и знание [8]; 

достоверността на информацията, трайността на новите носители 

на информация и други. Мобилният достъп до информация и 

образователни услуги е в етап на развитие, който създава комфорт 

за все повече хора, вкл. такива със специални нужди, и най-вече – 

печели нови. Способността на човек да се адаптира към всяка 

новост, поставя библиотеката и библиотекарите в новата позиция 

на надеждни партньори за мобилен достъп на гражданите до 

качествена и релевантна информация в условията на съвременната 

информационна екосистема.  

В образователната система също настъпват значителни 

промени. Обучението вече не е само за деца и млади хора, то е 

продължаващо през целия живот. Образователният процес може да 

протича извън класната стая, дори в социална изолация, в удобно за 

обучаващия се време – посредством мобилните устройства и 

Интернет. През последните години дистанционната форма на 

обучение се превърна в предпочитана и се предлага от много 

университети за различните степени на висшето образование. За да 

бъде общуването максимално ефективно в дистанционните форми 
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на обучение, се прилагат възможностите на съвременните 

информационни и комуникационни технологии, е-платформи, и 

интерактивни методи на преподаване. Актуална дискусия протича 

относно: качеството на дистанционното обучение и предлаганото 

учебно съдържание; наличието на дигитализирана литература и 

обезпеченост на учебния процес; анализират се предимствата и 

недостатъците на електронните и мобилни форми на обучение; 

търси се обратната връзка и мнение на обучаващи и обучаеми. 

Опит да бъдат осмислени и разбрани тенденциите в 

различните възгледи на експертите относно спецификата и 

характеристиките на мобилните библиотеки и мобилното обучение е 

предложеният анализ на дефиниции на понятието.  

 

Мобилни дигитални библиотеки 

 

За да разберем понятието мобилни дигитални библиотеки, е 

важно да си припомним, че в основата си мобилността означава 

възможност за свободно и лесно движение. В контекста на 

съвременното общество мобилността все повече се свързва с 

използването на електронни устройства, част от които наричаме 

мобилни. Това са всички лесно преносими устройства, които ни 

осигуряват достъп до Интернет навсякъде и по всяко време. 

Създаването и усъвършенстването им цели да подобри достъпа и 

качеството на множество електронни услуги. 

Следвайки тенденцията за дигитализация на множество 

услуги, библиотеките изменят своя облик през последните две 

десетилетия. Днес имаме достъп до функциониращи дигитални 

библиотеки, които са удобна и предпочитана форма за достъп до 

дигиталните копия на оригиналните документи, притежание на 

фондовете на традиционните библиотечни институции. Тук ще 

разгледаме седем определения за мобилни и дигитални библиотеки, 

които представят разбирането на понятието на различни, по 

специализацията си в научни области, експерти. Всички 

дефиниции съдържат ключовите думи – удобство и бързина, но 

това ли е в основата на същността на мобилните и дигиталните 

библиотеки? 

По повод създаването на Tibetan and Himalayan Library 

Toolbox, достъпна от http://www.thlib.org/, Дейвид Германо 

споделя: „THL е проектиран като онлайн дигитална библиотека, която 

изисква бърза, надеждна интернет връзка за крайни приложения. Едно от 

големите предимства е, че самата библиотека осигурява технологиите и 

http://www.thlib.org/
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приложенията, както и че притежава голямо хранилище. По този начин 

потребителят се нуждае само от обикновен компютър, браузър и интернет 

връзка за достъп до комплексни и богати хранилища с данни“ [22]. В това 

определение се акцентира върху осигуряването на достъп до голям 

обем от информация само чрез бърза връзка с интернет, което от 

своя страна отваря редица въпроси за създаването и поддръжката 

им. Подобни мащабни проекти осигуряват на потребителите 

разширено търсене на информация сред проверени източници, в 

което е съществената разлика спрямо търсачките като Google. 

Относно приложението на Society of Exploration 

Geophysicists – SEG Digital Library, достъпно от https://library.seg.org/, 

Исак Фарли обобщава, че „независимо дали пътувате, работите на 

полето или трябва да запазвате и споделяте статии в множество устройства, 

удобната за използване мобилна SEG Digital Library предлага бързо и удобно 

сърфиране, търсене, изтегляне на информация. Чрез нея можете да направите 

това на вашия смартфон или таблет“ [21]. Това обяснение в голяма 

степен показва, че мобилните дигитални библиотеки са като всички 

останали приложения, които използваме ежедневно. Те обаче 

разполагат със значителен обем данни и често „търгуват“ с 

информация – обект на авторско право. 

В изследването на китайските учени Сианджин Джа, Джинчао 

Джан, Ли Ли и Хайджуан Ян „Проучване на възприемането на 

цифровите библиотеки в мобилен контекст: Ефектът от 

психологическите фактори и факторите на мобилния контекст“ се 

твърди: „Следвайки тясната дефиниция на мобилния интернет, понятието 

„мобилни библиотеки“ се отнася до цифрови библиотеки, до които 

потребителите имат достъп чрез мобилни телефони и безжични мрежи“ [28]. 

Това определение се основава на задълбочено проучване на 

адаптацията на библиотеките към дигиталната среда. Интерпретира 

се същността на мобилната дигитална библиотека, обвързана с 

библиотечните услуги и с трансформиращата се среда, в която те 

функционират днес. Ето защо в отличие от рекламите на мобилни 

приложения тук не откриваме подчертаването на преден план на 

характеристиките за бързина и удобство. 

„В съвременната информационна екосистема, където търсенето на 

информация и обучението се извършват в киберпространството – 

библиотеките и библиотечните услуги трябва да бъдат толкова удобни за 

използване, колкото е Google или други конкурентни услуги в Интернет. Както 

последната генерация потребители, така и по-старото поколение са повлияни 

от забързания свят и очакват оптимално използване на времето си при 

ползването на услуги. Пример за удобство при ползването на библиотечни 

https://library.seg.org/
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услуги са електронните библиотечни каталози, достъпни и чрез мобилни 

устройства“ [6]. Това твърдение на Фат Чеонг Чой Нанянг от 

Технологичния университет в Сингапур дава повод за размисъл 

върху усъвършенстването на всички видове библиотечни услуги, 

предлагани дигитално. Достъпните чрез Интернет библиотечни 

каталози са основата за създаването на база данни с голям капацитет. 

„Мобилната библиотека не е мобилна книга, която се превозва до 

различни локализации, по-скоро тя се отнася до библиотечни услуги и 

материали, които са достъпни 24 часа на ден, на всеки тип устройства. 

Приложенията са нова технология, която оказва влияние върху 

библиотеките. Те работят по различен начин от уебсайтовете“ [17]. С този 

цитат на Дий Ан Алисън много точно се надгражда 

съществуващото доскоро разбиране за мобилните библиотеки. До 

преди няколко години мобилната библиотека бе библиобус или 

библиотека на лодка и други подобни, чрез които се достига до 

различни населени места и библиотечната услуга се изразява в 

свободно четене и размяна на ресурси на материални носители 

и/или ползване на компютър/Интернет за кратко време. В 

съвременността, мобилната библиотека е дигиталната, достъпна без 

пространствени и времеви ограничения чрез мобилно устройство и 

Интернет. Тази динамика в развитието на библиотечните услуги 

изисква активна публична комуникация, промоция и образование 

на потребителите за постигане на ефективно използване на 

потенциала на мобилните дигитални библиотеки за развитието на 

личността. 

Т. Манула от университета в Бенгалуру, Индия, твърди, че с 

помощта на смартфоните вече е възможно свързването отвсякъде с 

множество организации за достъп до ценни библиотечни ресурси. 

Той препоръчва да се насочи вниманието към необходимостта от 

създаването на мобилни приложения в библиотеката с цел по-

добро обслужване [26].  

Освен същността на мобилните библиотеки като нов вид 

библиотечна среда, трябва да обърнем внимание и на значението 

им за подобряването на качеството на услугите. При анализа на 

разгледаните дотук определения вече бяха споменати редица техни 

предимства – бързина, лесен достъп до разнообразни колекции, 

притежание на различни институции, удобство и персонализация 

при използването на дигиталните материали и други. За 

постигането на тази комплексна функционалност на мобилните 

дигитални библиотеки са необходими в тяхното създаване, 

поддържане и развитие да участват различни по специализацията 
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си професионалисти. Образователните звена на академичното 

образование и продължаващото обучение на библиотечно-

информационните специалисти трябва да актуализират учебните си 

програми за постигане на нова специализация на библиотекарите за 

обслужване на потребителите чрез нови методи и форми във 

виртуална среда. 

Интересна препратка можем да направим към изказване на 

Стивън Брюстър от 2004 г., което си кореспондира с мобилните 

библиотеки: „Преди десет или петнадесет години във Великобритания 

имаше известна телевизионна реклама, която представяше готини хора, 

които пият Мартини „по всяко време и навсякъде“. Оттогава в 

Обединеното кралство се използва терминът „Мартини решения“, за 

да се опишат продуктите на мобилната и ИКТ индустрия, за които 

се твърди, че могат да се използват по всяко време и навсякъде. 

Основно предимство на мобилните технологии, продукти и услуги 

е, че те позволяват на хората да правят неща във времето и 

пространството, каквито никога преди не биха могли да правят“ [18]. 

Макар да са изминали повече от 15 години от виждането на Ст. 

Брюстър и още толкова от самата реклама, смятаме, че днес 

спокойно можем да наречем мобилните библиотеки едно „Мартини 

решение“. Въпросът не опира в това, че традиционните библиотеки 

не функционират ефективно, те просто не са достатъчни. В епохата 

на информационните технологии и услуги времето е от 

изключително значение, не защото не стига, а защото потребителят 

иска всичко по всяко време. 

За да се обобщят изброените дефиниции, тълкувания, 

значения на мобилните дигитални библиотеки, е необходимо те да 

се разделят в две категории. Първата категория се отнася до тяхното 

технологично случване, което почти по нищо не се различава от 

генерирането на всяко друго мобилно приложение. Втората 

категория се отнася до съдържанието на базата данни, с която 

библиотеката разполага. Тук вече възникват особености, свързани с 

адаптирането на ресурсите, пътят на материалното копие на една 

книга, през дигитализацията ѝ и най-накрая мобилната ѝ употреба. 

Дигитализацията напредва и нараства обемът на създаваните 

електронни ресурси. Но заедно с проектите по цифровизация, 

библиотечната общност е отговорна да съхранява оригиналните 

документи, да опазва, реставрира, консервира и обслужва с 

документите, които са паметта на човечеството. Друга особеност на 

тази категория е въпросът с авторските права и закрилата на 

интелектуалната собственост, който от години е повод за различни 
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дискусии, проучвания и промени в законодателството. Свободният 

достъп в Интернет, сравнен с публичния характер на 

традиционните библиотеки, може да се определи като съвсем 

различна форма на използване на информацията и ключов елемент 

при определянето на границите и възможностите на новата 

мобилна библиотечна среда.  

 

Мобилно обучение 

 

Динамичният свят, в който живеем, предполага непрекъснато 

усвояване на нова информация и необходимост от познания за 

достъпването ѝ и използването ѝ. Както традиционните библиотеки 

не са достатъчни, така и традиционните форми на обучение вече не 

са единствените ефективни подходи. Тук разглеждаме подбрани 

определения на понятието мобилно обучение с оглед неговите разлики 

спрямо електронното обучение. 

В списание Контипсо Ивайло Благоев твърди, че този термин 

има много и различни значения. Може да се разбира: „мобилност“ 

– таблет или смартфон, а под „м-обучение“ – използването  на тези 

устройства за достъп до обучение и свързаната с него подкрепа, 

оценка, комуникация и изпълнение. Тази мобилност на обучението 

позволява на участниците да участват на практика отвсякъде в 

образователен процес – от дома, в училище, самолет, кафене, в 

автобуса, на път и т.н. [1]. Това определение е насочено изцяло към 

техническата специфика на този вид обучение и необходимите 

информационни технологии за осъществяването му.  

Един малко по-различен поглед представят специалистите от 

Нови Интернет Технологии (НИТ) – система за онлайн обучение и 

разработка на електронни обучения по отношение на тълкуването, 

фокусирано върху потенциала на мобилното обучение да 

предоставя на индивида гъвкавостта да учи, въз основа на 

собственото си време, заетост, темпо и локализация [7]. В това 

разбиране на понятието мобилно обучение се набляга на неговите 

предимства пред другите електронни форми и на важната му 

характеристика да е обърнато към потребностите на обучаващия се, 

да е персонализирано. 

В едно свое проучване Лилия Лозанова изтъква, че 

„дeфинирането на мобилното обучение в научните изследвания е в две 

направления. Първото е предоставянето му чрез мобилните технологии и 

устройства. Във второто направление е обоснована връзката му с 

електронното обучение, като мобилното обучение се приема като негов следващ 
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етап или пък е обоснована коренната разлика между m-learning и e-learning“ 

[4]. Т.е. мобилното обучение може да бъде осмислено като 

усъвършенствана форма на електронното обучение (следващ етап) 

или като съвсем различен вид със свои отличителни 

характеристики. 

Още една платформа за електронно обучение – Raccoon 

Gang, представя своя дефиниция: „Мобилното обучение (m-Learning) се 

дефинира благодарение на нуждата и способността да се учи чрез виртуални 

медии, като лични електронни устройства и социални мрежи. Устройствата, 

които могат да се използват за обучение, включват смартфони, таблети, 

лаптопи и цифрови тетрадки. То се фокусира върху свободата на движение на 

учащите се и на тяхното взаимодействие с технологиите. В този случай 

опростяването на обучението чрез използване на мобилни инструменти е това, 

което представлява тази неформална настройка за обучение“ [25]. Тук 

отново имаме препратка към мобилността като възможност за 

свободно придвижване и ефективност на обучението от всяко 

място, което е удобно на обучаващия се. Изразът взаимодействие с 

технологиите напомня за липсата на личен контакт между хората в 

обучителната верига, но и набляга на връзката между човека и 

устройствата, които използва. Това е сравнително нов вид 

взаимодействие в света и все още не е напълно категорично какви 

ще са последствията от тази връзка. 

„Мобилното обучение е много разпространено в нашето съвремие. То е 

нов начин за достъп до разнообразно съдържание онлайн чрез използване на 

мобилен телефон. Мобилното обучение е най-лесният начин учениците да 

получат консултация и подкрепа в образователния процес“ - пише Джеймс 

Томс и заключва, че в мобилната среда учениците могат да намерят 

своевременна помощ, когато изпитват затруднения [27]. Подчертава 

се и предимството, че чрез мобилното обучение могат да бъдат 

решени част от проблемите с получаването на обратна връзка за 

резултатите и напредъка на учебната дейност. 

Мобилните технологии, включително мобилни телефони и 

таблети, са важна част от ежедневието ни и потенциално влияят 

върху преподаването и ученето. Актуална дискусия повдига 

явлението „мобилна педагогика“. А. Кукулска-Хулм и съавтори 

разсъждават върху въпроса: „Каква ще е нейната роля и методика, 

отчитайки факта, че мобилното обучение често се осъществява физически 

извън обсега на учителя и извън стените на класната стая?“. Педагогиката 

предполага внимателно планиране, а мобилността излага в редица 

ситуации учители и ученици на неочакваното. За да се даде смислен 

педагогически отговор на тази реалност, е необходима нова 
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концептуализация на процеса на преподаване и учене, приложение 

на иновативна и адаптивна методика и на проектен подход [24]. Тук 

се акцентира на важния проблем за реорганизацията на обучението 

при мобилното образование – в отговор на новите очаквания на 

обучаващи и обучаеми и отчитайки спецификата на желани и 

постигани резултати в съпоставка с традиционното образование. 

Мобилното обучение е „учене в множество контексти, чрез 

социални и съдържателни взаимодействия с помощта на лични електронни 

устройства“. Предложеното определение от Х. Кромптън и Дж. 

Траксъл обхваща основните предимства и възможности, които се 

открояват при използването на мобилните устройства за учене. 

Подчертават се социалните и съдържателни взаимодействия, 

отнасящи се до комбинацията от хора и материали, които учащият 

може да използва в процеса на обучение. Вниманието е насочено и 

към устройствата, които предоставят на обучаемия тези 

възможности [19]. Изведено е и предимството за получаване на 

обратна връзка, която е многостранна: между учител – ученик, между 

обучаемите с администраторите на приложението, а чрез Интернет 

– и потенциално с много други хора.   

 

Пример за изследователска дейност по проблематиката 

за мобилни библиотеки и образование в УниБИТ 

 

В Университета по библиотекознание и информационни 

технологии според специализацията на различните учени, 

проблематиката за мобилните библиотеки и образование се 

разглежда активно и интердисциплинно. 

Тук ще дадем пример с изследователска дейност на 

преподаватели от катедра „Библиотечен мениджмънт и 

архивистика“. Още през 2013 г. темата за мобилните библиотеки и 

образование се позиционира като актуална, значима и дисертабилна. 

През м. май 2015 г. редовен докторант Елисавета Цветкова защитава 

дисертационен труд на тема „Мобилни библиотеки и образование“, 

разработен под научното ръководство на проф. д.н. Таня Тодорова. 

Отчитайки важността на темата за подготовката на бъдещите 

информационни специалисти, е подготвена едноименна учебна 

програма, която през АГ 2017/2018 заляга като задължителен курс за 

ОКС „Бакалавър“ по специалността „Библиотечен и 

информационен мениджмънт“. Като автор и преподавател на тази 

академична дисциплина Е. Цветкова продължава активна 

изследователска дейност и публикува самостоятелно или в 
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съавторство редица статии, засягащи следните проблеми: мобилните 

дигитални библиотеки – нови възможности за достъп до 

информация; влиянието на мобилния достъп до библиотечните 

услуги; дигиталните мобилни библиотеки на Online Computer Library 

Center (OCLC) и на водещи информационни доставчици – фактор в 

съвременната информационна среда; мобилните технологии в 

подкрепа на образованието и социалното включване; ЮНЕСКО 

седмицата на мобилното образование; информираността на 

българските библиотечни специалисти и потребители относно 

мобилните дигитални библиотеки и мобилното образование; 

бъдещето на мобилното обучение – благоприятни фактори за 

включването му в глобалните образователни процеси; 

Международната асоциация за мобилно обучение и идеи за 

сътрудничество с български партньори; предизвикателства при 

навлизането на мобилното обучение в глобалните образователни 

политики; ролята на мобилното обучение в Стратегията за 

ефективно прилагане на информационни и комуникационни 

технологии в образованието и науката на Република България (2014 

– 2020 г.) и други [9-16; 20].  

През 2019 г. започва реализацията на научноизследователски 

проект на тема „Информационен портал относно мобилно 

обучение и мобилен достъп до библиотечни услуги и ресурси“ с 

ръководител гл. ас. д-р Ел. Цветкова, финансиран по Договор № 

КП-06-М35/2 от 18.12.2019 г. в Конкурс за фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г. на Фонд 

„Научни изследвания“, МОН. Тази инициатива ще доведе до нови 

теоретични и практико-приложни резултати с рефлексия в научната 

комуникация, обмена на знания у нас и в чужбина, и в академичното 

обучение. 

 

Заключение 

 

Достъпът до информация посредством мобилни устройства 

и интернет е бъдещето на съвременния свят. Потребителят е вече 

много по-близо до дигиталните и мобилните библиотеки, 

отколкото до традиционните и в разбиранията си, и в нуждите си. 

Приложенията за мобилно обучение и мобилните дигитални 

библиотеки няма да заменят досегашните библиотеки и 

образователна система, но чрез тях настъпва коренна промяна, 

адресираща нови нужди и предлагаща нови възможности. 
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Деликатността на тази трансформация изисква добра подготовка – 

теоретична и практическа. 

В резултат от анализираните експертни мнения на понятията 

„мобилни дигитални библиотеки“ и „мобилно обучение“ се оформят 

тенденции като: 

 Необходимост от качествена подготовка на нов вид 

специалисти в областта на библиотечно-

информационните науки и на мобилните технологии; 

 Необходимост от реорганизация на обучението при 

мобилното образование. Обезпечаване на качеството на 

образователното съдържание и на образователните 

услуги; 

 Необходимост от изграждане на нови мерки за регулация 

на информационното съдържание и на комплекса от 

проблеми, свързани със защитата на авторското право и 

сродните му права; 

 Определяне на различията между електронни и мобилни 

информационни и образователни услуги; 

 Подпомагане на библиотеките в тяхната мисия за опазване 

на културното наследство, на научните постижения и на 

адаптирането на формите за предоставяне на достъп до 

знание и информация към възможностите на дигиталната 

ера. 

Постепенно се формира една нова информационна 

екосистема, благодарение на технологичния напредък и на 

ефективната реорганизация на библиотеките и образователните 

институции. В нея се осигурява възможност за създаване, 

съхраняване, разпространение на информация, за споделяне и 

получаване на обратна връзка, за нова форма на комуникация и 

творческа изява. Библиотеките чрез всички възможни канали – 

традиционни, електронни, мобилни, физически работят по 

изграждането на комфортна информационна и социална среда, 

която обслужва потребителски нужди, управлявайки съдържанието 

и общуването в реално време. Развитието на дигитални колекции и 

на дигитално-базирани услуги за потребителите е актуалната задача 

на съвременните библиотечно-информационни структури.  

Образователната система също се трансформира, за да бъде 

достъпна и ефективна за всеки, включително за хората със 

специални потребности. Мобилното обучение създава възможност 

на всеки да разпределя своето време, да съчетава разнообразни 
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дейности, а също така и сам да участва в усъвършенстването на 

учебната интеракция. 

Съвременните обстоятелства в условията на световната 

пандемия от COVID-19 доказват актуалността на позиционираната 

в този доклад проблематика. Мобилните дигитални библиотеки и 

дигиталните информационни услуги се налагат като основна база и 

фактор за качеството и ефективността на мобилното обучение. Повече 

от всякога се открояват ползите от тези нови форми за достъп до 

информация и образование заедно с недостатъците, нерешените 

проблеми и направления за усъвършенстване. Интелектуалните 

усилия на интердисциплинни колективи в теоретичен и практико-

приложен аспект в тази посока продължават.   

 

Благодарности 

Настоящият доклад е разработен по изследователска задача в 

рамките на научноизследователския проект „Информационен 

портал относно мобилно обучение и мобилен достъп до 

библиотечни услуги и ресурси“ с ръководител гл. ас. д-р Ел. 

Цветкова, финансиран по Договор № КП-06-М35/2 от 18.12.2019 г. 

в Конкурс за фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти - 2019 г. на Фонд "Научни изследвания", МОН. 

 

References  

1. Благоев, Ивайло. Мобилно обучение (mobile learning). Contipso 
Magazine. Достъп от: https://blog.contipso.com/mobilno-obuchenie-
mobile-learning  [14.03.2020]. 

2. Гатева, Станислава.  Дистанционно обучение – планиране и безплатни 
платформи. Образование без раници. Достъп от: 
https://obr.education/distancionno-obuchenie-kak/   [22.03.2020]. 

3. Делийска, Боряна, Николай Хаджидимитров. Съвременни 
образователни стратегии и технологии за преподаване. ПРОЕКТ 
BG051PO001-3.1.09-0019. ResearchGate. Достъп от:  
https://www.researchgate.net/publication/322405888_Ueb_tehnologii_Met
odi_i_sistemi_za_elektronno_obucenie  [24.03.2020]. 

4. Лозанова, Лилия. Същност на мобилното обучение и теории за 
ученето. Central and Eastern European Online library. Available from: 
https://www.ceeol.com/search/previewpdf?id=822594  [14.03.2020]. 

5. Методиев, В., Хр. П. Тодоров. Увод за университетски речник. 
https://nbu-rechnik.nbu.bg/ [16.04.2020]. 

6. Нанянг, Фат Чеонг Чой. Технологичен университет, Сингапур 
(превод - Надя Терзиева) Oт библиотечните стелажи до библиотека в 
джоба. Ще имаме ли читатели? Библиосфера. Достъп от: 
http://bibliosphere.eu/?p=1680  [22.03.2020]. 

https://blog.contipso.com/mobilno-obuchenie-mobile-learning
https://blog.contipso.com/mobilno-obuchenie-mobile-learning
https://obr.education/distancionno-obuchenie-kak/
https://www.researchgate.net/publication/322405888_Ueb_tehnologii_Metodi_i_sistemi_za_elektronno_obucenie
https://www.researchgate.net/publication/322405888_Ueb_tehnologii_Metodi_i_sistemi_za_elektronno_obucenie
https://www.ceeol.com/search/previewpdf?id=822594
https://nbu-rechnik.nbu.bg/
http://bibliosphere.eu/?p=1680


 
202© 

131 

 

ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ & ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:                          
МОДЕРНИ НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

7. Преобладаващите тенденции в eLearning. NEST. Достъп от: 
https://www.online-learning.bg/tendencii-v-elektronnoto-obuchenie-
elearning-distancionno-obuchenie  [14.03.2020]. 

8. Тодорова, Таня. Авторскоправна компететност и културни институции. 
Науч. ред. Т. Тренчева; Науч. рец. Г. Димитров, В. Цакова, Ел. Георгиева, 
Б. Неделчева. София : За буквите – О писменехь, 2017, 268 с.  

9. Цветкова, Ел. Мобилните дигитални библиотеки – нови възможности 
за достъп до информация. // Книгата – нашето по-смислено настояще : 
Сборник доклади от форума „Дни на книгата и авторското право в 
УниБИТ“, София, 23 – 25 април 2012 г. – София : За буквите – 
О писменехь, 2012, с. 207 – 213. 

10. Цветкова, Ел., Т. Тодорова. Дигиталните мобилни библиотеки на 
OCLC и на водещи информационни доставчици – фактор в 
съвременната информационна среда. // Научни трудове на 
Университета по библиотекознание и информационни технологии, Т. 
12, 2014. – София : За буквите – О писменехь, 2015, с. 81 – 87. 

11. Цветкова, Ел. Мобилните технологии в подкрепа на образованието и 
социалното включване : Първа ЮНЕСКО седмица на мобилното 
образование. // Информационната грамотност – модели за обучение и 
добри практики : Сборник с научни доклади и съобщения от научен 
семинар с международно участие, 18 – 19 окт. 2012 г., УБ на ИУ, гр. 
Варна / Състав. Таня Тодорова, Добринка Стойкова; Науч. рец. Иванка 
Янкова; Науч. ред. Румелина Василева. – София : За буквите – 
О писменехь, 2012, с. 194 – 201. 

12. Цветкова, Ел. Информираност на българските библиотечни 
специалисти и потребители относно мобилните дигитални библиотеки 
и мобилното образование. // Интелектуалната собственост – формула 
за успех, творчество и иновации : Сборник с доклади от Трети 
национален семинар с международно участие, 27 – 28 април 2015 г., 
Университет по библиотекознание и информационни технологии / 
Състав. Тереза Тренчева; Науч. ред. Таня Тодорова; Науч. рец. Георги 
Димитров, Габриела Белова. – София : За буквите – О писменехь, 2015, 
с. 208 – 221. 

13. Цветкова, Ел. Бъдещето на мобилното обучение – благоприятни 
фактори за включването му в глобалните образователни процеси. // 
Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред 
интелектуалната собственост : Сборник с доклади от Четвърти 
национален семинар с международно участие, 26 – 27 април 2016 г., 
Университет по библиотекознание и информационни технологии / 
Състав. Тереза Тренчева; Науч. ред. Таня Тодорова; Науч. рец. Георги 
Димитров, Габриела Белова. – София : За буквите –  О писменехь, 2016, 
с. 189 – 197. 

14. Цветкова, Ел. Международната асоциация за мобилно обучение и идеи 
за сътрудничество с български партньори. // Обществото на знанието и 
хуманизмът на ХХІ век : Четринадесета национална научна 
конференция с международно участие, София, 1 ноември 2016 г. – 
София : За буквите –  О писменехь, 2017, с. 85 – 92. 

15. Цветкова, Ел. Предизвикателства при навлизането на мобилното 
обучение в глобалните образователни политики. // Научни 

https://www.online-learning.bg/tendencii-v-elektronnoto-obuchenie-elearning-distancionno-obuchenie
https://www.online-learning.bg/tendencii-v-elektronnoto-obuchenie-elearning-distancionno-obuchenie


 
202© 

132 
 

INFORMATION LITERACY AND INTELLECTUAL PROPERTY: 

MODERN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CHALLENGES 

комуникации в Югоизточна Европа : Българо-турски културни 
общувания : Сборник с доклади от Кръгла маса, 26 – 27 май 2016. 

16. Цветкова, Ел. Ролята на мобилното обучение в Стратегията за ефективно 
прилагане на информационни и комуникационни технологии в 
образованието и науката на Република България (2014-2020 г.). // Научни 
трудове на Съюза на учените в България – Пловдив : Серия А. Обществени 
науки, изкуство и култура. – Пловдив : СУБ, 2017, с. 226 – 229. 

17. Allison, Dee Ann. Mobile libraries. The Patron-Driven Library. Science 
Direct. Available from: https://www.sciencedirect.com/topics/social-
sciences/mobile-libraries  [24.03.2020]. 

18. Brewster, Stephen. Mobile Human-Computer Interaction – Mobile HCI 
2004: 6th International  Symposium, Mobile HCI 2004, Glasgow, UK, 
September 2004, Proceedings. pp. 536-537, 2004. Google Books. Available 
from: 
https://books.google.bg/books?id=G0muDas7UmMC&pg=PA386&lpg=P
A386&dq=my+mobile+phone+library&source=bl&ots=KuXh3IxKzv&sig
=ACfU3U3YGuygp1y7SlUaeKlT_0qPkh1yQA&hl=bg&sa=X&ved=2ahU
KEwiR6Z6oyrzoAhWPG5oKHeylCfAQ6AEwFXoECAwQAQ#v=onepag
e&q=my%20mobile%20phone%20library&f=false  [28.03.2020]. 

19. Crompton, Helen, John Traxle. Mobile Learning and Higher Education: 
Challenges in Context, 2018. Google Books. Available from: 
https://books.google.bg/books?id=OBFFDwAAQBAJ&hl=bg&source=g
bs_navlinks_s  [28.03.2020]. 

20. Tsvetkova, Elisaveta. The Effect of Mobile Access on Library Services. // 
EDULEARN19 Proceedings : 11th International Conference on Education 
and New Learning Technologies, 1st-3rd July, 2019, Palma, Mallorca, Spain / 
Ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. -  Palma : 
IATED Academy, 2019, p. 4827 – 4832. 

21. Farley, Isaac. The Digital Library goes mobile. SEG Library. Available from: 
https://library.seg.org/doi/pdf/10.1190/tle32091166.1  [14.03.2020]. 

22. Germano, David. Mobile Digital Libraries. UVA Collab. Available from: 
https://collab.its.virginia.edu/wiki/toolbox/Mobile%20Digital%20Libraries
.html  [14.03.2020]. 

23. Klimova, Blanka. Impact of Mobile Learning on Students’ Achievement 
Results. Research Gate. Available from: 
https://www.researchgate.net/publication/332694703_Impact_of_Mobile_
Learning_on_Students'_Achievement_Results  [14.03.2020]. 

24. Kukulska-Hulme, Agnes; Lee, Helen and Norris, Lucy. Mobile Learning 
Revolution: Implications for Language Pedagogy. In: Chapelle, Carol A. and 
Sauro, Shannon eds. The Handbook of Technology and Second Language 
Teaching and Learning. Oxford: Wiley & Sons, pp. 217 – 233. Available from: 
http://oro.open.ac.uk/50366/  [24.03.2020]. 

25. RACCOON GANG – Online learning. Available from: 
https://raccoongang.com/blog/what-mobile-learning/  [14.03.2020] 

26. Manjula, T., Library mobile apps: for effective services of library. 
ResearchGate. Available from: 
https://www.researchgate.net/publication/337415745_LIBRARY_MOBIL
E_APPS_FOR_EFFECTIVE_SERVICES_OF_LIBRARY  [24.03.2020]. 

27. Thomes, James. Mobile Learning: Advantages And Disadvantages. 
17.07.2019. eLearning industry. Available from: 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/mobile-libraries
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/mobile-libraries
https://books.google.bg/books?id=G0muDas7UmMC&pg=PA386&lpg=PA386&dq=my+mobile+phone+library&source=bl&ots=KuXh3IxKzv&sig=ACfU3U3YGuygp1y7SlUaeKlT_0qPkh1yQA&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwiR6Z6oyrzoAhWPG5oKHeylCfAQ6AEwFXoECAwQAQ#v=onepage&q=my%20mobile%20phone%20library&f=false
https://books.google.bg/books?id=G0muDas7UmMC&pg=PA386&lpg=PA386&dq=my+mobile+phone+library&source=bl&ots=KuXh3IxKzv&sig=ACfU3U3YGuygp1y7SlUaeKlT_0qPkh1yQA&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwiR6Z6oyrzoAhWPG5oKHeylCfAQ6AEwFXoECAwQAQ#v=onepage&q=my%20mobile%20phone%20library&f=false
https://books.google.bg/books?id=G0muDas7UmMC&pg=PA386&lpg=PA386&dq=my+mobile+phone+library&source=bl&ots=KuXh3IxKzv&sig=ACfU3U3YGuygp1y7SlUaeKlT_0qPkh1yQA&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwiR6Z6oyrzoAhWPG5oKHeylCfAQ6AEwFXoECAwQAQ#v=onepage&q=my%20mobile%20phone%20library&f=false
https://books.google.bg/books?id=G0muDas7UmMC&pg=PA386&lpg=PA386&dq=my+mobile+phone+library&source=bl&ots=KuXh3IxKzv&sig=ACfU3U3YGuygp1y7SlUaeKlT_0qPkh1yQA&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwiR6Z6oyrzoAhWPG5oKHeylCfAQ6AEwFXoECAwQAQ#v=onepage&q=my%20mobile%20phone%20library&f=false
https://books.google.bg/books?id=G0muDas7UmMC&pg=PA386&lpg=PA386&dq=my+mobile+phone+library&source=bl&ots=KuXh3IxKzv&sig=ACfU3U3YGuygp1y7SlUaeKlT_0qPkh1yQA&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwiR6Z6oyrzoAhWPG5oKHeylCfAQ6AEwFXoECAwQAQ#v=onepage&q=my%20mobile%20phone%20library&f=false
https://books.google.bg/books?id=OBFFDwAAQBAJ&hl=bg&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.bg/books?id=OBFFDwAAQBAJ&hl=bg&source=gbs_navlinks_s
https://library.seg.org/doi/pdf/10.1190/tle32091166.1
https://collab.its.virginia.edu/wiki/toolbox/Mobile%20Digital%20Libraries.html
https://collab.its.virginia.edu/wiki/toolbox/Mobile%20Digital%20Libraries.html
https://www.researchgate.net/publication/332694703_Impact_of_Mobile_Learning_on_Students'_Achievement_Results
https://www.researchgate.net/publication/332694703_Impact_of_Mobile_Learning_on_Students'_Achievement_Results
http://oro.open.ac.uk/50366/
https://raccoongang.com/blog/what-mobile-learning/
https://www.researchgate.net/publication/337415745_LIBRARY_MOBILE_APPS_FOR_EFFECTIVE_SERVICES_OF_LIBRARY
https://www.researchgate.net/publication/337415745_LIBRARY_MOBILE_APPS_FOR_EFFECTIVE_SERVICES_OF_LIBRARY


 
202© 

133 

 

ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ & ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:                          
МОДЕРНИ НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

https://elearningindustry.com/mobile-learning-advantages-disadvantages  
[22.03.2020]. 

28. Zha, Xianjin, Jinchao Zhang, Li Li, Haijuan Yang. Exploring the adoption of 
digital libraries in the mobile context: The effect of psychological factors and 
mobile context factors. SAGE Journals. Available from: 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0266666915593331  
[14.03.2020]. 

 

MOBILE DIGITAL LIBRARIES AND MOBILE 

LEARNING IN THE CONTEMPORARY 

INFORMATION ECOSYSTEM 

 

 
PhD candidate Elena Popova  

Department “Library Management and Archival Studies”,  
University of Library Studies and Information Technologies 

e-mail: : elena_b_popova@abv.bg 
 
 

Astract. The purpose of this report is to analyze selected authors' views on two 
basic concepts in the context of the modern information ecosystem - mobile digital 
libraries and mobile learning. Their use in recent years has increased dramatically, but 
they can be given a number of meanings as a result of dynamic changes in the information 
environment. Globalization in the modern world is creating new needs in society related 
to facilitating access to information, leading to the use of mobile technologies in an 
increasing number of activities. 

It is necessary to identify the differences between electronic and mobile access to 
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УЧЕНЕ, УЧЕБНА ДЕЙНОСТ,                                

ТЕАТРАЛНА ДЕЙНОСТ 

 
Зоя Капон 

 
Резюме. Текстът е опит за набелязване на основни характеристики 

на две ключови дейности в живота на човека – учебната и театралната 
дейности, в търсене на пресечните им точки. Полагат се основите на тезата 
за ползване на театралната дейност като учебна дейност и в полза на 
учебната дейност, както и очакване на позитивни резултати за учебния процес 
и личността на учениците. Коментира се връзката на театралните 
механизми с компетентносно ориентираното образование. 

Ключови думи: учене, учебна дейност, театрална дейност, знание. 
 
      

В настоящата статия задаваме въпроси, опитваме се да 

разсъждаваме и да търсим отговори, породени от опита. Могат ли да 

бъдат подредени заедно понятия като „учене“, „учебна дейност“ и 

„театрална дейност“? Може ли театралната дейност да бъде и учебна 

дейност? Какво всъщност е ученето и учебната дейност? А 

училището?! А театърът?!, защото както казва италианският 

мислител и философ от близкото минало Бенедето Кроче: „най-

важното е един педагог да е разсъждаващ практик“.  

Как да разбираме ученето – като предаване на знание от един 

по-развит и знаещ ученик на един не толкова развит и не толкова 

знаещ ученик или както Пиаже го формулира като ,,основен процес 

в организирането и изживяването на живота“. И тук се наместват 

театърът и театралната дейност като най-синтетичното изкуство, 

пряко отразяващо живота, учебник по житейски ситуации. 

 В разработката се търси пресечната точка на учебната и 

театралната дейности, проследява се динамиката на сближаване и 

раздалечаване помежду им, а разгледана е театралната дейност като 

учебна дейност за създаване на позитивни нагласи за учене и 

живеене. Както пише Л. Тенев в своя труд Огледала, ,,Театърът иска 

да възстанови хармонията, това е вечният негов стремеж. Театърът е 

социален феномен – изкуство на живото човешко дихание. 

Движение и приближаване към историческата и нравствена 

справедливост. Театърът е въпрос и отговор за света и себе си в света, 

смисълът на съществуването“. 

Истинското действие на образованието се разбира като 

вътрешна промяна, проява на дълбоко познание и себепознание. 



 
202© 

135 

 

ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ & ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:                          
МОДЕРНИ НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

Латинският корен на думата “educare” може да се разбира като ,,да се 

извади, ,,да се проявява“. Ученето е единство от два противоположни 

и последователно протичащи процеси – интериоризация и 

екстериоризация – превръщане на външната дейност във вътрешна 

и обратно. Новото знание се предоставя на ученика, който го усвоява, 

а след това добавя собствения си вътрешен свят (мисли, емоции, 

интуиция). Чрез писмените си работи или изказвания съобщава за 

новото си разбиране и познание и така в образованието се вплитат 

вътрешните и външните измерения на процесите и явленията. 

Развитието на личността се постига чрез двете основни 

функции на учебната дейност – адаптационната и познавателната. 

Ученето и учебната дейност могат да се разглежда и като процес на 

,,адаптация, познание и развитие, който е проектиран и съгласуван, 

както във вътрешен, така и във външен план и прогресира чрез 

успешно регулиране и саморегулиране съобразно определени цели, 

насочени към усвояване на познанията и социалния опит“ [Андреев, 

М., Процесът на обучението]. А функцията на изкуството, в случая 

театъра, е да подсили действието на тези две основни функции и да 

осъществи връзката с вътрешния свят, да се докосне до 

несъзнаваното. Чрез въображаемия свят на театъра човек може да се 

освободи от тревожните си въпроси без непременно да очаква 

доказателствен отговор.  

Ученето е приемане, обработване и предаване на информация 

и човек прави това като се учи да обработва информация. Всяка 

промяна на дадено поведение е учене. Ако човек иска да живее, 

трябва да учи. Ако не се учи, рискува живота си, той е жизнеспособен, 

когато учи. Всяка промяна на дадено поведение е учене. 

Натрупването на опит за дадена бъдеща дейност също е учене, както 

и придобиването и подобряването на нови форми на поведение и 

действие. Учене е и всяко изменение на поведението, включително 

и на духовните му функции на възприемане, мислене, усещане и 

оценка. Гладът, жаждата, половият нагон, умората принуждават 

човека да влезе в отношение с външната среда. Така се появяват 

целите за учене. Движещите сили са мотивите за учене, а 

възприятието, съзнанието и паметта помагат за постигане на целите.  

Три основни фактора повлияват и определят положителните 

резултати от ученето: 

1. ,,Входен етап“ – включва етапа, в който се намира учещият 

и предпоставките (опит, навици и способности за учене до 

този момент, материална и социална среда). 
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2. Подходите и методите, с които наблюдаваме, анализираме и 

решаваме възникналите проблеми. 

3. Интересът и личната ангажираност на учещия към 

съответната материя. 

Когато чуем учене, другата дума, за която се сещаме, е училище, 

но ученето не се случва само в училище, това не е изолиран процес. 

Ученето е процес, който се случва непрекъснато, във всеки един етап 

и момент от живота на човека. Да, ученето е универсален механизъм, 

който помага да се разберат дадени процеси или явления, да се 

анализира и синтезира, да се прилага наученото самостоятелно и 

независимо, да се направи връзка с друга сфера на познание и живот, 

да се опознаеш, да промениш и изградиш себе си.  

В традиционното учене се натрупва информация предимно за 

външния свят. А къде остават въпросите за това кои сме ние, откъде 

идваме, къде отиваме, защо сме тук – опознаването на вътрешния ни 

свят. Къде се усвояват житейските уроци при положение, че 

семейният живот е стабилна опора за все по-малко деца. При 

проблем с ученичка, на молбата на учителя за разговор с родителите, 

тя изстрелва сърцераздирателната история: ,,аз нямам родители, 

татко беше блъснат от мотор, майка заживя и забременя от най-

добрия му приятел, а пречката – т.е. мен ме даде на баба ми (майката 

на баща ми) заедно с родителските си права. Как да живея?! Как да 

постъпя?! Как да продължа?!“ 

Животът налага като единствено място за попълване на 

емоционалните и социалните умения на децата училището. Но да се 

разшири обхватът на училищата и те да се превърнат в социален 

инструмент за житейски уроци – това е доста трудна и тежка задача. 

Включването на творческата театрална дейност в моралното 

образование може да се окаже много ползотворна. 

Най-простата форма на учене е имитацията. Още от самото си 

раждане бебето се опитва да повтаря жестове, мимики, движения, 

звуци. Така се появява теорията за поведенческите модели при 

хората. Обучението може да бъде чрез проучване (придобиване на 

знания), чрез опит (проба–грешка). Идеалният вариант би бил да се 

изследва процесът на учене при всеки отделен ученик (дали учи като 

пробва сам, дали усвоява по-добре като му се показва, дали усвоява 

по-задълбочено, ако рисува и т.н.), за да може да се случи това, 

учителят има индивидуален, точен и успешен подход.  

Двата основни подхода при ученето са: 
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- неформалното учене, което се осъществява през целия 

жизнен път на индивида и е учене от житейските ситуации 

(тук всеки може да ти бъде учител – и Достоевски с книгите 

си, и продавачката в зеленчуковия магазин). В случая при 

неформалното обучение ученето се явява като по-обща 

категория, а принципно учебната дейност протича по-

целенасочено. Аз чета книгата за удоволствие, но научавам 

и нещо ново. 

- формалното обучение или учене – това е ученето и 

образованието, което се извършва и получава в учебните 

заведения. 

Учебната дейност предшества творческата дейност. 

Творческата дейност е невъзможна без учебната дейност.  

Какво може да се каже за театралната дейност: това е нещо, 

което се случва ,,на ужким“, на него не се гледа много сериозно, а за 

да му повярваш, хората, които го правят, трябва да бъдат научени как 

се прави, т.е. започва се с учебна дейност. След професионали-

зирането на театъра със създаването на ,,Системата на Станиславски“ 

обучението на актьори много бързо се развива в различни посоки и 

с различни подходи. Актьорският тренинг развива и синтезира 

огромен брой психофизически умения. 

Виолета Райнова в книгата си „Театър и зрител“ твърди: „Най-

същественото в театъра е живият човек, актьорът с неговото живо 

тяло и жива душа. Театърът изобразява живите хора чрез живи хора, 

а не чрез условни знаци, както става в другите изкуства, в 

литературата и отчасти в живописта. Театърът е не само вживяването 

на актьорите в ролите, общуването им с ролите, театърът е 

общуването на сцената със зрителите и на зрителите със сцената. 

Актьорът влиза в ролята и в същото време чрез ролята духовно се 

свързва със зрителите, а те от своя страна – с него и неговата роля. 

Театърът е общуването на живи хора с живи хора. Само при това 

условие може да се състои театралното представление – уникално 

и неповторимо като самия живот“. 

Трудно може да се посочи друг вид изкуство, което да 

съперничи на театъра в неговата пълнота, непосредственост, 

богатство и емоционалност на въздействието. Театърът е живо, 

синтетично, динамично изкуство, изкуство на единствения, 

неповторимия момент. Тази негова специфична характеристика е 

най-силният му потенциал за осъществяване на педагогическо 

въздействие. Решаването на театрално-изпълнителска задача прави 
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учениците реактивни, подвижни, измислящи. В основата на 

театралното творчество и на творчеството въобще са мотивациите и 

инициативността на субекта на творческата дейност. Творческият 

процес винаги крие и изненади – няма опасност на учениците да им 

доскучае. 

Въпреки високата степен на художествена условност в театъра, 

той е едно от най-нагледните и непосредствено емоционално 

въздействащи изкуства. Театърът е игра, много близка до детската, 

(Виготски, 1982) и ,,се характеризира със своеобразно сливане на два 

вида отношение към нещата: вземането им едновременно като 

истински и като неистински, приемането им едновременно сериозно 

и несериозно, действително и недействително“. Не само да виждаме, 

но и да се виждаме. Уникалната способност на човека да наблюдава 

себе си в действие. Наблюдавайки другите, ние виждаме себе си на 

тяхно място, а ситуацията, в която се намират, става наша ситуация. 

Ролята на театъра е да изиграе това разкъсване, оттам театърът става 

промяна, сътворение, а не просто пресъздаване на реалността.  

Принципът на условността прави театъра необятен като самия 

живот. Изкуството на театъра възпитава мислене извън 

ограниченията и рамките, развива способността за създаване на 

асоциации между най-различни мисли и идеи, естествена еклектична 

техника – така нужна за съвременния начин на живот, и материален, 

и творчески. В театралното пространство действителност и фантазия 

не са в конфликт, а функционират паралелно и взаимодопълващо се 

в света на хората, предметите и явленията.  

Основни признаци на театралното изкуство, обуславящи 

възможността за творческото му възприемане и многостранно 

въздействие, са признаците, определящи го като синтетично и 

колективно изкуство. Театърът обединява в себе си, от една страна 

изкуството на актьора, режисьора, постановчика, а от друга – 

драматургията, словото, музиката, изобразителното изкуство, танца, 

пантомимата и т.н. Синтезът от изкуства определя възможността за 

многостранно въздействие върху зрителя и придава голяма 

изразителност на театралното изкуство като цяло и като отделно 

въздействащи художествени компоненти. К. С. Станиславски нарича 

театъра ,,колективен художник“. Колективното творчество изисква и 

колективно възприемане – театралното представление едновременно 

въздейства върху всички зрители, поражда колективна 

съпричастност – „масова емоция“. Основната цел на театъра е да 

предизвика у отсрещния катарзис – пречистващата сила на чувствата 
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(главно състрадание и страх), ,,пречистването, което се свързва с 

отъждествяването и естетическото удоволствие, се дължи на работата 

на въображаемото и произведената сценична илюзия“ [Павис, 2002]. 

И най-дребното, минимално знание, но постигнато чрез 

театър, остава за цял живот, защото в театралния процес е включена 

цялата философия на Конфуций за всеобхватността и дълбочината 

на знанието. Известна е неговата максима „Чуваш – забравяш. 

Виждаш – запомняш. Правиш – разбираш“, тъй като действието е 

основният инструмент на актьорското изкуство. 

Театралната дейност на първо място е художествена, за 

естетическо въздействие, за наслада и релакс, за пресъздаване и 

изграждане на художествени образи от живия живот. Но тя може 

много повече да предостави, ако бъде използвана като учебна 

дейност. 

Театралната дейност е много близка до най-новите разбирания 

и гледни точки в образователните системи като компетентно 

ориентираното образование и то до ключови компетентности. 

Особено място се отделя точно на ,,меките умения“. Те не се свързват 

с конкретни учебни предмети, а са хоризонтални и включват 

разбиране на личните потребности в учебния процес и откриване на 

възможностите и способностите за преодоляване на трудностите в 

ученето както индивидуално, така и колективно. Разгръщането на 

театралната дейност като учебна дейност може да подпомогне 

развитието на различни компетентности като лингвистичните 

(езиковите), математическите, природните (история, география, 

биология), чужди езици, когнитивните и т.н.), така получаваме 

особен вид учебна дейност за развитие на компетентностите.  

Чрез средствата и механизмите на театъра да формираме в 

училище нещо друго – способности. Учебната дейност се явява 

основа за художествената театрална дейност. Тогава нас повече ни 

занимава не художественият аспект на театралната дейност, а 

страничните ефекти от нея. Учейки, на базата на художествен текст 

и в художествена дейност, текстът е обхванат многостранно, 

поставени са не само художествени, а по-широк обхват от задачи. В 

театралната дейност, може би единствено там, може да имаме поне 

две решения на един проблем, задача, ситуация – на актьора и на 

героя. Ето поне две гледни точки. Това е едно от безценните 

предимства на театралната дейност, което, ако се ползва като учебна 

дейност, може много да подпомогне създаването на позитивни 

вътрешни нагласи у учениците. 



 
202© 

140 
 

INFORMATION LITERACY AND INTELLECTUAL PROPERTY: 

MODERN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CHALLENGES 

Ползвайки техниките и механизмите на театралната дейност 

като учебната дейност, образно казано, задвижвайки скелета на 

учебната дейност с механизми от театралната дейност, ние може да 

заложим доста печеливши стратегии за една по-обхватна мисия на 

училището. 
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Abstract. The text is an attempt to identify the main characteristics of two 

key activities in human life – learning and theater activities, in search of their 

intersections. Tne foundations of the thesis for the use theatrical activity as an 

educational activity and for the benefit of the educational activity are laid, as well as the 

expectation of positive results for the educational process and the personality of the 

students. The connection theatrical mechanisms with the competence- oriented education 

is commented. 

Keywords: learning, learning activity, theatrical activity, knowledge. 
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Резюме. Целта на настоящия доклад е да направи обзор на законодателната 
рамка в областта на интелектуалната собственост, действаща на територията на 
Република България. Посочени са източниците на правото на интелектуална 
собственост на национално ниво и на международно ниво като те са разделени на актове 
от правото на Европейския съюз и на .международни многостранни договори и 
конвенции. 

Ключови думи: интелектуална собственост, законодателство, Република 
България. 

 

Увод 

Правото на интелектуалната собственост се свързва най-вече с 

„литературни, художествени и научни произведения; изпълнения на 

артисти изпълнители, звукозаписи и радио- и телевизионни 

излъчвания; изобретения във всички области на човешката дейност; 

научни открития; промишлени дизайни; търговски марки, марки за 

услуги и търговски наименования и обозначения; закрила срещу 

нелоялна конкуренция, и „всички други права, произтичащи от 

интелектуалната дейност в промишлената, научната, литературната 

и художествената област“ (Конвенция за създаване на Световната 

организация за интелектуална собственост, подписана в Стокхолм на 

14 юли 1967 г., член 2 (viii)).  

Също така, правото на интелектуалната собственост 

представлява система от правни норми, които регулират 

обществените отношения, свързани с интелектуалната собственост, 

т.е. свързани със създаването, признаването, издаването, 

разпространението, наследяването и юридическата закрила на 

интелектуалната собственост (Христоматия на интелектуалната 

собственост, 1991). 

Интелектуалната собственост, явявайки се продукт на 

човешкия интелект, представлява значима и неразделна част от 

ежедневието на всеки един човек. С обективирането на творческия 
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резултат за неговия създател възниква субективно право (Манева: 

2017). Но освен като раздел в субективното право, по отношение на 

момента на възникване на субективното право по отношение на 

обектите на интелектуална собственост, правото на интелектуалната 

собственост трябва да се подлага на непрекъснат анализ и като част 

от обективното право, за да бъде гарантирана защитата както на 

създателя на обект на интелектуална собственост, така и на 

ползвателя му.  

Обективното право на интелектуалната собственост може да 

бъде категоризирано според източниците му. Така законодателната 

уредба може да бъде категоризирана на две нива – национално 

законодателство (вътрешни нормативни актове, които се делят на 

законови и подзаконови нормативни актове) и международноправни 

актове, като тук правим разделение на източници на европейското 

право и на международни многостранни договори и конвенции, сред 

които най-вече договорите на Световната организация на 

интелектуалната собственост (СОИС) (Тренчева: 2010). 

 

Вътрешни източници на правото на интелектуална 

собственост 

Националната правна рамка на защитата на интелектуалната 

собственост в България се изгражда от редица нормативни актове, 

като основните са: 

 Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) – 

1993 г.; 

 Закон за патентите и регистрацията на полезните модели 

(ЗПРПМ) – 1993 г.; 

 Закон за марките и географските означения (ЗМГО) – 1999 г.; 

 Закон за промишления дизайн (ЗПмД) – 1999 г.; 

 Закон за топологията на интегралните схеми (ЗТСИ) – 1999 г.; 

 Закон за закрила на новите сортове растения и породи 

животни – 1996 г. 

 

Други закони, имащи отношение към нормативната уредба, 

свързана с проблемите на интелектуалната собственост, са: 

 Закон за административното регулиране на 

производството и търговията с оптични дискове, матрици 

и други носители, съдържащи обекти на авторското право 

и сродните му права (ЗАдмРег) – 2005 г.; 
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 Закон за филмовата индустрия (ЗФИ) – 2003 г.; 

 Закон за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения и за обявяване на разпространителите и 

доставчиците на медийни услуги (ЗЗадължДепоз) – 2000 г.; 

 Закон за радиото и телевизията (ЗРТ) – 1998 г.; 

 Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК) -2008 г. 

 

Националната правна рамка включва и наредби, като тези, 

които са приложими в областта на интелектуалната собственост, 

включват: 

 Наредба за представителите по индустриална 

собственост – 1993 г.; 

 Наредба за регистриране на наименованията на 

артистичните групи – 1997 г.; 

 Наредба за подаване на заявки и издаване на сертификати 

за допълнителна закрила на лекарствени продукти и 

продукти от растителна защита – 2007 г.; 

 Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на 

опозиции по Закона за марките и географските 

означения – 2011 г.; 

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за 

регистрация на промишлен дизайн – 2011 г.; 

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки и 

регистрация на марки и географски означения – 2000 г.; 

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за 

патенти – 2008 г.; 

 Наредба за реда и начина на определяне в Патентното 

ведомство на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с 

известност на територията на Република България – 2007 г.; 

 Наредба за секретните патенти – 2009 г.; 

 Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите 

и регистрацията на полезните модели – 2011 г.; 

 Наредба за граничните мерки за защита на права върху 

интелектуалната собственост – 2000 г. 

 

В България в различните нормативни актове се срещат 

различни дефиниции за интелектуална собственост. По смисъла на 

§1, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица: „Интелектуална собственост“ е 

собствеността върху произведения на науката, изкуството и 
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литературата, включително кино- и телевизионни филми и записи 

на телевизионни или радиопредавания; върху патенти, търговски 

марки, промишлени образци и полезни модели, чертежи, планове, 

секретни формули и процеси, както и информация за промишлен, 

търговски или научен опит (ноу-хау)“. Ако съпоставим тази 

дефиниция с посочените права в Конвенцията за създаването на 

СОИС, откриваме, че в този списък са изключени изпълненията на 

артистите изпълнители, но също така и географските означения, 

топологията на интегралните схеми, новите сортове растения.  

В Закона за чужденците в Република България е посочено 

понятието „българска интелектуална собственост“, а именно в чл. 25, 

ал. 1, т. 6, б. „д“: „българска интелектуална собственост – обекти на 

авторското право и сродните му права, защитени с патент 

изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и 

промишлен дизайн“.  

 

Актове от правото на Европейския съюз 

Окончателното включване на термина „интелектуална 

собственост“ в правото на ЕС се поставя с приемането на текста на 

Договора за създаването на Световната търговска организация, по-

известен като Маракешкото споразумение от 1994 г. Като други 

източници на правото на интелектуалната собственост от 

Европейския съюз могат да бъдат включени, но не само: 

 Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27.09.1993 г. относно 

координацията на някои правила, отнасящи се до 

авторското право и сродните му права, приложими към 

излъчването чрез спътник и препредаването му чрез кабел. 

 Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 11.03.1996 г. за правната закрила на базите данни. 

 Директива 98/71/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 13.10.1998 г. относно правната закрила на 

промишлени дизайни. 

 Директива 2000/31/ЕО от 08.06.2000 г. на Европейския 

парламент и на Съвета относно определени правни аспекти 

на услугите в информационното общество и по-специално 

на електронната търговия във вътрешния пазар. 

 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 22.05.2001 г. относно хармонизирането на някои 

аспекти на авторското право и сродните му права в 

информационното общество. 
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 Директива 2001/84/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 27.09.2001 г. относно правото на препродажба в 

полза на автора на оригинално произведение на изкуството 

 Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 29.04.2004 г. относно упражняването на права 

върху интелектуалната собственост. 

 Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 12.02.2006 г. относно правото на наем и правото 

на заем и някои сродни права на авторските в областта на 

интелектуалната собственост. 

 Директива 2006/116/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 12.12.2006 г. относно хармонизиране срока на 

закрила на авторското право и някои сродни права. 

 Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 22.10.2008 г. за сближаване на законодателствата 

на държавите членки относно марките. 

 Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 23.04.2009 г. относно правната закрила на 

компютърните програми. 

 Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12.12.2001 г. 

относно промишления дизайн на Общността. 

 Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22.07.2003 г. 

относно намесата на митническите органи по отношение 

на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права 

върху интелектуалната собственост, както и относно 

мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, 

нарушаващи някои права върху интелектуалната 

собственост. 

 Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26.02.2009 г. 

относно марката та Общността. 

 Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и 

на Съвета от 06.05.2009 г. относно сертификата за 

допълнителна закрила на лекарствените продукти. 

 

Всички тези директиви и регламенти, част от 

законодателството на ЕС, гарантират защита на интелектуалната 

собственост. Хартата на основните права на ЕС посочва, че „всяко 

ограничаване на упражняването на правата и свободите, признати от 

Хартата, трябва да бъде предвидено в закон“ (Манева, 2017). Според 
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Директива №2001/29 за авторското право, съображение 9, 

интелектуалната собственост е призната за неразделна част от 

собствеността. 

Международни многостранни договори и конвенции 

Сред ключовите споразумения в областта на интелектуалната 

собственост е именно Споразумението за свързаните с търговията 

аспекти на правата върху интелектуалната собственост 

(Споразумение за ТРИПС) от 1994 г., подписано в Маракеш и което 

представлява приложение на договора за създаване на Световната 

търговска организация (СТО). В сила е от 1996 г. Споразумението за 

ТРИПС изисква провеждането на консултации за констатиране на 

механизми за сътрудничество и взаимопомощ между СТО и СОИС 

относно интелектуалната собственост.  

В Спогодбата се казва, че за целите на същата терминът 

„интелектуална собственост“ се отнася до всички категории на 

интелектуална собственост, които са предмет на раздели 1 до 7 на 

част II на Споразумението, а именно авторско право и сродните му 

права, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, 

патенти, интегрални схеми и др. (чл. 12). 

Към момента Световната организация за интелектуална 

собственост е отговорна за 26 договора, като Р България е 

ратифицирала 21 от тях.  

 

№ Документ на СОИС Дата на 
присъединяване 

1. Конвенция за учредяване на 
Световната организация за 
интелектуална собственост (СОИС) 

19.05.1970 г. 

2. Договор от Пекин относно 
аудиовизуалните изпълнения 

Подписан на 
19.12.2012 г. 

3. Бернска конвенция за закрила на 
литературните и художествените 
произведения 

05.12.1921 г. 

4. Мадридска спогодба за преследване на 
фалшивите и заблуждаващите 
означения за произхода на стоките 

12.08.1975 г. 

5. Договор от Найроби за закрила на 
Олимпийския символ 

06.05.1984 г. 

6. Парижка конвенция за закрила на 
индустриалната собственост 

13.06.1921 г. 
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7. Женевска Конвенция за закрила на 
продуцентите на звукозаписи срещу 
неразрешеното възпроизвеждане на 
техните звукозаписи 

06.09.1995 г. 

8. Римска конвенция за закрила на 
артистите изпълнители, продуцентите 
на звукозаписи и излъчващите 
организации 

31.08.1995 г. 

9. Сингапурски договор за правото в 
областта на търговските марки 

16.03.2009 г. 

10. Договор на СОИС за авторското 
право (WCT) 

06.02.2002 г. 

11. Договор на СОИС за изпълненията и 
звукозаписите (WPPT) 

20.05.2002 г. 

12. Будапещенски договор за 
международното признаване на 
депозирането на микроорганизмите 
във връзка с процедурата за 
патентоване 

19.08.1980 г. 

13. Хагска спогодба относно 
международното депозиране на 
промишлени дизайни 

11.12.1996 г. 

14. Лисабонска спогодба за закрила на 
наименованията за произход и тяхната 
международна регистрация 

12.08.1975 г. 

15. Мадридска спогодба за международна 
регистрация на марките 

01.08.1985 г. 

16. Протокол относно Мадридската 
спогодба за международна 
регистрация на марките 

02.10.2001 г. 

17. Договор за патентно коопериране 
(PCT) 

21.05.1984 г. 

18. Локарнска спогодба, учредяваща 
Международната класификация на 
промишлените дизайни 

27.02.2001 г. 

19. Ницска спогодба относно 
Международната класификация на 
стоките и услугите за регистрация на 
марки 

27.02.2001 г. 

20. Страсбургска спогодба за 
Международната патентна 
класификация 

27.11.2001 г. 

21. Виенска спогодба, учредяваща 
Международната класификация на 
образните елементи на марките 

27.02.2001 г. 
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  Договорите на СОИС, които остават извън 

ратифицираните от Р България, са:  

 Брюкселска конвенция относно разпространението на 

сигнали, носители на програми, предавани чрез спътник;  

 Маракешки договор за улесняване на достъпа до 

публикувани произведения за слепи хора и лица с 

нарушено зрение;  

 Договор за патентното право (PLT);  

 Договор за правото за търговските марки (TLT); 

 Вашингтонски договор за интелектуалната собственост 

върху интегралните схеми. 

 

Заключение 

Правото на интелектуалната собственост цели да регулира 

обществените отношения в областта на правата върху нематериални 

блага, резултат от човешката творческа дейност. Всички посочени 

източници на правото на интелектуална собственост представляват 

основата, благодарение на която продължава да се гради закрилата в 

този динамичен раздел на правото. Тъй като правото на 

интелектуалната собственост с времето ще придобива все по-голямо 

икономическо и обществено значение, то е необходимо да 

продължи надграждането на законодателството в тази област, за да 

се гарантира еднаква защита за творците навсякъде.  
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Резюме. Българското законодателство за регистрация на марки 

постоянно се изменя с оглед на неговото усъвършенстване. Невинаги обаче тези 
промени водят до улесняване и правна сигурност на бизнеса. В най-новия закон 
за регистрация на марки и географски означения в България съществува с 
известна промяна от стария закон един етап, наречен „възражения от трети 
лица“ – чл. 51 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Този 
етап се нуждае от усъвършенстване и допълнение. За тази цел в доклада е 
направен обзор на европейското законодателство и практика като са посочени 
актуални процесуални решения за усъвършенстване и допълнение на 
нормативната уредба в България. Част от предложенията допълват 
законодателството като се търсят отговори на няколко основни въпроси – 
произнася ли се държавният експерт с нарочен акт, след като разгледа 
„възражението“, с какъв акт и в какъв срок се произнася и как се развива самото 
производство. Предложенията за допълване на законодателството са в смисъл 
да се упомене, че държавният експерт се произнася със становище, че то съдържа 
заключението на експерта относно наличието или отсъствието на 
противопоставеното абсолютно основание от третото лице, че становището 
се издава в определен срок и се съобщава на заявителя, че лицето, което е подало 
възражението, не става страна в производството и др. Посочени са и някои по-
интересни случаи от практиката на Европейската служба по интелектуална 
собственост в Аликанте (EUIPO) относно разглежданата част от 
производството. Изходната точка за направата на тези предложения е с цел 
по-голяма яснота и допълване на нормативната уредба, което е в интерес на 
бизнеса като заявител на марки. 

Ключови думи: регистрация на марка, възражения от трети лица, 
бележки на трети лица, абсолютни основания за отказ на регистрация на 
марката, повторна експертиза по същество.  

 
Увод 

 

На 13.12.2019 г. беше обнародван в Държавен вестник [1] нов 

Закон за марките и географските означения (ЗМГО), който влезе в 

сила три дни след обнародването му. Той е приет „във връзка с 

изпълнението на ангажиментите на Република България като 

държава членка на Европейския съюз да транспонира в 

националното ни законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 
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2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 

2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки 

относно марките“ [2], както и да бъде „постигнато и съответствие с 

изискванията на европейското законодателство в областта на 

географските означения и по-конкретно с разпоредбите на 

Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на 

Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти 

и храни“ [3]. Важните цели, които си поставя законопроектът, са две: 

1). Да се постигне съответствие на националното законодателство в 

областта на марките с правото на Европейския съюз и със системите 

за правна закрила на останалите държави членки и 2). Да се 

усъвършенства правната уредба чрез преодоляване на 

съществуващите нормативни празноти в процедурите, ускоряване 

процеса на регистрация и придобиване на права, засилване на 

правната защита“ [4]. 

В настоящия доклад се поставя фокус върху едни по-

нататъшни промени, които биха могли да бъдат направени в 

българското законодателство в „етапа“ на участието на т.нар. трети 

лица в производството по регистрация на марка. Правят се и 

предложения за неговото усъвършенстване от гледна точка на 

бизнеса 

 

1. Участие на третите лица  

в производството за регистрация на марка 

 

1.1. Процедурен етап „Възражения от трети лица“ –  

общи законови положения и въпроси 

 

Производството по регистрация на марка според ЗМГО е 

характерно с това, че се развива и преминава през няколко 

относително обособени етапи. Един от тях е разписан в чл. 51 от 

закона и озаглавен „Възражения от трети лица“. В какво се състои 

особеността на този етап? 

Според чл. 51, ал. 1 от ЗМГО, всяко физическо или 

юридическо лице, публично правни субекти, както и сдружения на 

производители, доставчици на услуги, търговци или потребители 

могат да подадат възражение срещу регистрацията на марката [5]. 

Това те могат да направят на основание чл. 11 от ЗМГО, а за 

колективните и сертификатните марки и на основание чл. 39, ал. 5 

от ЗМГО, съответно чл.40, ал. 4 от ЗМГО. В чл. 11 от ЗМГО са 

посочени т.нар. „абсолютни основания“, които препятстват 
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регистрацията на една марка в Република България [6]. Чл. 39, ал. 5 

от ЗМГО и чл. 40, ал. 4 от ЗМГО добавят още няколко основания, 

които са пречки за регистрацията само по отношение на 

колективната, съответно сертификатната марка [7].  

Възражението от третите лица, според чл. 51, ал. 1 от ЗМГО, 

следва да се подаде в определен срок – тримесечен срок от 

публикацията на заявката по чл. 49, ал. 1 от ЗМГО [8]. Това е 

публикацията на заявката в Официалния бюлетин на Патентното 

ведомство.   

Според чл. 51, ал. 1 от ЗМГО, възражението може да бъде 

подадено и „когато има подадена опозиция – до приключване на 

производството по опозиция“. 

Съгласно чл. 51, ал. 2 от ЗМГО, възражението срещу 

регистрацията на марката се подава в Патентното ведомство в 

писмена форма и следва да съдържа основания и мотиви. Според 

чл. 51, ал. 4 от ЗМГО, възражението от третите лица се изпраща на 

заявителя [9] за становище по него. Чл. 51, ал. 5 от ЗМГО гласи, че 

възражението и становището, ако има такова, се разглеждат от 

държавен експерт по чл. 64.  

И законът спира дотук в уредбата на този процедурен етап. 

Възникват обаче няколко въпроси: 

 Произнася ли се държавният експерт с нарочен акт след като 

разгледа възражението и как се развива процедурата? 

 В какъв срок следва да се извърши произнасянето? 

 По какъв начин заявителят на марката за регистрация узнава 

за „резултата“ от разглеждането на възражението, тъй като 

от тази преценка може да зависи регистрацията на марката? 

[10]. 

Отговорите на тези въпроси биха заинтересували всеки 

заявител и биха му предоставили яснота относно развитието на 

производството и срока, с който това производство може да бъде 

„удължено“ и затова са от значение за бизнеса.  

 

1.2. Предварителни бележки 

 

Чл. 51, ал. 3 от ЗМГО разписва, че „лицето, подало 

възражението, не е участник в производството по заявката“. 

Всъщност вярно е точно обратното твърдение. Лицето, което 

подава възражение, осъществява процесуални права, т.е. участва в 

производството по издаване на административния акт – решението за 

регистрация на марката. Това лице подпомага административния 
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орган при оформянето на неговото становище [11]. Неговото 

участие, макар и незадължително, служи за попълване на 

преписката с доказателства, за да се изяснят съществени факти и 

обстоятелства по повод регистрацията на марката. В противен 

случай е възможно тези факти и обстоятелства да не станат известни 

на административния орган. 

Този въпрос авторът вече е коментирал по повод отменения 

ЗМГО [12].  

По-добре е да се изпише, че „лицето, подало възражение, не 

е страна в производството“ (това лице е „участник“, не е „страна“ в 

производството, както според чл. 27, ал. 1 от Административно-

процесуален кодекс (АПК), страни са заявителите, встъпилите или 

привлечените на формално основание [13] в производството 

заинтересовани лица).  

Точно от тази гледна точка, след като лицето, което има право 

да подаде възражение, няма качеството на страна и неговото участие 

не се изисква да е в защита на негови материални права и интереси, 

то използваният термин „възражение“ не съответства на приетото в 

теорията значение за понятието. В българската правна литература 

под „възражение“, като се има предвид процесуалното възражение 

[14], се разбира средство на страна в дадено производство за защита 

на самостоятелни права и интереси на лицето.  

Затова авторът предлага по-подходящ термин вместо 

„възражение“ да се използва в ЗМГО. В Регламент (EC) 2017/1001 

на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно 

марката на Европейския съюз (Регламент (EC) 2017/1001, също и 

EUTMR) е използван терминът “оbservations” [15] – в превод 

„бележки“ или „забележки“ на трети лица или трета страна, който 

може да бъде възприет.  

 

1.3.Участие на трети лица в производството по регистрация 

на марка – Европейска регламентация 

 

1.3.1. Бележки (забележки) на трети страни според чл. 45 от 

(Регламент (EC) 2017/1001) 

 

За сравнение да разгледаме аналогичния етап от 

производството за регистрация на Европейска марка, разписан в чл. 

45 от Регламент (EC) 2017/1001 и озаглавен „Бележки на трети 

лица“ (тук използваме „бележки“ – както е в официалния превод на 

заглавието на чл. 45 в Регламент (EC) 2017/1001) [16]. Според чл. 45, 
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т. 1 от Регламент (EC) 2017/1001 „Всяко физическо или 

юридическо лице, както и всяка група или организация, 

представляваща фабриканти, производители, доставчици на услуги, 

търговци или потребители, могат да изпратят на Службата писмени 

бележки, посочващи на кое от основанията по членове 5 и 7 марката 

не следва да бъде регистрирана служебно“ [17]. Съгласно второто 

изречение на този параграф „Лицата и групите или организациите, 

посочени в първа алинея, не са страни в производството пред 

Службата“ [18]. 

Според чл. 45, пар. 2 от Регламент (EC) 2017/1001 „Бележките 

на трети лица се представят до изтичането на срока за представяне 

на възражения или когато e подадено възражение срещу марката, 

преди постановяване на окончателно решение по възражението“ (бел. 

на автора „възражението“ съответства на „опозицията“ по ЗМГО –

термин, използването на който в ЗМГО също може да бъде 

преразгледано). Виждаме, че уредбата е аналогична на тази в 

българския закон с изключение на това, че по-ясно е формулиран 

крайният срок по отношение на подаването на писмени бележки, не 

„до приключване на производството по опозиция“, както е в ЗМГО, 

а формулировката е по-прецизна „преди постановяване на 

окончателното решение по възражението“ [19]. 

Разликата идва в чл. 45, пар. 3 от Регламент (EC) 2017/1001, 

според който: „Представянето на бележки съгласно параграф 1 се 

извършва без да се засяга правото на Службата по собствена 

инициатива да открие повторно процедурата по разглеждане на 

абсолютни основания по всяко време преди регистрацията, когато 

това е целесъобразно“ [20]. 

Според чл. 45, пар. 4 от Регламент (EC) 2017/1001 

„Бележките, посочени в параграф 1, се съобщават на заявителя, 

който може да даде становище по тях“ [21]. 

Следователно, става видно, че макар Регламент (EC) 

2017/1001 да съдържа възможност за повторно разглеждане на 

абсолютните основания, не съдържа пояснения как се процедира с 

постъпилите бележки. 
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1.3.2.Съобщение № 2/09 на изпълнителния директор на 

Службата от 9 ноември 2009 г. относно бележките по чл. 45 от 

Регламент (ЕС) 2017/1001 (Съобщение № 2/09) [22] и някои 

решения от практиката 

 

1.3.2.1. Съобщение № 2/09 

 

Съобщение №2/09 се издава, тъй като в Делегирания 

регламент (ЕС) 2018/625 за допълнение на Регламент (ЕС) 

2017/1001[23] и в Регламента за изпълнение (ЕС) 2018/626 [24] не се 

съдържат разпоредби относно прилагането на чл. 45 от Регламент 

(ЕС) 2017/1001. 

В Съобщение№ 2/09 на изпълнителния директор на Службата 

са направени няколко основни разяснения, от които за нас са по-

важни следните: 

1. На подателя на писмените бележки се издава разписка, която 

потвърждава получаването им и в която се съдържа информация, че 

бележките ще бъдат съобщени на заявителя. Прави се уточнението, 

че подателят на бележките няма да бъде известяван за по-

нататъшното развитие на производството по заявката като Службата 

го насочва при желание да получи тази информация чрез 

приложението на уебсайта си “eSearch plus”. 

2. Службата ще разглежда при повторната експертиза, само 

бележки, които не са били вече противопоставяни.  

3. Службата ще разглежда бележките, които са представени: 

а) до три месеца след деня на публикацията на заявката(като 

просрочените бележки също ще бъдат съобщени на 

заявителя с указанието, че са получени извън срока), или 

б) преди края на производството по възражение – по 

отношение на заявления, срещу които е подадено 

възражение. 

4. Не се допускат аргументи относно абсолютната 

регистрабилност на марки, направени в производството по 

възражение и се изисква, ако опонентът се позове на такива 

основания, да направи това в „отделно подаване“ (in a separate 

submission) съобразно чл. 45 Регламент (EC) 2017/1001. 

5. Когато се разглеждат бележките, трябва да се определи дали 

с тях се повдигат или не сериозни съмнения относно регистрабилността на 

марката. Това следва да бъде направено в срок от 6 седмици от датата 

на получаване на бележките. Стандартът на преразглеждане (Re-

examination) е съгласно съществуващата практика на Службата [25]. 
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6. Службата съобщава на заявителя бележките заедно със 

заключенията, които е направила в края на периода на повторното 

разглеждане. 

7. Само, когато Службата повдигне „възражение“ срещу 

регистрацията на марката, заявителят е „задължен“ да отговори в 

рамките на определения му от Службата срок или в удължен в 

съответствие със съответно искане срок (това са случаите, когато 

преди това за Службата са се създали съмнения относно 

регистрабилността на марката – бел. на автора). Ако в определения 

срок не бъде получен отговор от заявителя, Службата взема решение 

въз основа на информацията, съдържаща се в досието. 

8. Когато за Службата не се създават сериозни съмнения 

относно регистрабилността, заявителят е свободен да представи или 

да не представи отговор. Ако такъв отговор се представи, той ще бъде 

прибавен към досието. Заявката ще бъде обработена така, сякаш не 

са получени бележки, като е пояснено, че по-специално, когато не са 

подадени възражения, означава, че заявката ще бъде обработена за 

регистрация. 

9. Подателят на писмените бележки не получава в никакъв 

случай копие от отговори, представени от заявителя. 

 

1.3.2.2. Практика 

 

В практиката на Службата за хармонизация във вътрешния 

пазар (тази Служба е известна като OHIM [26] и при действието на 

отменения Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на 

Общността(CTMR) [27] е имало следния случай.  

В Решение по опозиция № 916/2000 г. на Опозиционния 

отдел от 28.04.2000 г. е било прието, че: „Тъй като опонентът не е подал 

отделно искането си, че се позовава на чл. 41 от CTMR (бел. на автора – чл. 

41 от CTMR регламентира тогава подаването на бележките от третите 

лица), Службата не може да счита твърдението, че заявка № 430132 за 

търговска марка на Общността трябва да бъде отказана за регистрация в 

съответствие с чл. 7, §1, буква а) и чл. 7, §1, буква з), CTMR, като бележка в 

съответствие с член 41 от CTMR. 

В съответствие с член 42, § 1 от CTMR, Опозиционният отдел може 

да откаже регистрацията на заявка за търговска марка на Общността само на 

базата на относителните основания за отказ, посочени в чл. 8 от CTMR. 

Следователно тези аргументи не могат да бъдат обсъждани в 

настоящото производство по възражение [28]. 
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Подаденото възражение (или опозиция) е отхвърлено с 

въпросното решение.  

Решението е обжалвано пред Трети апелативен състав на 

Службата.  

Третият Апелативен Състав на Службата се произнася с 

Междувременно решение от 11 юли 2001 г., в което е прието 

следното: „Съставът счита, че думите „отделно подаване“ може 

да не се тълкуват в смисъл, че бележките трябва да бъдат 

представени в отделен документ. Изискването за „отделно 

подаване“ трябва да бъде изпълнено, когато бележките са ясно 

отделими от основанията и аргументите в подкрепа на 

опозицията, въпреки че са включени в един и същи 

документ“  [29]. 

Сега в „Насоките за експертиза на Службата“ се разяснява, че 

„Доколкото опонентът изрично споменава, че желае да направи 

бележки по чл. 45 от EUTMR, те ще бъдат разгледани, дори ако не 

се подадат отделно. Ако обаче в неговото подаване опонентът 

аргументира, че заявката на марка на Европейския съюз би трябвало 

да бъде отказана съгласно членове 5 и 7 от EUTMR, без позоваване 

на съдържанието на чл. 45 от EUTMR, това подаване няма да бъде 

разглеждано като бележки на трети страни съгласно чл. 45 от 

EUTMR“ [30]. 

В практиката на Службата на Европейския съюз за 

интелектуална собственост тази принципна постановка се спазва 

последователно и доста строго: 

Така например в Решение по опозиция №B 2 943 879 на 

Опозиционния отдел от 27.02.2019 г. е прието, че „Отделът по 

опозицията отбелязва, че опонентът не е изрично заявил, че желае своите 

аргументи, направени във връзка с абсолютни основания за отказ да бъдат 

разбрани като бележки на трети страни. За да може Службата да разгледа 

тези аргументи като бележки на трети страни, опонентът трябва ясно да се 

позовава на факта, че желае да подаде бележки на трети страни съгласно чл. 

45 от EUTMR. Опонентът не се позова на този член и при това положение, 

те не могат да бъдат третирани като бележки на трети страни“ [31]. 

Почти аналогични твърдения срещаме в Решение по 

опозиция № B 2 896 838 на Опозиционния отдел от 29.07.2019 г.: 

„Коментарите на опонента относно чл. 7 от EUTMR също не трябва да се 

оценяват като бележки от трети страни по смисъла на чл. 45 от EUTMR. 

Несъмнено, бележки от трети страни могат да бъдат подадени от всеки дори 

опонентът има право да го направи. Трябва обаче ясно да се изрази, че това са 

бележки на трети страни. Ако опонентът просто твърди, че заявеният знак е 
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трябвало да бъде отказан в съответствие с чл. 7 от EUTMR, без да се позовава 

на съдържанието на чл. 45 от EUTMR, този аргумент трябва да се счита, че 

не е бележка от трети страни по смисъла на чл. 45 EUTMR. В настоящия 

случай опонентът просто твърди в обхвата на основанията на възражението, 

за да основе възражението на чл. 7, §1 от EUTMR и че съгласно тази 

разпоредба заявеният знак не отговаря на условията за регистрация, но без 

позоваване на чл. 45 от EUTMR“ [32]. 

Споделяме разсъжденията на Третия Апелативен състав в 

цитираното Междувременно решение от 11 юли 2001 г., относно 

това, че за да са спазени изискванията за „отделно подаване“ на 

бележките на третото лице, не би следвало да е необходимо тези 

бележки да бъдат изложени в отделен документ, извън 

опозиционната жалба (в рамките на опозиционното производство). 

Прекалено строго ни се вижда условието от Насоките за експертиза 

на Службата и спазено в практиката – тези бележки, ако не бъдат 

подадени в отделен документ, за да бъдат разгледани като такива, 

задължително да се съдържа в тях позоваване на чл. 45 от Регламент 

(ЕС) 2017/1001. 

 

2. Предложения 

 

И така, от направения преглед се установи, че на много от 

зададените въпроси са дадени отговори в европейското 

законодателство и насоките за практиката. У нас все още съществува 

празнота и затова правната уредба е необходимо да бъде допълнена, 

а и на места изменена. В тази насока могат да се дадат следните 

предложения: 

1. В ЗМГО е добре да се допълни, че държавният експерт, 

когато разглежда бележките на третите лица, издава нарочен акт – 

може да го наречем „становище“, което съдържа преценката 

„заключението“ на експерта дали бележките са породили съмнения 

относно съществуването, или не на абсолютно основание против 

регистрацията на марката. Това становище се съобщава на 

заявителя. 

2. В ЗМГО е необходимо да се допълни, че становището се 

издава в определен срок. Този срок може да бъде определен 

примерно до 1 месец от получаването на бележките (при 

регламентацията на този срок е подходящо да се съобрази и 

спецификата на работа и натовареността на Българското патентно 

ведомство). 
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3. Необходимо е в чл. 51, ал. 3 от ЗМГО да се направи 

терминологичното уточнение, че: „лицето, подало възражението, 

не става страна в производство по заявката“.  

4. Добре да се помисли за друго наименование, което да 

замести „възражението“ на трети лица в чл. 51 от ЗМГО – например 

с „бележки“. 

5. Би следвало да се поясни в законодателството ни, че след 

публикацията на заявката за марка се разглеждат само бележки, 

които не са били разглеждани преди това [33]. 

6. Необходимо е да се регламентира, че когато държавният 

експерт прецени, че има съмнения за наличието на абсолютно 

основание против регистрацията на марката, заявката се 

преразглежда (извършва се повторна експертиза).  

Интересното е тук, по отношение на възобновяването на 

експертизата, че според чл. 45, § 3 от Регламент (EC) 2017/1001 [34], 

Службата може повторно да извършва проверка на абсолютните 

основания по собствена инициатива по всяко време преди 

регистрацията на марката, когато прецени, че е уместно. В Насоките 

за експертиза на Службата е разяснено, че „Службата също може да 

възобнови проучването на абсолютни основания на всяко друго 

основание и по всяко време преди регистрацията – например, когато 

бележките на третите страни са подадени преди публикацията на 

заявката или когато самата Служба установи, че основанието за отказ 

е пренебрегнато. След публикацията на заявката тази възможност 

трябва да се използва само в ясно очертани случаи“ [35]. 

7. Може да се прецени дали да се препрати изрично към 

уредбата на чл. 47, ал. 2 и 3 от ЗМГО, в случай, че държавният 

експерт след повторната експертиза на заявката за марка констатира, 

че има основания за отказ за регистрация за всички, или част от 

стоките и услугите на заявената марка [36]. Според практиката на 

EUIPO, когато у експерта се породят съмнения относно 

регистрабилността, неговото Съобщение по този въпрос 

(Communication of third-party observations) и Известието за 

основанията за отказ на заявката за марка на Европейския 

съюз(Notice of grounds for refusal of application for a European Union 

Trademark), чрез което е повдигнато възражение или са повдигнати 

възражения срещу регистрация на марката, се издават едновременно 

и изпращат на заявителя [37]. 

8. Необходимо е да се прецизира дали според чл. 50, ал. 2 от 

ЗМГО е достатъчно посочването на материално правните 

основания и мотивите в бележките, за да могат да бъдат те 
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разгледани като такива. Особено в рамките на опозиционното 

производство, ако тези бележки не бъдат представени в отделен 

документ, а изложени в опозиционната жалба, трябва ли да се 

посочва в тях и процесуалноправното основание, за да бъдат 

допуснати до разглеждане. Този въпрос, както се видя по-горе, е 

възникнал в европейската практика, а у нас може да бъде разрешен 

по различен начин – без да се изисква такова посочване на 

процесуалноправната разпоредба. 

 

Заключение 

 

В този доклад бяха разгледани някои особености в етапа 

„участието на третите лица в производството“ по регистрацията на 

марка, според ЗМГО. Беше направен преглед на Европейското 

законодателство и практика, които са относими към темата и би 

следвало да бъдат взети предвид. На тази основа бяха изведени 

някои предложения за допълнение и изменение на българското 

законодателство, с оглед на неговото усъвършенстване, които се 

считат за актуални. Авторът е на мнение, че от гледна точка на 

бизнеса е необходимо да се преодолеят процедурните празноти и 

неясноти и чрез ясни процедурни правила да се даде по-добра 

възможност на страните и участниците в производството по 

регистрация на марките да упражняват надлежно процесуалните си 

права. 

Разбира се, направените предложения трябва да бъдат 

съобразени най-вече с българската специфика, когато се преценява 

тяхната приложимост и полезност.  
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Abstract. The Bulgarian legislation for registration of trademarks is 

constantly changing in view of its improvement. However, these changes do not always 
lead to business facilitation and legal certainty. In the latest law for registration of 
trademarks and geographical indications in Bulgaria there is, with some change from 
the old law, a stage called “objections from third parties” – Art. 51 of the Trademarks 
and Geographical Indications Act (LMGA). This stage needs improvement and 
addition. For this purpose, the paper provides an overview of the European legislation 
and practice, indicating the current procedural decisions to improve and supplement the 
legislation in Bulgaria. Some of the proposals supplement the legislation by seeking 
answers to several main questions – whether the state expert pronounces with a specific 
act, after considering the “objection”, with which act and in what term it is pronounced 
and how the proceedings themselves develop. The proposals to supplement the legislation 
are in the sense of mentioning that the state expert issues an opinion that contains the 
expert’s conclusion on the presence or absence of the absolute ground opposed by the 
third party, that the opinion is issued within a certain period and communicated to the 
applicant that the person who filed the objection does not become a party to the 
proceedings, etc. There are also some more interesting cases from the practice of the 
European Intellectual Property Office in Alicante (EUIPO) regarding the part of the 
production in question. The starting point for making these proposals is for the purpose 
of greater clarity and complementarity of the regulations, which is in the interest of the 
business as a trademark applicant. 

Keywords: trademark registration, third party objections, third party 
remarks, absolute grounds for refusal of  trademark registration, re-examination 
essentialy.  
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Проф. д.п.н. Александра Куманова 

Катедра „Библиотекознание и библиография“,  
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Резюме. Посочени са историографските и библиографски 
свидетелства за научната ефективност на ризоматичния стил. В качеството 
на модели на ризомна методология на информационно моделиране на авто- и 
биобиблиографията са приведени всички 29 енциклопедични издания от 
библиографската и историографската серия „Факлоносци” (към която 
принадлежат Паисиадата (2011), и Ековианата (2017), 
Автобиобиблиографиката (2014-2018) и 15 тома на „Трудовете на 
студентското научно общество при УниБИТ” (цит. по: <sno.unibit.bg>). 
Основанията на библиотечната библиография за ефективността на 
ризоматичния стил са разкрити като свързани с принципа за всеобхватност на 
информационното моделиране. Акцент е поставен върху онтологията на 
боравенето с многообразието от библиографски стилове, вбирани от 
ризоматичния. Обосновани са GAME-PLAY модулациите на ризоматичния 
стил като проява на хуманитарната библиография за историографско 
наблюдаване за справочно-информационни цели в реалната информационна 
среда на менталните реалии на информационно пространство. Тази 
феноменология позволява ризоматичното библиографиране да бъде видяно като 
език – със свой паратаксис и хипотаксис, чието владеене изостря чувството и 
интуицията за откривателство. И лингвистичен, и етичен е контекстът на 
описаната ризоматична библиографска онтология. 

Ключови думи: биобиблиография, автобиобиблиография, 
ризоматично информационно моделиране, морфология. 

 

 Предлаганият на вниманието на научната общност 

доклад хвърля светлина върху един крайно недостатъчно 

осветен вън от библиографските лаборатории въпрос на 

теорията и практиката на информационната грамотност, 

свързан с авто- и биобиблиографирането.  

Оформянето на авто- и биобиблиографски данни съпътства всеки 

научноизследователски текст и е своеобразна визитна картичка на 

автора като квинтесенция на интелектуална собственост. 

mailto:a.kumanova@unibit.bg
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Авто- и биобиблиографският текст са не само вторично-

документални изражения на научноизследователската лаборатория 

на автора.  

Те са modus vivendi на ризомното информационно 

моделиране. 

Тази им особеност поставя на дневен ред въпроса за 

морфологията на библиографския текст. 

Изразявайки се образно, ризоматиката на библиографирането 

прави самото библиографиране пръстов отпечатък (израз: У. Еко) на 

автора в морето от публикации, по който могат да бъдат 

наблюдавани с прост поглед и неговата менталност, и културата му 

на мислене, и знанията му в изследваната област. Това е така, защото 

всяко библиографиране има историографски корен и смисълът му е – да 

се съотнесе с посоките на справочно-информационното коренище на 

връзки между нещата в съответната сфера.  

 

І. Историографски и библиографски свидетелства  

за научната ефективност на ризоматичния стил 

 

Модели на ризомна (лат., фр., англ.: rhizomae – коренище) 

методология на информационно моделиране на авто- и 

биобиблиографията са всички 29 енциклопедични издания от 

библиографската и историографската серия „Факлоносци“ на 

издателството на УниБИТ „За буквите – О писменехь“ (към която 

принадлежи и Паисиадата (2011), и Ековианата (2017), и 

Автобиобиблиографика (2014 – 2018) и др. Изданията и пълните им 

библиографски описания, които са цитирани тук и по-долу, се 

намират на електронната страница на УниБИТ: <sno.unibit.bg>.  

Тази серия е историографска базова лаборатория и за 

„Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ“ (2008 – ), които 

към 2020 г. представляват строга поредица с единна вътрешна 

ризоматична структура от 15 тома,  превърнали се в средоточие на 

3287 публикации на студентите и докторантите на университета и 

други вузове от страната и чужбина (Великобритания, Унгария, 

Русия).  

И двете поредици (библиографската и историографската 

серия „Факлоносци“ и „Трудовете на Студентското научно общество при 

УниБИТ“) от 2005 г. имат единна пълнотекстова вторично-

документална платформа, която се осъществява чрез детайлно 

разработен ризоматичен стил за целите на особено прецизно 

информационно търсене във вид на различни традиционни и 



 
202© 

168 
 

INFORMATION LITERACY AND INTELLECTUAL PROPERTY: 

MODERN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CHALLENGES 

електронни библиотеки: Автобиобиблиографика (автобио-

библиографии на преподаватели, докторанти, студенти на УниБИТ, 

както и на консултанти на университета); Антологика (за 

информационния код на българската литература ІХ-ХХІ в.); 

Арианика (за разпространението по земното кълбо на северния 

соларен култ); Гратулаторика (за публикациите на членовете на 

Студентското научно общество при УниБИТ); Евристиана (за 

научните открития на човечеството на англ., рус. и бълг.); Ековиана 

(биобиблиография на У. Еко в България на ит., англ., рус. и бълг.); 

Етимологика (за езиковото многообразие на библиосферата на 

англ., рус. и бълг.); Нестинариана (за нестинарския феномен като 

проява на соларния култ); Паисиада (за личността и езика на Св. о. 

Паисий Хилендарски); Психологика (за авторите на 

психологически концепции за човека на англ., рус. и бълг.); 

Универсалика (за генезиса на световната универсална 

библиография от ІІІ в. пр. н.е до ХХІ в.); Хуманитариана (за 

авторите на хуманитарни концепции за човечеството на англ., рус. и 

бълг.). 

 

ІІ. Основания на библиотечната библиография  

за вторично-документалната всеобхватност на ризоматичния 

стил 

 

Разработването на този ризоматичен стил през 1980 – 2005 г. 

стъпи върху катализата на тенденциите за моделирането на 

библиотечната (каталожната) библиография, формулирани в 

лабораториите на ИФЛА, които пишещият настоящите редове следи 

внимателно постоянно още от времето преди да стане библиограф 

на националната библиография на България (1980 – 1994). 

Библиографският инструментариум на този стил – 

използваните библиографски източници, прегледани de visu, са и 

сериите на националната библиография, и електронният 

каталог на НБКМ – COBISS/OPAC, и библиографските 

картотеки на различните библиотеки от типа на известните такива 

на: Българския библиографски институт, съхранявана в 

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, и в 

Института за литература при Българската академия на науките.  

Към този стил отвеждат и традициите на световната 

универсална библиография, в лоното на които става съотнасянето на 

множеството n-библиографски стилове, разпространявани на 

планетата с многообразни (регионални, национални...) модификации: 
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– Европейски (Немско-Руски…); 

– Англо-американски (Оксфорд, Харвард…). 

Особеностите на тези стилове – най-общо казано – са във 

външната форма на библиографското описание, в различните места и 

начини (пунктуация) на позициониране на елементите на 

библиографския запис.  

Елементите на библиографския запис в различните 

стилове са принципно константни:  

автор / автори – заглавие / заглавия (подзаглавие / 

подзаглавия) – издателски данни – срв.: WorldCat Identities – 

ориентир, който е водеща индикация за консолидация на стиловете. 

В библиографските работи напоследък се налага 

Ванкувърски издателски стил (Vancouver system или Vancouver 

reference style) – възникнала в Европа, но лансирана като западна 

/американска/ система за цитиране на библиографски записи с 

привеждане на номера – за разлика от другата, също родена в 

Европа, но наречена  Харвардска – с фамилия на автор/година. 

В основата на Ванкувърския издателски стил стои 

ефективна възможност да се правят за справочно-информационни 

цели различни разрези (показалци, индекси, ключове /формални 

хиперпоказалци/, тезауруси /семантични хиперпоказалци/) на 

библиографирания масив, структуриран чрез различни издания, с 

което от библиометричните трасета на информационно моделиране се 

прекрачва в историографските магистрали на хуманитарните 

измерения на информацията. 

Всеки подобен разрез (показалец, индекс, ключ, тезаурус на 

библиографирания масив) е историографски и архивистичен модел 

на отразявания чрез него информационен поток. 

Българският библиографски стил е рожба на 

лабораториите на Българския библиографски институт и е най-

детайлният в света, приближаващ се към „фотографско“ 

изражение на библиографирания документ – ръкописен, 

печатен, електронен, което дължим на линията в 

библиографознанието, принадлежаща на акад. Никола Михов 

– проф. Тодор Боров.  

И библиографската, и историографската серия „Факлоносци“ 

и „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ“ имат за 

образец безпрецедентния за България и с непреходно значение и 

днес образец на международните библиографски и историографски 

изисквания „Годишник на Българския библиографски институт“.  
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Този Годишник през 40-те – 60-те години на ХХ в., е диктувал 

пред международната научна общност тенденциите на 

информационното моделиране в световен мащаб, които особено 

остро се откриват днес  – планетарност, универсалност, 

хуманитаризация.  

 

ІІІ. Онтологията на боравенето с многообразието от 

библиографски стилове  

като методология на ризоматичния стил 

 

Многообразието на библиографските стилове е проява на 

жизненост на библио-инфо-семио-ноосферата, защото тази сфера е 

рожба на плурализма.  

Ризоматичният стил е обърнат към възможностите да бъдат 

интегрирани в единно семиологично историографско цяло всички 

възможни форми (стилове) на информационно моделиране. 

Действащите формати и стандарти на информационно 

моделиране не са препъникамъни, а образи (!!!) на 

информационна решетка [2], съществуваща за да осигури 

извисяването, свободното съотнасяне на плановете и аспектите на 

съзнанието и информационната реалност, антропологично 

обозначавани чрез труда на библиографа във всеки негов единичен 

индивидуален вторично-документален акт.   

Точно поради описаната онтология – планетарност, 

универсалност, хуманитаризация – в методологията на всеки 

аналитико-синтетичен процес на ризоматична обработка на 

информацията в авто- и биобиблиографирането има подчиненост 

на една специална естетика, посочена лаконично и точно във 

формулировката на жанра на творбата за структурата на 

информационния код на цивилизацията „Игра на стъклени перли“.  

Авторът на тази творба – немският и швейцарски писател и 

поет Херман Хесе (1877 – 1962), носител на Нобелова награда за 

цитираната творба – провъзгласява жанра ù… 

Бароковото извайване на формулировката трудно се вписва 

все още и днес в представите на битовистичното съзнание за 

културно-ценностните продукти, каквито от най-висока проба са 

авто- и биобиблиографиите (Подчертаното и сигнифицираното по-

долу – мое. – Бел. А. К.):  

„Опит (1) 

за животопис (2) 

на Magister Ludi <…> заедно с неговите съчинения (3)“. 
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 Камертонът на авто- и биобиблиографирането през ХХІ в. е 

съставен от коинциденцията на трите (1-3) ориентира, проблясващи по 

уникален начин при всеки единичен биобиблиографски акт – метод, фиксиран 

чрез библио-инфо-семио-ноосферичния език на биобиблиографирането:  

1)  опит да се осъществи свързаност със световната 

(международната) универсална библиография;  

2)  животописът на библиографираното лице – този на идеите 

му (най-антропологичното в Homo Sapiens!!!) – да е водещ; 

3)  съчиненията на персоналията да бъдат разкрити по законите, 

които са ги родили на бял свят.        

 

ІV. GAME-PLAY модулации на ризоматичния стил –  

проява на хуманитарната библиография   

 

Според руско-американския философ М. Епштейн (Михаил 

Наумович Эпщейн /М. Epstein, род. 1950/) – професор в 

Университета Емъри (Атланта, САЩ) и професор и ръководител на 

Центъра по хуманитарни новации на Даремския университет 

(Великобритания), авторът на класификацията на игрите на 

Homo Sapiens, напълно обосновано се разграничават игрите, 

имащи две съвършено различни философии: 

1. game (англ.: игра) (шах, карти, футбол, рулетка…), която 

вътрешно е по-организирана от обикновената действителност и 

доминанта в нея имат едновариантните решения и зоните на забрана: 

правилата, каквито – например – са действащите в областта на 

каталожната библиография; 

2. play (англ.: игра) (както играят децата; изкуството… /Ще 

добавя: и науката. – Бел. А. К. – като типична play-модулация/), която не 

е свързана с непроменими условия, правила и прелестта ù е в това, че 

всички ограничения на сериозния живот могат в нея лесно да се 

преодоляват; тук преобладават многовариантните решения и бликащата 

жизненост: правилата на каталожната библиография – например – 

стават инструмент – подобен на музикален (орган!), палитра за 

извайването на свободния танц на всяка индивидуална авто- и 

биобиблиография. 

Модулациите на информационната реалност – като стадии 

на трансформациите на тази реалност – могат обобщено да бъдат 

представени по следния начин: 

- GAME: едновариантните решения и зоните на забрана 

(разпространяват се в реалната информационна среда /англ.: 

information environment/); 
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- PLAY: многовариантните решения и бликащата жизненост 

(принцип на функциониране на идеалното информационно 

пространство /англ.: information space/ – библио-инфо-ноосферата). 

Тези стадии зависят от нашето отношение (!!!) към 

информационната реалност. 

Всяка GAME модулация може да бъде трансформирана в 

PLAY структура и – обратно като инструмент за тези превръщания е 

информационната решетка. Чрез интеракциите (израз: С. Денчев) 

между субектите и обектите на информационната реалност (…, 

информационни фондове, …информационни технологии, …) 

информационната среда (израз: С. Денчев) се разширява, облагородява, 

видоизменя под въздействието на проникващото в нея и 

обновяващото я постоянно трансформиращо се информационно 

пространство като изначална PLAY структура (вж по-долу).  

Именно интеракциите на информационната среда притежават 

феноменологична пропусквателност (!) – те са: Райската врата на библио-

инфо-ноосферата, през която буквално влиза в реалността 

(информационната среда) и се материализира в нея информационното 

пространство. 

Чрез ризоматично моделираната автобиобиблиография 

практически се разгръща свободният танц – полет (PLAY структура) на 

виртуозно овладените правила (GAME модулация): знанието на 

библиотечната библиография. 

Като PLAY структура това знание може да бъде свободно 

възпроизвеждано в многообразни намерения. 

Следа от наблюдаването на трансформатизма на GAME-

PLAY модулациите в автобиобиблиографията е въвеждането – с 

дидактична цел – на библиографски записи, обозначени с буквени 

индекси...  

Тези нови цифрово-буквени позиции пораждат 

архитектонични промени на основния вторично-документален 

корпус, които могат да се проследят – буквално: фотографски – по 

целия масив на съответния труд.  

Следа за наблюдаването на трансформатизма на GAME-PLAY 

модулациите е и следното: полето на традиционната авторска 

отговорност в библиографския запис е възможно да бъде изнесено и 

в издателската зона на записа – например:  

2-е изд., испр.  и доп. / Ред.-сост., примеч. Т. О. Книжник ; 

Междунар. Центр Рерихов. 

Извеждането на авторска отговорност в издателската зона на 

библиографския запис се налага, защото в библиографираното 
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издание се привеждат сведения, които касаят единствено 2. изд. на 

публ. на писмата на Е. И. Рьорих, към които ред.-състав. има 

отношение (към 1. изд. на писмата на Е. И. Рьорих – Т. 2. 1929-1938. 

– Riga, 1940. ред.-състав. на 2. изд. – Москва, 2017. няма никакво 

отношение)… 

За този PLAY наратив повествува записът, носещ структурата 

– като атрибут на информационната среда – на GAME модулацията 

на каталожното библиографско описание.     

Ризоматично моделираните автобиобиблиография и 

биобиблиография изнасят знанието от затворените за широкия свят 

библиотечни лаборатории на каталожната библиография и го прави 

достъпно за приложение от всеки. Това хуманитарно intentio на 

ризоматично моделираните автобиобиблиография и 

биобиблиография е причината такава библиография да се именува 

хуманитарна библиография.    

 

V. Ризоматично наблюдаеми за справочно-информационни 

цели в реалната информационна среда  

ментални реалии на информационно пространство 

 

Електронната ера прави отчетливо наблюдаеми вторично-

документалните творби на авторите (особено във формите на 

пристатийната и прикнижната библиография, които са всекидневни 

свидетелства за уменията на авторите им)... 

Критерий за качественото опериране със структурите на 

библиографската информация е способността да се генерира от 

автора историография по изследвания от него проблем.  

За съжаление научната историография – плод на връзката на 

изследваното с предшестващото знание и очертаване на белите 

полета по изучаваната реалност – се среща крайно рядко в 

издателската, а и в дисертационната продукция. 

В научната литература историографията се определя като 

нишката на свързаност на структурите на библиографската информация – 

Нишката на ариадна...  

Любопитно е да се отбележи, че в Античността точно чрез 

нишката, описвана като траектория на една или друга планета и 

специално – на слънцето (!), – чрез соларната структура на лабиринта 

– графично са представяли космичността на мирозданието.  

Подобна визуализация на трансформацията на 

информационното пространство чрез ризоматизма (дъгата) на 
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библиографията: А през ситото (ретикулата – лат.: reticulum – 

мрежичка, сетчатка) на световната универсална библиография: B.  

Чрез интеракциите (гледищата на теоретици и практици, 

автори и потребители на информация), ризоматично 

(историографски) наблюдаеми за справочно-информационни цели 

в реалната информационна среда в тази среда се спускат, внедряват: 

менталност, императиви, волеви разреди на идеалното 

информационно пространство. 

 

VІ. Ризоматичното библиографиране като език – 

изостряне на чувството и интуицията за откривателство 

(Паратаксис и хипотаксис) 

 

Пространството и времето в процеса на библиографирането не 

са дадености на информационната среда. Те са нашият уникален начин да 

подредим света, моделирайки информационното пространство. 

Библиографът носи усета за свързаност на времената – текущ 

поток и културна, постоянно трансформираща се в настоящето, 

интерактивна вечност.    

Силата на въображението на библиографа – способността му да 

си представя – е това, което превръща библиографирания от него материал 

в справочно-информационно съоръжение на говорещото битие на космоса.  

Библиографът е откривател на връзки между страните и ракурсите 

на библиографираното, които убягват от обикновения поглед, защото 

ризоматичното библиографиране изостря чувството и интуицията за 

откривателство, които движат изследователя в правилната посока на 

неговото изследване.   

Ризоматичният език на бибиблиографирането (самият акт на 

съставянето на библиографското описание на първичен документ) е 

принципно паратаксична структура, но в архитектоничната ù 

композиция, в архитектониката на библиографския труд и в подбора на 

отделните вторично-документални записи и особено в селективните 

библиографски форми, в които се проявява с пълна сила intentio`то на 

библиографа – специалната, препоръчителната, …, но и уникално и 

неизбежно – в биобиблиографирането и автобиобиблиографирането, тази 

(паратаксична) структура – заради библио-инфо-семио-ноосферната 

зависимост на метода на библиографирането от менталността (!!!) и на 

библиографа, и на библиографираната персоналия) (!!!) – се 

трансформира в хипотаксична структура. 

Паратаксисът (от гр. в англ.: parataxis) е съединяване на 

независими прости изречения в сложно изречение. Тук 
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библиографският запис традиционно нарежда или свързва (съчинява) 

елементите на библиографирания документ. Във вторично-

документалната конструкция на библиографското описание няма 

главен и подчинен елемент. Елементите на конструкцията съществуват 

паралелно един с друг, поради което този тип връзка се нарича 

още  координация  (лат.: coordinatio – съответствие, взаимна 

съгласуваност). По аналогия на паратаксичното свързване в 

лингвистиката (езика) на думи в състава на словосъчетания чрез 

съчинителни съюзи (и, а, но, ала, обаче), безсъюзно (чрез изреждане) или 

с комбинация от съюзни и безсъюзни връзки, в библиографията е възприето 

безсъюзно, чрез изреждане на елементите на записа, свързване (наблюдавано добре 

с пунктуационното обозначаване: . –  ; //). 

Хипотаксисът (от гр. в англ.: hypotaxis) е зависимост на едно 

изречение от друго. В конструкцията на изречението или на 

словосъчетанието се включват неравноправни компоненти – единият е 

главен, а другите – негов подчинен. Хипотаксис (хипотактичната връзка) 

на ниво на сложно изречение – между компонентите на сложното изречение 

– се изразява по два начина: чрез съюзи и чрез съюзни думи. При това едно 

от изреченията се схваща като главно, а другото – като негово пояснение.  

В потока на библиографирането и специално – в неговата 

архитектонизация – главното изречение принадлежи на менталността 

на библиографа. Този антропологичен геокосмичен феномен на 

библиографирането винаги ще отличава на порядъци всеки 

уникален библиографски труд от който и да е евентуален машинен 

свод на библиографски записи… 

Главното в библиографирането е менталността, знанията, 

уменията на библиографа, в съответствие с което библиографските 

записи имат функцията на вторично-документални изражения, 

пояснения, доказателства за мисленето на библиографа – проява на PLAY 

модулацията в съществуващото културно информационно 

пространство, но и – генериране на нови трасета в това пространство, 

съществуващо, за да бъде внедрявано в информационната среда. 

хипотаксисът на библиографията я прави хуманитарен феномен – 

хуманитарна библиография [1], която структурира кадастралната 

система от ризоматични връзки на вторично-документалните форми в 

библио-инфо-семио-ноосферата, където световната универсална 

библиография има ролята на носеща конструкция [4]. 
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VІІ. Ризоматичното библиографиране – лингвистичен 

проблем 

(Метатекстологично изследване) 

 

Езикът на ризоматичното библиографиране превръща всеки 

библиографски труд в лингвистичен проблем.  

Структурирането на изложение в библиографския запис 

(Публ.; Библиогр. информ.; Отз.; Рец.) зад косата черта ( / ) или В 

квадратните скоби ([ ]) e метатекстологично изследване, 

осъществявано от библиографа и пропуснато през информационната 

решетка на библиографирането генериране на ново 

информационно пространство [3]. 

Биографичният жанр в библиографията (био- и автобио-, но и всички 

вторично-документални форми, в които има:  

а) биобиблиографски гнезда и  

б) хипотаксична структура на свързване на информационните 

реалии), е аналитико-синтетична работа от особено висок – 

философски – порядък. 

Същността на тази трансформация е морфологична.  

В пораждането в процеса на библиографирането на 

библиографски метатекст (!), който – като най-уплътнен 

вътрешностуктуриран текст на homo sapiens (!) – формира информационното 

пространство на цивилизацията – психоцивилизацията (израз: С. Лем) 

на здравия човек (израз: Н. Яръмов), се структурира библио-инфо-

семио-ноосферата. 

 

VІІІ. Свобода на библиографа в моралната отговорност  

(Геокосмичен процес на ризоматичното библиографиране) 

 

Автобиобиблиографията е инструмент на творческата 

лаборатория на автора.  

Именно този инструмент ви позволява да създавате не за да 

притежавате, а за да отдавате. 

Когато биобиблиографирате, вие създавате вторично-документален 

портрет на своята менталност като геокосмичен феномен. 

Когато автобиобиблиографирате, вие творите вторично-

документален автопортрет...  

В открит диалог с библиографа безпрепятствено оживяват 

изчезнали и бъдещи светове.  

На него му кимат – без посредници (от съответни извори) – 

Сократ и Платон.  
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Кант и Хегел му задават (от документални изражения) въпроси.  

Зенон и Данте чертаят пред погледа му модели на 

архитектоники...   

Библиографът е свободен в моралната отговорност на съвестта си.  

Сътвореното от библиографа е опит – осъзнаване на идеята за 

възможното по-съвършеното, откриващо се единствено и безкрайно в 

процеса на ризоматичното библиографиране. 

Библиографът е чужд на идеята да натрупва 

библиографираното за себе си. 

Той е воден от мисията да отдава плода на своето знание – подобно 

на светлината в космоса, разпръсквана за цялото мироздание. 

Библиографирането извисява библиографа на сцената на 

библио-инфo-семио-ноосферата. 

Бидейки в жив диалог с библиографираното, библиографът се 

извисява на тази сцена (израз: У. Шекспир) в особен – поетичен (израз: Д. 

С. Лихачов) – танц (израз: Ф. М. Достоевски) със създаваното от него 

библиографско творение.  

И подобно на Светия Дух между тях – библиографа и 

библиографията – е любовта: „Всеки танц е обяснение в любов.” – Ф. М. 

Достоевски. 

От библиографските творения ни гледа онтологията на 

живата ризоматична невронна структура [5] на говорещото битие на 

мирозданието – менталността на homo sapiens.  

Онтологичните въпроси на библиографирането като 

ризоматична невронна структура [6] са свързани с неговата 

семантика, имаща изцяло ментално – идващо от библиографа – 

естество, което с особена сила се откроява в епохата на ускорено 

технологизиране. 

За технологичните въпроси информационното моделиране, 

свързани с невронните модели, копиращи мисленето на човека – са 

от значение приносите на Edward  Vick  Solutions – фирма за 

преводачески технологии, основана през 1991 г. от Едуард Вик 

(Edward R. Vick, 1958- ) – роден в Канада, английски предприемач с 

любов към чуждите езици и култури, който създава фирмата за 

преводи във финансовата област в Германия... Фондацията му 

спонсорира най-големите български литературни награди. 

Всяка микроструктура на информационната решетка на 

ризоматичното библиографирането е резонанс на макрокосмоса на библио-

инфо-семио-ноосферата. 
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Abstract. Are indicated the historiographic and bibliographic demonstrations 
of the scientific effectiveness of the rhizomatic mode. As models of the rhizomatic 
methodology of the information modeling of the auto- and biobibliography are produced 
all 29 encyclopaedic editions of the bibliographic and historiographic series Torchbearers 
(to which belong Paisiyada (2011) and Ecoviana (2017). The autobiobibliographies 
(2014-2018) and 15 voluems of the Proceedings of the Student Scientific Society of 
ULSIT (<sno.unibit.bg>). The grounds of the library bibliography for the effectiveness 
of the rhizomatic mode are revealed as related to the principle of comprehensiveness of 
the information modeling. The stress is putted on the ontology of handling with the 
variety of bibliographic modes encompassed by the rhizomatic one. Are 
substantiated GAME-PLAY modulations of the rhizomatic mode as a manifestation 
of the humanitarian bibliography for historiographic observation of the reference-
information goals in the real information environment of the mental realities of the 
information space. This phenomenology allows the rhizomatic bibliography to be treated 
as a language – with its parataxis and hypotaxis which mastering intensifies the sense 
and intuition for invention. The context of the described rhizomatic bibliographic 
ontology is linguistic and ethical at the same time. 

Keywords: biobibliography, autobiobibliography, rhizomatic information mo
deling, morphology. 
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Резюме. В днешно време при навлизането и използването на нови 
технологии и бурното развитие на социалния и икономически живот е много 
важно да се знае кога физическите лица могат да откажат да предоставят 
личните си данни за обработка и кога няма да е нужно да дадат съгласие за 
тяхното обработване. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защита на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни е един от основните законодателни актове на Съюза и определя 
правната рамка, която трябва да спазват всички страни членки, като дава 
право и на законодателна инициатива на държавите членки във връзка със 
специфичните различия между тях. Трябва да се има предвид, че Регламент 
(ЕС) 2016/679 не разглежда защитата на личните данни в домакинствата 
и личния живот на физическото лице. 

Ключови думи: лични данни, Регламент (ЕС) 2016/679, физическо 
лице. 

 
Целта на Директивата 95/46/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета е да се регламентират основните права, свободи и 

задължения на физическите лица по отношение на дейностите по 

обработване и събиране на данни и да се осигури свободното 

движение и прехвърляне на лични данни между държавите 

членки [1]. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, параграф 4, 

обработването на лични данни следва да е предназначено да 

изпълнява подходяща функция на човечеството при изпълнение на 

обществените, социалните и икономически дейности на обществото 

и държавата, а не да задоволява нуждите на определени бизнес среди. 

Правото на защита на личните данни не е абсолютно право, а се 

разглежда във връзка с обществените дейности на личността и 

заобикалящата я околна среда. Не може да се нарушават основни 

човешки ценности и да се забранява, препоръчва или разгласява 

информация за личния и семейния живот, дома и комуникациите, 

защитата на личните данни, свободата на мисълта, съвестта и 

религията, свободата на изразяване на мнение и свободата на 

информацията, свободата на стопанската инициатива, правото на 
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ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен 

процес, както и културното, религиозното и езиковото 

многообразие. Не трябва да се толерират или пренебрегват основни 

човешки права, например годишните филмови награди „Оскар“, не 

е тайна за никого, че преди 2 – 3 години основните претенденти бяха 

от африканската раса, докато през останалите години са от 

европейската раса. Не може да се и не бива да се толерират отделни 

човешки индивиди заради сексуалната си ориентация, религиозни 

убеждения, политически възгледи и други. 

Правото на Съюза предвижда националните органи в 

държавите членки да си сътрудничат и обменят лични данни. 

Голямото увеличение на трансграничните потоци от лични данни и 

движение на физически и юридически лица, които изповядват 

различни ценности, доведе до състояние различните държави да 

изпълняват своите задължения или да изпълняват задачи от името на 

орган на друга държава членка. 

Бързото технологично развитие и глобализацията създадоха 

нови предизвикателства пред защитата на личните данни. 

Значително нарасна мащабът на обмена и събирането на лични 

данни. Технологиите позволяват и на частните дружества, и на 

публичните органи да използват лични данни в безпрецедентни 

мащаби, за да упражняват дейността си. Понятието за оптималност 

CGC може да има различен контекст в биологията, биохимията и 

молекулярната механика, математиката и биоинформатиката. Както 

се вижда от гледна точка на еволюционното развитие на видовете, 

оптимален е кодът, който не е абсолютно устойчиви мутации. От 

математическа гледна точка минималният брой мутации, т.е. 

грешката означава минимизиране на ефектите от грешки, което е 

проблем за оптимизацията [2]. Последното е необходимо, за да се 

подобри времето за решаване на проблема чрез съвременните 

изчислителни ресурси [3]. По-малкото позволено пространство 

създава затруднения при направата на конформациите, но 

постигнатите форми са по-компактни и с по-ниска енергия. Повече 

пространство предизвиква създаването на много безполезни 

случайни конформации и повече изчислително време е необходимо, 

за да се намери най-добрата конформация и да се направи същото 

още веднъж в този случаен процес, за да има по-голяма вероятност 

той да е най-добрият [4]. Физическите лица все по-често оставят 

лична информация, която е публично достъпна и в световен 

мащаб [5]. Това доведе и до голяма злоупотреба с лични данни на 

физическите лица, а дори и на юридическите лица. По-голямата по 
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обем информация на лични данни, с която разполагат държавата и 

юридическите лица, предполага да се разглежда и въпросът със 

защитата им и ограничаване на достъп до тях от некоректни 

ползватели.  

Тези промени изискват интензивна и по-съгласувана 

нормативна уредба за защита на информацията в Съюза, подкрепена 

от силно правоприлагане, което да доведе до използването на 

сигурна цифровата икономика и да се развива на вътрешния пазар. 

Физическите и юридическите лица трябва да могат да имат контрол 

върху собствените си лични данни. Правната и практическата 

сигурност за физическите лица и публичните органи следва да бъдат 

осигурени и засилени. 

За да се гарантира последователно и високо ниво на защита на 

физическите лица, както и за да се премахнат препятствията пред 

движението на лични данни в Съюза, нивото на защита на правата и 

свободите на физическите лица във връзка с обработването на 

такива данни следва да бъде равностойно във всички държави 

членки [6]. От тук трябва да направим извода, че е необходимо да се 

гарантира еднаквото прилагане в рамките на Съюза за защита на 

основните права и свободи на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни. Във връзка с обработването на 

лични данни е необходимо да се спазва законовото задължение, за 

изпълнение на задачи от обществен интерес или при упражняване 

на официалните правомощия, предоставени на администратора на 

лични данни, който е в трудово или облигационно отношение с 

правоприемника на данните, на държавите членки следва да се 

позволи да запазят или да въведат национални разпоредби, които да 

уточняват по-нататък реда за прилагане на правилата на Регламент 

(ЕС) 2016/679. В този смисъл Регламент (ЕС) 2016/679 не изключва 

право на държавите членки да определят условия за специални 

случаи на обработване на данните, включително по-точно 

определяне на условията, при които обработването на лични данни 

е законосъобразно. 

Ефективната защита на личните данни в рамките на Съюза 

изисква засилване мерките и подробно описание на правата на 

физическите лица, но не се отнася за юридическите лица, на данните 

и задълженията на онези, които обработват и дефинират 

обработването на личните данни, както и равносилни правомощия 

за наблюдение и гарантиране на спазването на правилата за защита 

на личните данни и равностойни санкции за нарушенията в 

държавите членки. 
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Регламент (ЕС) 2016/679 не се прилага за въпросите на 

защитата на основните права и свободи или на свободното движение 

на лични данни, свързани с дейности, които са извън приложното 

поле на правото на Съюза, например дейности в областта на 

националната сигурност [7]. Трябва да се има предвид, че Регламент 

(ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета [8] се отнася 

за обработването на лични данни от институциите, органите, 

службите и агенциите на Съюза.  

Регламент (ЕС) 2016/679 не се прилага за обработването на 

лични данни от физическо лице в областта на личния му живот или 

на домакинството му, която следователно няма връзка с обществена 

или търговска дейност. Личният му живот или на домакинството му 

биха могли да се отнасят за воденето на кореспонденция и 

поддържането на телефонни указатели или участието в социални 

мрежи и онлайн дейности, отнасящи се за личния му статус, връзки 

и други. Регламентът обаче се прилага за администратори или 

обработващи лични данни, които осигуряват средствата за 

обработване на лични данни при такива отнасящи се за личния му 

живот или за домакинството му (например за фейсбук групи). 

Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, 

разследването, разкриването или наказателното преследване на 

престъпления или изпълнението на наложените наказания, 

включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и 

тяхното предотвратяване, както и свободното движение на такива 

данни, са предмет на специален правен инструмент на Съюза [9].  

На  20  март 2020 г. Европейският комитет по защита на 

данните (ЕКЗД) публикува изявление относно защитата на личните 

данни при обработването им в условията на пандемията от COVID-

19. В изявлението се подчертава, че борбата срещу заразните болести 

е в интерес на цялото човечество и е първостепенна цел на всички 

държави. Мерките срещу пандемията от COVID-19 следва да бъдат 

подкрепени по най-добрия възможен начин с използването на 

всички налични достижения в различните сфери на съвременния 

живот [10]. Спешността е правно условие, което може да легитимира 

ограниченията на свободите, при условие че те са пропорционални 

и ограничени в рамките на извънредния период. ОРЗД позволява на 

компетентните здравни органи и работодателите да обработват 

лични данни в контекста на епидемия в съответствие с националното 

законодателство и в условията, определени там. Например, когато 

обработването е необходимо поради причини от съществен 
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обществен интерес в областта на общественото здраве. При тези 

обстоятелства не е необходимо да се разчита на съгласието на 

отделните лица [11]. В изявлението е посочено, че компетентните 

органи могат да обработват и събират лични данни на физическите 

лица с цел предотвратяването на разпространението на заразата. В 

България се прие Закон за извънредното положение, в който 

изрично е записано, че физически лица, които се прибират от 

страни, където има силно разпространена пандемия от COVID-19, 

трябва да останат под карантина. В тази връзка ЕКЗД изразява 

становище, че използването на данни за местонахождението на 

мобилни устройства като възможен начин за наблюдение, 

ограничаване или смекчаване на разпространението на COVID-19 е 

възможно. Но на първо място, публичните органи следва да се 

стремят да обработват данните за местонахождението на 

физическите лица по анонимизиран начин (т.е. данни, обобщени по 

такъв начин, че субектите на данни да не могат да бъдат повторно 

идентифицирани), който дава възможност да се използват данните 

за изготвяне на доклади относно концентрацията, струпването на 

мобилни устройства на определени индивиди на определено място 

(„картографиране“). При невъзможност да се обработват само 

анонимни данни, Директивата за правото на неприкосновеност на 

личния живот и електронните комуникации дава възможност на 

държавите членки да въведат законодателни мерки, гарантиращи 

обществената сигурност [12]. Трябва да се има предвид, че 

работодателите следва да информират служителите си за случаите на 

зараза с COVID-19 на персонала, доставчици, клиенти и други 

контрагенти на предприятието и да предприемат защитни мерки за 

работниците и служителите си, но не следва да предоставят повече 

информация от необходимото. В случаите, когато е необходимо да 

се обяви името на заразения с вируса работник или служител, с цел 

защита на останалия персонал или контрагентите на предприятието, 

той трябва да бъде информиран предварително и личното му 

достойнство и добро име трябва да бъдат защитени. Не бива да се 

злоупотребява с тази информация и работникът или служителят да 

се третират по начин, уронващ авторитета му. Тези правила са 

одобрени от ЕКЗД и се подкрепят и от Комисията за защита на 

личните данни (КЗЛД) в България. Това са принципи за 

специфични данни, каквито са здравните, които се отнасят до 

пандемия, и не може да се търси съгласието на работника и 

служителя, защото са застрашени здравето и животът на цялото 
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общество, т.е. използването на личните данни на персонала е 

законосъобразно и не противоречи на Регламент (ЕС) 2016/679. 

Обработването на лични данни от администратори на лични 

данни, както в публичната, така и в частната сфера 

е  законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, 

изчерпателно изброени в  чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 

2016/679: [13] 

a)  субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните 

му данни за една или повече конкретни цели; 

б)  обработването е необходимо за изпълнението на договор, по 

който субектът на данните е страна, или за предприемане на 

стъпки по искане на субекта на данните преди сключването 

на договор; 

в)  обработването е необходимо за спазването на законово 

задължение, което се прилага спрямо администратора; 

г)  обработването е необходимо, за да бъдат защитени 

жизненоважните интереси на субекта на данните или на 

друго физическо лице; 

д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от 

обществен интерес или при упражняването на официални 

правомощия, които са предоставени на администратора; 

е)  обработването е необходимо за целите на легитимните 

интереси на администратора или на трета страна, освен 

когато пред такива интереси преимущество имат интересите 

или основните права и свободи на субекта на данните, които 

изискват защита на личните данни, по-специално когато 

субектът на данните е дете. 

В член 9 параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679  е записано: 

забранява се обработването на лични данни, разкриващи расов или 

етнически произход, политически възгледи, религиозни или 

философски убеждения или членство в синдикални организации, 

както и обработването на генетични данни, биометрични данни за 

целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни 

за здравословното състояние или данни за сексуалния живот, или 

сексуалната ориентация на физическото лице. Тези права не се 

прилагат изрично и безусловни във всички случаи и ситуации [14]. 

Параграф 1 не се прилага, ако е налице едно от следните условия:  

a) субектът на данни е дал своето изрично съгласие за 

обработването на тези лични данни за една или повече 

конкретни цели, освен когато в правото на Съюза или 

правото на държава членка се предвижда, че посочената в 



 
202© 

187 

 

ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ & ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:                          
МОДЕРНИ НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

параграф 1 забрана не може да бъде отменена от субекта на 

данни;  

б) обработването е необходимо за целите на изпълнението на 

задълженията и упражняването на специалните права на 

администратора или на субекта на данните по силата на 

трудовото право и правото в областта на социалната 

сигурност и социалната закрила, дотолкова, доколкото това 

е разрешено от правото на Съюза или правото на държава 

членка, или съгласно колективна договореност в 

съответствие с правото на държава членка, в което се 

предвиждат подходящи гаранции за основните права и 

интересите на субекта на данните;  

в) обработването е необходимо, за да бъдат защитени 

жизненоважните интереси на субекта на данните или на 

друго физическо лице, когато субектът на данните е 

физически или юридически неспособен да даде своето 

съгласие;  

г) обработването се извършва при подходящи гаранции в хода 

на законните дейности на фондация, сдружение или друга 

структура с нестопанска цел, с политическа, философска, 

религиозна или синдикална цел, при условие че 

обработването е свързано единствено с членовете или 

бившите членове на тази структура или с лица, които 

поддържат редовни контакти с нея във връзка с нейните 

цели, и че личните данни не се разкриват без съгласието на 

субектите на данните;  

д) обработването е свързано с лични данни, които явно са 

направени обществено достояние от субекта на данните;  

е)  обработването е необходимо с цел установяване, 

упражняване или защита на правни претенции или винаги, 

когато съдилищата действат в качеството си на 

правораздаващи органи;  

ж)  обработването е необходимо по причини от важен 

обществен интерес на основание правото на Съюза или 

правото на държава членка, което е пропорционално на 

преследваната цел, зачита същността на правото на защита 

на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за 

защита на основните права и интересите на субекта на 

данните;  

з)  обработването е необходимо за целите на превантивната 

или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността 
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на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на 

здравни или социални грижи или лечение, или за целите 

на управлението на услугите и системите за здравеопазване 

или социални грижи въз основа на правото на Съюза или 

правото на държава членка или съгласно договор с 

медицинско лице и при условията и гаранциите, посочени 

в параграф 3;  

и) обработването е необходимо от съображения от обществен 

интерес в областта на общественото здраве, като защитата 

срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или 

осигуряването на високи стандарти за качество и 

безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти 

или медицинските изделия, въз основа на правото на 

Съюза или правото на държава членка, в което са 

предвидени подходящи и конкретни мерки за гарантиране 

на правата и свободите на субекта на данните, по-

специално опазването на професионална тайна;  

й) обработването е необходимо за целите на архивирането в 

обществен интерес за научни или исторически изследвания 

или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, на 

основание правото на Съюза или правото на държава 

членка, което е пропорционално на преследваната цел; 

зачита същността на правото на защита на данните и 

предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на 

основните права и интересите на субекта на данните. 

Във връзка с горепосочените членове на регламента ясно се 

вижда, че администраторът на лични данни не следва да иска 

съгласие от лицето за обработване на личните му данни при 

посочените случаи:  

a) личните данни се събират във връзка с трудовото 

правоотношение на физическото лице, например когато 

кандидатствате за работа и Ви одобрят трябва да Ви се 

състави трудов договор, съгласно Кодекса на труда [15], 

чиято форма и съдържание е определено в чл. 61 – 74. По 

силата на същия нормативен акт трябва да се издаде трудова 

книжка, ако лицето не разполага с такава. В чл. 349 е 

описано какви данни трябва да съдържа трудовата книжка, 

за да се счита за действителна, например име, място и дата 

на раждане, ЕГН и много други. За всички тези данни не се 

изисква изрично съгласие на физическото лице, защото 

данните се събират, съгласно задължение по силата на 
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закон. В тези случаи работникът или служителят няма 

истински свободен избор и не е в състояние да откаже или 

да оттегли съгласието си, без това да доведе до 

неблагоприятни последици за него, поради очевидната 

неравнопоставеност между двете страни [16]. Но ако 

администраторът поиска информация за политически 

убеждения, религия, сексуална ориентация и други, ще 

трябва да има съгласие на лицето и да се замисли при 

оттегляне на съгласие какви биха били последствията за 

него. 

б) администраторът е държавен или общински орган и събира 

личните данни за извършването на различни 

административни услуги на физическите лица. В този 

случай даването на съгласие е ненужно. 

в) администраторът на лични данни събира тези данни по 

силата на закон. Могат да се дадат и много примери, в които 

възниква задължение по силата на закон – Закон за 

счетоводството, Закона за данък добавена стойност, Закон 

за местните данъци и такси и други. В този случай 

администраторът и физическото лице нямат право на 

избор. Търсенето на съгласие на субекта на личните данни 

няма да е дадено доброволно, следователно не е валидно. 

Но когато отивате в библиотеката и искате да изтеглите 

съдържанието на дадена книга, тогава трябва да се има 

предвид Закона за авторското право и ако Вие не сте си 

заплатили таксата на библиотеката, не може да използвате 

произведението на автора, защото библиотеката е закупила 

това произведение. Както отбелязва Тренчева, в статията се 

обсъждат алтернативите за библиотеките, като се използва 

DRM като инструмент за политиката за авторско право на 

библиотеката и основните документи, които представят 

позицията на библиотечните организации по отношение 

на информационното законодателство [17]. 

г)  личните данни се използват за сключването на договор, по 

която физическото лице е страна. В този случай е 

достатъчна волята на страните да започнат договорни 

отношения и за тази цел е необходимо да се попълнят 

определен набор от данни. Но, ако данните се използват за 

други отношения, например за реклама, то трябва да имаме 

съгласие на страната за използването им за тази цел. 
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д)  личните данни се прехвърлят от един администратор на 

друг в резултат на прехвърляне на вземания (цесия) – 

съществува законово задължение,  съгласно чл. 99, ал. 3 от 

Закона за задълженията и договорите. При прехвърляне на 

задължение към нов кредитор, предишният трябва да 

предостави документите, доказващи това задължение. 

Физическото лице не може да има претенции и основание 

за оттегляне на съгласие. Предишният кредитор има 

задължение да го информира за новата ситуация [18, 19]. 

е) администраторът предава личните данни на обработващ 

личните данни – физическо или юридическо лице. 

Пример за обработващ личните данни е счетоводна къща, 

IT специалист и други. 

ж)  администраторът обработва специални категории 

(чувствителни) лични данни, например здравословни, 

биометрични и други. Законосъобразно е когато тези 

лични данни се използват с цел превенция, например за 

лечение на пациент и определяне на диагнозата му, за 

установяване на здравословното състояние на работника и 

служителя във връзка с трудовата медицина, осигуряването 

на здравни и социални грижи и други. Много е важно в 

такива случаи да се определи колкото е възможно по-бързо 

състоянието на физическото лице. Според Тренчев, това 

често включва поредица от изчислителни процедури, всяка 

от които може да бъде сравнително проста в изолация. 

Изчислението може да се наложи да се повтори милиони 

пъти, следователно е важно, че това се постига бързо и 

точно [20]. 

В заключение може да обобщим, че защитата на личните 

данни не е абсолютно право на физическите лица, а е създадена за 

да не се нарушават основни права и свободи на гражданите на Съюза 

при гарантиране свободното придвижване на тези данни [21]. Целта 

е да се защити интересът на обществото при изпълнение на 

социални, икономически и други функции в Общността. 

Разгледаните примери показаха, че физическите лица не могат да 

отказват съгласие за обработка на личните данни, особено ако това е 

свързано със законодателен акт.  
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Abstract. Nowadays, with the introduction and use of new technologies and 
the rapid development of social and economic life, it is very important to know when 
individuals may refuse to provide their personal data for processing and when they will 
not need to consent to their processing. Regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and of the Council of 26 April 2016 on the protection of individuals with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data is one 
of the main acts of the Union and lays down the legal framework, which should be 
respected by all the old Member States, also giving Member States a legislative initiative 
on the specific differences between them. It should be borne in mind that Regulation 
(EU) 2016/679 does not address the protection of personal data in households and 
the privacy of the individual.  
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Резюме. Съгласно Регламент 2016/679 (GDPR) съгласието е едно 
от възможните правни основания за обработване на лични данни. Съгласието е 
поставено на първо място сред условията, позволяващи обработването на лични 
данни. Настоящото изложение има за цел да анализира същността на 
съгласието като основание за обработването на лични данни. Изследването 
проследява появата на съгласието като основание за обработване в исторически 
план – включването му в национални актове за защита на личните данни и 
актове на правото на ЕС. Изследвани са въпросите: Какви особености разкрива 
съгласието и какви изисквания трябва да са спазени, за да бъде валидно 
съгласието съгласно GDPR? Ползва ли се съгласието с някакво йерархическо 
предимство спрямо останалите правни основания за обработването на лични 
данни? Има ли случаи, в които съгласието не е подходящо правно основание и 
защо? Какви възможности дава съгласието за преодоляване на някои от 
изричните забрани на GDPR – напр. при автоматизираното вземане на 
индивидуални решения или при трансфер на лични данни в трети държави 
извън Европейския съюз? Какво са възможностите на съгласието съгласно 
българските национални правила, регламентирани в Закона за защита на 
личните данни? Настоящото изложение дава отговор на поставените въпроси 
в светлината на европейската и национална практика по прилагане на 
правилата за защита на личните данни, включително чрез анализ на 
практиката на националния надзорен орган по защита на данните – 
Комисията за защита на личните данни.  

Ключови думи: съгласие, защита на личните данни, правно 
основание, обработване, Регламент 2016/679 (GDPR), Закон за защита на 
личните данни (ЗЗЛД). 

 
Въведение 

 

Принципът на законосъобразност на обработването на 

лични данни, закрепен в чл. 5, пар. 1, б. „а“, предл. първо от 

Регламент 2016/679 (GDPR/ Регламента) [1] предполага личните 

данни да се обработват при спазване на правилата за защита на 

личните данни и при спазване на специалните нормативни 

изисквания, приложими към дейността на съответния 
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администратор (напр. ако обработването се извършва от търговско 

дружество за данъчно-счетоводни цели – при спазване на 

данъчните и счетоводните закони; ако обработването се извършва 

от работодател във връзка с пенсионни, здравни и социално-

осигурителни цели – при спазване на приложимите към неговата 

дейност правила на трудовото и осигурителното законодателство и 

т.н.)32. Еманация на принципа на законосъобразност на 

обработването е изискването личните данни да се обработват само 

при наличието на т.нар. „правно основание“ за обработването – 

условие, уредено в правилата за защита на личните данни, при 

наличието на което обработването е допустимо с оглед постигането 

на определена цел. GDPR урежда съгласието като едно от 

възможните правни основания за обработване на лични данни. 

Нещо повече, съгласието е поставено на първо място сред 

условията, позволяващи обработването на лични данни (вж. чл. 6, 

пар. 1, б „а“ и чл. 9, пар. 2, б. „а“ от GDPR). Настоящото изложение 

има за цел да анализира същността на съгласието като основание за 

обработване на лични данни – появата му в исторически план, 

особеностите и изискванията за неговата валидност, мястото му сред 

останалите правни основания за обработване, възможностите и 

ограниченията на съгласието в светлината на действащата 

нормативна уредба и европейската и национална практика по 

прилагане на правилата за защита на личните данни, включително 

практиката на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). 

 

1. Появата на съгласието като основание за обработване  

на лични данни в исторически план 

 

В исторически план едно от първите национални 

законодателства, въвеждащо съгласието като основание за 

обработване на лични данни, е това на Германия. В приетия през 

1977 г. Закон за защита срещу злоупотребата с лични данни при 

обработка на данни (ЗЗЗЛДОД) (Gesetz zum Schutz vor Mißbrauch 

personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung) изрично е 

предвидено, че обработването на лични данни е забранено, освен 

ако (i) не е разрешено от ЗЗЗЛДОД или друг закон или (ii) не се 

основава на съгласието на лицето, за което се отнасят данните. 

Както проф. Глория Гонзалес Фустер посочва, голямата роля на 

съгласието, която му се предоставя за преодоляване на посочените 

                                                            
32 Вж. в този смисъл и Тошкова‐Николова, Д., Фети, Н. Защита на личните данни. 
София, ИК „Труд и право“, 2019, с. 90 [2]. 
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нормативни забрани, е една от ключовите особености на 

ЗЗЗЛДОД [3]. Приетият през 1978 г. във Франция Закон за 

компютрите, файловете и свободите (Loi relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés du 6 Janvier 1978) въвежда принципна забрана 

за автоматизираната обработка на данни, които могат да разкрият 

информация за раса, политически, философски или религиозни 

мнения или членството в синдикални организации, като едно от 

изключенията за преодоляването ѝ е съгласието на засегнатото 

физическо лице [3]. Така съгласието като основание за обработване 

бива закрепено още в първите национални актове на държавите 

членки на ЕС, посветени на защитата на личните данни. 

На ниво Европейски съюз (ЕС) съгласието неизменно 

присъства в правните актове за защита на личните данни като 

правно основание за обработване. То е уредено още в Директива 

95/46 (чл. 7, б. „а“ от Директивата) [4] – първия правен акт на ЕС, 

регламентиращ на общностно ниво защитата на личните данни. 

По-късно, в Хартата на основните права на Европейския съюз, 

прогласена на 7 декември 2000 г. [5], съгласието изрично е 

предвидено като възможно правно основание за обработването на 

лични данни (чл. 8, пар. 2). В действащия GDPR съгласието отново 

присъства и то на първо място сред възможните правни основания 

(чл. 6, пар. 1, б. „а“). Аналогично съгласието присъства и в актовете, 

регулиращи защитата физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни от институциите, органите, 

службите и агенциите на ЕС (чл. 5, пар. 1, б. „г“ от действащия 

Регламент (ЕС) 2018/1725 [6] и чл. 5, пар. 1, б. „г“ от предхождащия 

го и вече отменен Регламент (ЕО) № 45/2001 [7]). Съгласието 

присъства и в Директива 2002/58 [8], посветена на правото на 

неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации – 

напр. конфиденциалността на съобщенията, по-специално 

забраната за слушане, записване, съхранение и други видове 

подслушване или наблюдение на съобщения и свързаните данни за 

трафика от лица, различни от потребители, може да се преодолее 

със съгласието на заинтересованите потребители (чл. 5, пар. 1); 

съгласието е възможно основание за обработка на данни за трафик 

(чл. 6, пар. 3 и 4 вр. пар. 1) и за обработване на данни за 

местонахождение, различни от данните за трафик (чл. 9). 

В България още първата редакция на приетия през 2002 г. 

Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) [9] уреждаше съгласието 

като едно от възможните правни основания (чл. 18, т. 2), а чл. 19 

предвиждаше, че администраторът „обработва личните данни на 
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физическото лице с негово съгласие освен с изключенията, предвидени в закон“. 

Чл. 20, ал. 2 регламентираше в кои случаи не се изисква съгласие – 

ако обработването: (i) се отнася до лични данни, събрани и 

обработвани по силата на задължение по закон; (ii) се извършва 

само за нуждите на научни изследвания или на статистиката и 

данните са анонимни; (iii) е във връзка със защитата на живота или 

здравето на съответното физическо лице или на друго лице, както 

и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или 

съществуват законни пречки за това. Обработването на 

„чувствителни“ лични данни според редакцията на ЗЗЛД от 2002 г. 

можеше да се осъществява само с изрично писмено съгласие, като 

такова не се изискваше в някои изчерпателно уредени хипотези 

(чл. 21, ал. 1 и ал. 2). Отделно редакцията на ЗЗЛД от 2002 г. 

вменяваше на КЗЛД задължение да води регистър за 

администраторите на лични данни и за водените от тях регистри, 

като в този регистър на КЗЛД се вписваха администраторите на 

лични данни и видът на личните данни, законовото основание, 

целите и начинът за тяхното обработване, изискването на съгласие 

на физическото лице, както и актът, в който е определен редът за 

водене на регистъра с лични данни (чл. 14, ал. 1 и ал. 2). Анализът 

на горните разпоредби показва, че българският законодател е 

отдавал по-съществено значение на съгласието, използвайки 

конструкцията „обработването е допустимо със съгласие или по изключение – 

на друго основание“. Този законодателен подход може би в известна 

степен обяснява и защо съгласието добива такава популярност сред 

гражданите и администраторите. Съгласието неизменно присъства 

в българския ЗЗЛД във всички негови последващи изменения до 

отмяната на правните основания от 2019 г., наложена с приемането 

на GDPR. С приемането на GDPR към съгласието се въвеждат 

определени специфични изисквания, разгледани по-долу. 

 

2. Особености и изисквания за валидност  

на съгласието съгласно GDPR 

 

Съгласието е дефинирано от GDPR като „всяко свободно изразено, 

конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на 

данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което 

изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени“ 

(чл. 4, т. 11). От тази дефиниция могат да се извлекат най-важните 

характеристики на съгласието, а именно (i) волеизявление, т.е. израз 

на волята на субекта на данните, който може да се даде чрез 
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изявление или действие и с което същият се съгласява с 

обработването на неговите лични данни; това волеизявление трябва 

да бъде (ii) свободно, (iii) конкретно, (iv) информирано и (iv) 

недвусмислено. В допълнение, чл. 7 от Регламента, озаглавен 

„Условия за даване на съгласие“, формулира допълнителни изисквания 

относно съгласието, както следва: (v) тежестта на администратора да 

докаже факта на получаването му; (vi) особености при получаването 

на съгласие чрез писмена декларация; (vii) оттегляемостта на 

съгласието и последиците от това. Чл. 8 от Регламента и чл. 25в от 

българския ЗЗЛД дефинират специфични критерии за валидността 

на съгласието, получено от деца. Всички тези особености за 

изследвани по-долу. 

 

А) Свободно 

Изискването съгласието да е свободно означава, че същото 

следва да е дадено изцяло доброволно, да е израз на действителната 

воля и желания на субекта на данните. Същото не следва да е дадено 

под натиск, оказан от страна на администратора, или под страх от 

неблагоприятни последици за субекта, ако същият откаже да даде 

съгласие или впоследствие го оттегли. Класически пример за 

несвободно даване на съгласие е получаването на съгласие да бъде 

обвързано с предоставянето на дадена услуга, т.е. при неполучаване 

на съгласие администраторът да откаже изобщо сключването на 

договор със субекта. Такава ще е ситуацията, в която 

администраторът изисква „задължително“ даването на съгласието 

от субекта на данни за получаване на маркетингови съобщения, за 

да сключи валиден договор с него за доставка на стоки или услуги, 

поръчани през електронен магазин. Друг такъв пример е 

обвързването на получаването на съгласието с цената на 

съответната стока или услуга. При примера с електронния магазин, 

ако една поръчана стока (напр. мобилен телефон) би струвала 500 

лева, а при получено съгласие за изпращане на маркетингови 

съобщения същата стока би струвала 400 лева, полученото съгласие 

няма да бъде свободно дадено и в този смисъл ще бъде невалидно 

(вж. също и чл. 7, пар. 4 от GDPR). 

 

Б) Конкретно 

Изискването за конкретност на съгласието предполага 

същото да се изисква от администратора за някаква конкретна цел 

на обработването. Администраторът следва ясно да формулира и 

укаже за каква цел желае да получи съгласие от субекта. В този 
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смисъл, абстрактни формулировки като „Давам съгласие за обработване 

на моите лични данни за всяка законосъобразна цел на обработването, която 

администраторът може да преследва при отношенията си с мен“ и др. под. 

нарушават изискването за конкретност на съгласието. Също така, 

при повече от една цел на обработването, субектът на данните 

следва да има избор дали да даде съгласие за всички, или за част от 

тях. Практическото значение на това изискване за админи-

страторите е, че същите следва да обезпечат надежден технически 

начин за разделяне на съгласието за отделните цели. Така например 

при получаване на съгласието на хартия, администраторите следва 

да обособят отделни текстови полета, в които субектът да може да 

дава съгласие за различните цели (чрез саморъчно изписване на 

имената си, чрез подпис или под друг начин). При получаване на 

съгласие във виртуална среда, администраторите следва да осигурят 

съответстващи на отделните цели механизми за получаване на 

съгласие – виртуални бутони, полета с отметки (чек-бокс) и др. под. 

 

В) Информирано 

Изискването за информираност е тясно свързано с 

изискването съгласието да бъде свободно. Само субектът, получил 

достатъчно прозрачна информация за обработването на лични 

данни, може да формира свободна воля желае или не съответното 

обработване. Като минимум, за да бъде съгласието информирано, 

Регламентът (съображение 42) изисква на субекта да се предостави 

информация за самоличността на администратора и целите на 

обработването. Това се потвърждава и от КЗЛД в поместените на 

уебсайта ѝ „Разяснения на КЗЛД относно „съгласието“ според Общия 

регламент относно защитата на данните“ (т. 5) [10]. В допълнение, 

Работната група за защита за личните данни по чл. 29 от Директива 

95/46 (РГ29) урежда и някои допълнителни категории информация, 

които следва да се дадат на субекта, за да бъде съгласието 

информирано. Според РГ29 тази информация включва: (i) какви 

данни ще бъдат събирани и използвани; (ii) правото на оттегляне на 

съгласието (iii) информация относно използването на данните за 

автоматизирано вземане на решение в съответствие с чл. 22, пар. 2, 

б. „в“ от Регламента (ако е приложимо) и (iv) информация относно 

възможните рискове при предаването на лични данни на трети 

държави или международни организации при липсата на решение 

относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции за 

трансфера (ако е приложимо) [11]. Логиката от предоставянето на 

тази допълнителна информация е субектът на данни да добие по-
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пълна и ясна представа за операциите по обработване и да може да 

направи свободен избор съгласен ли е или не с това обработване. 

Изискването за „информираност“ на съгласието не следва да 

се бърка с правото на информиране по чл. 13 и чл. 14 от Регламента. 

Правото на информиране е израз на принципа на прозрачност на 

обработването33 (чл. 5, пар. 1, б. „а“, предл. 3 от GDPR) и се изразява 

в предоставянето на много детайлна информация относно 

операциите по обработване – в практиката това става чрез различни 

информационни документи като политики за защита на личните 

данни, съобщения или уведомления за поверителност и др. под. 

Информацията по чл. 13 и чл. 14 от GDPR следва да се предостави 

на субекта независимо от правното основание за обработване, т.е. 

независимо дали обработването е въз основа на съгласие или на 

друго правно основание. Тази информация също така е много по-

детайлна от гореописаната информация, правеща съгласието 

„информирано“ – информацията по чл. 13 и чл. 14 от GDPR 

обхваща информация за целите и правното основание на 

обработването; сроковете на съхранение на данните; получателите 

на данни; правата на субекта и т.н. 

 

Г) Недвусмислено  

Изискването за недвусмисленост на съгласието предполага 

съгласието да не се извлича или предполага от други действия/ 

изявления на субекта на данните. Съгласието следва да е умишлено 

действие, предприето от субекта, с който същият изразява волята си 

за съответното обработване [11]. Според GDPR съгласие може да се 

даде например чрез писмена декларация, включително по 

електронен път или устна декларация, чрез отбелязване с отметка в 

поле (чек-бокс) при посещението на уебсайт в интернет, чрез 

избиране на технически настройки за услуги на информационното 

общество или друго заявление или поведение, което ясно показва, 

че субектът на данни е съгласен с предложеното обработване на 

неговите лични данни (съображение 32). Поради това мълчанието, 

предварително отметнатите полета или липсата на действие (т.е. 

бездействието) не следва да представляват валидно съгласие по 

смисъла на Регламента. 

 

                                                            
33 Повече за принципа на прозрачност вж. в РГ29, Насоки относно прозрачността 
съгласно Регламент 2016/679, Приети на 29 ноември 2017 г., Последно преработени 
и приети на 11 април 2018 г., WP260 rev.01. [12]. 
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Д) Допълнителни изисквания за валидността на 

съгласието 

В чл. 7 от GDPR са установени някои допълнителни условия 

за валидността на съгласието. Първо, ако обработването се 

извършва въз основа на съгласие, администраторът носи тежестта 

да докаже, че субектът на данни е дал съгласие за обработване на 

личните му данни. Това разрешение е в съответствие с принципа на 

отчетност при обработването (чл. 5, пар. 2 от GDPR). Второ, ако 

съгласието на субекта на данните е дадено чрез писмена декларация, 

която се отнася и до други въпроси, искането за съгласие трябва да 

се представи по начин, който ясно го отличава от другите въпроси. 

Администраторът трябва да използва разбираема и лесно достъпна 

форма, вкл. ясен и прост език. Според Регламента никоя част от 

такава декларация, нарушаваща правилата на Регламента, не е 

обвързваща. Така например въвеждането на такса за оттегляне на 

съгласието би била необвързваща клауза за субекта. Трето, 

съгласието може да се оттегли по всяко време, като оттеглянето на 

съгласието не засяга законосъобразността на обработването до 

момента на неговото оттегляне. Иначе казано, оттеглянето на 

съгласието има действие занапред, но не превръща извършваното 

до този момент обработване в незаконосъобразно. Преди да даде 

съгласието си, субектът на данни следва да бъде информиран за 

оттегляемостта на съгласието и последиците от оттеглянето му. 

Оттеглянето на съгласието следва да е също толкова лесно, колкото 

и даването му – за субекта не трябва да се създават допълнителни 

трудности за оттеглянето, то трябва да бъде безплатно и да не води 

до намаляване на качеството на съответната услуга [11]. 

 

Е) Съгласие от деца 

GDPR третира децата като особена категория субекти на 

данни, на които се полага „специална защита на личните данни, тъй 

като те не познават достатъчно добре съответните рискове, 

последици и гаранции, както и своите права, свързани с 

обработването на лични данни“ (съображение 38 от Регламента, вж. 

също и съображение 58). Затова и GDPR въвежда специални 

правила за получаването на съгласие от деца във връзка с прякото 

предлагане на услуги на информационното общество на деца (чл. 

8). Такова съгласие за деца под 16 години Регламентът изисква да се 

даде от носителя на родителска отговорност за детето. Регламентът 

допуска държавите членки да предвидят в правото си по-ниска 

възраст за същите цели при условие, че тази по-ниска възраст не е 
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под 13 години. Република България се е възползвала от горната 

възможност и в чл. 25в ЗЗЛД е снижила възрастта за получаване на 

валидно съгласие от деца до 14 години. Това е в унисон с общия 

режим на дееспособността в България, според който лицата до 14 

години са напълно недееспособни, а от 14 до 18 години – 

ограничено дееспособни (чл. 3 и 4 от Закон за лицата и 

семейството) [13]. Нещо повече, българският закон не снижава тази 

възраст само във връзка с пряко предлагане на услуги на 

информационното общество по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за 

електронната търговия [14], а я установява като минимална за всяко 

обработване на данни на деца въз основа на съгласие (напр. при 

видеозаснемане на дете с развлекателна цел, основано на съгласие). 

Във всички тези случаи обработването ще бъде законосъобразно, 

само ако съгласието е дадено от упражняващия родителски права 

родител или от настойника на субекта на данните. Важно е да се 

отбележи едно погрешно разбиране, а именно че винаги е нужно 

съгласие от родителя при обработване на данни на деца – това далеч 

не е така, защото има редица случаи, в които приложимо за 

обработването на данните на деца е друго правно основание – 

например договор, законово задължение или официално 

правомощие на администратора, легитимен интерес и др. 

 

Ж) Изрично съгласие 

В определени по-рискови ситуации на обработване, в които 

по-съществена степен се засягат правата и основните свободи на 

гражданите, Регламентът изисква съгласието да бъде „изрично“. 

Примери за това са съгласието като едно от условията за 

обработването на специални категории („чувствителни“) данни по 

чл. 9, пар. 2 от GDPR, съгласието като възможно основание за 

предаване на данни на трети държави или международни 

организации при липсата на подходящи гаранции, или като условие 

за автоматизирано вземане на индивидуални решения, 

включително профилиране. 

Изричното съгласие отговаря на всички изисквания на 

„обикновеното“ съгласие – то трябва да бъде свободно, конкретно, 

информирано и недвусмислено. Според РГ29 понятието „изрично“ 

се отнася „до начина, по който е изразено съгласието от субекта на данни“ 

[11], т.е. субектът по един категоричен начин следва да изрази волята 

си за обработване на данните. Сред примерите за начина на 

получаване на изрично съгласие РГ29 посочва попълване на 

писмена декларация, вкл. на електронна форма; изпращане на 



 
202© 

203 

 

ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ & ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:                          
МОДЕРНИ НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

електронно писмо; качване на сканиран документ, носещ подписа 

на субекта на данните; използване електронен подпис; натискане на 

бутон или предоставяне на устно потвърждение в рамките на 

телефонен разговор и др. под. [11]. Поради невъзможността 

изпълнението на договор по чл. 6, пар. 1, б. „б“ от GDPR да 

послужи за обработване на „чувствителни“ данни по чл. 9, пар. 1 от 

GDPR, в някои изключителни случаи е мислимо изричното 

съгласие да се комбинира с договор като основание за обработване 

на личните данни, ако съответната услуга предполага обработване 

на „чувствителни“ данни не от лекар или медицински работник – 

например при приемане на общи условия на здравно приложение в 

мобилен телефон, което – за да функционира  – следва да обработва 

здравни данни на потребителя (например във връзка с мерене на 

пулс и кръвно налягане, отчитане на извървени крачки, часове сън, 

промяна в теглото и др. под.).  

 

 

3. Съгласието в йерархията на правните основания за 

обработването на лични данни 

 

Съгласието е добило особена популярност в съзнанието на 

гражданите. В обществото се създава усещането, че съгласието се 

ползва с някакво предимство спрямо останалите основания за 

обработването, че е един вид „по-висше“ и „по-силно“ основание 

за обработването. Това разбиране е погрешно – важно практическо 

значение за преодоляването на това криворазбрано възприемане на 

съгласието има документът на КЗЛД „Практически насоки на КЗЛД в 

кои случаи не е необходимо съгласие за обработване на лични данни“. В него 

КЗЛД ясно посочва, че съгласието „е едно от основанията за събиране и 

обработване на лични данни. Независимо от факта, че то е посочено на първо 

място, важно е да се знае, че всички правни основания са алтернативни и 

равнопоставени, като същите не са подредени в йерархична зависимост. 

Наличието на което и да е от тях прави обработването законосъобразно, при 

условие, че са спазени и другите изисквания на регламента.  

В случаите, когато администратор на лични данни прави преценка 

дали да обработва личните данни на базата на съгласие, той трябва да 

изследва обстоятелството, дали не е налице друго правно основание 

за тяхното обработване, като например законово задължение или договор, 

както и какви биха били последиците за съответната дейност при оттегляне 

на съгласието от лицето“. [15]  
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4. Практически примери за неприложимост на съгласието 

 

Горните особености на съгласието правят същото 

практически неприложимо в редица ситуации. Някои от най-

честите примери в практиката, в които погрешно се търси съгласие, 

са:  

 обработване на лични данни на работници и служители с 

цел реализиране на правата и задълженията по трудовото 

правоотношение34, вкл. търсене на съгласие чрез нарочни 

клаузи в трудовите договори. Тук следва да се обърне 

внимание, че за някои несъщински дейности, свързани с 

трудовото правоотношение, може да се търси съгласие – 

напр. за допълнителни социални придобивки като 

издаване на карти „Мултиспорт“ за служители [17] [18], за 

провеждане на коучинг сесии35 и обучения за развиване на 

т.нар. „меки умения“ (soft skills) на служителите и др. под.; 

 обработване на лични данни от публични органи при 

упражняване на техните официални правомощия, вкл. за 

предоставянето на административни услуги на гражданите 

– напр. чрез изискване на декларации-съгласие от 

гражданите като част от документацията за стартиране на 

дадена административна процедура; 

 обработване на лични данни за изпълняване на права и 

задължения по договори за продажба на стоки или за 

предоставяне на услуги, вкл. вкарването на текстове за 

съгласие в общи условия на сайтове за електронна 

търговия и др. под.; 

 обработване на лични данни при видеонаблюдение с цел 

охрана на имуществото в даден обект или помещение и 

опазване на живота и здравето на посетителите. 

В посочените ситуации администраторите следва да направят 

внимателен анализ на преследваните от тях цели и последиците за 

обработването, ако субектът оттегли съгласието си, като в крайна 

сметка се ориентират към други по-подходящи и съответстващи на 

контекста на обработването цели като договор, законово 

                                                            
34 За невъзможността съгласието да е водещо правно основание в трудовия контекст вж. 
напр. Dimitrov, G., Ilieva, D., Makshutova, R. What data protection rights do employees have 
in 2018: The right to personal life, the GDPR and the balance of interests. // PinG Privacy in 
Germany Datenschutz und Compliance, 01.19, Erich Schmidt Verlag p. 27 [16]. 
35 Повече за същността на коучинга като метод за личностно и професионално 
развитие и различните похвати за реализирането му вж. Ilieva, D., Business 
Communication Techniques for Lawyers. // Journal Prawo Mediów Elektronicznych, 2/2017, 
pp. 51– 58 [19]. 
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задължение, официални правомощия или легитимен интерес. 

Важно практическо значение имат и очертаните от КЗЛД случаи, в 

които съгласието не е подходящо – напр. в хода на обичайната 

професионална дейност на лекари, зъболекари и фармацевти; 

адвокати; работодатели; публични органи (държавни и общински) 

и др. (вж. „Практически насоки на КЗЛД в кои случаи не е необходимо 

съгласие за обработване на лични данни“) [15]. 

  

5. Особени случаи на приложимост на съгласието  

за преодоляване на нормативни забрани 

 

Макар съгласието да не се ползва с йерархическо предимство 

спрямо останалите правни основания за обработването, в някои 

случаи съгласието дава възможност за преодоляване на определени 

нормативни забрани, установени в българското и европейското 

законодателство за защита на личните данни. Така например 

правото на всеки субект на данни да не бъде обект на решение, 

основаващо се единствено на автоматизирано обработване, 

включващо профилиране, което поражда правни последствия за 

субекта на данните или по подобен начин, го засяга в значителна 

степен, установено в чл. 22, пар. 1 от Регламента, и е една 

своеобразна забрана за такъв тип обработване [20]. 

Администраторите нямат право да прилагат технологии 

(алгоритми), които без човешка намеса да вземат решения, засягащи 

правната сфера на хората – напр. автоматичен отказ на онлайн 

искания за кредит или електронни практики за набиране на 

персонал без човешка намеса (съображение 71 от Регламента). Тази 

забрана може да бъде преодоляна в изчерпателно дефинирани в 

Регламента случаи, един от които е с изричното съгласие на 

субекта на данните (чл. 22, пар. 2 б. „в“ от GDPR). Забраната за 

използване на специалните категории лични данни за вземането на 

такива решения също може да бъде преодоляна с изрично съгласие 

на субекта на данните (чл. 22, пар. 4 от GDPR). Друг такъв пример е 

възможността съгласието на субекта да се приложи като една от т. 

нар. „дерогации в особени случаи“, т.е. като условие, позволяващо 

трансфер на лични данни в трети държави или международни 

организации при липса на решение на Европейската комисия 

относно адекватното ниво на защита (съгласно чл. 45, пар. 3 от 

GDPR) или на подходящи гаранции (съгласно чл. 46 от GDPR).  
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Съгласието може да преодолее и определени забрани, 

установени в българския ЗЗЛД. Така напр., съгласно чл. 25к, ал. 1 

ЗЗЛД работодателят/органът по назначаването, в качеството си на 

администратор на лични данни, е длъжен да определи срок за 

съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране 

и подбор на персонала, който не може да е по-дълъг от 6 месеца. 

Съхранение за по-дълъг срок се допуска само, ако кандидатът е дал 

своето съгласие за това. В практиката чести примери за това са 

събирането на съгласие от неизбрани кандидати за работа с оглед 

включването на техните данни в нарочни бази данни на 

работодателите или агенциите за подбор на персонал, които да се 

свържат с кандидата, ако в бъдеще се освободят или открият 

подходящи за кандидатурата му позиции. 

Все пак, съгласието не е „всесилно“, неговите възможности 

имат своите ясно очертани в законодателството предели. Така напр. 

установената в чл. 25г ЗЗЛД забрана за копиране на документ за 

самоличност, свидетелство за управление на моторно превозно 

средство или документ за пребиваване, която може да се преодолее 

само ако закон изрично предвижда такова копиране, не може да се 

дерогира със съгласие. Съгласието не може да „санира“ нарушаване 

на принципите за защита на данните, доколкото при копирането се 

нарушава принципа на законосъобразност и на свеждане на данните 

до минимум36 [2]. Единствено наличието на съгласие няма да е 

достатъчно и за обработване на лични данни, свързани с присъди и 

нарушения или със свързаните с тях мерки за сигурност по чл. 10 

GDPR. Действително посочената разпоредба указва, че обработване 

на такива данни (напр. данни от свидетелства за съдимост) е 

допустимо при условията на чл. 6, пар. 1 от GDPR, сред които е 

съгласието. Чл. 10 от GDPR обаче изисква и наличието на едно от 

следните 2 допълнителни предпоставки за обработването на данни 

за присъди и нарушения – (i) обработването да се извършва само 

под контрола на официален орган или (ii) обработването да е 

разрешено от правото на ЕС/ на държава членка. В този смисъл, без 

едно от тези две допълнителни условия, съгласието само по себе си 

няма как да е достатъчно за законосъобразното обработване на 

данни по чл. 10 от GDPR. 

 

 

                                                            
36 В този смисъл и Тошкова-Николова, Д., Фети, Н. Цит. съч., с. 96. 
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Заключение 

 

Съгласието разкрива някои особености спрямо другите 

правни основания. В някои случаи то позволява – по волята на 

субекта на данни – да се преодолеят определени нормативни 

забрани и ограничения. Правилно приложено, то позволява на 

субекта да упражни съществен контрол върху обработването на 

лични данни, да бъде „господар“ на обработването в три насоки – 

дали да има обработване (т.е. дали да даде съгласие или не); в какъв 

обем (дали съгласието да е за всички, или част от целите) и в каква 

продължителност да бъде то (съгласието може да се оттегля по всяко 

време). Съгласието е може би най-разпознаваемото основание за 

обработване на лични данни в съзнанието на гражданите. Тази му 

„популярност“ води обаче до някои неблагоприятни практически 

последици. Значението на съгласието често се абсолютизира, като 

гражданите са склонни в редица случаи да приравняват липсата на 

съгласие на липса на правно основание за обработване на личните 

данни. Това увеличава риска от съдебни и административни 

производства с твърдения за евентуални нарушения на режима за 

защита на личните данни. В същото време администраторите са 

склонни да търсят получаването на съгласие в случаи, в които 

същото не е подходящо правно основание – напр. за обработване 

на лични данни в контекста на реализацията на трудовото 

правоотношение, за предоставяне на административни услуги от 

публични органи и др. под. Това неразбиране създава фалшиво 

усещане за сигурност на администраторите, правейки ги уязвими в 

случай на жалби и проверки. Правилното приложение на 

съгласието предполага осъзнаването както от гражданите, така и от 

администраторите, че съгласието е само едно от възможните 

условия за обработването, което не се ползва с някакво предимство 

или по-голяма тежест спрямо останалите правни основания. Само 

по този начин то може да се утвърди като инструмент за изразяване 

на действителната воля на субектите на данни за обработване на 

техни лични данни.  

 

Представеният анализ няма характер на правен съвет или 

консултация и не следва да бъде възприеман като достатъчен за разрешаването 

на конкретни правни проблеми, казуси и др. Мненията, изразени тук, са 

единствено на автора и не отразяват непременно тези на Фондация „Право и 

Интернет“, Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, техните 

филиали или служители. Материалът е съобразен с действащото българско 

законодателство и законодателство на ЕС към 17.04.2020 г. 
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Abstract. According to Regulation 2016/679 (GDPR), the consent is one 
of the possible legal grounds for personal data processing. Consent is placed first among 
the conditions for the processing of personal data. The purpose of this paper is to analyze 
the nature of consent as a ground for the processing of personal data. The study traces 
back the emergence of consent as a basis for processing from historical perspective – its 
inclusion in national data protection acts and acts of EU law. Examined are the 
questions: What specifics does consent reveal and what requirements should be fulfilled 
in order for consent to be valid under GDPR? Does consent enjoy any hierarchical 
supremacy over other legal grounds for personal data processing? Are there cases where 
consent is not an appropriate legal basis and why? What opportunities does the consent 
provide for overcoming some of the GDPR explicit prohibitions – e.g. ones regarding 
automated individual decision-making or transferring personal data to third countries 
outside the European Union? What are the consent’s possibilities according to the 
Bulgarian national rules under the Personal Data Protection Act? This paper addresses 
the questions raised in the light of European and national practice of applying personal 
data protection rules, including by analyzing the practice of the national data protection 
supervisory authority – the Commission for Personal Data Protection.  

Keywords: consent, personal data protection, legal ground, processing, 
Regulation 2016/679 (GDPR), Personal Data Protection Act (PDPA).  
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Резюме. От 25 май 2018 г. обработката на лични данни подлежи 

на нова регулация – Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на 

личните данни, GDPR), която изисква много по-стриктно опазване на 

личната информация [1, 2]. Оценката на риска при обработката на лични 

данни е от ключово значение при определяне на организационните и технически 

мерки за защита на данните. В доклада са представени основни моменти за 

управление на риска, базирани на световни стандарти. Представен е 

Емпиричен модел за оценка на риска при обработка на лични данни. На базата 

на представения Емпиричен модел администраторите на лични данни 

получават конструктивен и инвариантен алгоритъм за оценка на риска при 

обработване на личните данни. 

Ключови думи: лични данни, управление на риска, оценка на риска, 

заплаха, вероятност, ниво на въздействие. 

 

Въведение 

 

От 25 май 2018 г. обработката и съхраняването на лични данни 

във всяка организация подлежат на нова регулация – Регламент (ЕС) 

2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни, GDPR), 

която изисква много по-стриктно опазване на личната информация 

[1, 2]. В Общия регламент се дефинират и направленията за защитата 

на данните: 

 Поверителност (Конфиденциалност); 

 Цялостност (Интегритет); 

 Наличност (Достъпност). 

 

Общия регламент променя основно философията на защитата 

на личните данни [4, 5]: 

 Основно внимание се отделя на защита на правата на 

субекта (физическото лице) на данните, а не на 

организационните и техническите мерки за защита; 

mailto:vtselkov@gmail.com%201
mailto:gsredkov@gmail.com
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 Проблемът със сигурността на данните се вменява 

изключително и само на администратора на личните 

данни. 

 

За пробив в защитата ѝ санкциите са огромни за мащаба и 

възможностите на повечето администратори на лични данни в 

Европейския съюз (ЕС). Едно от задълженията вменени на 

администраторите на лични данни е да извършват оценка на 

въздействието и риска при определени обработки на лични данни. 

 

1. Управление на риска 

 

Управлението на риска е обект на много изследвания и 

стандарти. Заслужава да се отбележат: 

 Международната организация за стандартизация 

(International Standardization Organization, ISO) [7, 8, 9]; 

 Националния институт за стандарти и технология (National 

Institute for Standards and Technology, NIST) [11, 12, 13]. 

Обобщение на основните понятия и процедури е представено 

по-долу. 

 

1.1. Основни понятия 

 

Дефинициите на основните понятия при управление на риска 

са, както следва: 

 Уязвимост. Слабости в процедурите за сигурност на 

системата в процесите на разработване и изпълнение, във 

вътрешните контроли и т.н., които могат да бъдат 

инцидентно или умишлено експлоатирани и това да доведе 

до нарушение на политиката на сигурност на системата. 

 Източник на заплаха. Начин, насочен към умишленото 

използване на уязвимост или ситуация и начин, който може 

случайно да предизвика уязвимост. 

 Заплаха. Потенциалът на „източник на заплаха“ се 

използва умишлено или случайно, за да се реализира 

специфична уязвимост. 

 Риск. Рискът е функция от вероятността дадена заплаха да 

се превърне в потенциална уязвимост и резултатното 

въздействие от неблагоприятното събитие върху 

организацията (компанията). Вероятността за възникване на 
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заплаха от определен източник е свързана с определена 

уязвимост в информационните технологии, комбинирана с 

нивото на въздействието (риск, свързан с правната 

отговорност или риск, свързан с мисията или загубата на 

бизнес).  

 

1.2. Управление на риска 

 

Управлението на риска е комплексна и многостранна дейност, 

която изисква участието на всички – собственици, управляващи и 

служители на организацията. Управлението на риска е сложен 

процес, който изисква от организацията да установи [3]: 

 Рамка на риска (Frame Risk); 

 Оценка на риска (Assess Risk); 

 Отговор (реакция) на риска (Respond to Risk); 

 Наблюдение (мониторинг) на риска (Monitor Risk). 

 

1.3. Оценка на риска 

 

Главната цел на този компонент е насочена за преценка на 

риска за организацията в съответствие с рамката на риска. 

Необходимо е да се идентифицират: 

 Заплахите за организацията; 

 Уязвимостите – външни и вътрешни; 

 Вредите (последствия/въздействия) за организацията, 

когато една потенциална заплаха използва някоя уязвимост; 

 Вероятностите това да се случи; 

 Крайният резултат е определянето (изчислението) на 

риска – т.е. степента на вреда и вероятността това да се 

случи. За осигуряването на този компонент е необходимо 

да се определят: 

o Средствата, техниките и методологията за преценката на 

риска; 

o Предположенията (допусканията), свързани с 

преценката на риска; 

o Ограниченията, които могат да имат отношение към 

оценката на риска; 

o Роли и отговорности; 
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o Как информацията за оценката на риска ще бъде 

събирана, обработвана и обменяна между 

организациите; 

o Как оценката на риска ще бъде управлявана в 

организацията; 

o Честотата на оценките на риска; 

o Как информацията за заплахите ще бъде получавана – 

източници и методи. 

 

2. Емпиричен модел за оценка на риска 

 

The European Union Agency for Cybersecurity – ENISA 

(Агенцията за мрежова и информационна сигурност на ЕС), през 

2005 г. приема подход за управление на риска, базиран на стандарта 

ISO 27005: „Заплахите използват уязвимостите на активите на 

организацията за генериране на вреда“ [14, 15]. 

 

Един модел на риска за организацията е съставен от следните 

елементи (Фиг. 1.): 

 Актив (Уязвимости, Контроли); 

 Заплаха (Профил на заплашващ агент, Вероятност); 

 Въздействие. 

 

 
 

Фиг.1. Модел на взаимодействия между елементите на риска 
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2.1. Ограничения и приложимост на емпиричния модел  

за оценка на риска 

 

Емпиричният модел за оценка на риска се основава на 

следните ограничения: 

 Нивата на въздействия се определят единствено и само по 

последствията, без да се отчитат броят на засегнатите; 

 Оценката на риска не се извършва за всяко от 

направленията за осигуряване сигурността на 

информацията; 

 В една стъпка се обединяват идентификация на заплахите 

и определяне на вероятностите на базата на множество от 

въпроси, групирани в няколко специфични области. 

Тези ограничения определят емпиричния модел като лесно 

приложим, но отклоняващ се от утвърдените стандарти за 

управление на риска. 

 

2.2. Алгоритъм за оценката на риска 

 

Алгоритъмът за оценката на риска в емпиричния модел 

включва четири стъпки: 

 Определяне на операциите по обработка на данните и 

тяхното съдържание; 

 Разбиране и оценка на въздействието; 

 Определяне на възможните заплахи и оценка на тяхната 

вероятност (заплаха и вероятност за възникване); 

 Оценка на риска (съчетаваща вероятност и въздействие на 

заплаха). 

 

Първата стъпка (определяне на операциите на обработка на 

данните и тяхното съдържание) са единствено и в правомощията на 

организациите, осъществяващи обработка на данните 

 

2.3. Нива на въздействие 

 

Втората стъпка включва определяне на различни нива на 

въздействие. Дефинират се четири нива на въздействие: 

 Ниско; 

 Средно; 

 Високо; 

 Изключително високо. 
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Дефинициите (описаният) за съответните нива е както следва: 

 НИСКО. Хората могат да срещнат няколко малки 

неудобства, които те ще преодолеят без проблем 

(изразходвано време) повторно въвеждане на информация, 

раздразнения и т.н.). 

 СРЕДНО. Хората могат да срещнат значителни 

неудобства, които те ще успеят да преодолеят въпреки 

няколкото трудности (допълнителни разходи, отказ за 

достъп до бизнес услуги, страх, липса на разбиране, стрес, 

леки физически неразположения, и т.н.). 

 ВИСОКО. Хората могат да срещнат значителни 

последици, които те трябва да са в състояние да преодолеят, 

макар да имат сериозни трудности (незаконно присвояване 

на средства, черен списък от финансови институции, 

имуществени щети, загуба на работа, призовка, влошаване 

на здравето и др.). 

 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКО. Лица могат да срещнат 

значителни или дори необратими последици, които може 

да не се преодолеят (неспособност за работа, дългосрочна 

психологическа или физическа неразположения, смърт и 

др.). 

 

2.4. Определяне на вероятността 

 

Третата стъпка включва определяне на вероятностите за 

генериране на вреда при наличие на заплаха. Дефинират се три  нива 

на вероятност: 

 Ниско; 

 Средно; 

 Високо. 

 

Вероятността за наличие заплаха за сигурността на данните се 

оценява в областите [10]: 

А. Мрежови и технически ресурси (хардуерно оборудване и 

софтуер); 

Б. Процеси/процедури, свързани с операцията за обработка 

на данни; 

В. Страни и хора, участващи в операциите по обработка; 

Г. Бизнес сектор и мащаб на обработката на данните. 
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За всяка област се дефинират по 5 (пет) въпроса, от които 

зависи възможността за поява или на заплаха за сигурността. 

 

А. Мрежови и технически ресурси (хардуерно 

оборудване и софтуер) 

1.  Извършва ли се обработка на някаква част от лични данни 

чрез Интернет? 

2.  Възможно ли е да се осигури достъп до вътрешните 

системи за обработка на лични данни чрез Интернет (напр. 

за определени потребители или групи от потребители)? 

3.  Системите за обработка на личните данни свързани ли са с 

други външни или вътрешни (за вашата организация) ИТ 

системи или услуги? 

4.  Възможно ли е неоторизирани хора лесно да получат 

достъп до оборудването за обработване на лични данни? 

5.  Дали системите за обработка на лични данни са 

проектирани, внедрени или поддържани без да са 

съобразени със съответните най-добри практики? 

 

Б. Процеси/процедури, свързани с операцията за 

обработка на данни 

6.  Дали ролите и отговорности по отношение на обработката 

на личните данни са неясни или са неясно определени? 

7.  Допустимо ли е използването на мрежата, на системните и 

физическите ресурси в рамките на организацията да е 

двусмислено или неясно дефинирано? 

8.  Има ли разрешение (възможност) служители да внесат, да 

се свържат и да използват собствените си устройства в 

системите за обработка на лични данни? 

9.  Разрешено ли е на служители да съхраняват, да предават 

или да обработват по друг начин лични данни извън 

помещенията на организацията? 

10. Могат ли да се извършват дейности по обработка на лични 

данни без това да се отразява в дневници (лог-файлове)? 

 

В. Страни и хора, участващи в операциите по обработка 

11. Обработката на лични данни осъществява ли се от 

неопределен брой служители? 

12. Някаква част от операциите по обработка на лични данни 

изпълнява ли се подизпълнител/трета страна (обработващ 

лични данни)? 
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13. Има ли в задълженията на страните/лицата, участващи в 

обработката на лични данни, двусмислия или неясноти? 

14. Има ли членове на личния състав, участващ в обработка на 

лични данни, незапознати с изискванията за 

информационна сигурност? 

15. Дали лицата/страните, участващи в обработката на 

личните данни, пренебрегват изискванията за сигурно 

съхраняване и/или сигурно унищожаване на лични данни? 

 

Г. Бизнес сектор и мащаб на обработката на данните 

16. Смятате ли, че вашият бизнес сектор е склонен (интересен, 

подходящ обект) за кибератаки? 

17. Имало ли е във вашата организация някаква кибератака или 

друго нарушение на сигурността на данните за последните 

две години? 

18. Получавали ли сте през миналата година някакви известия 

и/или оплаквания по отношение на сигурността на 

информационните система (използвани за обработка на 

лични данни)? 

19. Дали операциите по обработването на данни засягат 

физически лица и/или голям обем от лични данни? 

20. Има ли такива добри практики за сигурност, специфични 

за вашия бизнес сектор, които не са били адекватно и 

последователно приложени? 

 

Отговорите на въпросите (ДА/НЕ) определят и нивото на 

вероятност за реализация на заплаха в съответната област 

(Таблица  1.). 
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Таблица 1. Нива на вероятности по области 

 

ОБЛАСТ ОТГОВОРИ 
„ДА“ БРОЙ 

НИВО РЕЗУЛТАТ 

А. Мрежови и 
технически ресурси 

0 – 1 
2 – 3 
4 – 5 

Ниско 
Средно 
Високо 

1 
2 
3 

Б. Процеси / 
процедури, свързани 
с операцията за 
обработка на данни 

0 – 1 
2 – 3 
4 – 5 

 

Ниско 
Средно 
Високо 

1 
2 
3 

В. Страни и хора, 
участващи в 
операциите по 
обработката 

0 – 1 
2 – 3 
4 – 5 

 

Ниско 
Средно 
Високо 

1 
2 
3 

Г. Бизнес сектор и 
мащаб на обработката 
на данните 

0 – 1 
2 – 3 
4 – 5 

Ниско 
Средно 
Високо 

1 
2 
3 

 

Общото ниво на вероятност за реализация на заплаха за 

организацията се основава на нивата на вероятностите за отделните 

области (Таблица 2.). 

 

Таблица 2. Обща вероятност 

 

ОБЩ РЕЗУЛТАТ ОТ ВСИЧКИ 
ОБЛАСТИ 

ОБЩА ВЕРОЯТНОСТ 

4 – 5 Ниско 

6 – 8 Средно 

9 –13 Високо 

 

3.5. Обща оценка на риска 

Общата оценка на риска за сигурността на операциите по 

обработка на данните, се определя по таблицата: 

 

Таблица 3. Обща оценка на риска 

 

 НИВО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

 

НИВО НА 

ВЕРОЯТНОСТ 

 Ниско Средно Високо/ 

Изключително 

Ниско Ниско Средно Високо 

Средно Ниско Средно Високо 

Високо Средно Високо Високо 
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Забележка. Представената схема за оценка на риска е 

приложима и се отнася най-вече за сигурността на 

информационните ресурси. 

 

Заключение 

 

В представения доклад са отразени изследванията и опитът на 

авторите в областта на защита на личните данни. Изследванията са 

извършени в Университета по библиотекознание и информационни 

технологии. Използвани са и материали от учебните курсове 

„Управление на риска за сигурността на комуникационно-

информационните системи“ и „Оценка на сигурността на 

комуникационно-информационните системи“. На базата на 

представения Емпиричен модел администраторите на лични данни 

получават конструктивен и инвариантен алгоритъм за оценка на 

риска при обработване на личните данни. Предстои апробирането 

на модела и сравнение на резултатите с други модели.. 
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Abstract. From 25 May 2018, the processing of personal data is subject to 

a new regulation – Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, 

GDPR), which requires much stricter protection of personal information. Risk 

assessment in the processing of personal data is crucial in determining organizational 

and technical data protection measures. The report presents the highlights of risk 

management based on global standards. An Empirical model for risk assessment in 

personal data processing is presented. On the basis of the Empirical model presented, 

data controllers receive a constructive and invariant algorithm for assessing the risk of 

processing personal data. 
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Резюме. Обект на настоящия доклад са комуникационно-
информационните проблеми по време на извънредно положение. Предмет  на 
доклада са фейк новините, инфлуенсърите и другите проблеми, които 
пораждат комуникационни деструкции, дезинформация или пропаганда. 
Целите са да се открият точните причини за появата и развитието на 
изброените състояния, както и да се разгледа въздействието им над обществото. 
Задачите са да се използват исторически, психологически, социологически и 
управленски подход в постигането  на заложените цели  

Ключови думи: комуникация, информационни проблеми, фейк 
новини.  

 
COVID-19  възниква в Китай, към края на 2019  г. Европа и ЕС 

не предприеха нужните мерки и той навлезе бързо в развити 

европейски държави. Главно поради високата гъстота на 

населението и честите пътувания. Засегна изключително тежко в 

Италия. България също подцени рисовете и не взе превантивни 

мерки. На 09.03.2020 г. вече и в България имаше регистрирани 

случаи на заразени. Наблюдавайки прогреса на вируса в европейски 

план и неговото деструктивно влияние върху развити европейски 

държави, а и извън Европа, в България на 12.03.2020 г.  бе предложно 

да се въведе извънредно положение. Същото бе въведено с 

единодушно гласуване на Народното събрание на 13.03.2020 г. 

Световната, европейската и българската практика показват, че 

въвеждането на извънредно положение не е панацея, а е комплексен 

механизъм за забавяне на бързата прогресия на заболяването, което 

от своя страна допринася за облекчаването на здравната система, 

която ще има капацитет да се погрижи за болните. Отделно 

извънредното положение предвижда и динамично въвеждане или 

изменяне на мерки, което е нужно, защото обстановката се изменя 

динамично и изисква сходни действия от страна на държавата. 

Когато една държава се намира в състояние на криза или 

извънредно положение, то тя функционира в напълно различен 
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режим на работа, който динамично се изменя, дори без 

предупреждение. Обикновено в такива моменти държавата се опитва 

да наложи по-голям контрол над свободните инициативи и дейности 

в държавата и да пренасочва силите в проблемите, или да изолира 

други зони с цел да се прекъснат деструктивните процеси. Възможни 

са национализации на определени сектори с цел запазването на 

стабилността в държавата. Възможно е да се блокират части от 

страната, възможно е блокиране на определени стоки за износ, 

включително и частни, възможно е и пренасочване на 

производствените сили на частни производители. Възможно е 

въвеждане на мерки, които да засегнат сериозно, макар и временно, 

определени частни бизнеси. Както и да ограничат определени 

човешки права в името на запазването на здравето и живота на 

хората.  

В една подобна ситуация обществото е преди всичко 

объркано, действа хаотично, склонно е към бързи промени в 

атитюда. Би могло да се каже, че в някаква степен то е едновременно 

и изплашено, и озлобено. Част от правата му са отнети, макар и за 

негово добро. Невинаги обществото може изцяло да разбере 

мерките. Те често изискват и задълбочено разбиране, а 

съвременното общество е свикнало на лесносмилаеми и семпли 

обяснения за процеси, които нямат дълбочинен характер. Друга 

характерна черта на обществото е да търси конспирации, където ги 

няма и обратното. А и степента на доверие между гражданите и 

държавата е ниско, защото двете страни се надлъгват помежду си 

периодично.  

Препоръките на държавата по време на кризи трябва да се 

спазват много точно и дисциплинирано. Няма място за широки 

размишления по темата, защото препоръките и заповедите, които се 

съобщават, са плод на експертиза, която е разработена от водещи 

специалисти, които са запознати и с всички налични възможности 

на страната. Отделно те често са избрани измежду различни 

предложени варианти, които са разгледани, като отделни сценарии, 

и обмислени в перспектива на базата на различни математически 

алгоритми. Отделните индивиди, които формират обществото, 

разглеждат една хипотетична криза и мерките срещу нея през 

призмата на личния им комфорт и нужди, без да отчитат общата 

картина, въздействието на мерките генерално, както и въздействието 

им в дългосрочен план. Това отново е банално разсъждение, защото 

подобен механизъм ще работи твърде кратко. Без да отчита общата 

картина, обществото не си дава сметка, че на по-късен етап 
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генералните последици ще въздействат негативно на отделните 

индивиди. Ако не се взимат превантивни мерки, обществото ще 

изживее един кратък период, който ще наподобява стандартно 

ежедневие, а впоследствие ще им се наложи да изтърпят период, 

който ще е много по-беден, по-ограничен, по-рисков, дори и без 

намесата на държавата, а ще е плод на нефункциониращото 

общество, приковано от реализацията на кризата. С други думи, 

обществото се оплаква, че за „малка група от хора“ всички търпят 

ограничения, без да си дават сметка, че без ограничения групата ще 

стане огромна, тогава хората сами няма да искат да ходят на работа, 

да посещават заведения, да пият бира в парка, а ще лежат болни или 

ще погребват близки. Но при подобна картина разходите ще са 

многократно по-големи, човешките загуби ще са по-големи, 

здравната и социалната система ще е съсипана, а бизнесът няма да 

има, както работна ръка, така и клиенти.  

Анализ на най-честите критики на кризисното положение в 

България по линия на COVID–19 води до заключението, че хората 

първосигнално и изцяло егоистично не оценяват, че взетите мерки 

са за тяхно добро и доброто на близките им и смятат, че държавата 

персонално отнема техни права от скука или някаква форма на 

проява на дребни комплекси и желание за надмощие над гражданите. 

Появяват се и хора, които напук отказват да изпълняват препоръките, 

за да докажат, че са по-силни от държавата. Нещо, което на практика 

е невъзможно. Защото и най-силният престъпник е по-слаб и от най-

слабата държава. Но комплексите карат хората да действат по 

специфичен начин. Изкристализират различни конспиративни 

теории, както и всякакви абстрактни и едностранчиви прочети на 

данни, които не се разглеждат в цялост. Вследствие на това 

обществото се разделя на групи:  

 Група, която осъзнава в дълбочина проблема, следи 

информацията и се запознава от достоверни и обективни 

източници, респективно тази група спазва мерките, които 

съхраняват здравето и живота им; 

 Група, която периферно вярва и спазва мерки; 

 Група, която не вярва и не спазва мерки; 

 Група, която демонстративно не спазва мерките и 

умишлено ги нарушава, за да демонстира едно фалшиво 

превъзходство над останалите.  

Друга част от обществото заради кризата изпитва различни по 

характер и сила психиатрични разстройства.  
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Въобще една криза дестабилизира обществото. В подобни 

времена изкристализират и страхове му, и скритите нагласи и 

човечността, както и нейното отсъствие.  

В състояние на кризи, както в учебниците по епидемиология, 

така и в теорията за националната сигурност или военно дело, е 

много важно информацията да е кратка, точна и ясна. Да е лесна за 

запомняне, респективно лесна за изпълнение. Държавата и нейните 

органи трябва да информират обществото по строго определен 

начин. Освен това, йерархията следва да е много строго определена. 

Тя трябва да не се накърнява, както и информацията трябва да е 

последователна и да не се допускат паралелни йерархични и 

информационни центрове, които да разпространяват 

противоречива информация. Всичко споменато дотук е 

общовалидно за развитите държави. Самата световна здравна 

организация създаде и разпространи наръчник с указания на име: 

„Комуникационен риск по време на извънредно положение, 

породено от здравни проблеми“. В него се обръща внимание на 

изграждането на доверие сред обществото, захранването му с честа и 

обективна информация, интегриране на информацията на всички 

обществени, публични и частни нива, строг мониторинг и др.37. 

Подобни планове, инструкции и обучения се провеждат и от 

FEMA – Federal Emergency Management Agency (Федерална агенция 

за управление на извънредните ситуации). В САЩ тази структура 

съществува към Департамента за национална сигурност от 1979 г. 38. 

Част от мерките могат да се видят в глава 9-та от наръчника по 

комуникации при извънредни ситуации39. В състояние на сериозна 

държавна криза ФЕМА практически иззема голяма част от 

управлението на страната. ФЕМА обръща много голямо внимание и 

на фалшивите новини, затова и създава специална група, 

централизиран орган за противодействие, кръстен “Coronavirus 

Rumor Control” или Контрол над слуховете за коронавируса.  

България закъсня с превантивните мерки, но действа 

изключително навременно с ограничаващите разпространението на 

вируса мерки при констатираните първи случаи. Цялата държава 

усети трудностите за централизираното противодействие на кризата, 

поради липсата на стратегия, оперативни планове и интеграция на 

системите за контрол, управление, здравеопазване, електронно 

управление и други. Най-големият риск обаче се явява в 

                                                            
37 https://apps.who.int/iris/handle/10665/259807 
38 https://www.fema.gov/ 
39 https://training.fema.gov/emiweb/is/is242b/student%20manual/sm_03.pdf 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/259807
https://www.fema.gov/
https://training.fema.gov/emiweb/is/is242b/student%20manual/sm_03.pdf
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подценяването и на комуникационните процеси, и нарушаването на 

принципите, изброени по-горе. Те се подцениха, защото не се взима 

предвид, че стандартните комуникационно-управленски процеси 

няма да дадат задоволителен резултат, понеже същите се прилагат в 

нестандартна обстановка, която реагира по съвсем различен начин. 

Включително има държави, в това число и европейски, които са 

забранили на различни източници освен държавните да 

разпространяват информация, свързана с COVID-19. За съжаление 

в българската политическа действителност се оформиха няколко 

паралелни йерархични центрове, които по-скоро преследваха 

персонални облаги, а не алтернативно решаване на проблемите. 

Подобни действия водят до неспазване на мерките, които са 

жизненоважни за обществото и държавата, а също така пораждат и 

страхове и съмнения, че обществото е излъгано от самата държава. 

Това са опасни процеси, които могат да прераснат в гражданско 

неподчинение. В България се допуснаха разностранни официални 

мнения, пропагандни теории, които влязоха в симбиоза с 

алтернативните мнения. Практически те се подсилват взаимно. 

Недържавните негативни комуникационни процеси се оформят в 

три групи:  

 Журналистическа неточност и борба за сензация; 

 Фейк новини;  

 Инфлуенсъри. 

 

Президентът на България Румен Радев наложи вето над 

предложените мерки за противодействие на фалшивите новини, 

което, от една страна, имаше своята мотивировка, но от друга, 

застрашава извънредното положение или по-точно поставените му 

цели, а именно запазването на здравето и живота на българите. 

Играта на демокрация е много коварна и сама по себе си 

недемократична. Защото демокрацията е правото да извършиш 

смислен, осъзнат избор, който се базира на обективна преценка и 

познания. Трудно може да съществува демокрация в среда, която 

прави избор на базата на фалшиви новини, от полуграмотни хора. 

Няма демокрация, когато се гласува за пари, когато вярваш на лъжи, 

които се тиражират открито и когато гласуваш по симпатия, а не на 

базата на изложена политическа програма. От гледна точна на 

информираността на гражданите са въведени различни изменения в 

България след 1989 г., които би следвало да доведат до повишаване 

на информираността и изграждане на гражданско общество, но в 

действителност промените доведоха и до негативни девиации, 
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постигащи обратен ефект. Системата преди 1989 г. централизираше 

публичната информация. При нея няма публични коментари, а 

публикации и предавания са одобрявани, други цензурирани. Това 

до голяма степен ограничава мисловната дейност, творчеството, 

ограничава и правото на свободно слово и изразяване. Системата 

след 1989 г. няма модел на цензура или одобряване на 

информацията. На фона на това имаме и огромно  нарастване на 

информационните източници, навлизането и налагането на 

Интернет, появяването на множество фантомни информационни 

сайтове, както и т.нар. инфлуенсъри, които имат за задача да влияят 

на хората в желана от тях посока, която почти винаги е комерсиална. 

Респективно те не служат на обективизма и истината, а на пари. 

Отделно от това, социални приложения като Фейсбук позволяват 

споделяне на различни информации. В това число и неверни. 

Самото приложение се опитва да наложи някакви норми, но те са 

частични. Респективно се получават две неща: 

1) Ако се приеме, че държавните власти преди 1989 г. са 

скривали част от истината от обществото, то сега нещата не са много 

по-различни, защото:  

А) медиите са частни, а това позволява те да са собственост на 

кръгове около управляващи или опозиция и да предават 

информацията профилирано или тенденциозно; 

Б) Наблюдаваме пренасищане с информация, която води до 

объркване на реципиентите, а не на последно място медии 

се борят за рейтинг чрез все по-скандални заглавия и 

информации;  

В) Фалшивите новини и липсата на цензура създават море от 

невярна информация, в която се губи вярната информация. 

Респективно, много хора ще останат верни на истината и 

ще различат недостоверното от акуратното, но голям 

процент ще станат подвластни на кукловодството, 

наречено фалшиви новини;  

Г) Появяват се и все повече хора, които говорят от първо лице, 

представят се за свидетели на процеси и явления, за 

компетентни и споделят своите виждания с широк кръг от 

хора. Те се наричат инфлуенсъри. Те могат да имат както 

положителен ефект, така и отрицателен. Зависи на кого 

служат.  

2) Второто нещо е, че реално в подобна обстановка е много 

трудно държавата да информира своите граждани, дори и с напълно 

вярна информация, защото гражданите няма да повярват. Причината 
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е, че държавата няма нужния авторитет. Загубата на авторитет се 

дължи на две причини, от една страна е плод на слабото и 

корумпирано управление през годините, но от друга е породено и от 

допускането на зловредна дезинформация и пропаганда, както и 

развитието на определени личности или организации като лица със 

стотици, дори хиляди последователи, които традиционно 

разпространяват невярна информация с користни  цели.  

Заключението е, че и преди, и след 1989 г. обективната 

информация не стига до гражданите поради девиациите и на двете 

управленски системи.  

Информацията дотук говори, че извънредното положение в 

България е застрашено от информационно-пропагандни заплахи с 

дезинформационен характер, който поражда различни рискове. В 

подобна ситуация наличието на фалшиви новини е изключително 

деструктивна. Забелязват се и опити на всякакви съсловия от 

обществото, както образовани, така и необразовани, да коментират 

теми, които не са им понятни въобще. В България цялата ситуация 

около COVID-19 от гледна точка на обществената реакция е една 

карикатура, на която Джепето преследва Пинокио и го подтиква да 

се върне, защото не му е направил още мозък, а Пинокио, тичайки 

напред, обяснява, че бърза, защото трябва да коментира COVID-19 в 

социалните мрежи. Социалните мрежи са информационен канал, 

който обединява печат, радио, телевизия и разговорите пред блока. 

Създава също и фалшивото усещане, че нещо се научава „от първа 

ръка“. Достоверността на източниците е повече от съмнителна. 

„Публикувано наскоро изследване показва, че вероятността в 

социалните мрежи да се сподели фейк новина е със 70 процента по-

висока, отколкото една истинска“40. Една от първите масови заблуди 

в България възникна с разпространяването на информацията, че се е 

появил нов коронавирус, който е непознат за науката. Това е така. 

Нов вид от тип коронавируси се появява през 2019 г. в Ухан. Като 

една от хипотезите е свързана с това, че той е кръстоска, базирана на 

комбиниране на вируси между два вида диви животни и човек. 

Подобна кръстоска не би била възможна на друго място, освен на 

пазар за диви животни в Ухан. Около 60% от първите регистрирани 

болни в Ухан са посещавали един и същ пазар за диви животни41. 

Друга възможна хипотеза е да е лабораторна разработка. Вирусите 

поначало мутират лесно. Свидетели сме на нови вируси и щамове. 

                                                            
40 https://offnews.bg/tehnologii/reptilite-sa-sred-nas-zemiata-e-ploska-koronavirusat-
idva-s-5g-725484.html 
41 https://www.youtube.com/watch?v=TPpoJGYlW54 

https://offnews.bg/tehnologii/reptilite-sa-sred-nas-zemiata-e-ploska-koronavirusat-idva-s-5g-725484.html
https://offnews.bg/tehnologii/reptilite-sa-sred-nas-zemiata-e-ploska-koronavirusat-idva-s-5g-725484.html
https://www.youtube.com/watch?v=TPpoJGYlW54
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Респективно новината беше, че се е появил  нов  коронавирус, който 

не е известен на науката. Във виртуалното пространство се появиха 

страници от учебник по ветеринарна медицина от 1970 г., в който с 

червено е оградено, че коронавирусите са открити през 1968 г.42. 

Посланието е просто, че няма как коронавирусът да е нов. Тук става 

дума за компилация от лековерност, наивност и функционална 

неграмотност, защото не малка част от хората смятат, че 

коронавирусът е само един и щом е открит през 60-те години, то той 

няма как да е нов. Не проумяват относително лесната информация, 

че коронавирусите са подвид вируси, които имат свои подтипове. 

Един от тях е COVID-19, неговата новост е проблемна, защото 

човечеството няма изграден имунитет срещу него, както и 

протичането на самото заболяване е по-рисковано от други 

широкоразпространени вируси, като грипа например. Друга 

подобна митологема се случва около факта, че отново се твърди, че 

коронавирусът не е нов, той е съществувал и преди. Вадят се 

публикации, в които се коментира разпространението на вируса 

SARS (на български ТОРС), който в действителност е доста сходен с 

COVID-19, подобна симптоматика от същото семейство, и 

произхождащ от същата държава, но за съжаление по-заразен. 

Отново и тук генерализацията се прави на базата на ключовата дума 

„коронавирус“, която за много читатели не предполага да има повече 

от 1 съществуващ коронавирус. Самите коронавируси засягат 

предимно животни. Някои от тях засягат и хора, но протичат доста 

леко: 229E (alpha coronavirus) NL63 (alpha coronavirus), OC43 (beta 

coronavirus), HKU1 (beta coronavirus). За съжаление последните 

години се появиха нови, значително по-смъртоносни мутации на 

коронавируси, като: MERS-CoV и SARS-CoV , а накрая и COVID-19. 

Като последният е по-заразен от роднините си43. 

Журналистическата алчност за сензация е готова и в подобен 

моменти допълнително да създава масова психоза. Така например 

реномирана медия, като „Нова телевизия“, около една седмица от 

въвеждането на извънредното положение в България пуска 

„сензационна“ информация, че се е появила нова зараза в Китай, и 

че има един човек, починал от Хантавирус. Анонимният журналист 

казва, че има един починал, който е бил тестван за хантавирус. Това 

е своеобразен нонсенс, защото в заглавието се казва, че заразата е 

нова. Но в същото време съществува име, критерии и може да се 

тестват хора точно от този вирус. След това журналистическата 

                                                            
42 https://www.facebook.com/luboslovie/photos/  
43 https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html 

https://www.facebook.com/luboslovie/photos/bc.AbpU7QKj55QOVlNeyon1uhQp4w_PT1p8tRbSUnSlgA_kv5L14VUEy0usVthgRCO4YgKv9f4OZlD3WZRXooQSV8buTAIUnwIvPykjDfJkpGCQpFkz8Z6JeSaDS-HUxOhHotWiYuVJLveE4DyGDX2xw8bzjJmvaQbz7VP9ptj1HdRMRM_0oqpc08h7ZO0CxYeO9V8Ors92Cqj9klEkHVKJR7fr/1449932141848210/?type=1&opaqueCursor=AbpAMfy153QNxpH--O2i3BUa56CIDVK-W9VR4toQzEQ5lI3K6RK3BvsZ8_LZ6NXQn6FVcG_04Ju4aHOSBgm83c2KdqYgj0bbNpG-UpaP6j0TcrhqYT8wU3G2rtHE-opSl4V5omipPQF3TzFV2o-njcQSVyosq7PD7HMnKtQA1xCZzFYe6xQdPDCTl-dvpY9gGmfiXQgPtDg3R63X0zTldEuPiga9HOnVv0pZ1GMY0zRBdQzI0RVQ-SUB8xKj3BluT1vzPAD3DN1X3Oj2xVcQJI4TMztYe76mwqMZhGBCwJnZOsvgWiWZg3tNOUnRtqS_Otl7vVNCFUkzSiO_fekQPsbnQ80CZPK4lzAHPTdVfRBirPdQidLkY2gBOqi3hGYHgIc3sh8s0DUAzIZmFpx5qBw-XvwPB2CpsZiCbVVJc1aNPj-QQnqCPVI4LE6H0P5IVHtCDb313MDc8hlInsbqRcODjDqeovLwcXaJmFbCPA_M6GINrQsibilUyHWOt9CgJyRf3kJVToXi4oVzLIdtoY2NXDSPKRipEXDD82cCttfL0JiuxYoa8Cq256akcWJc2_ejZ25lNiN57N7d_08YyuOGyewKp5q0T_CtipjcH0FDyGI5-SN9FmS55ncpbxw-szA&theater
https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html
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манипулация или некомпетентност продължава с апокалиптичното 

твърдение, че „вирусът  може да причини разнообразни болестни 

синдроми при хората от цял свят“44. Обществото започна много 

силно да се притеснява. Представи си нещо по-тежко от COVID-19, 

както и ограниченията, които би довело със себе си. Хората се 

опасяват от настъпването на две пандемии едновременно. Започна 

масова психоза, включително и бе отнесен въпросът до 

Националния оперативен щаб на България за борба с COVID-19 по 

време на брифинг. Естествено отговорът на Щаба беше кратък и 

ясен, че вирусът не е нов, че той се разпространява сред гризачите, 

че наистина е опасен за човек, но че не се предава от човек на човек. 

Същото е заключението и на Световната здравна организация, 

Европейския център за превенция на заразите и американските им 

колеги. Всъщност хантавирусите са няколко, те зависят от 

географското разположение и вида на гризача, който се явява 

гостоприемник. Самото заразяване става чрез инхалиране на урина 

от заразен гризач, неговите екскременти или слюнка45. Заболяването 

е познато и в България, и то от векове. Има единични случи в 

Северозападна България46. Търсене по ключова дума показа, че 

„сензационната новина“ за хантавируса е разпространена от 

основните медии в страната – БТВ, Бг он еър, Стандарт, Епицентър, 

Радио Варна, Вести, включително и Спортал.  

Едно от интересните твърдения на някои инфлуенсъри е, че 

вирус не съществува, защото никой не показва болните пациенти. 

Споделя се, че пандемията била само в „болните робски съзнания“. 

Забелязва се тенденцията да се „играе на нежната струна на 

българина, като се сравняват мерките по защита от вируса, 

включително миенето на ръце и носенето на маски, като поробване 

на тяхната свобода, подобно на Османското владичество. 

Инфлуенсърите пропагандьори също споделят, че на загинали от 

други заболявания се приписва, че са заразени с COVID-19. И друга 

феноменална логическа мисъл е, че няма как болни да бягат от 

карантина, защото ако си тежко болен, не можеш да бягаш. Тези 

коментари идват от профил на инфлуенсър с над 7000 

последователи. Част от които споделят и харесват подобни 

умопомрачителни глупости. В периода на развитието на  

пандемията, както в България, така и по света много болни признаха 

официално, че са заразени. Сред тях имаше учени, знаменитости, 

                                                            
44 https://nova.bg/news/view/2020/03/24/282514/нова-зараза-в-китай-един-човек-
е-починал-от-хантавирус 
45 https://www.ecdc.europa.eu/en/hantavirus-infection/facts 
46 https://btvnovinite.bg/bulgaria/i-v-severozapadna-balgarija-ima-hantavirus.html 

https://www.ecdc.europa.eu/en/hantavirus-infection/facts
https://btvnovinite.bg/bulgaria/i-v-severozapadna-balgarija-ima-hantavirus.html
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актьори, политици, спортисти, членове на кралски семейства и 

медици. Част от тях и починаха. В България също много хора се 

самоидентифицираха със заболяването. Естествено, един лекар не 

може да назовава поименно болните си, това е против неговата 

Хипократова клетва, против принципите, а и против законите за 

защита на личните данни. Относно бягането от карантина, тук 

спекулацията е много тънка и хитра. Защото под карантина се 

поставят хора, които е много вероятно да са заразени, но да не са 

развили симптоми на заболяването към този момент, поради 

инкубационния характер на болестта. Заразените с COVID-19 могат 

да заразяват други хора, преди да се появят симптоми на 

заболяването.  Затова те се карантинират в домашни условия, а не в 

болници, както пише една инфлуенсърка. А в болниците се 

настаняват болните, главно в тежко положение или такива с 

придружаващи заболявания, които е вероятно да се влошат.  

Точно в началото на развитието на ситуацията, когато в 

България имаше двама пациенти с COVID-19 и единият от тях 

почина, във Фейсбук се появи пост от жена на име “Zlatka Borisova”, 

която твърдеше, че познава роднина на починалата, и реално жената 

не е имала COVID-19, a заболяването и е „пришито“ от държавата 

по незнайни причини. В заключение тя обясни, че жената е 

починала от грип: …починалата жена е близка роднина на мъжа ми и няма 

нищо общо с корона-вируса. Жената имаше сърдечни проблеми от години и 

усложнения от епидемичния грип тип Б… А синът ѝ преди Нова Година си 

дойде от Италия, не е „онзи ден“, както се представят в медиите и 

„мисирките“ 47. 

Този пост обикаляше виртуалното пространството със 

скоростта на светлината, докато не се заговори за закон за 

фалшивите новини. Тогава същата жена реши да се застрахова и да 

избегне наказателна отговорност и написа втори пост: „Уважаеми 

колеги, приятели, близки и познати, Моето име се завъртя във ФБ по повод 

постовете ми в последните дни за проблемите в сферата на туризма. Моля, не 

се занимавайте с подобни подвеждащи публикации относно починалата жена!. 

Има си институции, които компетентно да се изказват по всички въпроси, 

свързани с тази тема - корона вирус! Благодаря Ви за разбирането!❤“  

Сега достигаме до най-важната част, а именно мотивите, а те са 

изцяло комерсиални. Проучване на г-жа Борисова показва, че тя се 

занимава с туризъм, мениджър на “Lakmos Travel” и председател 

                                                            
47 
https://www.facebook.com/search/posts/?q=Zlatka%20Borisova&epa=SEARCH_BO
X 

https://www.facebook.com/search/posts/?q=Zlatka%20Borisova&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/posts/?q=Zlatka%20Borisova&epa=SEARCH_BOX
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на  Фондация „Балканите – Запазване на българските традиции и 

ценности“. Информацията е потвърдена и от търговския регистър48. 

Вероятно основната ѝ цел е да подведе своите клиенти и обществото, 

че няма вирус или че той не е опасен. По този начин няма да има 

спад в туризма, респективно тя няма да има намаляване на 

приходите… за сметка на здравето и живота на хората. Същата е 

споделила информация на друга туристическа компания на 

28.02.2020 г., която ще цитираме без намеса:  

 

Уважаеми колеги, 

Като туроператор №1 за изходящ туризъм към Италия, чиито 

професионални екскурзоводи и представители пребивават в дестинацията през 

по-голямата част от годината, ние от АБАКС бихме желали да Ви 

уведомим, че причини за паника няма. 

Тази сутрин получихме актуална информация от нашия екскурзовод 

Ани Марчовска, която към момента живее в Рим. Информацията гласи 

следното: 

„Днес сутринта са изолирали 4 щама на коронавируса, което означава, 

че вече е открито лечение за справяне с вируса. 

От Понеделник Италия възобновява всякаква дейност - премахват се 

карантините. Училища, детски градини, работни места ще възобновят своята 

дейност. 

Към момента 85% от заразените са излекувани. 

Всички смъртни случаи са при хора над 80-годишна възраст. 

Причината за това са усложнения, които могат да се случат с всеки вирус. 

Например настинката, наричана още „остър сорологичен риновирус“. 

В Рим НЯМА заразени хора!“ 

 

С уважение, 

АБАКС ЕООД 

28.02.202049 

 

Изложената информация е достигнала до хиляди 

потребители, а с колко хора е споделена на следващо ниво не може 

да се каже.  

Наличната информация показва, че огромна част от 

нахлуването на COVID-19 в България е дело на туризма, както и на 

                                                            
48 https://bird.bg/tr/?v=view&guid=131319634&q=БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. 
Васил Левски 6F 
49 https://www.facebook.com/valentin.videnov.1/posts/2783936215026844 

https://www.facebook.com/pages/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/104181677861330?eid=ARAsQEJwd-niIUVcYUSYoHjJ3WF1k_Eh7VsolOpTJBG0qJksPqiX7nwf_f_0EkrJ-pTtPBDVuWIe_SaI&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=1557333467&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/104181677861330?eid=ARAsQEJwd-niIUVcYUSYoHjJ3WF1k_Eh7VsolOpTJBG0qJksPqiX7nwf_f_0EkrJ-pTtPBDVuWIe_SaI&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=1557333467&fref=tag
https://www.facebook.com/valentin.videnov.1/posts/2783936215026844
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туроператори, които не спазиха първите препоръки, както и на 

отделни граждани, които пътуват по почивки самостоятелно.  

Подвеждащите новини създадоха и друг логически дефект у 

хората, а именно ефикасността на мерките. До 1 април в България 

нарастването на заболелите от COVID-19 става с плавнo увеличение 

и задържане на нивата с по няколко дни. Това кара хората, да си 

мислят, че опасност няма, те очакват да виждат трупове по улиците и 

отказват да  изпълняват мерките, защото няма такава апокалиптична 

картина, която да оправдае действията им. Истината е, че ако се 

достигне до подобно ниво, то мерките ще са се провалили и вече 

няма да е от голямо значение дали ще има мерки, или не. Всъщност, 

преградата между спокойния начин на живот и апокалипсиса са 

точно наложените мерки, които хората пренебрегват, защото смятат, 

че апокалипсисът и без тях не би дошъл. Статистика показва, че 

изолацията, която е основна мярка, е спасила около 59 000 души в 

11  европейски страни до към 31.03.2020 г.50. На сутринта на 16 април 

2020 г. беше отбелязан своеобразен рекорд на повишаването на 

заболеваемостта в България – 48 за денонощие, като се очаква и нов 

скок след Великден51. Според оперативния щаб основната причина е 

неспазването на мерките, а причината за това вероятно се крие в 

неправилната комуникационна стратегия, дезинформацията и фейк 

новините. Своеобразен връх на негативните последици 

представляват десетките хиляди хора, които напуснаха София преди 

Великден. Това доведе до нови ограничения и беше породено 

основно от комуникационната картина.  

Подобни дезинформации и внушения раждат тотална 

безотговорност. Десетки напускат задължителната карантина. По 

сведение на медицински екипи, лица, които е трябвало да бъдат 

тествани за COVID-19, са напускали кабинетите, бягайки навън. А 

след първите дни на изолация се забеляза друг психологически 

феномен – „всяко чудо за 3 дни“, хората губят усещането за 

необходимост да са самодисциплинирани и да спазват мерките. Това 

на свой ред доведе до по-строги мерки  и глоби.  

Разглеждането на различни международни и информационни 

канали показва, че подобни процеси съществуват и в чужбина, но в 

България са по-силно изразени, и по-крайни от гледна точка на 

недостоверност.  

                                                            
50 https://www.manager.bg/svyat/izolaciyata-e-spasila-59-000-choveshki-zhivota-v-11-
evropeyski-strani-pokazva-britansko?fbclid=IwAR1VQYvRYn12OVZH-
2FnIL_S20svxyBuGySpiMShpV8Ja_VH38C21VGviV8 
51 https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/04/16/4055292_koronavirusut_v_bulgariia_
800_sa_potvurdenite_sluchai/ 

https://www.manager.bg/svyat/izolaciyata-e-spasila-59-000-choveshki-zhivota-v-11-evropeyski-strani-pokazva-britansko?fbclid=IwAR1VQYvRYn12OVZH-2FnIL_S20svxyBuGySpiMShpV8Ja_VH38C21VGviV8
https://www.manager.bg/svyat/izolaciyata-e-spasila-59-000-choveshki-zhivota-v-11-evropeyski-strani-pokazva-britansko?fbclid=IwAR1VQYvRYn12OVZH-2FnIL_S20svxyBuGySpiMShpV8Ja_VH38C21VGviV8
https://www.manager.bg/svyat/izolaciyata-e-spasila-59-000-choveshki-zhivota-v-11-evropeyski-strani-pokazva-britansko?fbclid=IwAR1VQYvRYn12OVZH-2FnIL_S20svxyBuGySpiMShpV8Ja_VH38C21VGviV8
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/04/16/4055292_koronavirusut_v_bulgariia_800_sa_potvurdenite_sluchai/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/04/16/4055292_koronavirusut_v_bulgariia_800_sa_potvurdenite_sluchai/
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В крайна сметка всяка една добра лъжа стъпва на някаква част 

от истината, и всяка една лъжа е направена да звучи правдоподобно. 

Иначе никой не би повярвал. А лъжи се създават, за да им се вярва. 

Често истината е по-трудна за приемане. Лъжите винаги звучат 

сладко.  

 

Всичко, което чуваме, е мнение. Не е факт. Всичко, което виждаме, е 

гледна точка, не е истина. 

Марк Аврелий 
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<https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/04/16/4055292_koronavirusut_
v_bulgariia_800_sa_potvurdenite_sluchai/>.  
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Abstract. The subject of this report is communication and information 
problems during a state of emergency. The object  of the report is fake news, influencers 
and other issues that cause communication destruction, misinformation or propaganda. 
The aims are to find out the exact reasons for the emergence and development of these 
conditions, as well as to consider their impact on society. The tasks are to use the 
historical, psychological, sociological and management approach to achieve the set aims. 

Keywords: communication, information problems, fake news. 
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Резюме. През последните десетилетия се наблюдава експоненциално 
нарастване на обема на данните, генерирани от хората и машините. 
Грамотността за работа с големи данни определя ново измерение на понятието 
„грамотност“, отнасящо се до познавателния капацитет на човека и 
способността му да се учи от данни с количество и сложност, значително 
надхвърлящи човешките природни възможности. В резултат големите данни 
установяват ново разделение на обществото между онези, които са способни да 
се учат от тях (Big Data елит), и тези, които разчитат на посредници, за да 
извлекат полза от тях. Настоящият доклад разглежда някои основни 
характеристики на това ново разделение, което добавя нови аспекти на 
съществуващото в обществото дигитално неравенство.  

Ключови думи: големи данни, специалист по данни, грамотност, 
дигитално разделение, Big data разделение. 
 

Въведение 

Днешният свят се характеризира с повсеместно навлизане на 

ИКТ във всички аспекти на живота. Основен резултат от това е 

феноменът „големи данни“. Огромни по обем, разнообразие и темп 

на растеж и промяна данни се събират, съхраняват и натрупват в 

компютърните системи. Извличането на знания от огромните 

количества налична цифрова информация се оказа следващата 

логична стъпка в постепенния преход от „информационната епоха“ 

към „ерата на знанието“. Технологиите, създадени за обработката на 

големите данни, позволяват на анализаторите, изследователите и 

бизнес потребителите да използват данни, които преди това са били 

недостъпни или неизползваеми, което води до подобряване на 

процесите на вземане на решения, трансформация и иновиране на 

почти всички важни процеси в организациите като производство, 

ценообразуване, доставки, маркетинг, анализ и прогноза на 

потребителското поведение и др.  

Полезното използване на натрупаните данни изисква 

значителна експертиза, както в областта на компютърните 

mailto:k.rasheva@unibit.bg
mailto:s.toleva@unibit.bg
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технологии, така и в области, свързани с анализ на данни, като 

математика и статистика, извличане на знания от данни, и 

способности за интерпретиране на резултатите от анализа, отнесени 

към предметната област на решавания проблем. Kазаното важи с 

пълна сила само за експертите в анализа на данни, както и за онези 

компании, които могат да си позволят да ги наемат. За останалата 

част от обществото тези ползи ще останат недостъпни. 

 Големите данни установяват ново разделение на обществото 

между онези, които са способни да се учат от тях, т.нар. Big Data елит, 

и тези, които разчитат на посредници, за да имат полза от тях. 

Грамотността за работа с големи данни определя и ново измерение 

на понятието „грамотност“, отнасящо се до познавателния капацитет 

на човека и способността му да се учи от данни с количество и 

сложност, които са значително над човешките природни 

възможности. Настоящото проучване има за цел да разгледа някои 

основни характеристики на това ново разделение, което добавя нови 

аспекти на съществуващото в обществото дигитално неравенство.  

 

Грамотност на потребителя 

Стандартите за грамотност през последните години силно се 

промениха. В литературата съществуват множество дефиниции за 

дигитална, компютърна грамотност, също информационна, 

медийна, Интернет грамотност и т.н. Всички тези различни 

грамотности се припокриват и надграждат, а дигиталната грамотност 

се разглежда като събирателно понятие [1, 2].  

Дигиталната грамотност представлява способността на 

потребителите да използват дигитални инструменти при 

осъществяване на идентификация, достъп, управление, оценка на 

дигитални ресурси и общуване в контекста на конкретни житейски 

ситуации. Дигиталната грамотност предполага умения и 

компетентности за работа с компютърни технологии и Интернет, а 

поради бързото развитие на технологиите дигиталната грамотност 

от своя страна също еволюира.  

Информационната грамотност е свързана с извличането и 

обработването на данни и информация, релевантни на поставения 

проблем. Информационната грамотност не е понятие, което се 

появява през дигиталната ера, но тя е основен елемент на дигиталната 

грамотност, защото информационните ресурси днес са основно 

дигитални. Информационната грамотност се основава на 

персонални познавателни способности, аналитично мислене, 
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критично мислене относно качеството на добитата информация. 

Информационната грамотност включва следните способности за 

работа с информация:  

 осъзнаване кога възниква нуждата от информация;  

 индентифициране на информацията, която е свързана с 

проблема; 

 намиране на необходимата информация; 

 оценяване на намерената информация;   

 организиране на намерената информация;  

 ефективно използване на информацията във връзка с 

поставения проблем; 

 прилагане на информацията за създаване и комуникиране 

на знание. 

С напредъка в развитието на ИКТ информационната 

грамотност, като част от дигиталната грамотност, също се променя. 

Във връзка с възникването на Интернет и социалните мрежи, които 

се използват за споделяне на информация и знания, възникват 

понятията Интернет грамотност и грамотност за работа със социални 

медии [3, 4]. От друга страна непрекъснатият прогрес в областта на 

ИКТ открива възможности за съхраняването и обработката на 

свръхголеми информационни масиви. Нарастващата потребност от 

компетенции за работа с (големи) данни през последните години 

налага и понятието грамотност за работа с (големи) данни [5]. Ако 

направим аналогия с общата грамотност, която включва 

способности за четене, писане и смятане, то при работата с данни 

може да се разграничат три вида дейности:  

 придобиване на данни – четене;  

 представяне или споделяне на данни – писане;  

 анализ и извличане – генериране на нови знания, 

основаващи се на придобита информация.  

Третата дейност може да се асоциира със способността за 

смятане в класическата концепция за грамотност, но тук работата с 

количествени данни не се ограничава до изследване на числови 

данни, а включва също прилагане на математическата логиката 

(дедукция и индукция) за извеждане на нови знания.  

Грамотността за работа с големи данни обхваща и двете роли 

при работа с данни: пасивна и активна [5].  

Пасивната роля се свързва с ученето от големите данни и 

получаването на полезна информация и знание от изследваните 

данни. Това включва използване на компютърни технологии, 
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сложни аналитични техники и разнообразни техники за 

визуализиране и представяне в компактна форма на основните 

свойства на данните. 

Активната роля се свързва с процесите на предоставяне на 

данни на заинтересованите страни по ефективен и ефикасен начин. 

Може да различим няколко специфични компонента на 

грамотността при работа с големи данни: събиране, структуриране и 

подготовка на данните, съхранение, достъп до данните.  

По този начин грамотността за работа с големи данни се 

превръща в следващо ниво от еволюцията на „информационната 

грамотност“, изградена върху категориите „основна грамотност“, 

„дигитална грамотност“ и т.н. Грамотността за работа с големи 

данни определя и ново измерение на понятието „грамотност“, което 

се отнася до познавателния капацитет на човека и способността му 

да се учи от данни с количество и сложност, които са значително над 

човешките природни възможности.  

Ученето от големи данни се сблъсква със значителни 

трудности. Основната трудност идва от неспособността да се 

наблюдава директно целият набор от свойства на обектите поради 

техния обем. Във връзка с необходимостта от експерти-анализатори, 

които да обработват и управляват огромните масиви от данни, 

генерирани от различни източници, възникна нова професия – 

специалист по данни (Data Scientist). Той е изправен пред много нови 

възможности и предизвикателства, които им предоставят големите 

данни, наличните методи и технологии за тяхното съхраняване, 

обработка и анализ, и не на последно място оценяването на 

получените резултати в контекста на конкретната проблемна област. 

Специалистът по данни се занимава с анализ на данни и извличане 

на скрити смислени модели, вътрешни връзки и зависимости, които 

не могат да се получат непосредствено от натрупаните данни. 

Основната му задача е да извлече смисъл от огромните данни и да 

подпомогне ефективното им използване за оптимално управление 

на човешките дейности в най-различни стопански сфери.  

 

Дигитално неравенство в контекста на големите данни 

Въпреки че при появата си терминът дигитално неравенство се 

свързва с неравенството между „имащите“ и „нямащите“ достъп до 

съвременни ИКТ, днес все по-често се наблюдава по-сложна 

социална, икономическа и културна диференциация. Дигиталното 

неравенство в обществото се поражда от ускореното развитие на 

ИКТ и постоянната поява на нови техники, методи и технологии с 
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данни. Организациите имат възможност да оползотворят данните, 

генерирани от хора и машини, с цел подобряване на ефективността 

и ефикасността на операциите. В много случаи хранилищата за 

данни са проектирани по такъв начин, че да не позволяват лесен 

достъп и изследване на натрупаните данни. Това, наред с липсата на 

грамотност за работа с данни, са фактори за възникването на нова 

форма на дигитално неравенство, свързана с използването на големи 

данни и извличането на полза от тях (Big data divide). 

Следващата Таблица 1 е опит да бъдат представени 

съществуващите дефиниции и гледни точки на изследователите по 

отношение на този вид разделение на обществото днес.  

Таблица 1. Дигитално неравенство по отношение на големите данни 

Автор Становище 

 

Lyon, 2002 Лицата, които притежават достъп до данни, експертиза и 
способност за обработка, имат възможност да участват 
във все по-сложни и непрозрачни форми на сортиране, 
които могат да бъдат „мощно“ средство за създаване и 
засилване на дългосрочни (или новосъздадени) 
социални различия [6]. 

Weinberger, 
2011 

Малцина ще имат достъп до полезни форми на „знание“, 
осигуряващо предимство. Тези форми ще останат не 
само недостъпни, но и неразбираеми за огромното 
мнозинство [7]. 

Boyd, 
Crawford, 
2011 

Разделението по отношение на големите данни 
съществува между Big Data rich (включително компании 
и университети, които могат да генерират или купуват и 
съхраняват големи набори от данни) и Big Data poor 
(лица, нямащи достъп до данни, експертиза и способност 
за обработка) [8].  

Andrejevic, 
2014  

Разделението в областта на големите данни представлява 
асиметричната връзка между тези, които събират, 
съхраняват и обработват големи количества данни, и 
тези, към които е насочено събирането на данни. Това е 
разделение между онези, които са в състояние да извлекат 
и използват непредвидими и необясними констатации, и 
лицата, чието съществуване е засегнато от 
произтичащите от това решения. [9] 

Espinosa et 
al., 2015  

Днес сме свидетели на нов сценарий на дигитално 
неравенство, при който неспециалистите не са в 
състояние да се възползват от големите данни.  
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Успешното извличане на данни изисква ноу-хау на 
експерт, за да се придобият надеждни и полезни знания 
в получените модели [10]. 

Christozov, 
Toleva, 
2015 

Големите данни установяват ново разделение на 
обществото между онези, които са способни да се учат 
сами от тях (членове на т.нар. Big Data Elite) и тези, които 
разчитат на посредници, за да „изучават“ данните. Това 
ново разделение добавя нови аспекти на съществуващото 
в обществото дигитално неравенство. [5] 

 

Уменията за работа с данни са може би най-търсеният ресурс 

в компаниите, разполагащи с големи данни, които позволяват на 

фирмите да задават правилните въпроси и да преобразуват данните 

в практически прозрения [11]. Вече се среща и друга форма на 

дигитално разделение, проявяваща се на различни равнища в и 

извън организациите, т.нар. Data Science divide, което произтича от: (1) 

разделение между фирмите, които разполагат с човешки капитал с 

по-добри аналитични умения и онези, които нямат такъв; (2) ИТ 

специалистите, които могат да се учат от big data и останалите, които 

само могат да ги управляват, модифицират и четат; (3) гражданите, 

които прилагат аналитични умения и могат да боравят с големи 

данни, извличайки полезна информация и онези, които се нуждаят 

от медиатор, за да се възползват от големите данни. [12] 

Тези нови форми на дигитално неравенство се проявяват на 

няколко равнища, както следва: 

 Фирмено/организационно равнище – разделение 

между фирми и организации, използващи натрупаните 

данни и извличащи конкурентно предимство спрямо 

фирмите и организациите, които не го правят. Форма на 

разделение може да се наблюдава и между фирмите, които 

разполагат с човешки капитал с по-добри аналитични 

умения, и онези, които не разполагат с такъв.  

 Вътрешнофирмено равнище – разделение между ИТ 

специалистите, които могат да се учат от големите данни, 

и останалите, които само могат да ги управляват и 

модифицират.  

 Социално равнище – разделение между лицата, които 

притежават умения и могат да боравят с големи данни, 

извличайки полезна информация от тях, и онези, които се 

нуждаят от медиатор, за да се възползват от големите 

данни. 
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По своята същност разделението в сферата на големите данни 

може да бъде представено като разделение, породено от недостига 

или липсата на един или няколко от необходимите ресурси за работа 

с големи данни, показани на фиг.1: 

(1) технически ресурси; 

(2) достъп до големи данни; 

(3) човешки ресурси. 

 

Фиг. 1. Дигитално разделение в сферата на големите данни и Науката за данните 

Проблемът, пред който днес са изправени различните 

организации, е свързан с намирането на професионалисти с 

необходимите умения, които да реализират тези възможности. 

Очаква се търсенето на специалисти в областта на Науката за 

данните да продължи да нараства през следващите години паралелно 

с нарастването на разбирането за възможните ползи, които може да 

се извлекат от натрупаните данни.  

Във връзка с преодоляване на новите форми на дигитално 

неравенство в областта на големите данни и Науката за данните 

възникват следните основни предизвикателства пред: 

 обучаващите организации, изграждащи специалисти за работа с големи 

данни – университетите трябва да отговарят на потребностите 

на пазара на труда и да предлагат адекватни учебни програми. 

 бизнес организациите и институциите, които са собственици на големи 

данни – свързани са с назначаването на експерти, които да се 

грижат за целостта и сигурността на данните и 
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допълнителни ресурси (технически и финансови), които да 

позволят съхраняването и последващия анализ на данните. 

 специалистите по данни – работата с големи данни изисква 

постоянно надграждане и усъвършенстване на техните 

знания, умения и компетенции.  

 

Заключение 

Съвременните технологии, инструменти и приложения за 

обработка и анализ на големи данни предлагат добри възможности 

за извличане на полезни знания. Проблемът, пред който днес са 

изправени различните организации, е свързан с намирането на 

професионалисти с необходимите умения, които да реализират тези 

възможности. Очаква се търсенето на специалисти в областта на 

Науката за данните да продължи да нараства през следващите години 

паралелно с нарастването на разбирането за възможните ползи, 

които може да се извлекат от натрупаните данни. Във връзка с това 

през последните години в университетите се осъзнава нуждата от 

обучение в областта на обработката и анализа на данни, дори в 

учебния план за общо образование. Това е основно умение за XXI 

век, което се превръща едновременно в предизвикателство и 

възможност за висшето образование.  
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Резюме. В условията на световна криза всяко едно общество и 
държава са длъжни да се адаптират към усложнената обстановка чрез иновации 
в начина си на мислене и съществуване като цяло. Настоящата сложна 
ситуация се превръща в преломен момент за световната история, 
последствията от който са доста неясни. Динамичната промяна на 
обстоятелства изискват незабавни мерки за опазването на населението и 
световната икономика. В настоящия доклад са разгледани актуални въпроси, 
стоящи пред Българската държава с цел овладяване на кризисната ситуация, 
сред които е и нуждата от спешно разширяване на обхвата и предоставянето 
на е-Услуги от администрациите. Ако до момента разработването на система 
за е-Управление е бил въпрос разтегнат във времето, то сега са необходими 
спешни мерки по разширяването на спектъра на е-Услугите, тяхната 
ефективност, популяризиране и използване. Обърнато е внимание на 
състоянието на е-Управлението в България преди извънредното положение и 
настоящето му развитие. Разгледани са добри практики при електронния обмен 
на информация и услуги в направлението администрация–граждани–бизнес и 
неговите производни.  

Ключови думи: е-Управление, информация, дигитално общество, 
световна криза. 

 

 

Начините на пренасяне на информация и тяхното 

изключително бързо развитие в края на XX и началото на XXI в., 

както и възможностите, които информационните и 

комуникационните технологии предоставят, доведоха до огромни 

промени в социума като цяло. Сега основните движещи сили на 

обществото са знанието, информацията и технологиите.  

Според концепцията за информационното общество 

достъпът до информация е основно човешко право, а технологиите 

са тези, които създават условията за свободното му използване [1]. 

Статистически данни на Международния съюз по 

далекосъобщенията предоставят информация, че в края на 2019 г. 
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53,6% от световното население използва Интернет. За сравнение 

през 2005 г. този процент е бил едва 16,8 [20]. Това е доказателство 

за огромното значение на информационните и комуникационните 

технологии в световен мащаб. В този ред на мисли огромното 

потребление на Интернет открива нови хоризонти за общественото 

развитие.  

Общественото развитие в условията на демокрацията дава 

право на личността да упражнява свободно своите права, да добива 

знания и умения, да се развива, дори да участва в управлението на 

страната си. За осъществяването на тези процеси, а и на много други, 

в днешното „дигитално“ време, се изисква познаването на 

информационните и комуникационните технологии и ресурси, 

както и тяхното правилно използване. Ето така информацията и 

достъпът до нея се явяват ключови при практически почти всички 

сфери на човешката дейност. 

Осигуряването на свободен достъп до нормативни документи 

и информация на управленските и административните органи на 

една държава е от голямо значение както за гражданите – за да могат 

да упражняват своите права, така и за управляващите – осигурява се 

прозрачност при вземането на управленски решения и така се 

повишава доверието на гражданите. Тук се открива концепцията за 

е-управлението. 

По своята същност е-управлението обобщава използването на 

информационни и комуникационни технологии при 

предоставянето на публични услуги на гражданите или по-конкретно 

„Електронното управление е основната платформа за цифрова 

трансформация на публичните институции, за повишаване на качеството на 

административните услуги, за преминаването към рационални електронни 

процеси на функциониране и управление в публичните сектори и за достъп по 

електронен път на информацията, с която разполагат публичните 

институции. То е средство, както за всеобхватно повишаване ефективността 

на процесите в администрацията, така и за облекчаване взаимодействието 

между администрацията, гражданите и бизнеса. При координирано, 

стандартизирано и целесъобразно реализиране на е-управление се освобождават 

ценни ресурси – време, хора и финанси“ [6]. Е-управлението създава основа 

за реализация на качествено нов модел за държавно управление. 

В края на 2019 г. в град Ухан, Китай, се съобщава за множество 

случаи на пневмония, неповлияваща се от традиционните методи на 

лечение. Скоро като причинител е изолиран нов, несрещан до този 

момент коронавирус. Здравните власти на Китай успяват да 

проследят вируса до пазар за животни в Ухан, като смятат, че 
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източникът му е заразено животно. По-късно се установява, че 

вирусът се предава и от човек на човек [17]. Взимат се мерки за 

изолирането на болните, контактните с тях, Ухан е поставен под 

карантина, а след него и други съседни градове. Въпреки взетите 

мерки, вирусът се разпространява. Световната здравна организация 

предупреждава, че новият коронавирус е заплаха в световен 

мащаб  [18].  

Към дата 5 април 2020 г. в света са потвърдени 1 136 851 случая, 

от които 62 955 с фатален изход. Засегнати са 208 държави [19]. 

Цифрите се увеличават скорострелно, целият свят е в криза. С цел 

ограничаване на разпространението на заболяването държавите 

въвеждат все по-строги мерки, сред които основната е социалната 

изолация. Като резултат от нея масовите мероприятия са забранени, 

големи и малки градове опустяват, препоръките са всички, които 

могат да работят от вкъщи, да не излизат и да сведат контактите си 

до минимум. Светът забавя своя ход, а в резултат на това се очаква 

безпрецедентна здравна, социална и икономическа криза в глобален 

мащаб. Прогнозите за бъдещето не са никак обнадеждаващи. 

На 08.03.2020 г. са потвърдени първите два случая на 

коронавирус в България [14]. По пример на други държави и техния 

опит с пандемията към момента по предложение на Министерски 

съвет, Народното събрание на Република България обявява 

извънредно положение за цялата страна, считано от 13.03.2020 г. [15], 

като от същата дата влиза в сила и Закон за мерките и действията по 

време на извънредно положение [7].  

Какви са мерките, които биха спомогнали справянето с 

настоящата криза? Препоръките от цял свят са, че хората трябва да 

спазват социална дистанция, да останат по домовете си. Това от своя 

страна води до редица промени – едни трябва да загубят работата си, 

други да поемат по различен път, трети да променят изцяло 

ежедневието си. Може би светът трябва да спре, но това не би било 

възможно. Световната ситуация е безпрецедентна по редица 

причини. Неизмерима е с чумата от Средните векове или пандемията 

на Испанския грип от миналия век. Защо? Защото светът не е 

същият, в днешно време той е почти изцяло модулиран от 

икономиката, както е и подчинен и на принципите на 

взаимосвързаност и взаимозависимост повече отвсякога. Необходим 

е механизъм, с помощта на който държавите да продължат да 

функционират, било то и с по-бавни темпове. Благодарение на 

новите технологии и възможностите, които те осигуряват, се създават 

предпоставки за облекчаване на комуникацията между граждани и 
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управленски органи. Именно тук своето място намира и 

електронното управление. 

Във време, характеризиращо се с динамични промени и 

стремглаво разрастване на онлайн комуникацията, осигуряването на 

онлайн достъп до информация се изразява в два аспекта – нарастване 

броя на потребителите на е-услугите, както и увеличаването на 

обхвата на достъпа до съдържание [2]. Достъпът на гражданите до 

важна публична информация влияе положително върху 

икономическото и социалното развитие на всяка държава. В основата 

на ученето през целия живот – важен момент при информационното 

общество – стои информационната грамотност. Тя дава възможност 

на хората да създават, търсят, използват и обменят информация, за 

да достигнат поставените си цели в образователната, 

професионалната, социалната и личната сфери. Процесът по 

изграждане на е-умения е важен способ за развитие на съвременното 

общество. Технологичните знания и умения са ресурс не само на 

отделната личност, но и на предприятията и икономиката [1]. 

Свободният достъп до информация е важен елемент от дигиталното 

общество и е основополагащ за неговата демократизация [2]. 

Изграждането на работеща система за електронно управление в една 

развиваща се държава вече е не просто добра практика, а 

необходимост.  

През последните години България работи усилено по 

изграждането на система за е-Управление. За това свидетелстват 

приемането на Закон за електронното управление от 2008 г.; 

Стратегия за развитие на електронното управление в Република 

България 2014 – 2020 г., а вече и Актуализирана Стратегия за 

развитие на електронното управление в Република България 2019 – 

2023 г.; Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на 

електронното управление в Република България за периода 2016 – 

2020 г. (вече и 2019 – 2023 г.); Различни секторни стратегии за 

развитие на електронното управление и други документи. Създадена 

е Държавна агенция „Електронно управление“; Експертен съвет за 

интеграция на информационните ресурси; Разработен е единен 

портал за електронни административни услуги.  

В проучване на ООН относно електронното управление 

страната ни е отчела положителен ръст за периода 2016 – 2018 г. като 

е достигнала 47-мо място през 2018 г., спрямо 52-ро за 2016 г. 

Отчетено е 35-процентно подобрение при предоставянето на 

електронни услуги [3].  
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Факт е, че България е от страните, които не използват напълно 

възможностите на информационните и комуникационните 

технологии. През 2018 г. е посочена като държава с ниско ниво на 

цифровизация и средно ниско ниво на проникване и поради тази 

причина е включена в списъка за неконсолидиран eGOV от 

Бенчмарк за електронното управление през 2018 г. Въпреки това 

нивото на проникване е сред най-високите за страните от 

неконсолидираните eGOV. Според доклад на ЕК от 2019 г. по 

отношение на Индекса за навлизането на цифровите технологии в 

икономиката и обществото България се нарежда на последно 28-мо 

място по отношение на „Цифрови и обществени услуги“ е на 25-то 

място. Предоставянето на цифрови обществени услуги на бизнеса е 

на над средното ниво за ЕС, а броят на потребителите на е-

правителство (от потребителите използващи интернет) е почти на 

средното за ЕС ниво [3].  

Според чл. 7 ал. 1 и 2 от Закона за мерките и действията по 

време на извънредно положение работодателите могат да възлагат 

надомна работа на своите служители, а също и да им предоставят 

част от платения годишен отпуск без тяхното съгласие. Чл. 20 урежда 

обучението на учениците да премине изцяло в електронна среда чрез 

средствата на информационните и комуникационните технологии, 

като това се осъществява с помощта на учители и педагогически 

специалисти отново изцяло електронно. При преходните и 

заключителни разпоредби относно заявления, жалби и други 

документи, свързани с парични обезщетения, помощи и пенсии, е 

уредено подаването им по електронен път [7]. 

С цел опазване живота на населението освен тези мерки 

държавните институции и администрации въвеждат редица онлайн 

услуги. Националният осигурителен институт предоставя 

възможност за получаване на Персонален идентификационен код по 

електронен път и използването му за редица онлайн услуги, 

преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери, 

позволява подаването на документи за парично обезщетение за 

безработица, както и заявления и жалби по електронен път [11]. 

Прокуратурата също въведе опцията „Електронни услуги“ на сайта 

си, като разделът позволява подаване на сигнали, заявления и 

информация [13]. От Асоциацията за иновации, бизнес, услуги и 

технологии обявиха, че ще подпомогнат държавата с 15 000 часа 

безвъзмезден труд, чиято цел ще бъде създаване и подобряване на 

системи и услуги в сферата на здравеопазването. Вицепремиерът 

Томислав Дончев допълва, че ресурсът ще бъде използван за 
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скорошно изграждане на Национална здравна информационна 

система – задача, при възлагането на която Министерството на 

здравеопазването среща трудности от година насам [16]. Със Заповед 

на Министъра на здравеопазването № РД-01-184 от 06.04.2020 г. се 

въвежда Национална информационна система за борба с COVID-19, 

която включва информационен уеб портал с актуална информация 

относно епидемичната обстановка в страната, мобилно приложение, 

в което гражданите да имат възможност да отбелязват здравния си 

статус и други функции, като от по-особена важност е това, че 

приложението ще осъществява връзка между пациентите, 

регионалните здравни инспекции, органите на Министерството на 

вътрешните работи, общопрактикуващите лекари, лечебни 

заведения, лаборатории, общините, НОИ и Националният 

оперативен щаб за борба с COVID-19 [8]. Министерството на труда 

и социалната политика изяви своята готовност за улеснено 

предоставяне на услуги в структурите си и предостави пълен списък 

на предлаганите е-услуги от всички свои звена [10]. Такава е 

предоставената възможност земеделските стопани да се регистрират 

онлайн в системата за еднодневни трудови договори [9]. Видно е, че 

мерките не остават неупотребени, напротив  –  МТСП докладва, че 

от началото на извънредното положение 7 000 души са се 

възползвали от електронните му услуги [5]. От 08.04.2020 г. 

Националната агенция за приходите започва да обменя информация 

с банки, застрахователи, общини и други ведомства по електронен 

път с цел улеснено извършване на ревизии и проверки. Заедно с 

двете нови услуги („Връчване на документи на трети лица в рамките на 

контролни производства“  и  „Подаване на документи от трети лица в 

рамките на контролни производства“) НАП вече осигурява над 140 е-

услуги за своите потребители [12].  

От гореизложеното ясно се вижда, че кризата предлага не само 

препятствия, но и възможности, които, ако бъдат добре използвани, 

биха могли да спомогнат справянето с тежката ситуация, а и биха 

оказали благоприятно влияние за държавата. Онлайн 

административното обслужване пести много ресурси, а неговата 

ефективност е показателна за общото състояние на държавните 

администрации. В България електронното управление все още се 

развива недостатъчно бързо, но предоставяните е-услуги стават все 

повече и са все по-ефективни. От началото на извънредното 

положение в страната е-услугите стават по-широко използвани. Само 

през първите шест дни от месец април са подадени 2800 онлайн 

заявления за безработица, като за сравнение през целия месец март 
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са подадени 2760. Този брой расте по комплексни причини – 

безработицата нараства значително от началото на пандемията, но и 

предоставените е-услуги са значително по-използвани. Според 

данни на НОИ само 3% от гражданите са се възползвали от е-

услугите на Института. Този нисък процент се дължи в голямата си 

част на липсата на информационна грамотност [4].  

Според Актуализираната стратегия за развитие на 

електронното управление в Република България 2019 – 2023 г. 

четирите основни направления за комуникации и услуги при е-

управлението са, както следва: „Администрация – Граждани“; 

„Администрация – Бизнес“; „Администрация – Администрация“ и 

„Вътрешноведомствена ефективност и ефикасност“, като от 

началото на извънредното положение се наблюдава развитие във 

всяко от тези направления.  

Изграждането на ефективно функционираща система за е-

Управление е дълъг и нелек процес, зависещ от множество 

фактори – технологически, социални, политически, юридически. 

Необходимо е активното участие на всички заинтересовани страни – 

граждани, държавна администрация, бизнес. Доскоро процесите по 

реализация на е-Управлението в България вървяха сравнително 

бавно, но настоящата динамична ситуация налага и спешни мерки. 

Изхождайки от досегашните съждения може да се твърди, че по-

малко от месец от началото на извънредното положение в страната 

ни се наблюдава прогрес в сферата на предоставянето на електронни 

услуги за гражданите и електронното управление като цяло. Налагат 

се добри практики, които ще улеснят взаимодействието на 

гражданите и институциите след пандемията. Всяка нова е-услуга е 

стъпка напред в развитието на е-управлението, подобряване работата 

на институциите и прогреса на българското общество като цяло. 
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Abstract. In the conditions of a world crisis every society and state are obliged 
to adapt to the complicated situation through innovating their way of thinking and 
existing as a whole. The present complex environment is becoming a key moment for the 
world history and its consequences are still unclear. The dynamic shift of circumstances 
demands immediate measures for safeguarding the population and world economy. In 
this work the up-to-date issues for the Bulgarian state in terms of containing the crisis 
situation have been reviewed, such as the need of emergency expansion of the range and 
accessibility of e-service by the various administrations. If until today the matter of 
development of a system for e-government was stretched in time, now are needed urgent 
measures for expanding the e-services spectrum, their efficiency, popularization and 
usage. Attention is pointed towards the condition of the e-government in Bulgaria before 
the state of emergency and its current development. Good practices in the electronic 
exchange of information and services in the direction of state administration - citizens - 
business have been reviewed.     
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Резюме. През последното десетилетие световната икономика осезаемо 
се превръща в цифрова. Секторът на информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ) трайно навлиза във всички области на социалния и 
икономическия живот. Очакванията на гражданите и бизнеса към публичните 
институции са все по-големи, свързани с осигуряване на повече публичен контрол 
върху дейността им, подобряване качеството на предоставяното обслужване и 
гарантиране на по-висок стандарт на живот. Развитието на Интернет показа 
много ясно синергетичния ефект от съчетаването на информационните и 
комуникационни технологии и илюстрира огромното им влияние върху 
съвременното общество, което днес наричаме информационно. Характерните 
белези на това информационно общество са много, като тези, които най-
съществено отличават неговия виртуален характер, включват абстракции, 
като например, независимостта от дистанция и локация. Във виртуалния свят 
големината престава да бъде такъв значим фактор, имаме глобално 
подобряване на комуникациите, което за индивидуалния потребител придобива 
формата на информационен потоп. В същото време, едновременно с 
позитивния характер на информационното общество, при неговото бурно 
развитие се появят и лошите аспекти и прояви на все по-пълната еманация на 
реалния живот във виртуалното измерение. Имаме прояви на социална 
поляризация и изключване, появяват се нови виртуални култури с нисък и дори 
отрицателен принос. В глобализиращия се свят електронното управление (е-
управление) се превръща в реален и основен инструмент за реализиране на важни 
политики, които правят икономическата и социалната среда все по-
конкурентноспособна и бързо развиваща се. В България цифровизацията е 
необратим процес, който налага цялостно трансформиране на бизнес 
процесите, прилаганите в публичните отношения модели и взаимодействието 
между гражданите, бизнеса и администрацията. Свидетели сме на всеобхватна 
и дълбока трансформация, в която основна роля играят технологиите, 
свързаността и цифровите процеси. Тази трансформация значително се ускори 
с настъпването на тежката криза, предизвикана от COVID-19 и нейното 
значение за държавата и обществото е по-голямо от всякога.  

Ключови думи: информационните и комуникационните технологии 
(ИКТ), киберетика, електронно правителство. 

 

През последното десетилетие световната икономика осезаемо 

се превръща в цифрова. Секторът на информационните и 
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комуникационните технологии (ИКТ) трайно навлиза във всички 

области на социалния и икономическия живот. Очакванията на 

гражданите и бизнеса към публичните институции са все по-големи, 

свързани с осигуряване на повече публичен контрол върху дейността 

им, подобряване качеството на предоставяното обслужване и 

гарантиране на по-висок стандарт на живот.  

Развитието на интернет показа много ясно синергетичния 

ефект от съчетаването на информационните и комуникационни 

технологии и илюстрира огромното им влияние върху 

съвременното общество, което днес наричаме информационно. 

Характерните белези на това информационно общество са много, 

като тези, които най-съществено отличават неговия виртуален 

характер, включват абстракции, като например, независимостта от 

дистанция и локация. Във виртуалния свят големината престава да 

бъде такъв значим фактор, имаме глобално подобряване на 

комуникациите, което за индивидуалния потребител придобива 

формата на информационен потоп. В същото време, едновременно 

с позитивния характер на информационното общество, при 

неговото бурно развитие се появят и лошите аспекти и прояви на все 

по-пълната еманация на реалния живот във виртуалното измерение. 

Имаме прояви на социална поляризация и изключване, появяват се 

нови виртуални култури с нисък и дори отрицателен принос. 

В глобализиращия се свят електронното управление (е-

управление) се превръща в реален и основен инструмент за 

реализиране на важни политики, които правят икономическата и 

социалната среда все по-конкурентноспособна и бързоразвиваща се. 

В България цифровизацията е необратим процес, който налага 

цялостно трансформиране на бизнес процесите, прилаганите в 

публичните отношения модели и взаимодействието между 

гражданите, бизнеса и администрацията. Свидетели сме на 

всеобхватна и дълбока трансформация, в която основна роля играят 

технологиите, свързаността и цифровите процеси. Тази 

трансформация значително се ускори с настъпването на тежката 

криза, предизвикана от COVID-19 и нейното значение за държавата 

и обществото е по-голямо от всякога.  

По своята същност електронното управление е реализиране от 

административните органи, органите на съдебната власт, лицата, 

осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи 

обществени услуги, на правните взаимовръзки, административни 

процеси и услуги и на взаимодействието с потребителите чрез 

използване на информационни и комуникационни технологии, 
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осигуряващи по-високо ниво на ефективност на управлението. То е 

основната платформа за цифрова трансформация на публичните 

институции, за повишаване на качеството на административните 

услуги, за преминаването към рационални електронни процеси на 

функциониране и управление в публичния сектор и за достъп по 

електронен път на информацията, с която разполагат публичните 

институции. Това е средството, както за всеобхватно повишаване 

ефективността на процесите в администрацията, така и за 

облекчаване взаимодействието между администрацията, гражданите 

и бизнеса.  

Както се вижда, в е-управлението ясно се разграничават 

няколко основни елемента: ресурси (финансови, човешки, ИКТ, и 

др.), правна и институционална рамка, взаимодействие между 

участниците в е-управление и развитие на обществените отношения. 

В страната за електронно правителство, а след това и за електронно 

управление, се говори от повече от две десетилетия, като преминава 

през няколко отчетливи етапа и тенденции на развитие:  

Етап 1, около 2002 –2005 г. 

При този етап основно се е реализирало насищане на 

администрациите с техника и офис системи за административно 

обслужване. Предоставя се хардуер и софтуер за подпомагане на 

звената за административно обслужване. През 2002 г. е приета и 

първата Стратегия за електронно правителство.  

Етап 2, около 2006 – 2013 г.  

Приет е Законът за електронното управление. Отделни 

администрации започват да разработват и внедряват свои системи и 

да си изграждат инфраструктура. Появяват се „острови“ – НАП, 

ГРАО, НОИ, Агенция „Митници“, МВР, които електронизират 

услугите за гражданите и бизнеса. Тези отделни системи са 

фрагментирани, като всеки „остров“ самостоятелно развива системи 

и инфраструктура с различни средства и на различни платформи. 

Липсата на връзка между тях не позволява гражданите и бизнесът да 

получават удобни и интегрирани електронни административни 

услуги. Поради това в края на периода започват да се разработват 

хоризонталните системи на електронното управление – създадени са 

Системата за електронно връчване, за е-автентикация, средата за 

междурегистров обмен RegiX, Единният портал за достъп до 

електронни административни услуги. 

Етап 3, след 2014 – 2023 г.     

Еволюцията на електронното управление през последните 

години надхвърля по-тесните рамки на електронното правителство. 
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След 2014 г. е постигнато значително развитие на нормативната, 

институционалната и технологичната рамка за е-управление. Приети 

са съществени изменения и допълнения в Закона за електронното 

управление (ЗЕУ) и в подзаконовата уредба към него. Разработен и 

приет е Законът за електронната идентификация и правилникът за 

неговото приложение. Създадена е Държавна агенция „Електронно 

управление“ (ДАЕУ) като орган за разработване и осъществяване на 

държавната политика за е-управление. След създаването на ДАЕУ 

реализирането на политиките за е-управление се извежда на 

приоритетно, национално равнище.  

Съществуващата нормативна уредба създава императивно 

изискване за прилагането на политиката за е-управление в 

администрацията. В обхвата на приложното поле на нормативната 

рамка за е-управление влизат и две нови категории доставчици на 

административни услуги – лицата, осъществяващи публични 

функции, и организациите, предоставящи обществени услуги. 

Разработена e цялостна Архитектура на електронното управление в 

Република България, която дефинира основните елементи на е-

управлението в държавната администрация. 

Членството на страната в Европейския съюз (ЕС) е 

катализатор за развитието на електронното управление. България 

въвежда основните европейски принципи за е-управление и започва 

да работи по прилагането на редица европейски актове в областта, 

които създават задължения за трансграничния обмен на информация 

в редица сектори и за внедряването на трансгранични електронни 

услуги. В съответствие с европейската рамка и с принципите за 

прилагане на политиката за е-управление, Република България 

актуализира своята визия и разшири времевия хоризонт за нейното 

осъществяване. Стратегията за развитие на електронното управление 

в Република България e актуализирана до 2023 г., като осигурява 

прилагането на актуалните европейски принципи за е-управление, 

въведени на национално ниво: 

 цифрово по подразбиране: публичните органи и 

администрации следва да предоставят услуги по електронен 

път (включително машинно-четима информация) като 

предпочитан вариант (като все пак запазят и другите канали 

за онези, които не са свързани към Интернет по собствена 

воля или по необходимост); 

 еднократно събиране и създаване на данни (принцип „само 

веднъж“): публичните органи и администрации трябва да 

гарантират, че гражданите и бизнесът предоставят 
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еднократно една и съща информация на публичните 

органи и администрации. В изпълнение на този принцип 

административните органи, лицата, осъществяващи 

публични функции, и организациите, предоставящи 

обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и 

организациите предоставянето или доказването на вече 

събрани или създадени данни; 

 неприкосновеност на личността и личния живот по 

подразбиране: следва да се прилага правната рамка за 

защита на личните данни и неприкосновеността на личния 

живот още на етапа на проектиране на е-услуги; 

 приобщаване и достъпност: публичните органи и 

администрации следва да проектират електронни 

публични услуги, които по подразбиране са приобщаващи 

и отговарят на различни нужди, като нуждите на 

възрастните хора и на хората с увреждания; 

 отвореност и прозрачност: публичните органи и 

администрации следва да споделят информация и данни 

помежду си и да дават възможност на гражданите и бизнеса 

за достъп, контрол и поправяне на отнасящите се за тях 

данни, с оглед да контролират тяхната актуалност и 

коректност; да включват заинтересовани страни (като 

предприятия и юридически лица с нестопанска цел) в 

проектирането и предоставянето на услуги; 

 трансграничност по подразбиране: публичните органи и 

администрации следва да осигурят предоставянето на 

съответните електронни публични услуги в трансграничен 

контекст и да предотвратят възникването на по-нататъшно 

разпокъсване, така че да се улесни мобилността в рамките 

на единния пазар; 

 оперативна съвместимост по подразбиране: публичните 

услуги следва да бъдат проектирани по такъв начин, че да 

функционират безпроблемно на целия единен пазар и в 

различни организационни системи за съхранение на 

данни, като се разчита на свободното движение на данни и 

цифрови услуги в ЕС. Оперативната съвместимост 

означава способността на организациите да си 

взаимодействат посредством обмен на данни между техните 

системи, базирани на ИКТ; 

 надеждност и сигурност: гарантиране на високо ниво на 

защита и информационна сигурност.  
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Визията на Република България в областта на електронното 

управление до 2023 г. обхваща:  

 Трансформация на модела на предоставяне на електронни 

административни услуги, ориентирани към потребителя, 

чрез промяна на технологичните и административните 

процеси, които стоят зад тях, с резултат намаляване на 

административната тежест за гражданите и за бизнеса; 

 Изграждане на модерна цифрова администрация;  

 Високо ниво на мрежова и информационна сигурност; 

 Високо качество на поддръжка на споделените ресурси на 

е-управлението. 

Хоризонталните системи – е-автентикация, е-оторизация, е-

валидиране, е-връчване, е-плащане, е-автентикация, реално 

заработват и започват да се изграждат връзките между отделните 

„острови“ и да се присъединяват нови такива. Системите се 

надграждат, за да могат да работят в единна среда. Системата за е-

Връчване е един от основните инструменти на електронното 

управление за осигуряване на достъпност и откритост на 

институциите. В ситуация на извънредно положение, причинено от 

епидемията от COVID-19, тя е ключов инструмент за ограничаване 

на физическия контакт между гражданите и администрацията и 

съхраняване на тяхното здраве. В нея активно се регистрират 

граждани и организации като в началото на април вече има над 42 

хиляди потребители и през нея са изпратени около 208 хиляди 

съобщения. 

Тези системи са част от Единния модел за заявяване, 

заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, 

който следва да бъде прилаган от всички административни органи, 

от лицата, осъществяващи публични функции и от организациите, 

предоставящи обществени услуги, при разработване и/или 

надграждане на информационните им системи. Този модел е 

основният инструмент за качествено подобряване на услугите, 

значително облекчаване на бизнеса и гражданите при заявяването и 

получаването им и чувствително подобряване на бизнес средата в 

България. 

От 1 ноември 2018 г. административните структури 

преустановиха обмена на хартиени документи помежду си и 

преминаха към изцяло електронен обмен на документи. 

Преустановяването на хартиения обмен между администрациите е 

първата всеобхватна мярка на национално равнище за премахване на 

хартиената администрация и за намаляване на административната 
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тежест за гражданите, за бизнеса и за самите администрации. Изцяло 

електронният документооборот е малка, но видима стъпка за 

преодоляване на „аналоговата“ култура в администрацията.  

Възприема се разбирането, че за да могат гражданите и 

бизнесът да усетят реалните ползи от електронното управление, е 

необходимо системите на отделните администрации да бъдат 

свързани и да се премине към обмен на данни. Работата започва със 

свързването на 65 основни регистъра, които предоставят основни 

данни, необходими за предоставянето на услугите. Чрез Средата за 

междурегистров обмен RegiX средномесечно се извършват над 2 

млн. справки. 

Стартира изграждането на Държавния хибриден частен облак 

и се развива Единната мрежа на държавната администрация. Все по-

належащо внимание се обръща на проблемите с мрежовата и 

информационна сигурност за защита на данните на гражданите и 

фирмите.  

 

Етап 4, 2023 – около 2030 г.     

В този етап основен акцент ще бъде управление, основано на 

обработката на свързани данни и информация, и насочено към 

потребителя, като се набляга на работата по три основни 

приоритета:  

 

1. Цифровизация и интегрираност на услугите 

 

В основата на цифровата трансформация са данните. 

Иновациите, свързани с тях са двигател на икономическото развитие, 

предпоставка за много нови продукти и услуги, респективно за 

повишаване производителността и ресурсната ефективност във 

всички сектори. Те позволяват разработването на персонализирани 

продукти и услуги и улесняват вземането на управленски решения. 

Същевременно те са ключов ресурс за създаването на нови продукти 

и услуги.     

Данните вече са най-ценният ресурс, както за бизнеса, така и 

за обществения сектор. Новите реалности изискват да се 

концентрираме върху събирането, съхраняването и 

високоефективното обработване на данни и тяхната ефикасна 

употреба както в публичния, така и в частния сектор.  

Акцентите на политиката ще са насочени към: 

 улесняване на споделянето на данни; 
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 разширяване на обема на отворените данни, предоставяни 

от държавните институции; 

 използване на силата на данните като основен инструмент 

на управлението за преодоляване на кризисни ситуации и 

за ликвидиране на последиците от тях. 

Огромното предизвикателство е да се осигури качеството на 

данните, тяхното унифициране, съвместимост, обработка и 

обмен, които са ключови за обществото и бизнес средата. 

Те са в основата на способността на българската държавна 

администрация да развива и предоставя на своите граждани 

и бизнес интегрирани, сигурни, персонализирани 

проактивни електронни услуги „от край до край“ в рамките 

на събития от живота/бизнеса при значително намаляване 

на административната тежест върху тях. Това ще бъде 

невъзможно без да се решат следните основни проблеми: 

 намаляване на огромния брой дублиращи и несвързани 

помежду си регистри; 

 унифициране на данните, които се съхраняват в тях; 

 дигитализирането на огромните масиви от данни, 

необходими за предоставяне на услуги, които към момента 

са налични само изолирано на хартиен носител;  

 свързване на регистрите за осигуряването на свободния 

обмен на данните. 

За да се постигне сериозна промяна в средата, следва цялата 

администрация да се интегрира чрез хоризонталните системи, като 

услугите, които тя предоставя, да преминат към Държавния хибриден 

частен облак и да се реализират чрез Единния модел.  

Посоката е постигане на изцяло цифрово взаимодействие 

между потребителите и доставчиците на административни и 

публични услуги, включително преминаване към т.нар. „мобилно 

управление“, при което услугите са напълно интегрирани, удобни и 

леснодостъпни за потребителите чрез мобилни платформи и 

устройства, по всяко време, от всяко място. Услугите ще са изцяло 

достъпни през мобилни приложения, което значително ще улесни 

тяхното използване. 

Прилагането на съвременни решения като: математически 

модели за прогнозиране и оценка на обстановката; експертни 

системи и системи с изкуствен интелект за подпомагане вземането на 

решения; системи за координирано планиране; социални, уеб и 

мултимедийни технологии за споделяне на информация с 
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гражданите и бизнеса, ще позволят значително да се повиши 

ефективността на системата за държавното управление. 

Огромни са възможностите за повишаване на ефективността 

на държавното управление и модела на предоставяне на публични 

услуги в тази посока. Част от тях са по отношение на намаляване на 

броя на административните услуги и премахване на излишните, 

превръщането на взаимодействието между гражданите и бизнеса с 

държавата по електронен път в основния и предпочитан способ, 

премахването на използването на хартиени документи за сметка на 

електронния документ, повишаване на зрелостта и доверието на 

обществото по отношение на  взаимодействието по електронен път. 

 

2. Цифрова инфраструктура 

 

Разбира се, нито един от горепосочените резултати не би 

могъл да се реализира без да бъде изградена необходимата 

свързаност между отделните структури.  

Основен държавен приоритет ще продължи да бъде пълното 

разгръщане на цифровата инфраструктура, покривайки всички 

общински центрове. Това се предвижда да се осъществи чрез 

изграждане на мрежи, осигуряващи ултра високи скорости и 

използване на цифрови технологии с гарантирана висока степен на 

сигурност, като ключов фактор за осигуряване на функционирането 

на държавата.  

 

3. Високо ниво на киберсигурност 

 

Освен данните и инфраструктурата, високото ниво на 

киберсигурността е третият основен елемент, който е необходим за 

осигуряването на нормално функциониране на публичния сектор.  

Защитата на данните на гражданите и бизнеса, които 

администрациите събират, съхраняват, обработват и обменят, е от 

първостепенно значение за осигуряването на сигурността при 

използването на е-услугите, както и за гарантиране на доверието на 

потребителите в тях.  

В това отношение статистиката е показателна: През 2019 г. 

получените сигнали за нарушения в и от българското Интернет 

пространство са над 3300, като са засегнати над 2 200 000 IP адреса. 

Наблюдава се тенденция за многократно нарастване спрямо 

миналата година както на получените сигнали (с 35%), така и на 
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засегнатите адреси (над 7 пъти). Увеличава се броят на инцидентите 

с висок приоритет.  

Затова през 2019 г. е приет Законът за киберсигурност и 

съответстващата подзаконова рамка. Създадени са Национален екип 

за реагиране при инциденти с компютърната сигурност и Секторен 

екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност.  

Както се вижда, моделът за е-управление се развива съобразно 

динамиката на обществените отношения и развитието на ИКТ при 

неизменно поставяне на потребителя в центъра на резултатите.  

В този контекст глобалните процеси на цифрова 

трансформация са едновременно заплаха и възможност за България. 

Ако страната остане встрани от глобалната тенденция или продължи 

да цифровизира икономиката си с темповете, наблюдавани в 

последните години, рискува да увеличи изоставането си – в 

регионален и глобален план – по отношение на производителността 

на труда и жизнения стандарт, като влоши позициите си в 

глобалните вериги на стойността. Ако обаче бъдат предприети 

решителни стъпки в посока: изграждане и надграждане на сигурна 

цифрова инфраструктура; изграждане на необходимите цифрови 

умения на населението; преосмисляне на ролята на образователната 

система в условията на информационно общество; осигуряване на 

благоприятна среда за развитие на иновативни предприятия; 

насърчаване на цифровизацията на стопанската дейност и 

ускоряване на развитието на цифровото управление, страната има 

възможност да преодолее в обозрима перспектива изоставането си 

спрямо останалите държави членки на Европейския съюз (ЕС) в 

социално-икономически план, а защо не и да заеме водещи позиции 

в рамките на общността в по-дългосрочен хоризонт. 

Планирането и управлението на процеса по цифровизация 

изисква адекватни и своевременни мерки за повишаване на знанията 

и уменията на гражданите за придобиване на нови компетенции и 

квалификация, която да отговаря на все по-динамичния характер на 

пазара на труда, осигуряване на нови електронни услуги, както и за 

предоставяне на администрацията на адекватни модели за превенция 

и ранно предупреждение, нови инструменти за ефикасно 

управление, модели за разпределение на ограничени ресурси и др. 

За да има реална полза от всички инициативи и усилия за развитие 

на електронното управление в обществото, трябва да са налични и 

да се развиват цифрови умения и грамотност сред основни групи от 

населението, които да дадат възможност да се ползват 

възможностите за цифрово взаимодействие между администрацията, 
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гражданите и фирмите. В това отношение се наблюдава ясно 

очертаното в обществото „цифрово разделение“, което 

възпрепятства високото използване на е-услугите и намалява ползите 

от е-управлението.  

Изцяло цифровата комуникация с администрацията все още 

не е предпочитан канал на взаимодействие. Показателни са данните 

на Евростат, които поставят България на последно място по развитие 

на цифровите умения на индивидуално ниво. През 2017 г. процентът 

на българските граждани за групата 15 – 64 г., които са придобили 

цифрови компетенции, е 29% при средно за ЕС – 28 от 57%. 

Същевременно от получените резултати за 2018 г. от измерването на 

Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и 

обществото (DESI) е видно, че България е на 26-то място сред 28-те 

държави членки. Основните предизвикателства пред страната ни са 

свързани с много ниското ниво на уменията в областта на цифровите 

технологии, както сред населението като цяло, така и в 

предприятията. Особено ясно разделението личи по линия на 

различията между големите градове и малките населени места, както 

и по отношение на възрастовата структура на населението.  

Тези данни са тревожни предвид факта, че цифровите умения 

имат ключово значение за повишаване на пригодността за заетост и 

намиране на работа, за пълноценно използване на съвременните 

форми на учене, за по-голяма мобилност и по-бързо адаптиране към 

промените. 

Основната ни цел е ясна – да повишим дела на хората с 

ефективна цифрова грамотност сред населението. Развилата се в 

световен мащаб пандемия от COVID-19 засили акцента върху 

необходимостта от притежаването на адекватни цифрови умения за 

работа от дистанция, за ползване на електронните услуги чрез 

възможностите на електронното управление, за масовото прилагане 

на съвременно обучение от дистанция.  

Следва да се предприемат адекватни мерки за чувствително 

повишаване на цифровата грамотност на всички групи от 

обществото  –  както на заетите и търсещите работа лица, така и на 

учениците и студентите, учителите и преподавателите, лицата от 

уязвимите групи, възрастните хора. Всички нива на образователната 

система – от основно до висше образование, трябва да се включат 

във формиране на цифрови компетентности.  

Затова е необходимо да се предприемат адекватни мерки като 

се работи по няколко основни направления:  
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На първо място трябва да се помогне на всички да развият 

основни цифрови умения, както и умения, които са с допълващ 

характер и не могат да бъдат заменени от никоя машина — като 

критично мислене, творчество, управление. 

Второ: трябва да се въведе засилено прилагане на иновативни 

подходи и цифрови образователни ресурси и програми, 

включително за дистанционно обучение чрез актуализиране на 

учебните програми за образование и обучение, които насърчават 

цифровата трансформация на учебния процес. Ще се постави акцент 

и върху квалификацията на педагогическите кадри и 

преподавателите във висшето образование за работа с цифрови 

образователни ресурси, съдържание и програми, въвеждане на 

иновативни методи за преподаване, включително за дистанционно 

обучение. Също така ще бъдат насочени усилия и към повишаване 

на дигиталната компетентност и умения на учениците и студентите. 

Трето: трябва да се предприемат спешни мерки за 

включване на технологични дисциплини и цифрови умения в 

учебните програми на всички нива на образованието и системите за 

професионално обучение и преквалификация. 

Четвърто: трябва да се гарантира достъп до обучения, 

надграждащи основните цифрови умения, които да гарантират 

адаптивността на работната сила към променящите се изисквания на 

работните места, които ще претърпят най-силна трансформация в 

резултат на автоматизацията, роботиката и изкуствен интелект. В 

тази връзка следва да се предприемат мащабни обучения за 

възрастни както за базови цифрови умения, така и обучения за 

специфични професионални цифрови умения. Важно е да се 

наблегне и на широкомащабни обучения за базови цифрови умения 

на уязвими групи. 

Акцент следва бъде поставен и върху провеждане на широки 

инициативи за популяризиране сред потребителите на наличните и 

новите услуги и на възможностите, които те предоставят, които, 

комбинирано с качеството и удобството на услугите, ще насърчат 

тяхното масово използване.  

Приоритет е също и повишаване на специализираните 

цифрови умения и компетенции на служителите в държавната 

администрация, които работят с новите системи и предоставят 

услуги, защото без човешкият фактор е невъзможно постигането на 

необходимите резултати. 

Основната ни задача е българското общество да бъде 

максимално подготвено за посрещане на настоящото и на бъдещите 



 
202© 

267 

 

ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ & ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:                          
МОДЕРНИ НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

предизвикателства, както и да бъде адаптивно в условията на 

динамичния бързопроменящ се свят, в който живеем. Без тези 

всеобхватни мерки за преодоляването на дигиталното разделение 

визията на Република България в областта на електронното 

управление не може да бъде постигната.  
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Abstract. In the last decade, the global economy has become noticeably digital. 
The information and communication technology (ICT) sector is steadily entering all 
areas of social and economic life. The expectations of citizens and businesses towards 
public institutions are increasing, related to providing more public control over their 
activities, improving the quality of service provided and ensuring a higher standard of 
living. The development of the Internet has shown very clearly the synergy effect of 
combining information and communication technologies and illustrates their enormous 
impact on the modern society, which we now call information society. The distinctive 
features of this information society are many, and those that most significantly 
distinguish its virtual nature include abstractions, such as non-dependence on distance 
and location. In the virtual world size ceases to be such a significant factor; we have a 
global improvement of communications, which for the individual user takes the form of 
an information flood. It can highlight social peculiarities arising and manifested in the 
information society as inversion of the home and office, loss of personal time and space, 
as well as increased mobility. Internationally, we have manifestations of different 
cultures, global access to vast information resources, going far beyond human capability 
to read and even reviewed within one’s lifetime. In a globalizing world, eGovernment 
(eGovernment) has become a real and fundamental tool for implementing important 
policies that make the economic and social environment increasingly competitive and 
rapidly evolving. In Bulgaria, digitization is an irreversible process that requires a 
complete transformation of business processes, public relations models and interaction 
between citizens, business and administration. We are witnessing a comprehensive and 
profound transformation, in which technology, connectivity and digital processes play a 
major role. This transformation has accelerated significantly with the onset of the severe 
crisis caused by Covid 19, and its importance to the state and society is greater than 
ever. 

Keywords: information and communication technologies (ICT), cybernetics, 
e-government. 
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Резюме. Настоящата публикация има за цел да изведе в научно 

обръщение един напълно непознат паметник на тракийската архитектура – 
сводеста гробница в района на с. Розовец, община Брезово, последен дом на 
неизвестен тракийски владетел или родственик/родственица/на династия. По 
описание единствено на видимите части на надгробното съоръжение можем да 
направим извод, че става въпрос за интересен обект от културно-историческото 
наследство от район, познат като изключително богат на артефакти и 
недвижими културни ценности още в предархаичния период до XVIII век. 
Бъдещи проучвания от археолози ще поставят точното място на гробницата, 
като един от изящните примери на цивилизационно присъствие на траките по 
нашите земи. Една от първите задачи е да се изгради критична маса за 
разбирането, че разглежданото съоръжение следва да бъде експонирано и 
включено в познавателен туристически маршрут. Целта на посочените 
консервационни и социализационни мерки е обектът да се запази за науката и 
превърне в посещавано място от любители на старините и изследователи. 

Ключови думи: Тракийска гробница, Община Брезово, социализация 
и консервация на културното наследство.  

 

Въведение 

 

Траките са оставили хиляди свидетелства за своето присъствие 

по нашите земи, а и на територията на съседните Северна 

Македония, Румъния, Сърбия, Гърция и Турция. 

Северно от с. Розовец е първата открита и проучена научно 

тракийска гробница от 1856 г., от която излизат гробни дарове и 

инвентар. Тогавашният прединдустриален свят е изумен от 

постиженията на хилядолетната тракийска култура. Находките – 

златен венец, сребърен ритон, два златни пръстена, сребърни 

апликации от конска амуниция, се пазят в четири различни музеи в 

света. Тези артефакти способстват за научните изследвания и дълго 

циркулират из чуждестранните медии. 

Районът на с. Розовец е важен заради пътя, който свързва 

Пловдивското поле с Казанлъшката долина и изобилства с над 20 

могили. През ранната античност в региона Бабяк – Златосел – 
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Свежен  –  Розовец е функционирал един от първите династически 

центрове на Одриското царство – на Терес Първи – най-ранната 

тракийска държавна организация. В Карловско (с. Васил Левски) е 

разкрита тракийска резиденция, която се проучва от доц. Кисьов. 

Останки от изключително мощно укрепен фортификационен 

център с три защитни поясни стени се намира на билото над 

прохода в местността Сливово Градище. Крепостта вероятно е 

контролирала билния кръстопът на античните пътища към с. 

Александрово и Община Павел баня, с. Розовец и хижа Братан по 

билото на Сърнена средна гора. 

През 2014 г. е открита в околностите на с. Александрово и 

предадена на НИМ – София в лицето на Божидар Димитров 

(тогавашния директор) каменна глава на владетел с остри черти от 

архаичния период. 

Проучването на обект от отминалата епоха е трудно, а задачите 

на археолозите не се състоят единствено в откриването и 

проучването му. Изследванията се разширяват освен с правилното 

негово описване, но и с анализа от съвкупни материални 

свидетелства в региона. 

Подмогилното съоръжение се намира близо до с. Розовец, 

Община Брезово, в едноименната местност (Гюрова). С диаметър 

над 25 метра е една от големите могили от некропола край селото. 

Разположена е югозападно от него и непосредствено на границата 

на малък равнинен терен с възвишение на юг. Отстои на 2 часа 

пешеходен достъп, улеснен от коларски път – разклонение на 

шосето към Свети Николския проход. Стои изоставена и открита 

вече повече от десетилетие, но е запазена въпреки натрупаната пръст 

във вътрешността и тоновете земна маса. Прокопана е през средата 

(ос в направление север-юг) с тежка техника през 2003 г. Разрязването 

е видно от сателитни кадри на google mаps. Съдбата на находките е 

неизвестна. 

Наричана е още Рахманова или Бялата могила от местното 

население. Легенда я свързва с млада тракийска принцеса, наречена 

Рахмана. Според краеведите, това било така заради символичния за 

невинност снежно бял цвят на блоковете, изграждащи 

съоръжението. 

Със стилово изчистена конструкция, изградено помещение от 

искрящо бели блокове със скосени ъгли (фаски) с идеални 

напасвания, елегантно вътрешно оформление и великолепен свод, 

гробницата създава особено чувство на възхищение от 
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майсторството, пространственото решение и внушението на 

античните тракийски майстори. 

Основите на правоъгълната камера са с размери 3,20 м х 1,95 м. 

Височината е 1,85 м до горната покривна плоча на съоръжението, 

която е с дебелина 0,22 м. Видимата част от горната плоча – таван на 

свода, е с ширина 0,78 м [1]. Входът към помещенията е от югоизток, 

за разлика от обичайно оставяните в такива случаи от южна посока. 

Сводът е на нивото на околния терен. Разделена е на две части, 

камера  – полукръгло помещение и преддверие. Коридорът/камера 

е проектиран ефектно във формата на изразен трапец – с постепенно 

стесняване отдолу нагоре, за да се осигури конструкционна 

устойчивост. Северозападната стена от големи квадратни блокове 

оставя впечатление за липсваща камера зад него, но иманярите все 

пак са открили зазиданото полусферично помещение. Напълно 

ограбено през споменатата 2003 г. Изпаднали са няколко големи 

блока пред него. Вероятно това е камерата, която е следвало да 

приюти свещените предмети и инвентар на преминалия отвъд 

владетел-жрец. 

От западната страна на насипа, през прореза в средата на 

могилата, изровен от багери, се забелязва тунел, прокопан от 

иманярите. Той достига до полусферичното помещение. 

От гробницата се открива пряка визуална връзка на север със 

заравненото било на връх Сливово градище, където се счита, че 

изградената мощна фортификациона структура – крепост и 

резиденция са били под властта на тракийски владетел (цар?). На юг 

погледът стига до възвишенията над с. Медово, с познати на науката 

медни рудници, разработвани в античността. При пръв оглед не се 

откриват ритуални ями – ботроси и други трезорирания на глинени 

предмети в разреза и двата насипа. 

Все още гробницата не е включена в списъка на недвижимите 

културни ценности с национално значение, както много други 

обекти. Този факт увеличава риска за нейното загубване. 

За вътрешната облицовка е ползван камък от органогенен 

варовик като архитектурно-декоративен елемент. Блоковете са 

издялани прецизно. Техният брой е седем във височина. Както е 

известно, в могилата Шушманец край Казанлък, стените са украсени 

със седем полуколони дорийски тип, с по десет жлеба по дължината 

си. Върху трапеца от правилно подредени блокове е положен голям 

гранитен блок за таван, със счупване на 1 метър от входа, вероятно 

от тежестта на натрупаната земна маса. 
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Наличието на фаски указва, че за лице на блоковете е 

използвана именно заравнената част, с ясно видими черупчести 

мекотели (молюски) вкаменелости отпреди милиони години, 

отложени в първичното море Тетис. Находища на подобни скали се 

откриват северно от с. Горно Белево, непосредствено до последните 

къщи. Броят на блоковете може да е пряко доказателство за намесата 

на тракийските вярвания за отвъдния свят в изграждането на 

съоръжението. На второ място, фаската на блоковете подчертава 

пространственото решение на вътрешната камера, създава растерно 

внушение и разнообразява украсата чрез самия градивен материал. С 

фаските строителят по-лесно и бързо напасва материала, без да губи 

излишно време за скосяването след непосредственото изграждане, а 

травматизмът е по-малък. 

 

По въпроса за интерпретацията на могилата 

 

Според Г. Китов, за да функционира един обект като храм, 

мавзолей или гробничен комплекс, трябва да са налице 

предпоставки, които да указват продължително ползване на 

помещението, преизползването като фамилна гробница, и/или 

депонирането на значителен брой ритуални дарове в или около 

могилата. Такива не са установени до момента и вероятно обектът 

представлява класическа гробница. Известна сравнителна представа 

може да се придобие от разкритата и експонирана Момина могила 

до с. Братя Даскалови, Старозагорско, която може да бъде посетена. 

Какво прави условно наречената от мен Бяла гробница на 

Рахмана уникална? Именно използваните блокове от специфичен 

строителен материал. 

Липсата на стенна украса е сполучливо заменено от 

оригиналната повърхност на белоснежните облицовъчни блокове. 

Търсеното естетическо въздействие е постигнато чрез 

избягване имитацията на структура на вътрешностенните 

повърхности чрез нанасяне на боя. Въпреки че тракийските 

майстори често оцветяват част от стените на подмогилните 

съоръжения в червено, бяло или черно (и в комбинации), в този 

случай не са избрани цветови решения на помещението, а 

естественият цвят на камъка е с изразен произход от молюски и 

древни морски обитатели. Органогенен варовик е широко 

разпространен на територията на днешна България, но по-важните 

находища се напират на повече от 60 км от обекта. 
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Въпросът за датировката е интересен и сложен и вероятно 

може да бъде съпоставен с издигането на двете съоръжения северно 

от с.  Розовец (IV – V век пр. Хр.). Реалното уточняване обаче, би 

могло да се направи след проучване от археолозите и с посочените 

архитектурни аналогии. 

Остават отворен и въпросът за хронологията на постройката, 

идентификацията на погребания. 

 

Преднамерено използване на цветови език  

в строежа на съоръжението 

 

Иван Маразов разглежда цветовете от тракийската култура в 

структуралистка система, където бялото е цветът на жреците, на 

жреческото съсловие. Бялото е Аполоновия, слънчев цвят в 

обредния контекст, също и цвят на новото начало, на раждането. 

Царят в Тракия е и жрец. Така например, гетските жреци – 

пилофори, носели бели дрехи. В планировката на цвета липсва 

дихотомията – комбинацията с друг цвят, така широко ползвана в 

погребални практики, като например червено и бяло. Използваните 

чисто бели блокове внушава спокойствие и чистота, непорочност и 

невинност. 

Според Страбон, бялата скала е свързана с култа към Аполон 

(Левкантийски). Ведно със слънчевите двери и Океанът, бялата скала 

символизира границите на светлината и тъмнината, будното 

състояние и съня, съзнателното и подсъзнателното (G. Nagy , Фол, 

В.). Формирана през 2 хилядолетие пр. Хр. митологичната идея за 

бялата скала следва култа към Слънцето. Грегъри Наги 

допълнително описва Океанът и Бялата скала, като единство в мито-

поетичния свят на античността. Тук представата за Океана вероятно 

е изразена чрез варовиковите органични остатъци в скалните 

блокове – мистичен отглас за планирането на гробната структура с 

дълбоко религиозно и функционално значение. 

Органогенен варовик (биогенно утаени скали) и находища се 

намират не по-малко от 60 км от обекта. Органогенен варовик, още 

наричан черупчест варовик е естествен камък от пореста скала, 

изградена от черупки и отломки, молюски и древноокеански видове 

морски обитатели – фораминифери, брахиоподи, морски гъби, 

таралежи, амонити, белемнити, корали и миди, както е в случая. След 

загиването на организмите, останките им падат на дъното и се 

натрупват. След покриването на нови пластове утайки, те се 

уплътняват и спояват. Така се образуват черупчестите варовици. 
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Когато уплътняването е по-дълго, черупките си личат по-малко и 

обратно. В зоните на прибоя се образуват детритусните варовици, 

със средно натрошени останки. 

 

Препоръки за популяризиране, укрепване, социализация и 

включване в туристически маршрут 

 

Според Съвета на Европа, разширяващото се общество на 

знанието и културното наследство в Европа ще вървят заедно и ще 

бележат новото начало на XXI век. Културните дестинации се 

разширяват повсеместно и голяма част от градовете изграждат свои 

стратегии за развитие на икономиката върху съществуващи на 

територията значими обекти на КИН. Конкуренцията за туристи 

отчита ръст, съпоставяйки „оръжията“ за привличане на 

посетители  – дигитализацията, чрез съхраняване в ИКТ на бази 

данни за културните ценности и социализацията на обекта, чрез 

осигуряване на физически достъп до изучени и документирани 

местности и комплекси. Ето защо преди приоритизирането на 

национално ниво за кои ценности ще бъдат разпределени ресурси 

по осигуряването на дейностите, конкретни места на културната 

памет следва да бъдат посочени от експерти и от администрацията 

на населените места – общини, области и други. В този порядък се 

изследват степента на застрашеността на обекта, дали е възможно да 

се стигне до загуба на културна памет (иманярски разрушения), някои 

особености при строежа и конструкцията, значение за науката, 

образованието и достъпа до културно съдържание. 

Гробницата в м. Гюрова могила напълно отговаря на 

критериите, описани по-горе. Освен това, притежавайки качества на 

значим културен обект, застрашен в риск от загубване, и част от 

тракийския некропол при с. Розовец, ведно с останалите 

документирани културни маршрути в Община Брезово, гробницата 

би представлявала интерес за обществеността и науката. 

Обектът може да бъде включен в познавателна обиколка с 

мегалитните структури, добре познати на научната общественост, а 

напоследък и на широките слоеве, готови за кратки горски преходи, 

приключения и търсен досег с културното наследство. 

Дигитализирането на обекта като част от мерките по опазване 

също е наложително. В условията на обмен на културно-исторически 

познавателни маршрути чрез социалните мрежи и платформи 

(Фейсбук, Туитър, Инстаграм) публикуването на материали, снимки 

и други аудио-визуални средства, свързани с този обект, е 
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задължителен елемент от нова комуникационна стратегия за района 

на Брезово в модерните времена на световната свързаност. 

Чрез новите 3D технологии на лазерно сканиране и снимки с 

висока резолюция, вероятно ще бъде изготвен модел на 

съоръжението с реалните пропорции, което може да бъде 

разглеждано от всеки компютър. Съоръжението може да бъде 

сравнявано и с други подобни обекти, в една по-голяма база данни, 

съдържащи се на облачен принцип. Тук е мястото да се отбележи, че 

липсва единна дигитална база на куполните и сводести гробнични 

структури на територията на Р България, която може да подпомогне 

научната дейност. Подобен инструмент ще улесни и архитекти – 

специалисти в областта да бъдат по-ефективни в изготвянето на 

проекти за социализация на подобни градежи и другаде. 

По непотвърдени данни, обектът попада върху частна 

земеделска земя. Предстоящите дейности по отчуждаване на 

терена могат да предпоставят включването на гробницата в 

европейско или национално финансиране, чрез проект за 

консервация, социализация и експониране. 

 

Мерки за социализиране и експониране на тракийска могила  

в местност „Гюрова могила“, землище на с. Розовец,  

Общ. Брезово, обл. Пловдивска – предложение 

 

1. Подравняване на съществуващия горски път към 

съоръжението и непосредствено до могилата. 

2. Насипване на ситна каменна фракция (чакъл) по трасето. 

3. Обрязване на стърчащи клони от съществуващата дървесна 

и храстова растителност край пътя. 

4. Извършване на необходимите археологически проучвания 

около разкопания вход на гробницата. 

5. Разкриване на затрупаните останки от градежа и евентуални 

артефакти от него. 

6. Депониране в близост на разкритата и проучена земна маса. 

7. Оформяне на достъпа до подножието на могилата: 

А) изсичане на самораслата зеленина около основата на 

могилата – ивица с ширина 3 метра. 

Б) насипване на ситна каменна фракция (чакъл) по 

протежение на цялата обиколка на обекта с ширина 

2,40 метра. 
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8. Оформяне на достъпа до централния прорез на могилата – 

възможност за археологическо проучване на насипаните 

пластове: 

А) разчистване на самораслата зеленина в самия прорез. 

Б) проучване и укрепване на земния насип. 

9. Цялостно обследване на обекта с технически средства 

(георадари, металдетектори и т.н.). 

10. Проучване и преценка за необходимостта от запазването на 

късния градеж от противоположната страна на могилата. 

11. Анализ на каменния градежен материал на гробницата и 

изграждане на хипотези за възможно най-близкото негово 

находище. 

12. Изработване и одобряване на архитектурен и 

конструктивен проект за възстановяване и експониране на 

каменната гробница. 

13. Възстановяване на разрушената част въз основа на 

разкритите каменни останки от градежа. 

14. Оформяне на входното пространство чрез съответните 

строителни дейности на база на одобрен архитектурен и 

конструктивен проект – подпорни стени, защитна козирка, 

входна врата и благоустрояване на прилежащия терен. 

Изработване на информационна табела, рекламни 

материали, включване в туристически дигитални карти, 

изработване на страница, осигуряване на финансиране и други 

съпътстващи дейности ще бъдат полезни за идентификацията 

на обекта от посетителите. 

 

Заключение 

 

Описаният обект представлява значим и неизследван в 

пълнота паметник на тракийското изкуство, култура и архитектура, в 

тяхната цивилизационна симбиоза и част от световното културно 

наследство. Бялата гробница в землището на с. Розовец предлага 

данни, които позволяват да се разгледат в детайли функционирането 

на значимата архитектурна школа от времето на първите тракийски 

царства (V – IV  век), за ролята на различните влияния на Античния 

свят върху гробничната архитектура, както и за същината на 

политическия и културен живот в района. Визираните и предложени 

мерки за допълнително изследване, консервиране и социализиране 

ще направят възможно поставянето на картата на община Брезово на 
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един уникален обект за културно-исторически познавателен 

туризъм. 
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RECOMMENDATIONS FOR THE PRESERVATION 

AND SOCIALIZATION OF AN UNPUBLISHED TOMB 

IN THE GUROVA MOGILA LOCALITY, LAND OF THE 

VILLAGE OF ROZOVETS 

 

PhD candidate Georgi Georgiev  

University of Library Studies and Information Technology 

е-mail: emba.bmc@gmail.com 

Abstract. The purpose of this publication is to bring to science a completely unknown 
monument of Thracian architecture - a vaulted tomb in the area of the village of Rozovets, 
General. Brezovo, the last home of an unknown Thracian ruler or kinsman / relative of a 
dynasty. By describing only the visible parts of the tombstone, we can conclude that this is an 
interesting site of cultural and historical heritage from an area known for being extremely rich in 
artifacts and real cultural values as early as the pre-Archaic period until the XVIII-th century. 
Future studies by archaeologists will place the exact site of the tomb as one of the finest examples 
of the civilizational presence of Thracians in our lands. of the first tasks, in our opinion, is to 
build a critical mass for the understanding that the facility under consideration should be exposed 
and included in a cognitive tourist route. The aim of the conservation and socialization measures 
mentioned is to preserve the site for science and to become a visitor site by amateurs of antiquities 
and researchers. 

Keywords: Thracian Tomb, Municipality of Brezovo, socialization and conservation 
of cultural heritage. 
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ОТНОШЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 
Докторант Радослав Тодоров 

Университет по библиотекознание и информационни технологии 
e-mail: r.todorov74@abv.bg 

 
 

Резюме. По време на Студената война европейските държави предлагаха 

солидарност на покровителстващата ги свръхсила срещу предоставяната сигурност и 

приемаха по-маловажната роля в партньорството, което управляваше света. Тази 

постановка им даваше поне усещането за сила без голямата тежест на отговорността. 

Но двадесет години след падането на Берлинската стена, упоритостта на основните 

положения, подплатяващи разпределението от времето на Студената война, 

деформира и обърква европейското мислене относно трансатлантически 

взаимоотношения. 

Европейските държави ползват различни видове идентичност в отношенията 

си със САЩ. Най-напред, всяка отделна страна има своите двустранни отношения с 

американците. Второ, в рамките на НАТО повечето страни имат връзка със САЩ 

в областта на отбраната. Повечето страни сега придобиват трета идентичност в 

контекста на ЕС, но в своите външнополитически аспекти тя си остава недовършена. 

Първото половин столетие на ЕС бе предимно свързано с икономическата интеграция; 

а удвояването на съюза добави нови страни без традиции в международните 

ангажименти, към старите, които бавно асимилират идеята за общ глобален профил. 

Значителен брой европейски държави (Великобритания, Нидерландия, Португалия и 

др.) са склонни да се изживяват като „мостове” между Европа и САЩ, като че ли 

„европеизмът” и „атлантизмът” са две отделни силови полета, теглещи лоялността 

на европейците в противоположни посоки. Но на практика европейските страни не 

подреждат сами себе си по една права линия, в единия край на която е Брюксел, а в 

другия – Вашингтон.  

Ключови думи: Студената война, трансатлантически взаимоотношения, 
Европа, САЩ, икономическа интеграция. 

 
 

В настоящо време се наблюдава рязко обостряне на 

американо-европейските отношения. Противоречията между Новия 

и Стария Свят скрито се натрупвали дълго време. Отчетливо те се 

проявили още по времето на президентството на републиканеца 

Дж. Буш-младши. При него Америка започнала да дрейфа от 

мултилатерализма към унилатерализма и протекционизма, в хода на 

войната в Ирак (2003 г.) от НАТО се отделила така наречената 

коалиция на желаещите начело със САЩ, в противовес на нея се 

сформирала антиамериканската тройка „Париж – Берлин – Москва“, 

а Европа се разделила на „нова“ и „стара“. Създаденият от 

mailto:r.todorov74@abv.bg
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Съединените Щати след Втората световна война западен либерален 

ред бил поставен под въпрос, обаче открити решителни действия по 

неговото разрушаване тогава не се предприемали.  

Действащият американски президент Д. Тръмп запазва 

приемствеността по отношение предишните подходи на 

републиканските консерватори, но като се вземат под внимание 

променящите се реалности. Неговата политика по отношение на 

Евросъюза е подчинена на реализацията на задълженията, поети по 

време на предизборната кампания. Електоратът на Д. Тръмп – това 

са представители на „бялата“ коренна Америка: традиционната 

работническа класа, средните слоеве, жителите на дълбоката 

провинция, особено в южните щати. Тези американци не приемат 

либералния ред, създаден от Съединените Щати след Втората 

световна война и намерил концентриран израз в стратегията на 

бившия президент на САЩ Б. Обама: глобализация, демокрация, 

либерализъм, свободна търговия, открити граници, имиграционни 

вълни. При такъв ред те се чувстват изтласкани в края на живота в 

собствената си страна и с възмущение се отказват да носят на своите 

рамене тежкото финансово бреме на хегемонията на Америка в света. 

На президентските избори през 2016 г. именно тази част от 

населението осигурила победата на Д. Тръмп над протежето на 

либералния глобалистки клан на САЩ Х. Клинтън.  

Идването на власт на десния популист Д. Тръмп в 

единствената свръхдържава с глобално влияние било възприето в 

Европа като системно предизвикателство, водещо към смяна на 

режима в света. Неговите заявления „за новия курс“, в които се 

подчертава приоритетът на националните интереси в стратегията на 

страната в областта на сигурността, икономиката, международната 

политика, били възприети от много европейски лидери като 

кошмарен сън. Противниците на Д. Тръмп в САЩ и Европа лелеели 

надежди, че „новият курс“ ще претърпи фиаско в хода на мощното 

съпротивление на американските и европейски либерални кланове. 

И тогава, както се смятало, ще бъде достатъчно някакъв скандал, ново 

разобличение, твърде предизвикателно изказване на американския 

президент в Twitter, способно да провокира международна криза, за 

да завърши неговата кариера с импийчмънт, както и в случая с 

републиканския президент Р. Никсън. В същото време европейските 

аналитици безпокоял въпросът: а какво ако политиката на Д. Тръмп 

все пак стане успешна? От такова развитие на събитията извънредно 
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се страхуват стратезите на ЕС, желаещи да удържат САЩ в 

комфортната за Европа система от предишни западни ценности и 

практики, осигуряващи на Стария Свят благосъстояние и 

безопасност. Д. Тръмп гледа на тези неща като на окови.  

В създалите се обстоятелства Евросъюзът се солидаризира с 

противниците на Д. Тръмп, загубили от него президентската 

надпревара, и разгърнал мощна пропагандистка кампания против 

действащия ръководител на Белия дом, който е принуден да лавира, 

но от заявения курс да не се отклонява. И това също е негов способ 

да води делата, т.е. в режим art of the deal: не позволяй да ти гледат в 

картите52.  

 След Б. Обама, който се придържал към по-меки изрази, Д. 

Тръмп критикува ниските военни разходи на европейските 

партньори, а също разпространената сред европейците 

„възмутителна комбинация от склонност към готованство и морално 

високомерие по отношение на американските военни”. За него е 

ясно, че нито един американски президент не би могъл да обясни на 

своите избиратели, защо това трябва да продължава53.  

Според мнението на президента на САЩ, сигурността на 

страната и нейните партньори следва да се организира като всяка 

друга далавера, т.е. без възвишени идеи за общност на западните 

ценности и не поставяйки цели за придвижване на свободата и 

демокрацията във външния свят. Отговорът на Д. Тръмп на кризата 

на прекомерното разширяване на американската намеса, което 

нанесло вреда също на имиджа на НАТО, сега звучи така: в бъдеще 

САЩ ще проявяват сдържаност и ще нанасят удар, ако това 

допринася пряка полза54.  

                                                            
52 Kohlenberg K., Lau J., Schieritz M. Was, wenn er doch Erfolg hat? // Die Zeit. 2017. 19 Januar. 
S. 2-3. 
53 “Das ist sehr unfair”. Was Donald Trump von NATO, EU, Merkel und deutsche 
Exporte halt // Süddeutsche Zeitung. 2017. 17 Januar. S. 2 - Д. Тръмп за НАТО: „В 
НАТО има проблеми. Тя е остаряла, първо, защото била проектирана преди много, 
много години. Второ, страните плащат не толкова, колкото трябва да платят. Ние 
трябва да ги защитаваме, но много от тях не плащат, което трябва да платят. Това е 
несправедливо по отношение на САЩ. Аз изпитах масивен натиск, когато казах, че 
НАТО е остаряла. Тя е остаряла, защото не се борила с тероризма. В останалото 
НАТО за мене е много важна“. 
54 В този случай мисленето на Д. Тръмп в голяма степен съответства на една от най-
старите традиции на американската външна политика – джексънианството. Е. 
Джексън  (1829-1837) – седми американски президент, един от основателите на 
Демократическата партия. Джексънианците изхождали от това, че работите на САЩ 
вървят най-добре, когато те самостоятелно представляват своите интереси. 
Съединените Щати не трябва да се вмесват в работите на другите страни нито от 
търговски интереси, нито с цел разпространение на демокрацията. Ако САЩ стават 
обект на атаки отвън, тогава те трябва да отговорят с масирано, преобладаващо 
възмездие, независимо от страничните последствия.  
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Американската помощ за партньорите е възможна само при 

условие, че тя върви в полза на Съедините Щати. Забележително е, 

че, поставяйки по такъв начин въпроса, ръководителят на Белия дом 

нищо не рискува в собствената страна, тъй като неговият подход към 

финансирането на НАТО предизвиква одобрение на нейните 

граждани. В същото време в европейската аналитична общност расте 

разбирането на това, че отбраната на Европа ще стане по-скъпа и на 

европейците сами ще се наложи да я организират55.  

Големи проблеми у европейците възникнали и в сферата на 

свободната търговия. Проектът за Трансатлантическо търговско и 

инвестиционно партньорство, за който усилено ратувала канцлерът 

на ФРГ А. Меркел, се смята за умрял. Икономическата програма на 

Д. Тръмп – това е усилване на държавното регулиране на 

икономиката и протекционизъм от позицията на свръхдържава с цел 

възвръщане в САЩ на националните производства и капитали, а 

заедно с тях и работните места. Разбира се, най-много от всички ще 

пострада Германия, явяваща се най-крупна експортна държава. Нито 

една страна от света, и даже Китай, няма такъв профицит на 

външнотърговския баланс, както Германия. И това е свързано не 

толкова с обема на немския експорт, колкото със сравнително 

скромния импорт. Основното икономическо правило гласи, че за 

избягване на значителни рискове за световната икономика 

експортният профицит не трябва да превишава 6% от БВП. У ФРГ 

той достигна почти 9%.  

В Съединените Щати ситуацията е пряко противоположна. 

Доходната част на външноторговския баланс на страната е в 

значителен минус, тъй като американците заработват с продажба на 

свои стоки зад граница значително по-малко, отколкото плащат за 

импортирана продукция. В периода от 2000 г. до 2017 г. дефицитът 

на баланса на САЩ в търговията с Германия се увеличил от 29,1 до 

64,3 млрд. долара.56 Провъзгласената цел на Д. Тръмп е да измени 

това. По същество, той не се отдръпва от линията на Б. Обама, 

Комисията на ЕС и МВФ, които постоянно изисквали от Германия, 

тя да провежда политика на поощряване на вътрешното търсене и 

                                                            
55 Dausend P., Tumann M. Atom-Macht Europa // Die Zeit. 2017. 16 Februar. S. 2-3. 
56 Hesse M., Müller P., Reiermann Ch. Amerikanisches Roulette // Der Spiegel. 2018. 5 Mai. 
No. 19. S. 65-66-Аналогични процеси се наблюдават в търговията на Америка с 
другите важни партньори. Така, от 2000 до 2017 г. дефицитът на баланса на САЩ в 
търговията с Китай се увеличил от 83,8 до 375,2 млрд дол., с Евросъюза - от 58,7 до 
151,4 млрд, с Франция - от 9,4 до 15,3 млрд дол. 
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увеличаване на импорта57. Обаче Д. Тръмп възнамерява да действа 

по-решително, и не само по отношение на Германия. Проблемът за 

дефицита на търговския баланс на САЩ, който през 2017 г. 

съставлява 466 млрд. долара, действащият президент иска да 

отстрани с помощта на търговска политика. Той възнамерява да 

принуди страните-партньори (преди всичко Китай, Япония, 

Германия и ЕС като цяло) да понижат вносните мита за продукцията, 

импортирана от Америка, или да ограничат с квоти своя експорт в 

САЩ. Тези, които не желаят да се съобразят с доводите и 

изискванията на свръхдържавата, повече не попадат под категорията 

„приятели“ на Америка и се подлагат на санкции и наказателни мита, 

по-специално за стоманата и алуминия, а в перспектива - и на 

европейските автомобили.  

Освен това, при Д. Трамп Берлин рискува да се сблъска със 

санкции, които могат да станат сериозен удар по високото 

положително салдо на немския външнотърговски баланс. Работата е 

в това, че Германия попада под обвинения в манипулиране на 

валутата като източник на несправедливо експортно предимство, тъй 

като, от гледна точка на американците членството във валутен съюз 

е тъждествено на манипулация, тъй като обменният курс на еврото 

заради икономическата слабост на южноевропейските държави е по-

нисък, отколкото би бил обменният курс на марката.  

Заплахите от ответни мерки не правят особено впечатление на 

Д. Тръмп предвид обширността на вътрешния американски пазар и 

доминирането на долара в международните разчети. От гледна точка 

на експертите от обкръжението на ръководителя на Белия дом, тези 

страни, които започнат търговска война със САЩ, ще загубят. 

Немците, както изглежда, разбират това. В Германия расте 

нервозността на съюза на предприемачите. Те призовават своите 

филиали в Съединените Щати да обръщат внимание на 

американските партньори на това, колко много работни места 

създават немските предприятия в тяхната страна, и на тази основа 

препоръчват да се постига разбиране на позициите на ФРГ. 

Немската страна се опитва да убеди американците, че насипване с 

баластра на границите с мита, ще нанесе в дългосрочна перспектива 

вреда на тях самите. Обаче коментаторите се съмняват, че този 

аргумент ще подейства, тъй като дългосрочната перспектива може да 

                                                            
57 Schäfer U. Trump vs Schäuble // Süddeutsche Zeitung. 2017. 14-15 Januar. S. 4. 
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се окаже твърда продължителна, за да попречи на избирането на 

Д. Тръмп за втори мандат.  

 Б. Обама смятал, че на Евросъюза е необходима помощ от 

САЩ, и той се стремил всячески да я оказват, макар и безуспешно58. 

Като свързващо звено между САЩ и ЕС действала А. Меркел, която 

в немските средства за масова информация наричали „Обама на 

Европа“. След избирането на Д. Тръмп А. Меркел му изпратила 

поздравително писмо, упрекващият тон на което и предявяването на 

условия за развитие на германо-американското сътрудничество 

разтревожили част от политиците в Берлин. След това Б. Обама и А. 

Меркел направили трансатлантическо правителствено заявление, в 

което, по-специално, подчертали: „Възвръщане в света преди 

глобализацията няма да има. Немци и американци трябва да се 

възползват от възможността, за да формират глобализацията в 

съответствие с нашите ценности и представи“59.  

У Д. Тръмп е съвсем друго виждането за глобализацията, 

западните ценности, отколкото у Германия, А. Меркел и ЕС. В 

политиката на Берлин и Брюксел, основана на ценностите на 

глобализацията и либерализма, той намира първопричината за 

катастрофалната европейска имиграционна криза. Него не го 

устройва практиката на търговските отношения с Германия и ЕС, 

превръщаща се във външнотърговски дефицит за САЩ. Според 

мнението на ръководителя на Белия дом, Евросъюзът, включително 

еврозоната, е средство за постигане на целите на Германия. С такава 

оценка ще се съгласят много европейци, смятащи, че „немският 

хегемон“ се ръководи само от интересите на ФРГ. Очевидно е, че 

Европейският съюз като либерален проект и като средство за осъ-

ществяване целите на Германия не се вписва в света, какъвто го вижда 

американският президент. Евросъюзът за него - това е едновременно 

и конкурент на САЩ, и една от мишените на неговите атаки срещу 

глобалния, либерален световен ред. Д. Трамп одобри Brexit и 

предсказа по-нататъшно разпадане на ЕС60.  

                                                            
58 В Лондон Б. Обама говорил за опасностите от Brexit, поканил в САЩ италианския 
премиер М. Ренци в знак на подкрепа за инициирания от него конституционен 
референдум, в края на април 2016 г. посетил Хановерската изложба с намерение да 
съдейства за сключване на договора за Трансатлантическото търговско и 
инвестиционно партньорство. 
59 Globalisierung. Barack Obama und Angela Merkel über die Zukunft der 
transatlantischen Beziehungen // Wirtschaftswoche. 2016. No. 48. S. 20. 
60 Д. Тръмп за ЕС: „В същност, Европейският съюз - е средство за целите на 
Германия. Затова аз смятам за умно излизането на Британия от ЕС. Частично ЕС 
беше основан, за да пребори/надвие САЩ в сферата на търговията. Затова за мене 
не играе никаква роля, ще се разпадне ли той или ще остане единен“. Д. Тръмп за 
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По състоянието към текущия момент е очевидно, че Брюксел 

и Берлин не приемат „революцията“ на Д. Тръмп, тъй като виждат в 

нея сериозно предизвикателство за Евросъюза като либерален и 

наднационален проект, вписан в глобалния световен ред. 

Закономерен въпрос: притежава ли ЕС достатъчен потенциал, за да 

противодейства ефективно на трансформацията на света под егидата 

на новата американска администрация? Засега са различими само 

призиви, далечни от действителността и затова звучащи като показна 

храброст61.  

Новият курс на Д. Тръмп е фронтален удар преди всичко по 

Германия. Изчезват факторите, които по-рано бяха залог за мощта и 

значимата роля на тази страна в Европа и света. Става дума за 

глобалния либерален ред – основа на високите външнотърговски 

доходи и благополучие на ФРГ като експортна държава, за 

единството на Евросъюза като опора на международно-

политическото влияние на Германия, за дружбата със САЩ като 

важно условие за комфортно съществуване на страната. В този 

контекст не може да се изключва отслабване на позициите на 

Германия като международно-политически играч във връзка с 

променящите се условия за нейното съществуване в света. Вече днес 

е очевидно, че тя изпада като свързващо звено между ЕС и САЩ в 

трансатлантическите отношения. От кризата в германо-

американското взаимодействие ще могат да се възползват други 

страни за усилване на своето влияние в Европа. Сериозното 

предизвикателство, с което днес се сблъскват Брюксел и Берлин, 

това е разделянето на страните-членки по въпроса за отношението 

                                                            
Brexit: „Хората от страните искат да съхранят своята идентичност. Великобритания 
искаше да съхрани своята собствена идентичност. Но, аз действително така мисля, 
ако тя не би била принудена да приема всички тези бежанци – така много, с всички 
проблеми, - тогава работата не би стигнала до Brexit. Все още веднъж би било добре, 
но това беше капка, последна капка, която препълни чашата на търпението. Хората 
искат своята идентичност. Ако Вие ме попитате: ще излязат и други страни… Аз 
смятам, че Brexit в крайна сметка ще се окаже великолепно дело“.  
Д. Тръмп за експортната държава Германия: „Вие имате добри позиции в експорта: ние 
купуваме много ваши машини. Фактът е този, че вие сте много некоректни по 
отношение на САЩ. Отсъства взаимност. Колко много „Шевроле“ ние виждаме в 
Германия? Не твърде много, практически нищо, това е улица с едностранно 
движение. Движението трябва да бъде в двете направления”. Виж: “Das ist sehr 
unfair”. Was Donald Trump von NATO, EU, Merkel und deutsche Exporten halt. S. 2.  
61 Joffe J. Der Demolierer // Die Zeit. 2017. 19 Januar. S. 1 - Ето какво написал в своята 
уводна статия под заглавие „Разрушител“ издателят на немския ежеседмичник Die 
Zeit и атлантист от старата школа Й. Йофе: „Презираният от Тръмп ЕС не е 
безпомощен. Този икономически гигант трябва да му предяви следствие: както ти на 
мен, така и аз на тебе. Това изисква хладнокръвие и силна воля. Кой може да 
помисли, че Европа ще вземе за себе си ролята на САЩ, за да спаси либералния 
световен ред?“. 
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към политиката на новата американска администрация и към 

личността на ръководителя на Белия дом. Популистът Д. Тръмп има 

подкрепа и последователи сред дяснопопулисткото движение в 

Европа.  

America first на президента на САЩ съвсем не означава 

America alone. На Д. Тръмп са нужни съюзници при формирането 

на новия икономически ред. Вместо участия в мултилатерални 

международни споразумения за свободна търговия той иска да 

сключва договори само на двустранна основа62, затова на Брюксел 

гледа като на препятствие за своята търговско-икономическа 

политика в Европа. Обективно Вашингтон е на страната на тези сили 

в ЕС, които действат против задълбочаване на европейската 

интеграция и за приемане на окончателни решения в рамките на 

Евросъюза на равнището на националните парламенти.  

В руслото на политиката на действащия ръководител на Белия 

дом са готови да се впишат не само популистките движения, но и 

източноевропейските страни-членки на ЕС. Унгарският премиер В. 

Орбан, срещал се с Д. Тръмп още преди неговата инаугурация, 

чешкият президент М. Земан, председателят на полската 

управляваща партия „Право и справедливост“ Я. Качинский гледат 

на избирането на Д. Тръмп за президент като на освобождение, като 

на залог за изменение на съотношението на силите вътре в ЕС и 

настъпване на нова ера. Те с ентусиазъм възприели заявлението на 

американския лидер за това, че той няма да се вмесва във вътрешните 

работи на европейските страни. Сега, не опасявайки се от натиск от 

Вашингтон, както това било при Б. Обама, и игнорирайки Брюксел, 

те ще получат развързване на ръцете в противодействие на всеки, 

който се смята за либерален и който им пречи при провеждане на 

вътрешната политика. Но в голяма степен Д. Тръмп олицетворява 

техните надежди за ренационализация вътре в ЕС, за правото на 

всеки член на обединението да отстоява своите национални 

интереси и суверенно да реализира властните пълномощия вътре в 

собствените държавни граници.  

В ситуацията, когато избирането на Д. Тръмп за президент на 

САЩ става част от проблемите на ЕС, отсъствието на единство на 

страните-членки действа като фактор, влошаващ прогнозата за по-

нататъшно развитие на Евросъюза в съвършено нова 

геополитическа ситуация. „Новият курс“ на американския лидер, 

                                                            
62 Paqué K.-H. Punktgenauer Angriff // Süddeutsche Zeitung. 2018. 12 März. S. 2. 
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предполагащ твърдо отстояване на националните интереси и отказ 

от патерналисткото отношение към Европа, подтиква ЕС към 

еманципация от САЩ и неговото превръщане в самостоятелен играч 

на международната арена. Това е онова, към което винаги се 

стремили европейските мислещи стратези. Наистина, днешният 

Европейски съюз се оказа лошо подготвен за тази нова роля, също 

както и към кардинална смяна на условията за европейското 

съществуване, предизвикана от „революцията“ на Тръмп в сферата 

на евроатлантическите отношения (сигурност, политика, търговия)63. 

За да запазят лицето на ЕС във възприемането от външния свят, 

европейските политици се изказват с твърди заявления, заплашват с 

търговска война64, обвиняват САЩ в протекционизъм, който на 

фона на идеализацията на свободната търговия риторично се 

квалифицира като въплътено зло65, изказващи се с предупреждения 

против разрушаването на трансатлантическите отношения66. Но тези 

ценности, към които призовават европейците, повече не са ценности 

за днешната американска администрация, поставяща кръст върху 

наследството на Б. Обама. Наблюдателите отбелязват, че зад 

енергичните протести против политиката на Съединените Щати и 

призивите на държавите от ЕС към единство се скрива объркване и 

безпомощност на европейските лидери.  

Евросъюзът се стреми да съхрани статуквото, създало се в 

евроатлантическите отношения след Втората световна война, в това 

число в сферата на сигурността и в икономиката. В Брюксел и 

Берлин разбират, че без Америка на своя страна политическото 

влияние на ЕС ще отслабне. И тази слабост само ще се увеличи с 

отслабването на сплотеността на Европа. 
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Abstract. During the Cold War the European countries demonstrated 

solidarity to the guarding super power against provision of security and played minor 

role in the partnership that ruled the world. This concept assured them the feeling of 

power without the great burden of responsibility. But twenty years after the falling of the 

Berlin Wall, the tenacity of the basic concepts, supporting the distribution from the Cold 

War times, deforms and confuses the European thinking relevant to the transatlantic 

relations.  

The European countries use different types of identities in their relations with 

the USA. First, each separate country has its own bilateral relations with the 

Americans. Second, in the framework of NATO most of the countries have relations 

with the USA in the field of defense. Now, most of the countries acquire a third identity 

in the contest of the EU, but in the external political aspects it remains incomplete. The 

first half century of the EU was focused mainly on the economic integration; the doubling 

of the union added to the old countries new ones without traditions in the international 

arrangements, which slowly assimilate the idea of a total global profile. A significant 

number of the European countries (United Kingdom, Netherlands, Portugal etc.) tend 

to think of themselves as “bridges” between Europe and the USA, as if the 

“Europeanism” and the “Atlanticism” are two separate power fields drawing the 

loyalty of the Europeans in opposite directions. Practically the European countries do 

not align themselves in a straight line, at one end of which is Brussels and at the other 

– Washington.  

Keywords: Cold War, transatlantic relations, Europe, USA, economic 

integration. 
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моделиране“, „Академично писане“, „Анотиране и рефериране на 
документи“, „Историографски модел на електронна библиотека“. 
Ръководител на теренните и историографски експедиции в България, 
Иран, Турция, Италия, Русия – на границите с Финландия и Казахстан, 
осъществени от международен екип от учени по установяване на 
информационната карта на нестинарството като соларен култ със северен 
генезис.  

 

Проф. д.т.н. Веселин Целков е завършил Факултет по математика 
и механика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистър 
със специализация по „Математическа логика“. Защитил е докторантура по 
специалност „Системно програмиране“. Веселин Целков е старши научен 
сътрудник II степен с научна специалност „Информатика“ 
(Информационна сигурност). През ноември 2008 г. защитава дисертация за 
научна степен „Доктор на техническите науки“ (Информатика, 
Информационна сигурност). През август 2010 г. му е присъдено научно 
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звание „професор“ (Автоматизирани системи за обработка на 
информацията и управление). Специализирал е „Управление на 
критичната информационна инфраструктура“ в George Marshal European 
Centre for Security Studies и Комуникационни и информационни 
технологии (Cisco Academy) в Технически университет, Букурещ, Румъния. 

Автор е на над 250 монографии, научни публикации и изследвания 
в областта на сигурността, защитата на информацията и информационните 
технологии от които над 70 в чужбина или на международни форуми. 
Известни са над 150 цитирания в страната и чужбина. От 2003 до 2007 г. 
Веселин Целков е член на Държавната комисия по сигурността на 
информацията. На 19.12.2007 г. е избран за член на Комисията за защита на 
личните данни, а от 15.04.2014 г. е избран за втори мандат за член на 
Комисията за защита на личните данни. Участник е в български и 
международни работни групи по въпросите на сигурността на 
информацията. Бил е национален представител във форуми и работни 
групи на НАТО и ЕС в областта на защитата на информацията. През 2010 
г. е номиниран за представител на България в Интерпол по въпросите за 
защита на личните данни. Член на работните групи подготвили проектите 
на Закон за електронната идентичност и Стратегията за кибер сигурност в 
Република България. 

Професор д.т.н. Веселин Целков е научен ръководител на колектива 
издаващ поредицата от научни изследвания „Защита на информацията“. 

 

Д-р Георги Средков е завършил Университет за национално и 
световно стопанство, магистър със специализация по „Икономическа 
информатика“. През декември 2019 г. защитава дисертационен труд 
„Моделиране на взаимодействията в системата за защита на личните данни 
в Република България“ за присъждане на образователна и научна степен 
„Доктор“ с научен ръководител Проф. д.т.н. Веселин Целков 
(„Организация и управление на информационните процеси“, Обществени 
комуникации и информационни науки“). 

Съавтор е на над 10 монографии, научни публикации и изследвания 
в областта на информационната сигурност, защитата на личните данни и 
информационните технологии. 

Георги Средков има над 25 години опит в банковата сфера, от които 
над 13 години като директор „Информационни технологии“. От 2016 г. 
Георги Средков е мениджър „Информационна сигурност“ и „Длъжностно 
лице по защита на данните“ на най-голямата телекомуникационна 
компания в България – БТК ЕАД. Член е на работната група “Data 
Protection, Trust and Security Working Group” на длъжностните лица по 
защита на данните към “European Telecommunications Network Operators’ 
Association” (ETNO) – Брюксел.  

Д-р Георги Средков е съавтор на книгата „Защита на данните, 
принципи и практики“ от поредицата от научни изследвания „Защита на 
информацията“ с научен ръководител Проф. д.т.н. Веселин Целков. 
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Георги Георгиев е докторант в УниБИТ, с научен ръководител 
Проф. Вера Бонева от същия университет. Магистър по право, адвокат на 
свободна практика 2004 – 2017 г. Магистър по културно историческо  
наследство в съвременната информационна среда към УНИБИТ – София. 
Чел е лекции по Разрешаване на конфликти и Медиация, Право и 
Медиация към неправителствени организации. Понастоящем е консултант 
на свободна практика за развитие на културния туризъм и опазването на 
културното наследство в България и българските общини. 

Досега има повече от дузина научни публикации в сферата на 
опазването на Културно-историческото наследство, голям брой 
мотивирани предложения за подобряване на социалната среда в градовете 
и за увеличаване потенциала на туризма в Общините. 

Участва в национални и международни проекти по програмата 
Еразъм+ във Франция и други страни. Основател и секретар е на сдружение 
„Български Младежки Клуб“, което сдружение способства за развитие на 
образованието, науката, социалните контакти и ангажирането на социални 
групи и младежите в помощ на обществеността.  

 

Димитрина Стефанова е магистър по право, асистент, старши 
асистент и главен асистент в Технически университет – София, в годините 
от 2005 г. до 2019 г., където води часове по дисциплините 
„Административно право и процес“, „Търговското право“, „Правна 
закрила на индустриалната собственост“ и др. в Стопанския факултет на 
университета, както и в други факултети. 

От 2012 г. до 2015г. е хоноруван асистент и в Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“, където води часове по 
„Интелектуална собственост“. 

През септември 2008 г., участва в програмата „Еразъм за 
преподаватели“ в Стопанския факултет на Технически университет в 
Брауншвайг,  Германия.  

През ноември 2012 г. участва в „Обучение по оценка на 
интелектуална собственост“, в гр. Марибор, Словения, организирано от 
Световната организация по интелектуална собственост и Офисът по 
интелектуална собственост на Словения. 

Понастоящем е докторант към Факултета за германско инженерно 
обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) към Техническия 
университет – София и води часове по „Правна закрила на интелектуалната 
собственост“, „Индустриална собственост и патентна политика“ и 
„Търговско право“ на студенти от Машиностроителен и Стопански 
факултет на университета. 

Автор е на осем публикации в областта на индустриалната 
собственост, като две от тях са в съавторство с проф. д-р юр. инж. Стефан 
Стефанов. 

Член е на Софийската адвокатска колегия. 
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Ас. д-р инж. Евелина Здравкова-Величкова защити 
дисертационен труд на тема „Интелектуалноправни аспекти в медийната 
индустрия“ в професионално направление 3.5.: „Обществени комуникации 
и информационни науки“ с научен ръководител доц. д-р Тереза Тренчева 
на 19.09.2019 г.  

Евелина Здравкова е родена в град Перник. Завършва магистратура 
със специалност инженер във Висше техническо училище „Ангел 
Кънчев“ – Русе. По образование – инженер, по призвание – журналист.  

В продължение на повече от 20 г. е активен журналист във вестник 
„Марица“ – най-големия извънстоличен ежедневник в България, издаван в 
Пловдив. Работи като репортер и ръководител екип в ресори: Образование, 
Култура, Религия, Българска армия, Външна политика и Вътрешна 
политика. Разработва тематични страници, поддържа ежедневни рубрики.  
Като главен редактор на електронния сайт www.marica.bg преструктурира и 
оптимизира Интернет изданието на медията, управлява е-вестника и 
фейсбук страницата му. 

Евелина Здравкова е първи Главен редактор на Пловдивска 
православна телевизия – първата църковна медия в България, автор на 
концепцията, организацията и ръководството на 16-часова програма на 
специализираната медия. Под нейно ръководство се реализира и излъчва 
на живо първата онлайн литургия в Интернет от православния храм „Свети 
свети Константин и Елена“ в Пловдив през 2008 г.  

След активната журналистика работи като:  
• Специалист Връзки с обществеността, маркетинг и реклама в 

Държавен куклен театър Пловдив;  
• Завеждащ административна служба е в Хуманитарна гимназия 

„Свети Свети Кирил и Методий“ – град Пловдив;  
• Главен специалист в Регионално управление на образованието – 

Пловдив, към МОН.  
Понастоящем е асистент към катедра „Библиотечен мениджмънт и 

архивистика“ в УниБИТ, Главен експерт в Отдел „Научноизследователска 
и международна дейност“ и Ръководител на научна група „Интелектуална 
собственост“ към Младежка академия за управление на знанието (УМЛАУЗ) 
в УниБИТ.  

От 1995 г. членува в Съюз на българските журналисти, член е и на 
Асоциация на европейските журналисти в България, и на Международна 
мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България (от 
2017 г.).  

Обществена дейност:  
• Член на УС на Туристическо дружество „Еделвайс“  
• Член на УС на Благотворителна фондация „Култура, Изкуство, 

Деца“  
• Църковен настоятел в митрополитски храм „Света Марина“ – 

Пловдив.  
Има номинация за Награда „Пловдив“.  
Има 25 публикации в областта на интелектуалната собственост в 

медиите – като автор и в съавторство. Участва в организацията и 
провеждането на ежегодния семинар, посветен на Международния ден на 
интелектуалната собственост (26 април) в УниБИТ, съответно през 2015, 
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2016, 2017 и 2018 г.; в 9. Уъркшоп на Европейската мрежа на 
преподавателите по интелектуална собственост – EIPTN – София 2016.  

Член е на три научни проекта, финансирани от Фонд „Научни 
изследвания“ към МОН, като на единият от тях е ръководител, както и 
ръководител на проект, спечелен в  конкурс за  разработка на проекти за  
частично финансиране на научни или творчески форуми по  Наредбата на 
МОН за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и 
разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на 
присъщата на ДВУ научна или художественотворческа дейност.  

 

Елена Попова е докторант по научната специалност „Книгознание, 
библиотекознание и библиография“ в професионално направление 3.5. 
„Обществени комуникации и информационни науки“ от 2018 г. 

Дипломиран бакалавър по специалност „Книгоиздаване“  в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2016 г. и магистър 
по специалност „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“ 
в УНИБИТ през 2018 г.   

Нейните изследователски интереси са в областта на: дигиталните 
библиотеки; библиотечната институция в контекста на съвременния свят; 
европейски и световни политики за адаптиране на библиотеките към 
потребностите в ХХІ  век; авторското право и защитата на интелектуалната 
собственост. Разработва дисертационен труд на тема „Библиотеките и 
бъдещата информационна екосистема“ под ръководството на проф. дн 
Таня Тодорова. Има публикуван доклад на тема „Съпоставителен анализ на 
проекти в подкрепа на дигитализацията на културното наследство в 
България“ в сборника, издаден през 2019 г. в контекста на ХVII-та 
национална научна конференция с международно участие „Обществото на 
знанието и хуманизмът на ХХІ век“. 

Елена Попова е участник в научноизследователския проект 
„Информационен портал относно мобилно обучение и мобилен достъп до 
библиотечни услуги и ресурси“ с ръководител гл. ас. д-р Ел. Цветкова и 
финансиран по Договор № КП-06-М35/2 от 18.12.2019 г. в Конкурс за 
фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 
2019 г. на Фонд „Научни изследвания“, МОН. 
 

 

Зоя Капон е асистент по актьорство за драматичен театър и 
преподавател по сценическа реч в специалност ,,Актьорство за драматичен 
театър“ към Педагогически факултет на Пловдивски университет ,,Паисий 
Хилендарски“ от създаването на специалността. Играе основна роля при 
създаване и организиране на специалност ,,Актьорство за драматичен 
театър“ в средните специализирани училища по изкуствата. Преподава в 
НГСЕИ-Пловдив. Докторант по педагогика. Има две издадени публикации. 
Първата е ,,Класната стая – театрална сцена“, публикувана в сборник 
Социалнопедагогически аспекти на иновациите в образователната среда. 
Втората е ,,Медея в училище. Античната трагедия - урок по изящно 
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сценично говорене и органично актьорско присъствие“, публикувана в 
сборник с научни  доклади от ХVII-та научна конференция с международно 
участие, „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“ – ноември 
2019, организиран от УниБИТ. 

 

Иван Тренчев е доцент в Университета по библиотекознание и 
информационни технологии от 2019 г. в катедра „Информационни 
системи“, работи като доцент и в катедра „Електротехника, електроника и 
автоматика“ на Югозападен университет „Неофит Рилски“ (2000 г. –). 
Завършва математика в Югозападен университет „Неофит Рилски“ (1992 –
1997 г.). Защитава дисертационен труд на тема:  „Математически модели за 
изследване на оптималността на съвременния генетичен код“ (2006 г.) в 
ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

Иван Тренчев е един от създателите и дългогодишен  ръководител 
на магистърска програма по Биоинформатика в ЮЗУ „Неофит Рилски“. В 
периода 2011 – 2014 г. е заместник-главен редактор на списание “Scientific 
research journal of South–West University”. От 2013 до 2018 г. е зам.-
ръководител на Център по съвременни биоинформатични изследвания в 
ЮЗУ „Неофит Рилски“. 

Член е на Съюз на математиците в България, Съюз на учените, 
Биоинформатичен свят и други български и чуждестранни организации. 

 

Гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова завършва средното си 
образование в Национална професионална гимназия по полиграфия и 
фотография, специалност Фотография, гр. София. В периода 2006 – 2008 г. 
се обучава по специалност Фотографски и видеотехнологии в Технически 
университет – София, Център за следдипломно обучение. През 2013 г. 
придобива бакалавърска степен по „Печатни комуникации“ в Университета 
по библиотекознание и информационни технологии, гр. София. През 2015 
г. защитава магистърска степен по „Медийна информация и реклама“ в 
УниБИТ. Доктор е по професионално направление „Обществени 
комуникации и информационни науки“, докторска програма „Организация 
и управление на информационни процеси“. Работила е като фотограф на 
свободна практика и като графичен дизайнер. Автор е на дизайна на корици 
на научни издания и на научни плакати. Член е на екипи, организиращи 
научни форуми в УниБИТ, като съдейства за фотодокументацията и 
изготвянето на документални филми за събитията. Член е на експертна 
група „Интелектуална собственост“ към Университетската младежка 
академия за управление на знания при УниБИТ. Участва в национални и 
международни научни конференции. Член е научни проекти, финансирани 
от Фонд „Научни изследвания“ към МОН, като на единият от тях е 
ръководител. Автор е на над 30 публикации. Научните ѝ интереси са 
свързани с интелектуалната собственост, графичната комуникация, 
визуалната култура, дизайн и фотография.  
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Катя Рашева-Йорданова е главен асистент в катедра 
„Информационни системи и технологии“ на УниБИТ. Тя има две 
магистърски степени по специалностите „Информационни технологии“ и 
„Бизнес и административни комуникации“. През 2014 г. защитава 
докторска дисертация на тема „Модел за преодоляване на дигиталното 
неравенство чрез българските читалища“. Нейните публикации и научни 
интереси са в областите Компютърни науки, Дигитално разделеие, Наука за 
данните.   

 

 
 
Кристияна Шопова-Стойчева завършва средното си образование 

през 2013 г. в ПГ „Христо Ботев“ гр. Дупница с профил „Хуманитарни 
Науки“ с интензивно изучаване на английски език. През 2017 г. придобива 
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността 
„Комуникации и информиране“, а през 2018 г. и степен „магистър“ по 
специалност „Държавност, духовност и лидерски практики“ в Университет 
по библиотекознание и информационни технологии. От 2015 г. трупа 
професионален опит като експерт при кабинета на Пом.-Ректор на 
УниБИТ. Заема длъжност Експерт административни дейности по проект 
„Студентски стипендии – фаза 1“ по оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ за три кампании. Била е технически 
изпълнител е по проект „Студентски практики“ по оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“, както и по проект 
„Студентски стипендии“ по оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ в УниБИТ. 

През декември 2019 г. е зачислена като редовен докторант в 
докторска програма „Организация и управление на информационни 
процеси“ към Институт за научни изследвания и обучение на докторанти 
на УниБИТ, катедра „Обществени комуникации“, научен ръководител 
проф. дн Ирена Петева. 

Участвала в различни научноизследователски проекти, научни 
форуми, практики и конференции като представя свои авторски доклади и 
разработки. 

Научните ѝ интереси са в сферата на комуникациите, е-
Правителството, обществените поръчки. 

 

Марияна Николова е Докторант на самостоятелна подготовка, 
Професионално направление „3.5. Обществени комуникации и 
информационни науки“, Докторска програма „Организация и управление 
на информационни процеси“ в Университета по библиотекознание и 
информационни технологии. Завършва висше образование – магистър по 
„Право“ в Нов български университет и се утвърждава като юрист със 
значителен опит в публичния сектор. Марияна Николова притежава и 
магистърски степени по „Публична администрация и административни 
практики“ и „Право на Европейския съюз“ от СУ „Свети Климент 
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Охридски“,  както и магистратура по „Стопанско управление“ от ВТУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново. 

Има редица обучения и специализации в страни-членки на ЕС в това 
число диплом по „Право на Европейския съюз“, Франция; EIPA - 
Европейски институт по публична администрация, Холандия; “HAUS” – 
Финландски институт за публичен мeниджмънт, Европейската академия за 
данъци, икономика и право, Германия, а също и в Австрия и 
Великобритания. 

Има значителен принос в разработката на действащата нормативна 
уредба в сферата на държавната служба на Република България. Била е 
адвокат към Софийска адвокатска колегия, както и юрисконсулт в 
„Топлофикация София“ ЕАД. Заемала е различни експертни длъжности в 
Министерство на държавната администрация и административната 
реформа. Заемала е ръководни длъжности, включително директор на 
дирекция „Правно-нормативни дейности“ в Министерство на земеделието 
и храните. Също така е избирана за член на Управителния съвет на 
Държавен фонд „Земеделие“. Работила е и в Държавна агенция за 
метрологичен и технически надзор към Министерство на икономиката. 
Била е ръководител на отдел „Договорно-правен и правна защита“ в 
„Национална електрическа компания“  ЕАД. 

От май 2017 г. е началник на кабинета на заместник-министър-
председателя по икономическата и демографската политика.  

На 21 ноември 2018 г. Марияна Николова бе избрана за заместник 
министър-председател по икономическата и демографската политика от 44-
тото Народно събрание. Тя е председател на Националния съвет по 
тристранно сътрудничество, както и председател на Националния съвет по 
киберсигурнаст. Преподавател е в Института по публична администрация 
към Министерския съвет, както и в УННС по специалността „Управление 
на киберсигурността“. 

 

Д-р Мартин Захариев завършва специалност „право“ с отличие, 
като се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ през 2014 г. Със свои колеги печели първо място 
на националното състезание по право на Европейския съюз EUROPAEUS 
и е в отбора на Софийския университет, класиран в топ 20 в света за най-
добра писмена защита за ответника във Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot: най-голямото в света състезание по 
международен търговски арбитраж. Притежава образователната и научна 
степен „Доктор“ от Университета по библиотекознание и информационни 
технологии (УниБИТ). Д-р Захариев е представител по индустриална 
собственост в областта на марки и дизайни към Патентното ведомство. 
Работи като адвокат в една от водещите български кантори – Адвокатско 
дружество „Димитров, Петров и Ко.“, и като правен експерт във фондация 
„Право и интернет“. Специализира в областта на защитата на личните 
данни, трудовото право, международния арбитраж, регулацията във 
фармацевтичния сектор и правото на интелектуалната собственост. Автор 
е на две монографии в областта на защитата на личните данни – 
„Автоматизираното профилиране и защитата на личните данни. Анализ на 
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GDPR“ (2018) и “Data Protection in Commercial Arbitration: In the Light of 
GDPR” (2019), както и на множество статии и анализи в областта на 
защитата на личните данни, търговския арбитраж, трудовото и търговското 
право. Преподавател е по различни дисциплини в областта на правото и 
режима на информацията. Член е на Софийската адвокатска колегия и 
Сдружението за международни състезания по право.  

 

Ас. д-р Методи Трайков е преподавател в департамент 
„Информатика“ към Факултет по базово образувание на Нов български 
университет. Доктор е в научно направление 4.6 „Информатика и 
компютърни науки“. Чете лекции  и води упражнения по Web дизайн, 
Програмиране с C++, C#, Java, Структури от данни, Алгоритми и структури 
от данни, Технологии в Интернет, Функционално програмиране в Нов 
български университет, Американски университет в България и 
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Завършил е 
успешно първо ниво на CISCO академия. Занимава се активно с 
програмиране и разработване на Web сайтове. Автор е на редица 
публикации в областта на Биоинформатиката. Участва в редица 
национални и международни проекти, и научни форуми, посветени на 
математиката и информатиката. Член е на Съюз на математиците в 
България. 

 

Ас. д-р Миглена Драгова Тренчева е асистент в катедра „Финанси 
и отчетност“ към Стопански факултет на Югозападен университет 
„Неофит Рилски“ – Благоевград. През 2018 г. защитава дисертационен труд 
на тема „Анализ на основните показатели и регулатори за банкова дейност 
в съответствие с промените в банковите и счетоводни стандарти“. Провежда 
семинарни занятия по дисциплините „Счетоводство“, „Международни 
стандарти за финансово отчитане“, „Бюджетно счетоводство“, 
„Управленско счетоводство“ и др. Ползва английски и руски език. 
Завършила е специалност „Финанси“ и е с магистърска степен по „Банково 
дело“ от ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград. Участва в международни проекти 
и има над 20 публикации в национални и международни издания. 

 

Радослав Тодоров е началник на служба „Сигурност на 
информацията“ във военно формирование кьм Военновъздушните сили на 
Министерството на отбраната. Докторант на самостоятелна форма на 
обучение кьм катедра „Национална сигурност“ на УниБИТ, в докторантска 
програма „Национална сигурност“, научни ръководители са доц. д-р Тереза 
Тренчева и проф. д. н. Мария Кънева. Тема на дисертационния труд: 
„Геополитически аспект на европейската политика за сигурност и отбрана“.   
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Росица Димитрова е студентка от втори курс в УниБИТ; 
специалност  „Комуникации и информиране“ . Завършила е 133 СОУ 
„Александър Сергеевич Пушкин“ (2007 г.) с първи английски език и 
разширено изучаване на информационни технологии. 

Била е сътрудник в Българско национално радио (2005 – 2008 г.), 
програма „Христо Ботев“, сутрешния блок; подготвяла е анкети, интервюта, 
репортажи и е имала живо излъчване в ефир. 

Работи в областта на комуникационния дизайн и социалните медии. 
Разработва текстилни дизайни. 

 

Светослава Димитрова е редовен докторант по докторантска 
програма „Организация и управление на информационни процеси“, 
катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ в УниБИТ и член на 
Университетска младежка академия за управление на знания (УМЛАУЗ). 
Темата на дисертационния ѝ труд е „Интелектуалноправни аспекти на 
електронно съдържание в университетска информационна среда“, с научен 
ръководител доц. д-р Тереза Тренчева. Магистър по „Електронен контент: 
иновации и политики“ и бакалавър по „Печатни комуникации“, като пише 
в областта на създаването и защитата на съдържание в Интернет среда. 
Завършва средното си образование в НСОУ „София“ с хуманитарен 
профил „Право“. Автор е на над 15 публикации в национални и 
международни форуми. Интересите ѝ включват сферата на интелектуалната 
собственост, обработката и защитата на личните данни, интелектуалната 
свобода и цензурата в онлайн пространството. Участник е в различни 
изследователски проекти. 

 

Стелиана Йорданова е завършила бакалавърска програма 
„Архивистика и документалистика“, както и магистратура със специалност 
„Национална сигурност“ в Университет по библиотекознание и 
информационни технологии, гр. София. В момента тя е докторант по 
докторантска програма „Организация и управление на информационни 
процеси“ към катедра „Национална сигурност“ в същия университет. 

Понастоящем заема длъжността главен експерт в „Институт по 
информация и сигурност“ в Университета по библиотекознание и 
информационни технологии. 

Научните ѝ интересите са насочени в областта на управление на 
информационните процеси, хибридните войни, цветните революции, 
медийните комуникации и техните интелектуалноправни аспекти и 
контрола върху Системата за национална сигурност. 

Автор и съавтор е на публикации в областта на националната 
сигурност и управление на информационните процеси. 

Основна област и подобласти на научни изследвания: Национална 
сигурност, Социални, стопански и правни науки, Обществени комуникации 
и информационни науки. 

Допълнителни области и подобласти на научни изследвания: 
Управление на информационни ресурси, Системен анализ, 
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Информационни науки, Комуникационни науки, Теория на 
информирането, Информационна сигурност (методи, алгоритми, системи), 
Анализ на информационна среда, информационен мениджмънт, 
несигурност и сложност. 

Член е на един научен проект, финансиран от Фонд „Научни 
изследвания“ към МОН. 

 

Стефка Толева-Стоименова е главен асистент в катедра 
„Компютърни науки“ на УниБИТ. Завършила е Технически университет, 
София, специалност „Индустриална управляваща техника“. През 2011г. тя 
получава докторска степен по специалност „Автоматизирани системи за 
контрол и управление.“ Нейните публикации и изследователски интереси 
са в научните области Информатика, Наука за информирането и Наука за 
данните. 

 

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев е роден в гр. Елхово, България. Той е 
утвърден и известен в научната гилдия професор в професионалните 
направления „Обществени комуникации и информационни науки“ и 
„Национална сигурност“. Специалист  по „Системен анализ“, 
„Информационен мениджмънт“,  „Науки за информирането“, 
Информационно брокерство“, „Политически мениджмънт“,  
„Корпоративни комуникации“ и „Национална сигурност“.  Денчев заема 
академичната длъжност „професор“ в УниБИТ и в Института за 
перспективни изследвания за отбрана (ИПИО) при ВА „Г. С. Раковски“. 
Притежава научната степен „Доктор на науките“. 

Професионалното си развитие започва през 1978 г. в Централния 
машиностроителен институт в гр. София. По-късно работи като Зам.-
генерален директор в Информационния център за трансфер на технологии 
„Информа“. Бил е Главен секретар на Министерски съвет, народен 
представител в 37-мо Народно събрание и посланик във Финландия. 
Създател и дългогодишен Ректор на Университета по библиотекознание и 
информационни технологии (УниБИТ), гр. София. В настоящия момент 
Денчев е директор на Научно- изследователски институт по „Информация 
и сигурност“. Той е и Председател на общото събрание на УниБИТ. 

Денчев завършва висше образование в СУ „Климент Охридски“, 
Факултет по „Математика и механика“, със специалност „Основи на 
кибернетиката и теория на управлението“. Специализира в Япония, Русия 
и Германия. Работил е като гост професор старши изследовател в 
Калифорнийския университет в Бъркли, САЩ.  

Има над 220 публикации в областта на информационния 
мениджмънт, автоматизираните системи за обработка на информация и 
управление, библиотекознонието, бизнес и административните 
комуникации, националната сигурност и др. Негови книги, монографии и 
учебници се намират в най-големите световни библиотеки. 

Членува в много национални и международни научни и обществени 
организации. 
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Проф. д.н. Таня Тодорова е ръководител на катедра „Библиотечен 
мениджмънт и архивистика“ и зам. ръководител на ЮНЕСКО 
междуфакултетска катедра „ИКТ в библиотечните науки, образованието и 
културното наследство“ при Университета по библиотекознание и 
информационни технологии (УниБИТ). Преподавател и изследовател е с 
придобити научни степени и звания: доктор (2008, ВАК), доцент (2010, 
ВАК), професор (2015) и доктор на науките (2018) в професионално 
направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“, 
научна специалност „Книгознание, библиотекознание и библиография“. 
Автор е на 5 монографии, 1 учебник, 8 сборника, 1 учебно помагало на CD; 
над 100 статии и научни доклади, вкл. в реферирани издания на Springer, 
Emerald и др. Съавтор е на уебстраницата за Авторскоправната грамотност 
в международен контекст (International Copyright Literacy Webpage), 
поддържана от 2016 г. заедно с Дж. Секер от Великобритания. Член е на 
Съюза на учените в България (СУБ), Българската библиотечно-
информационна асоциация (ББИА, 2005 – 2008, член на УС), от 2017 г. е 
член на Управителния съвет на BOBCATSSS Association (доскоро 
Еврoпейска асоциация за библиотечно-информационни изследвания и 
образование (EUCLID). Рецензент за научните списания: IFLA Journal, 
International Journal of Library and Information Science (IJLIS, OAJ), Romanian 
Journal of Library and Information Science (RRBSI), Evidence Based Libraries 
and Information Practices (EBLIP), University of Alberta, Canada, QQML e-
journal. Член на програмните и научни комитети и рецензент за 
международните научни конференции: Европейска конференция по 
информационна грамотност (ECIL), Качествени и количествени методи в 
библиотеките (QQML), Информационният мениджмънт в променящия се 
свят (IMCW), Нови перспективи в науката и образованието (PIXEL, 
Флоренция), BOBCATSSS. Преподава дисциплините: Дигитализация и 
авторско право, Публична комуникация, Проект мениджмънт, 
Автоматизирани библиотеки, Достъпност до информацията за хора със 
специални нужди, Достъпност на туристическите услуги за хора със 
специални нужди, Библиотечни политики, Библиотечни асоциации и 
други в бакалавърски, магистърски и надстроечни програми. Лектор е по 
програмата Еразъм+ на ЕК в Политехническия институт, Порто, 
Португалия (2016 –2019). На 17.12.2019 г. е наградена в категория „Утвърден 
учен“ с „Ябълка на познанието“ за особен принос в издигане на престижа 
на висшето образование и науката от Университетската младежка академия 
за управление на знания при УниБИТ. 

 

Доц. д-р Тереза Тренчева е родена в гр. София. Завършва Колежа 
по библиотечно дело, специалност „Информационни технологии“ (1999),  
Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, специалност „Библиотечно-
информационни дейности“ (2002); ЮЗУ „Н. Рилски“, специалност 
„Английска филология“ (2008); ЮЗУ „Н. Рилски“, специалност „Право“ 
(2020). Доктор е по Теория на научната информация (2011), Доцент по 
Организация и управление извън сферата на материалното производство“ 
(2014). 
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Заместник-ректор по научноизследователската и международна 
дейност (2019 г. –) и доцент в катедра „Библиотечен мениджмънт и 
архивистика“ (2014 г. –), зам.-председател на Университетска младежка 
академия за управление на знания (2015 г. –) в УниБИТ. Водещ преподавател 
по учебни дисциплини: „Информационни източници“, „Интелектуална 
собственост“, „Интелектуална собственост в Интернет“, „Право, медии и 
реклама“ и „Социални мрежи и Интернет“. Лектор е към Европейската 
патентна академия и интензивни програми Еразъм, както в страната, така и 
в чужбина. През 2014 г. в Женева специализира в Световната организация 
по интелектуална собственост.  

Автор е на монографията „Отвореният достъп до научна 
информация“ (2013), учебното помагало „Интелектуалната собственост в 
Интернет“ (2014), на 12 сборника и повече от 100 публикации в областта на 
правната закрила на интелектуалната собственост в Интернет, обучението 
по интелектуална собственост в областта на обществените комуникации и 
информационните науки, интелектуалноправната грамотност в 
университетска среда и др.  

Участва в редица национални и международни проекти. Основател 
е на ежегодния семинар, посветен на Международния ден на 
интелектуалната собственост (26 април) в УниБИТ. Зам.-председател на 
Сдружението „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в 
България“. Член на ЮНЕСКО междуфакултетска катедра при УниБИТ; 
Академичния съвет към Председателя на Патентно ведомство на Р 
България; Съюза на учените в България; Informing Science Institute (САЩ); 
Научните комитети на Международните конференции „Нови перспективи в 
академичното образование“ (Флоренция, Италия) – NPSE (2015 г. –); „E-
Society“ (Португалия) – ES (2015 г. –); Европейската конференция за 
информационна грамотност – ECIL (2015 г. –);  IX уъркшоп на 
Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост – 
EIPTN – София (2016 г.). 

 

Д-р Христо Тутунаров е главен асистент в катедра „Култура, 
историческо наследство и туризъм“ в УниБИТ. Доктор е по научна 
специалност „Организация и управление извън сферата на материалното 
производство“, направление „Национална сигурност“, главен асистент по 
същото направление.  Чете лекции по „История и теория на културата“, 
„Етнически общности и културни взаимодействия в България“ и 
„Управление на конфликти“. Преподавал е в Полицейската академия на Р. 
Турция, факултет „Национална сигурност“ по програма Еразъм. Автор е на 
монографията „Етнически общности и национална сигурност в 
Р България“ (2015), както и на десетки публикации в областта на културното 
наследство и националната сигурност. Участва в редица национални и 
международни проекти.  Член е на различни професионални организации. 
Носител на национални и международни награди. 
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Ас. д-р Христина Добрева е асистент в научна секция „Иновации 
и платформи в образованието и квалификацията“ на институт 
„Перспективни изследвания за отбраната“, Военна академия „Георги 
Стойков Раковски“. Доктор е по научна специалност „Организация и 
управление извън сферата на материалното производство“. Има 
магистратури по „Политология“ от Университет Саймън Фрейзър, Канада 
и по „Международни отношения“ от Университет за национално и 
световно стопанство, България. Автор е на статии в областите на 
националната и международната сигурност, трансатлантическите 
отношения, теория на международните отношения. Участва в няколко 
проекта в България и в Канада. Работи и като преводач с английски език. 
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