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Проф. Толя Стоицова, д.н.

УВоДНИ  
ДУМИ

Както всяка година, така и 2019 беше из-
пъстрена със сериозни научноизследова-
телски и преподавателски усилия за екипа 
на департамент „Масови комуникации“. 
Това доведе до публикуването на моно-
графия и хабилитирането на един колега. 
Като представяме в годишника книгата на 
доц. Петя Александрова, д.н., ние от де-
партамента с удоволствие я поздравяваме 
и ù желаем още научни успехи. Д-р Еве-
лина Христова стана доцент, която също 
искрено поздравяваме и ù пожелаваме да 
продължи все така упорито да работи в 
ПР дейността – както с осъществяването 
на изследователски планове, така и с прак-
тически изяви. 
В департамента ни се обучават и ръководят 
четирима докторанти, за чиито статии по 
традиция сме отделили специална секция. 
Неумолимото развитие на живота доведе 
до факта, че дългогодишният ни колега 
и ръководител на департамента – проф. 
д-р Михаил Мелтев излезе, да използвам 
клишето – „в заслужена почивка“. И както 
самият той каза на студентите ни – при-
ключи с преподавателската си дейност, но 
засилва творческата си работа. Пожелава-
ме му от сърце да не ни забравя и да ни 
зарадва с още свои документални филми 
и творчески прояви. Едновременно с това, 
поздравяваме новоизбрания ръководител 
на департамент „Масови комуникации“ – 
проф. д-р Десислава Бошнакова, с очак-
ване да продължи добрите традиции в 
департамента и да въведе нови, синхронни 
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на съвременното развитие на 
медийната комуникация. 
Този годишник посвещаваме 
на проф. д-р Михаил Мелтев.
А Новата 2020 г. очакваме с 
надеждата да бъде още по-пол-
зотворна за колегите пре-
подаватели и студентите от 
Департамент „Масови кому-
никации“.

Проф. Толя Стоицова, д.н.
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11АНАлоГоВА СРЕДА  
vS. ДИГИТАлНИ КоМУНИКАцИИ

проф. Руси Маринов, д.н.

Резюме: В студията се дискутират проблеми, свързани 
с новите технологии, дигиталните комуникации, бъдещето 
на аналоговите модели за взаимодействие. Анализират се и 
възможностите за развитие на изкуствен интелект и неврон-
ни мрежи, базирани на аналогови изчислителни системи. 
Трансформацията днес е свързана с кардинална промяна на 
съществуващите подходи и преоткриване на предимствата на 
някои традиционни модели, които при друг контекст могат да 
се окажат много по-ефективни в сравнение с наложилите се 
вече в практиката информационни дигитални средства. В този 
случай именно аналоговите подходи на квантовите изчисления 
в комбинация с новите технологии водят до по-добри резулта-
ти, развитие на обществото и създаване на по-хуманна среда.

Ключови думи: аналогова среда, аналогови компютри и 
модели, дигитални комуникации, невронни мрежи, изкуствен 
интелект, код, програмиране.

ANAlOG ENvIRONMENT  
vS. DIGITAl COMMuNICATIONS

Prof. Rusi Marinov, PhD, D. Sc.
e-mail: rmarinov@nbu.bg

Abstract: In this article, I discuss problems associated with 
new technologies, digital communications and the future of analog 
interaction models. I also analyze the development possibilities of 
artificial intelligence and neural networks based on analog comput-

https://doi.org/10.33919/ydmc.19.1.1
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ing systems. The transformation today, involves a radical change 
in existing models and the rediscovery of the benefits of some tra-
ditional approaches, which in another context can be much more 
effective than existing information and digital tools. In this case, 
it is the analog approaches of quantum computing in combination 
with new technologies that lead to better results, development of 
society and the creation of a more human environment.

Keywords: analog computing models, digital communica-
tions, neural networks, coding, programming, quantum computing

В началото на XXI век дигиталните технологии се пре-
върнаха в синоним за ускорено икономическо развитие и инова-
тивност. Понятия като дигитални медии, дигитална икономика, 
дигитално общество, дигитални средства за комуникации се 
превръщат в част от всекидневния език на обществото. Всичко 
свързано с аналогови форми за комуникация се смята за оста-
ряло и неактуално. Прогнозите на големите изследователски 
институти за развитие на бизнеса и обществото са предимно 
в сферата на дигиталните компютърни технологии и тяхното 
влияние в близките 10-15 години върху всички форми на взаи-
модействие между хората и машините.

В настоящото изследване вниманието ще се концентрира 
върху предимствата и бъдещото усъвършенстване на аналого-
вите модели, технологии и изчисления. При анализ на публи-
кациите в базата данни на Google Scholar, относно аналоговите 
форми на комуникация, се появяват около 900 хиляди резултата, 
от които само 2-3 имат директно отношение към предимствата 
на аналоговите модели за обработка на информация. Изследо-
вателите по света следват общата схема за усъвършенстване 
на дигиталните форми при анализ на данни и интерпретация и 
управление на процеси, в същото време се игнорират предим-
ствата на аналоговите технологии, например мозъкът на човека 
е комплексна, ефективна аналогова система, с изключително 
ниски равнища на използване на енергия, като обработката на 
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13информация се реализира без наличие на компютърна програма 
или наличие на предварително разработен код.

Аналогова компютърна среда 
На практика ние живеем в аналогова среда и трудно може 

да се говори за чисто дигитални технологии, разработени от 
дигитални личности, без реален досег до аналогови средства. 
Дигиталните комуникации имат отношение основно към ко-
диране на съдържанието, като се използват приоритетно два 
основни символа 0 и 1. В сайта quora1, предназначен за отговор 
на въпроси от експерти в определени професионални области, 
се описват предимствата на аналоговата система и респектив-
но, подобен тип комуникация. Аналоговите модели са с ниска 
степен на точност на информацията, за разлика от дигиталните 
форми на взаимодействие, където шумът може да бъде све-
ден до минимум, за сметка на точност на получените данни. 
Необходимо е да се отбележи, че на базово равнище трудно 
може да говорим за чиста дигитална система. Всички известни 
инструменти, създадени от човека, са базирани на аналогови 
принципи. Дигитализацията в момента е повсеместна, обхваща 
почти всички сектори на обществото и бизнеса, изискванията са 
за изграждане на по-ефективни комуникационни системи, при 
висока скорост на транслиране на данните, по-малко шумове в 
медийните канали и по-ограничени възможности за корумпира-
не на данните, но това са по-скоро идеални условия за подобен 
тип комуникация, на практика всеки отделен процес е аналогов 
по природа. Дигиталните форми са свързани с кодиране на 
процесите и трансформиране на цялото съдържание в цифров 
вид под формата на два символа 0 и 1.

Джордж Дайсън2, историк на технологиите, смята, че 
бъдещето принадлежи на аналоговите системи. Според него 
историята на електронните изчисления може да бъде разделена 
на два основни периода – преди и след електронните дигитални 
компютри и масово разпространение на кода. Преддигиталната 
епоха се свързва с теоретици и видни учени като лайбниц и 
Хобс. Новата епоха започва с разработките и експериментите на 
Тюринг, фон Нойман, Шанън и Винер (Вж., Годишник на Депар-
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тамент „Масови комуникации“, 2018). Тюринг се интересува от 
проблемите, свързани с интелигентност на машината, Нойман 
се концентрира върху архитектурата на самовъзпроизвеждащи 
се системи, а Винер акцентира върху разработване на контролни 
системи, надхвърлящи възможностите на контрол от човека.

На практика и от гледна точка на теорията, отбелязва Дай-
сън, няма ясно разграничение между аналогови системи и диги-
тални форми за изчисления. Като цяло дигиталните устройства 
работят с цели числа, бинарни редове, детерминистична логика, 
идеално време, базирано на дискретни части; аналогови форми 
на изчисления работят с реални числа, недетерминирана логика, 
последователни функции, вкл. времето е част от континуума на 
реалния свят. Повечето известни системи работят едновременно 
в два режима – аналогов и дигитален. При аналоговите изчисле-
ния сложността е под формата на мрежова топология, а не във 
формата на код. Информацията се обработва, като се въвеждат 
непрекъснати функции на стойности, от типа на волтаж и отно-
сителна честота на сигнала, за разлика от дигиталните форми, 
ориентирани към логически операции и базирани на дискретни 
вериги от битове. Дигиталните компютри не толерират греш-
ките или двусмислието, зависят от процеси по корекции на 
грешки при всяка стъпка от процеса. Аналоговите изчислителни 
системи толерират грешките, позволяват ни да живеем с тях. 
На практика е напълно възможно да се изгради нещо, без да 
разбираме същността му. Има една известна мисъл – нашето 
знание може да надхвърли нашето разбиране на процесите, и 
тук е основният проблем на нововъзникващи интелигентни 
системи, които имат способности да се самопрограмират и да 
надхвърлят нашите цели или очаквания. Природата използва 
дигитален код за съхранение, репликация и рекомбинация на 
последователностите от нуклеотидите, но разчита на аналогови 
форми на изчисляване при управление на нервната система, 
за интелигентност и контрол на биологичните процеси. Диги-
талните, компютърни системи изпълняват команди между две 
състояния на обработваните битове: битове, представящи раз-
личия в пространството, и такива във времето. Тези две форми 
и структури се управляват от компютърни програми. Колкото 
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да запазим контрола си върху машините.

Аналогови компютри също посредничат при трансфор-
мацията на информацията като структура в пространството 
и времето, но тук липсва какъвто и да е код и програмиране. 
Природата развива аналогови компютри от типа на нервните 
системи, които обработват информация, възприета от реалнос-
тта, те се обучават и самоконтролират, учат се да контролират 
собственото си поведение, учат се да контролират и средата, 
в която живеят. Напоследък симулация на невронни мрежи от 
дигиталните компютри се превръща в основна тенденция за 
усъвършенстване на информационните системи. Следващата 
революция според Дайсън3 в компютърните изчисления ще 
бъде свързана с възхода на аналоговите системи, когато диги-
талното програмиране няма да притежава настоящия контрол. 
С помощта на закона на Мур няма да ни отнеме много време да 
се дигитализира цялата информация в света, може да се сканира 
всекидневната дейност на хората в реално време. Това не би 
трябвало да представлява проблем в близко бъдеще, но пробле-
мът е улавяне на значението и смисъла на случващото се. Това не 
би трябвало да е по възможностите на дигиталните технологии. 
Даже ако всичко се превърне в дигитални данни, от логическа 
гледна точка, не всичко ще може да бъде дефинирано, тъй като 
сред хората не всички неща са с правилна логическа структура. 
В крайна сметка значението на нещата трудно може да бъде 
дефинирано с помощта на дигитални технологии. Известни 
са три закона на изкуствения интелект: първият е известен 
като закон на Ейшби, автор на труда „Дизайн на мисленето“, 
заключващ се в това, че всяка ефективна контролна система 
трябва да бъде толкова комплексна, че да отговаря на система-
та обект за контрол. Втори закон е формулиран от Джон фон 
Нойман – характеристиката на комплексната система трябва да 
включва опростено описание на поведението ù. Най-опростен 
пълен модел на един организъм е организмът сам по себе си. 
опитите ни да редуцираме системното поведение до формално 
описание прави нещата още по-сложни, отколкото са в действи-
телност. Третият закон твърди, че всяка система, опростена до 
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нивото да бъде разбрана, няма да бъде достатъчно пълна, за да 
бъде интелигентна. В същото време всяка система усложнена 
така, че да се държи интелигентно, ще бъде толкова сложна, че 
няма да може да бъде разбрана в достатъчна степен.

Третият закон звучи оптимистично за тези, които вярват, 
че докато разбираме интелигентността, ние не трябва да се 
страхуваме от супер интелигентност при машините, надхвър-
ляща възможностите на човешкия интелект.  При третия закон 
има известна уловка, предполага, че може да се изгради нещо, 
без да го разбираме как работи. Не е необходимо да разбираме 
изцяло как работи мозъкът, за да построим нещо подобно, което 
наистина работи ефективно.

от тази гледна точка трудно можем да говорим за „добър“ 
AI (това се отбелязва в последните години от почти всички 
големи мислители от ранга на Стивън Хокинг). Нашето взаимо-
действие с интелигентната система ще бъде по-скоро в сферата 
на вярата, отколкото в областта на доказателството. В наши дни 
ние се грижим твърде много за машинната интелигентност и в 
недостатъчна степен отделяме внимание на процесите, свързани 
със самовъзпроизвеждане, комуникация и човешки контрол на 
системите, които използваме. Може да се предположи, както 
смята и Дайсън, че следващата революция в компютърните 
технологии би трябвало да ни сигнализира за важността на 
аналоговите системи, над които дигиталното програмиране 
няма да притежава повече контрол. очевидният отговор на тези, 
които вярват, че могат да построят машини, които да контро-
лират всичко, ще доведе до това да им се позволи да изградят 
машина, която ще бъде в състояние да контролира самите тях.

Бернд Улман, професор по бизнес информатика в универ-
ситета във Франкфурт на Майн, в последните години анализира 
предимствата на аналоговите компютри4 и недостатъците на 
алгоритмичното програмиране. Ученият подлага на сравнение 
суперкомпютрите, които притежават огромна изчислителна мощ 
достигаща до 100 и повече петафлопса (последният суперком-
пютър на АйБиЕм е с мощ 200 петафлопса). Но за захранва-
нето им се изискват няколко десетки мегавата електроенергия 
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свръх машини с човешкия мозък, изчислителната мощ се рав-
нява на около 38 петафлопса, а необходимата енергия за работа 
е почти незабележимите 20 вата. Въпросът, който си задава 
Улман, е, съществува ли суперкомпютър, който не изисква 
огромна енергия, за да стартира. отговорът в случая е – това е 
човешкият мозък. Съвременните мощни компютърни машини 
са програмирани и изчисленията са базирани на алгоритми. 
Нашият мозък работи по коренно различен начин, няма каквато 
и да е инсталирана програма, налице са само взаимни връзки 
между отделните неврони.

Мозъкът не се нуждае от непрекъснато захранване с данни 
и инструкции, след това кодиране и декодиране на процесите. 
от тази гледна точка, веднага могат да се формулират три фун-
даментални въпроса: Има ли електронен еквивалент на подобна 
компютърна архитектура? Човек нуждае ли се от супер компю-
три? Възможно ли е изграждане на специализирана, по-добра 
от човешкия мозък, система за дефиниране на проблеми? от-
говорът на първия въпрос е, че съществува подобна система и 
това е аналоговият компютър, като подобни компютри използват 
модели за решаване на проблем чрез средствата за симулиране-
то им. Типични аналогови системи са електрическите вериги, 
интегратори и мултифункционални устройства.

Аналоговите компютърни системи се усъвършенстват до 
70-те години на XX век, после започват да доминират дигитал-
ните алгоритмични подходи. В бъдеще компютърните системи 
трябва да притежават по-голяма компютърна мощ, съчетана с 
ниска консумация на електроенергия. За съжаление дигиталните 
системи не могат да осигурят подобни условия. Тук може да се 
направи аналогия между една комплексна дигитална система, 
каквато представлява съвременния самолет, с десетки хиляди 
функции и системи за сигурност, и от друга страна, една при-
родна, аналогова система от типа на птица. При първия случай 
се нуждаем от прекалено големи източници на енергия, непре-
къснати тестове, стотици проверки, специални съоръжения за 
кацане и излитане и продължителни периоди от време за под-
готовка на полета, с хиляди ангажирани хора за обслужване на 
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системата. Като противоположност на това, естествената анало-
гова система е винаги готова за полет, с минимални разходи на 
енергия, не е необходима подготовка за летене, липса на каквито 
и да са алгоритми за програмиране и тестващи системи, или 
всичко се извършва в оперативен, непрекъснат, гъвкав режим 
и готовност за полет. За да постигне подобна съвършена диги-
тална система, човекът се нуждае от свръхразвити, иновативни 
технологии, което е въпрос на далечно бъдеще. Аналоговите 
изчислителни системи ще намират все по-голямо приложение 
в бъдеще, особено при разработване на изкуствен интелект 
и невронни мрежи. За съжаление, както отбелязва и Улман, 
аналоговите системи и подходите им за дизайн, управление и 
програмиране са изключени изцяло от програмите за обучение 
на студенти в съвременните университети. При аналоговите 
компютри липсват алгоритми и циклични процеси. Вместо това, 
те разполагат с основни, базови изчислителни елементи, които 
да бъдат свързани така, че да са електронните аналози на някои 
описани по математически път проблеми.

В публикацията на Дъстин Драйвър5 от 2019 г., със загла-
вие „Бъдещето е на аналоговите компютри“, се изтъква, че в 
повечето случаи аналоговите технологии са противоположни 
на дигиталните, но е по-вероятно дигиталното да представя 
аналоговата среда. Например при аналоговите музикални за-
писи е налице константен, непрекъснат поток от информация, 
комбиниран с високи равнища на шум. Когато вземем предвид 
този непрекъснат поток, съпътстван от шумове, и след това го 
прехвърлим в специална машина, предназначена да решава про-
блеми, ние веднага получаваме аналогов компютър. За съвре-
менното дигитално поколение подобна версия е доста странна, 
тъй като всичко за него е базирано на предварително разработен 
писмен код и фино превключване между два символа 0 и 1 и 
разбиване на цялото на отделни части. В момента масово се 
използва тази бинарна практика, или логика, основана на вари-
антите „да-не“, за решаване на проблеми. Аналоговите подходи 
са коренно различни. Аналоговите компютри използват непре-
къснатия поток и го обезпечават със серия от компоненти, които 
го променят по специфичен начин. Тоест, може да се стартира 
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резултати. С други думи, възможно е да задействаме поток от 
електричество, да използваме резистори, които могат да нама-
лят волтажа наполовина, като това се извършва в една кутия и 
в друга подобна кутия се удвоява напрежението. В аналоговия 
компютър са налице много компоненти, които могат да извърш-
ват специфични неща като събиране, изваждане, умножение, 
делене и логаритмични функции. След това се обединяват по 
подходящ начин, което позволява решаване на разнообразни, 
математически проблеми. Подобен подход може да се използва 
за решаване на комплексни диференциални неравенства.

Един от съвременните американски учени Янг Ксюе6 в 
авторско изследване сравнява енергийната ефективност между 
човешкия мозък и дигиталния процесор. Енергийната ефикас-
ност на мозъка, според неговите изчисления, се равнява на 1015 
операции за един джаул енергийни разходи. Днешните супер 
компютри извършват 8.3x109 операции за джаул. Това е около 
6 пъти по-ниска магнитуда за работа в сравнение с човешкия 
мозък. Ще отбележа, че в момента само три държави разполагат 
със супер компютри (САЩ, Япония, и Китай), като при изграж-
дането им са ангажирани хиляди учени, служители, инженери 
и милиарди долари бюджет. Тази огромна енергийна разлика се 
дължи на тотално различните подходи за изчисления. Дигитал-
ният компютър използва бинарна система (0,1), за да ограничи 
до минимум шумовете. Смята се, че невронните мрежи, когато 
представят информацията, приличат много на аналоговите схе-
ми. Аналоговата мрежа е сходна на неврологичната система и 
има свойството да притежава висока енергийна ефективност. от 
друга страна, според Ксюе7, аналоговите изчисления са повече 
податливи на шумове и повреди в сравнение с дигиталните 
системи, затова аналоговият компютър е за предпочитане да 
се използва, когато не се нуждаем от висока прецизност. Инте-
ресното е, че мозъкът също се характеризира с ниски равнища 
на точност, като от научна гледна точка в случая се говори за 
типична сигнална, базирана на шумове рационалност. За Ксюе 
едно от предимствата на аналоговите компютри е, че някои 
нелинейни функции могат да бъдат реализирани директно, в 
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същото време за подобни изчисления цифровият процесор се 
нуждае от прекалено мощни, изчислителни ресурси. Едни от 
най-важните линейни функции са радиално-базовите функции. 
Последните намират широко приложение в изкуствените, нев-
ронни мрежи и системите за машинно обучение. Ксюе акценти-
ра върху технологиите, които активно се развиват напоследък от 
типа на големи данни и дълбоко машинно обучение. Архитек-
турата на последната система изисква изграждане на структура, 
която да представя информацията подобно на човешкия мозък. 
DMl (дълбоко машинно обучение) изисква масивна паралелна 
обработка на данни, реализира се с платформи от типа GPu 
(Graphics Processing unit). Анализът на данни е свързан с 
огромни разходи на енергия, затова се предлага аналоговите 
изчислителни системи да бъдат интегрирани в архитектурата на 
машинно обучение. Препоръката е, при тренинг на системата, 
да се използва в по-голяма степен неконтролируемо обучение. 
Параметрите за обучение на машината се съхраняват в ана-
логови, запаметяващи портове. Архитектурата е базирана на 
специални масиви от данни и е ориентирана за изпълнение на 
широк спектър от задачи.

Например през 70-те години се използват аналогови ком-
пютри за решаване на сложни проблеми, свързани с управление 
на космически кораби и покоряване на луната. Аналоговите 
компютри са супер ефикасни и икономични, тъй като при ди-
гиталните системи всяко превключване или увеличаване на 
скоростта води до по-големи енергийни разходи. Известно е, че 
мозъкът е толкова ефективен, колкото и аналоговите компютри. 
Това е съвършена, комплексна мрежа от компоненти (мозъчни 
клетки), като всяка от тях изпълнява специфични функции. от 
гледна точка на дигиталните технологии, основната идея за 
усъвършенстване е базирана на въвеждане на перфектен код.

Код и интелигентност на машините
Развитието на информационната теория е невъзможно 

без усъвършенстване на теорията на кодирането. основният 
проблем, който възниква при кодиране на канала, е как да се 
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наличен във всички реални информационни мрежи. Без из-
градена система за засичане на грешки, сложните дигитални 
системи ще се превърнат в нещо неуправляемо. Теорията из-
следва проблемите за надеждно предаване на информация по 
определен комуникационен канал. обикновено при трансфер 
на съобщенията възникват изкривявания поради наличие на шу-
мове от най-различно естество. целта е да се открият начини за 
елиминиране или ограничаване на количеството на грешките по 
време на трансмисията. Теорията на кода8 изследва процесите 
по коригиране на грешки и намира приложение за решаване на 
проблеми, свързани с трансмисия на данни по един комуника-
ционен канал, който е лишен от перфектност. Бинарният код 
се дефинира като опростена форма на компютърен код и про-
грамирани данни. Представя се изцяло с помощта на двоична 
система от цифри, състояща се от верига последователни нули 
и единици. Машинният код използва мрежи от бинарни цифри 
за създаване на инструкции.

Професорът по компютърни науки и невронни мрежи 
Кристоф Малсбург9 смята, че битовете са универсални, но за 
да бъдат програмирани по подобие на самоорганизиращите се 
невронни мрежи е трудно постижимо действие и като краен 
резултат изразителната компютърна мощ е прекалено ниска. 
МакКълок и Пит (създатели на първите програми по изкуствен 
интелект) през 1943 г. допускат, че с помощта на битове може 
да се представи всичко, свързано с въображението на човека. 
остава един въпрос, на който не дават отговор – къде и как се 
създават образците за поведение на машината – логическите 
функции и алгоритми? от тази гледна точка всяка интелигент-
ност на машината е нищо повече от пасивно отражение на 
човешкото мислене. За да се създаде адекватна интелигентна 
система се нуждаем от архитектура, базирана на данни, където 
се комбинират концепции със съдържание, символи със струк-
тури и субстанция. от тук възникват множество проблеми, 
свързани с подобни технологии. Сигналите в мозъка са ана-
логични, а в компютрите – дигитални. Дигиталната система 
разчита изцяло на надеждни цифрови сигнали, процесите в 
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машината стриктно се придържат към предварителна програма. 
За разлика от нея, самоорганизиращата се мрежа по дефиниция 
е фрагментирана, сигналите протичат бавно и от тази гледна 
точка разликата между аналогови и дигитални системи е фун-
даментална. Бъдещите аналогови устройства трябва да бъдат в 
състояние да възприемат заобикаляща среда, да се самообучават, 
да реагират на сигналите и да могат да генерират съвършено 
различна култура. Невронният код се превръща във важна част 
от ефективните системи, базирани на ИИ.

Суперкомпютрите, без да се използват възможностите 
на нашия мозък, не могат да дефинират какъвто и да е сложен 
проблем. Напоследък се разработват нови хибридни системи, 
които включват предимствата на аналогови системи с ниски 
разходи на енергия и ползите от дигиталните технологии за 
постигане на висока скорост при изчисления и обработка на 
данните. Дигиталните компютри могат да използват аналогова 
система да подобрят ефикасността в специфични ситуации, 
когато не е необходима перфектна точност и прецизност.

Янис Тцивидис10, учен по компютърни науки от Колум-
бийския университет работи в тази специфична област като 
изгражда малки скаларни, аналогови компютри. Заедно със 
студентите си разработват проект за свързване на дигиталните 
компютри с аналогови конвертори. Създават специален чип 
за аналогов компютър, който извършва същите изчисления, 
както и дигиталния. Аналоговите компютри са идеални за си-
мулиране на аналогови процеси – подобни на тези в сферата 
на биологията и химията. Причината е, че те работят по начин, 
подобен на системите в реалния свят. Като резултат е възможно 
да се създаде аналогов компютър, който симулира процесите 
на отделна клетка или цял биоорганизъм. Напълно е възмож-
но създаване на перфектно възпроизвеждане действията на 
биологична система. Аналоговият компютър по дефиниция е 
съпътстван от много шумове, налице са и случайни процеси, 
докато при дигиталните компютри грешките са сведени до 
минимум, базирани са на мрежа от логически инструкции и 
алгоритми. от тази гледна точка е изключително трудно да се 
разработят алгоритми, които да представят природни феномени, 
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алгоритми. Те просто работят и стартират без необходимостта 
от код. Подобен модел е заложен и в аналоговия компютър.

Аналоговият компютър е не толкова прецизен като диги-
талните, но при него е налице висока степен на гъвкавост. от 
тази гледна точка те са перфектни за целите на машинно обу-
чение, особено когато се налага машините да взаимодействат с 
реалния свят и непредсказуемата действителност. В бъдеще ще 
намерят и все повече приложения при симулиране работата на 
биологични системи, както и на комплексни физически системи. 
Професор Раул Сарпескар от колежа в Дартмут разработва ана-
логови компютри, базирани на естествени системи. Екипът му 
създава аналогов, ситоморфичен чип и респективно процесор на 
клетъчно равнище, който е в състояние да решава математиче-
ски функции, и то 31 пъти по-бързо от популярния софтуер на 
Matlab. Планира да използва подобни принципи, за да изгради 
аналогов компютър, който генерира квантови състояния и да 
създаде след това квантов компютър, работещ при стайна тем-
пература. Знаем, че съществуващите модели работят при свръх 
ниски температури и трудно намират приложение в практиката.

В сайта на Масачузетския институт по технологии е съз-
дадена специална тематична рубрика, свързана с аналоговите 
модели за обработка на информация. В една от публикациите 
през 2016 г., под наименование „Завръщане на аналоговите ком-
пютри"11, се посочва, че в дигиталните системи транзисторите 
имат две състояния (включено, изключено или 1 и 0), в същото 
време при аналоговите устройства транзисторът притежава 
неограничен брой състояния и може следователно да изобрази 
неограничен брой математически стойности. В последните 
години аналоговите компютри доказват, че могат по-ефективно 
да симулират работата на биологични системи, отколкото диги-
талните подходи. от тази гледна точка, аналоговите изчисления 
изискват програмиране на ръка, което е комплексен процес и 
това ще отнеме доста време. По време на международна кон-
ференция, където участват изследователи от лабораториите на 
МИТ, се представя нов компилатор за аналогови компютри, с 
програма, която транслира инструкции, написани от човек и 
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спецификации на по-ниско ниво на езика на аналогов компютър. 
По-рано през годините са извършвани експерименти, базирани 
на дигитални средства, с които се цели да се реализират симу-
лации на работата на организми, но резултатите са били разоча-
роващи. С помощта на няколко транзистора от ситоморфичен, 
аналогов кръг, е възможно решаване на сложни уравнения и 
преодоляване на шумове като същата работа може да бъде 
реализирана и от дигитални компютри, но в случая трябва да 
се използват милиони дигитални транзистори. Следователно в 
резултат на подобни експерименти може да се говори за висока 
ефективност на аналоговата система. Понятието „дигитален“ 
днес се превърна в синоним на „компютър“, но всеки учен знае, 
че аналоговият хардуер може да бъде изключително ефективен, 
ако се използва продуктивно, т.е., аналоговите компоненти 
притежават огромен потенциал за развитие в бъдеще.

Аналоговите компютри ще играят и водеща роля при но-
вата AI революция. Те са изключително добри в направления, 
които трудно се реализират от дигиталните системи, например 
изграждане на визия и движение. За дефиниране на комплексни 
проблеми е необходим прекалено сложен код за дигиталните 
системи и тонове енергия, за разлика от аналоговите компю-
три, които непрекъснато са готови за работа и реагират веднага 
при всяка промяна на средата, тоест не е необходимо някакво 
преизчисление и настройки. При разглеждане на развитието на 
семантичните модели също се наблюдават тенденции в посока 
изграждане на аналогови компютърни системи. Семантичните 
компютърни технологии включват следните основни елементи: 
структурирани и полу-структурирани данни; мултимедийни 
данни; текст; програми и услуги; поведение на хората в мре-
жата. Връзката между съдържание и ползвател се реализира с 
помощта на техниките на:

 y семантичен анализ; 
 y семантична интеграция/интегриране на съдържание и 
значения, извличани от многочислени източници;
 y семантични приложения – използване на семантики и 
съдържание за решаване на проблеми; 
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мерението на читателя, изразено с помощта на езика или 
с други форми на комуникация.

По-нататък ще изброим някои постижения в науката, 
базирани на методите на аналоговото мислене. Мисленето с 
помощта на аналогии12 се използва още от древността за раз-
лични научни и откривателски цели като в нашия случай при 
дефиниране на стратегически подходи. Някои от по-известните 
примери са следните:

 y Сравнения между звукови и водни вълни: водят до откри-
тия в областта на акустиката, театъра и музиката.
 y Земя/малък магнит: През 1600 г. Уилям Джилберт до-
пуска, че нашата планета се държи подобно на магнит, 
но и самата планета е огромен магнит (откриване на 
явлението – магнетизъм).
 y Земя/луна: Галилей прави сравнения между Земята и лу-
ната. И двете са сферични, въртящи се тела, притежават 
светла и тъмна част, земя и море.
 y Земя/Кораб: Галилео използва тази аналогия, за да се 
докаже, че земята се върти около слънцето.
 y Светлина/Звук: 1678 г. – Хюйгенс създава теория на свет-
лината, с помощта на аналогия между звук и светлина.
 y Светкавица/Електричество: Бенджамин Франклин доказ-
ва, че светкавицата е електрическо явление.
 y Дишане/Горене: 1770 г. – лавоазие развива своята кис-
лородна теория на горенето. Прави сравнения, относно 
ролята на кислорода при дишането на животните.
 y Топлина/Вода: През 1824 г. Анри Карно създава теория 
за топлината, като въвежда аналогия между топлина и 
водопад.
 y оцеляване в животинския и растителен свят/човешко 
развитие и популация. 1859 г. Дарвин формулира своята 
теория за еволюцията, като използва такъв тип аналогии 
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и се позовава отчасти на теорията на Малтус за растежа 
на човешките общности.
 y Бензол/Змия: През 1865 г. Кекуле развива теорията за 
молекулярната структура на бензола. Идеята за структу-
риране на въглеродните атоми идва след като наблюдава 
как змия захапва опашката си.
 yМозък/Компютър. През 1950 г. проф. Алън Тюринг 
прави аналогии между мислене и електронно смятане. 
Впоследствие това води до поредица нови открития 
както в областта на невронауките, така и в областта на 
компютърните технологии.

Интелигентни модели и хибридни системи
Дейвид Клейрли13 от компанията „Гартнър“, по време 

на „ИТ Експо“, представя 10-те стратегически тенденции в 
технологиите за 2019 г. Тенденциите се изразяват с едно общо 
понятие дизайн на „интелигентна дигитална мрежа“. При 
анализ на прогнозите се наблюдава основен акцент в развитие 
на технологиите в посока усъвършенстване на дигиталните 
форми на комуникация и напълно игнориране на аналоговите 
модели. Всичко това ще доведе до огромни енергийни разходи, 
задълбочаване на екологичните проблеми и намаляване ефек-
тивността на използване на цифровите системи като резултат.

 y Автономни неща (роботи, дронове, автономни автомо-
били) използващи ИИ, с цел автоматизиране на функции 
по-рано изпълнявани от човек. Автоматизацията осигуря-
ва програмни модели, които прилагат ИИ, за да осигурят 
поведение, което помага за подобряване на естественото 
взаимодействие със заобикалящия свят и хората.
 y Допълнени, аналитични инструменти: изразяваща се в 
допълнителна интелигентност, базирана на Ml (машин-
но обучение) за трансформиране и усъвършенстване на 
аналитично съдържание, обект на споделяне и използ-
ване. целта е оптимизиране на решенията на различни 
департаменти в бизнеса, както и подобряване действията 
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а не само резултатите от анализите или платформите. 
Усилване на аналитичните процеси става по пътя на 
автоматизиране на процесите за обработка на данни, 
проследяване на развитието им, визуализация и елими-
ниране на необходимостта от професионални учени по 
данни в голяма част от ситуациите.
 y Проекти, задвижвани от AI технология. Разработчиците 
на проекти се осигуряват с екосистема от AI алгоритми 
и модели, средства и AI способности като част от реше-
нията. AI се интегрира в процеса, с цел автоматизиране 
на науката за данните, дизайн на мобилни приложения и 
функции по тестване на проекта. очаква се към 2022 г. 
в 40% от новите проекти да се включват в екипите им и 
експерти по AI.
 y Дигитални двойници: има отношение към цифрови 
репрезентации на реални системи. Към 2020 г. според 
Гартнър ще има повече от 20 млрд. свързани сензори и 
крайни точки, като дигиталните двойници ще предста-
вят милиарди обекти. Подобна технология ще намира 
по-голямо приложение в бизнеса, за да се подобряват 
възможностите за колекция на точни данни, подобряване 
на аналитични инструменти и правила, които да засилят 
ефективността при реализация на бизнес целите.
 y оторизирани крайни обекти: това са крайни механични 
устройства, интегрирани в заобикалящата ни реал-
ност. „Edge“ изчислението се свързва с компютърна ти-
пология, където обработката на информация, колекция на 
съдържание и доставката му се съсредоточават на места, 
близки до крайни изпълнителни устройства. Това още е 
термин, имащ отношение към технологията „интернет 
на обектите“. целта е да се осъществи процесът по об-
работка на информация максимално близко до крайната 
точка, отколкото да се реализира функцията в сървъра за 
облачни ресурси.
 y Имерсивен опит: платформите, ориентирани към разго-
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вор, променят начина за общуване на хората с дигитал-
ния свят. Виртуалната, обогатена и смесена реалност, 
трансформират подходите за възприемане на света. 
Наблюдават се процеси по обединяване на моделите за 
възприемане на реалности с интерактивните методи за 
комуникация и това води до бъдещ нов имерсивен опит 
на консуматора.
 y Блокчейн: особен тип разпределена система, която може 
да промени индустрията, като се гарантира по-голямо 
доверие, осигуряване на прозрачност на процесите и 
значително ограничаване на функциите в една бизнес 
екосистема. Това води до ограничаване на разходите, 
времето за подготовка на договорите и подобряване на 
паричния поток. Днес доверието например е част от биз-
неса на банки, клирингови къщи, правителства и други 
институции, където е налице централизиране на властта с 
така наречената „единствена версия на истината“, осигу-
ряваща и сигурност на базата данни. Този централизиран 
модел на доверие води до забавяне на трансакциите и 
прекалено високи разходи. Блокчейн технологията оси-
гурява алтернативен модел за изграждане на доверие и 
премахва потребността от централна административна 
власт в процеса на трансакциите.
 y Дизайн на смарт пространства: представляват физи-
ческа и дигитална среда, където хора и технологии 
взаимодействат помежду си по начин, характерен за 
интелигентните екосистеми от отворен тип, свързани 
помежду си и с координирани процеси. Многочислени 
елементи са част от подобни системи, като включват: 
хора – процеси – услуги – предмети, т.е. заедно формират 
смарт пространство. Това води до формиране на по-богат 
имерсивен, интерактивен и автоматизиран експеримент, 
позволява продуциране, например на различни сценарии 
за развитие на една индустрия.
 y Дигитална етика и конфиденциалност: новите технологии 
водят и до поява на комплексни проблеми, свързани с 
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да се интересува до каква степен персоналната информа-
ция се използва от организациите в частния и публичен 
сектор. Появяват се спорове и конфликти с организации, 
които не се придържат към проактивна политика в об-
ластта на личните права на хората.
 y Квантови компютри: използват се субатомни частици за 
представяне на информация, въвежда се и нова единица 
„кюбит“. Паралелните изчисления и експоненциалната 
скаларност на квантовите компютри създават по-големи 
възможности за изследване на комплексни проблеми, 
отколкото това може да стане с традиционните подходи 
или с обикновените алгоритми, заложени в компютърната 
система. За целта е необходимо прекалено много време за 
обработка на данните, свързани с проблемната ситуация. 
Индустрии с най-голям интерес към квантовите системи 
са: автомобилна, финансова, застраховане, фармацевтич-
на, военна и научни. Последните биха спечелили много 
от новите технологии.

През 2018 г. се появиха публикации, които имат отно-
шение към изграждане на по-ефективни и хибридни систе-
ми, където се наблюдава съчетаване на аналогови подходи с 
цифрови технологии. По-долу ще дискутираме проблемите, 
свързани с подобни технологии. В публикация14 на списанието 
от „Technology Review“ от м. септември, 2018 г., издавано от 
Института в Масачузетс (MIT), се обсъждат новите техноло-
гични опити за трансфер на мисли чрез интернет, с помощта 
на специален интерфейс. В началото на октомври публикации 
по темата се появяват още в редица издания като „The Wire“, 
„Discover Magazine“, „Social News Daily“, „SciencePost“ и др. В 
последните години лекари и учени от сферата на невро-науката 
развиват средства, които позволяват да се обработват определе-
ни мисли и да се транслира информация към мозъка на други 
хора. Това предполага, че в близко бъдеще комуникацията „мо-
зък-мозък“ може да стане реалност. Тези технологии включват 
EEGs (електроенцефалограми), които записват електрическата 
активност на мозъка, и TMS (транскраниалнa магнитна стиму-
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лация), с помощта на която се предава информация в мозъка 
на човека. Андреа Стокко и неговите колеги от Университета 
Вашингтон в Сиатъл използват нова мрежа, за да свържат 
мозъците на двама души с помощта на специален интерфейс. 
Участниците в експеримента отговарят, под формата на игра, на 
20 въпроса. Учените заявяват, че са изградили първата мрежа 
от типа brain-to-brain, по-късно наричат проекта BrainNet – тази 
мрежа позволява малка група хора да играят игри, подобни 
на „Тетрис“, базирани на сътрудничество. BrainNet позволява 
разрешаване на проблеми по пътя на партньорството, като 
се използва директна комуникация от типа „brain-to-brain“. 
Замисълът е създаване в близко бъдеще на интерфейс от типа 
„brain-to-brain“, позволяващ решаване на проблеми по пътя на 
взаимодействието, като се използва социална мрежа, свързва-
ща мозъците на хората. Идеята е, че хората могат да променят 
сигналите, произвеждани от техния мозък, относително лесно. 
TMS манипулира активността на мозъка, като активира елек-
трическа активност в специфични области. Стоко и колегите му 
изграждат мрежа, която позволява трима индивиди да изпращат 
и получават информация директно насочена към техните мо-
зъци. За да докажат теорията си, свързват три личности: двама 
от тях са изпращачи на сигналите, третият получава и предава 
информация, всички са разположени в отделни стаи и могат 
да общуват помежду си. Групата разиграва игра, подобно на 
Тетрис, включваща завъртания на малки „блокчета“ в прос-
транството. В резултат на експеримента става ясно, че мозъкът 
може да разграничава истинската от фалшива информация. 
Идеята е в бъдеще да се направи комплексна мрежа с повече 
участници, свързани чрез интернет протоколи, позволяваща 
на хора от различни точки да си сътрудничат по един опростен 
начин. Базиран на компютърен облак, интерфейс сървър „brain-
to-brain“ би могъл директно да предава информация между 
всяка група от устройства в мрежата, като се създаде глобална 
структура чрез Интернет. Подобни проекти разкриват нови хо-
ризонти и възможности за усъвършенстване на комуникацията 
между хората и осигуряват по-добро разбиране на функциите 
на човешкия мозък. 
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31Пост-дигиталната ера
В списанието „Нюсиентист“15 в последните години има 

няколко материала, посветени на новата генерация компютри, 
базирани на биологични клетки. откриването на редакторите 
на гени позволява изграждане на подобни мини компютърни 
системи, които са в състояние да разчитат и изпълняват сложни 
задачи. Подобни технологии позволяват да се наблюдават про-
цесите в човешкото тяло в реално време и на клетъчно равнище. 
За компютри базирани на ДНК се говори в научните среди от 
1990 г., но в момента развитието на генното инженерство позво-
лява това да намери приложение в практиката. ДНК молекулите 
могат да представят базови математически функции, вместо да 
се съхранява информацията под формата 0 и 1, както го правят 
дигиталните компютри. Новите аналогови системи обработват 
информацията на молекулярно ниво, като се използват симво-
лите A,C, G, T-основните съставки на ДНК веригата.

В специализирания сайт16 по информационен мениджмънт 
през 2019 г. се публикуват няколко проучвания, имащи отноше-
ние към пост-дигиталната ера. В частност изследователската 
и консултантска фирма Accenture в годишен доклад, базиран 
на проучвания сред представителите на глобалния иновати-
вен бизнес, демонстрира в кои сфери трябва да инвестират 
съвременните компании, за да бъдат ефективни. Анализите са 
категорични, че само цифрови технологии, които са станали 
нещо обичайно за работата на бизнеса, не са вече достатъчни 
за развитието. В отчетите се твърди още, че съвременните 
организации са навлезли в постдигиталната епоха. от всички 
участници в анкетата 85% отговарят, че потребностите на кон-
суматорите движат компаниите в посока по-голяма индивидуа-
лизация при избора на моделите за взаимодействие и доставка 
на продуктите. С други думи, способностите на компаниите да 
разбират своите клиенти и персонализират услугите, е част от 
модела за поведение.

В последната година се говори за изграждане на интели-
гентни структури и активно развитие на технологиите в посока 
изкуствен интелект, напреднали аналитични техники и използ-
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ване на компютърни облачни ресурси. от тази гледна точка 
анализите открояват нови тенденции, например да присъстваш в 
дигиталното пространство или да бъдеш „дигитален“, не е вече 
предимство, за да си конкурентен на пазара, тоест появява се 
нова реалност, наречена „постдигитална“. Новите технологични 
модели включват очакванията на хората, успехът се базира на 
организационните способности да се осигури персонализира-
на „реалност“ за консуматори, служители и партньори. Това 
предполага използване в по-голяма степен на холистични под-
ходи, разпознаващи в реално време промяна на потребностите 
и осигуряващи автоматична реакция на бизнеса. Следователно 
компаниите, за да бъдат отново конкурентоспособни, е необхо-
димо да въвеждат новопоявяващи се технологии. В случая се 
има предвид инвестиране в сфери като квантови, изчислител-
ни системи и въвеждане на разширена реалност (в предишни 
години говорихме за значението на виртуална, допълнена и 
смесена реалност). В момента възникват по-различни от пре-
дишните технологични подходи. Тези проучвания, въпреки че 
визират разбиранията на традиционните високо технологични 
компании, също се опитват да открият по-различни подходи и 
от тази гледна точка, гореспоменатите идеи кореспондират с 
постановките за развиване на технологии, базирани на анало-
гови изчислителни модели. В близките няколко години активно 
ще се използват предимствата на така наречените „дарк“ тех-
нологии, включващи изграждане на специализирани дистрибу-
торски мрежи, изкуствен интелект, разширена реалност (62% от 
иновативните фирми изследват въвеждане на подобни средства) 
и квантови компютри, базирани на чипове от 72 кюбита.

Извод
Развитието на технологиите както в миналото, така и в 

момента, представлява предизвикателство за бизнеса, админи-
страциите и съвременните медии. Трансформацията е свързана с 
кардинална промяна на съществуващите модели и преоткриване 
на предимствата на някои традиционни модели, които при друг 
контекст могат да се окажат много по-ефективни в сравнение 
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33с наложилите се вече в практиката информационни дигитални 
средства. В случая именно аналоговите подходи, квантови 
компютърни изчисления, съчетани с нови технологии водят 
до по-добри резултати, гарантиращи устойчивото развитие на 
обществото и изграждане на една по-хуманна екологична среда.
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35ГЕРАРД ХоФСТЕДЕ И НЕГоВАТА СИСТЕМА  
ЗА ИЗМЕРВАНЕ РАЗлИЧИЯТА  

В КУлТУРАТА И оРГАНИЗАцИИТЕ
Проф. Толя Стоицова, д.н. 

Резюме: Студията предлага кратко запознанство с един 
голям съвременен учен – проф. Герард Хофстеде. Изтъкват се и 
три причини, с които българските изследователи, част от тях от 
НБУ, имат повод да се гордеят, че са допринесли за развитие и 
приложение на неговия модел за разбиране на междукултурните 
различия в културите и тези в организациите.

 Съдържателно в теоретичен план са представени шестте 
измерители на културата: разстояние до властта; индивидуали-
зъм срещу колективизъм; мъжественост срещу женственост; 
избягване на несигурността; дългосрочно и краткосрочно 
ориентирани национални култури; индулгенция срещу огра-
ничение. 

Представени са емпирични данни за българската култура, 
както и някои сравнения за България и други чуждестранни 
култури на принципа – прилики и различия. 

Ключови думи: Модел на Хофстеде; шест индекса за 
измерване на националната култура; междукултурни и орга-
низационни различия.

https://doi.org/10.33919/ydmc.19.1.2
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GERARD HOFSTEDE AND HIS SySTEM 
FOR MEASuREMENT OF CulTuRAl AND 

ORGANIzATIONAl DIFFERENCES
Prof. Tolya Stoitsova, PhD, D.Sc.

e-mail: tstoitsova@nbu.bg

Summary: The article offers a brief introduction to a 
great contemporary scientist – Professor Gerard Hofstede. Three 
reasons are underlined in connection with the question why 
Bulgarian researchers, some of them from NBU, are proud to have 
contributed to the development and implementation of its model 
for understanding intercultural differences and those in different 
organizations. 

The six Hofstede’s dimensions are discussed theoretically. 
These are: Power Distance; Individualism Versus Collectivism; 
Masculinity Versus Femininity; Uncertainty Avoidance; Long- and 
Short-Term Oriented National Cultures; and Indulgence Versus 
Restraint.

Empirical results for Bulgarian culture are presented along 
with comparisons between Bulgaria and some other cultures using 
the principle of similarities and differences. 

Key words: Hofstede’s model; six indexes for measurement 
of national cultures; cross-cultural and organizational differences.

Вместо въведение
Кой е Герард Хофстеде? Той е професор по културна ан-

тропология и социална психология в Тилбургския университет 
(Нидерландия). Макар вече на възраст – роден е през 1928 г., 
той продължава да работи интензивно. Хофстеде е световно-
известен учен в областта на междукултурната и организацион-
ната психология. Неговата популярност се дължи най-вече на 
теоретико-емпиричните му изследвания в областта на между-
културните различия и тяхното експлициране в мултикултурни 
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37организации, които стават все повече като следствие от глоба-
лизиращия се свят. организационното поведение е централен 
проблем в съвременните бизнес организации, свързан с тяхното 
ефективно функциониране. 

Нещо повече, теорията и развитието на инструментариум 
за измерване на междукултурните различия от Хофстеде и негов 
екип води до формирането на нова изследователска парадигма в 
областта на организационната психология. Разбира се, не липс-
ват и критики, но те не могат да омаловажат изключителните 
му заслуги в цитираните области на психологията. Все повече 
изследователи от различни държави потвърждават неговите 
индекси за сравняване на различните култури. 

У нас Герард Хофстеде е също популярен сред учените, 
които се занимават с междукултурни изследвания и организа-
ционно поведение. Българските изследователи имаме поне три 
причини да се чувстваме свързани с Големия съвременен учен. 
Две от тях имат пряка връзка с НБУ.

Първата причина, гордост за българите изобщо, е, че в 
екипа на проф. Герард Хофстеде от самото начало участва и 
един български професор – Михаил Минков. Най-популярна-
та книга – обявена за „международен бестселър“ е „Култури 
и организации. Софтуеър на ума“ (ревизирано и разширено 
издание)1. Нейни автори са Герард Хофстеде, Герт Йан Хоф-
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стеде (най-малкият от четиримата синове на проф. Хофстеде) 
и българският професор Михаил Минков, възпитаник на Со-
фийския университет. Българският изследовател е професор по 
междукултурна информираност и организационно поведение, 
и преподава по програма на Университета в Портсмут (Вели-
кобритания), Висше училище международен колеж, София и 
във Висше училище по мениджмънт, Варна. 

Втората причина е, че на 12 октомври 2001 г., Нов българ-
ски университет удостои с титлата „Доктор хонорис кауза“, (на 
латински – doctor honoris causa), и на български език – „Почетен 
доктор“ – проф. Герард Хендрик Хофстеде2.

Третата причина е свързана с департамент „Масови кому-
никации“, който създаде в сътрудничество с пет други Европей-
ски университета през 2012-2013 г. Магистърска програма на 
английски език – Master of International Communication. Проф. 
Герард Хофстеде с удоволствие даде името си на Консорциума 
от шестте университета3. И до днес Магистърската програма 
в НБУ събира едни от най-добрите студенти не само от НБУ, 
но и от други университети – като Софийския университет, 
УНСС, български студенти, прехвърлили се от чуждестранни 
университети. В програмата участват и студенти по Еразъм 
от различни държави, както и такива по договори за обмен на 
студенти от Германия, Холандия, Франция, Италия, Испания, 
Турция, Украйна, Нигерия4 и други.

Теоретичен модел на Хофстеде за измерване  
на междукултурните различия
основната идея на Хофстеде датира от седемдесетте го-

дини на XX в., когато вече е ясно, въпреки че обществата са на 
различен етап от своето развитие, те споделят общи проблеми, 
но ги разрешават по различен начин. Или става ясно, че тези спе-
цифични решения се дължат на измеренията на националните 
култури. Така Хофстеде и екип започва изучаването на разли-
чията в културите, а по-късно – други изследователи провеждат 
изследвания, използвайки същия модел в техните национални 
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39култури и организации. Те доказват убедително, че моделът 
на Хофстеде е адекватен за сравняване на различните култури.

Кои са измерителите? Това са първоначално четири, а 
по-късно шест индекса, които много добре описват национал-
ните култури. Моделът може да се използва и в отделни орга-
низации в една и съща култура.

Първото измерение е властовата дистанция5. Това изме-
рение отразява справянето в културата с факта, че хората не са 
равни. Или властовата дистанция се дефинира като степента, 
до която членовете на по-ниска позиция в организациите в 
дадена култура очакват и приемат, че властта е разпределена 
неравномерно6.

Властовата дистанция се свързва със социалните класи в 
обществото, най-общо етикетирани като висока, средна и ниска. 
Хората, принадлежащи към определена класа се различават 
във възможностите си за придобиване на блага, характерни за 
съответното общество. Интерес представлява изводът, че ви-
сокото образование автоматично поставя конкретния индивид 
в средната класа7. от своя страна, образователният ценз е един 
от най-съществените детерминанти за заемане на съответна 
работна позиция. 

В контекста на властовото измерение попада и корупци-
ята – в два аспекта: Първият е, когато хора от високите етажи 
на властта незаконно се обогатяват. Вторият включва факта, 
че някои граждани „купуват“ сътрудничеството на властите за 
постигане на собствени частни цели. 

Второто измерение е индивидуализъм срещу колективи-
зъм8. Корените на това измерение са заложени във фундамен-
талното разбиране на ролята на индивида и ролята на групата в 
дадено общество. Когато интересът на индивида надделява над 
интереса на групата става дума за индивидуализъм. И обратно, 
ако интересът на групата е по-силен от този на индивида, нари-
чаме такива общества колективистични9. Значими са различията 
по отношение на индивидуализма/колективизма в различните 
организации в културата. 
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Ако си представим полюсите на един континуум, то 
индивидуалистичният полюс се характеризира със следните 
разбирания:

1. лично време – такава работна позиция, която дава дос-
татъчно свободно време за личен живот и семейство.

2. Свобода – значима възможност за собствен подход в 
изпълнение на работните задължения.

3. Предизвикателство – отнася се до такъв тип дейност на 
работното място, която дава възможност за усещане на лично 
постижение. 

обратно, колективистичният полюс залага на:
1. Трениране – работата да дава възможности за подобря-

ване на личните умения и придобиване на нови чрез допълни-
телно обучение/трениране. 

2. Условия на труд – добра физическа среда като офиси, 
осветление, сервизни помещения и т.н.

3. лични умения – напълно използване на собствените 
умения в работата.

Интересно е да се отбележи, че ако индивидуализъм срещу 
колективизъм е измерение с два полюса на групово равнище, 
то на личностно равнище е едно измерение – индивидуалист 
или колективист. По отношение на опозицията между индивид 
и група, данните от изследванията на Хофстеде сочат, че …
„Индивидуализмът е свойствен за общества, в които няма тесни 
връзки между индивидите – от всеки се очаква да се грижи за 
себе си и непосредственото си обкръжение ... колективизмът е 
свойствен за общества, в които от раждането си индивидът е 
интегриран в силно споени вътрешни групи, които продължават 
да го защитават през целия му живот в замяна на безпрекословна 
вярност“10

Третото измерение от модела на Хофстеде е мъжестве-
ност срещу женственост11. Наименованието е по-скоро мета-
форично, защото всяко общество включва и двата пола. Идеята 
на измерението обаче е как типичните разбирания за характе-
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на организациите или дадена конкретна култура.

Например високата стойност на индекса за мъжественост 
показва, че обществото високо цени и се движи от състезател-
ност и постигане на успех. На равнището на организациите, 
индексът предполага стремеж към високи приходи, признание, 
напредък и предизвикателство по отношение на мъжественост-
та. обратно, характерни за другия полюс, женственост, са до-
брото управление на организацията, кооперирането на нейните 
членове, добрата работна среда и сигурност на заетостта.

Терминът, дал наименованието на четвъртото измерение 
от модела на Хофстеде –избягване на неопределеността12, е 
заимстван от Джеймс Марч, който е американски организацио-
нен социолог13. основната идея е, че голямата неяснота води 
до високо ниво на тревожност у членовете на едно общество 
или организация. Или дефиницията на Герард Хофстеде за това 
измерение е „... степента, до която членовете на една култура 
се чувстват застрашени от несигурни и непознати ситуации. 
Преживяването на неопределеност се изразява в нервен стрес и 
в нуждата от предвидимост – потребност от писани и неписани 
правила“14. В този смисъл, новите технологии, разработването 
на нови закони и добавки към старите, както и религията, се 
стремят да подпомогнат гражданите за справяне с неопределе-
ността или несигурността.

Много често обясненията на измерението избягване на 
неопределеността се свързват с избягване на двусмислието. То, 
от своя страна, може да бъде определено като степен, в която 
членовете на културата се чувстват застрашени от нееднознач-
ни или неизвестни ситуации. Избягване на неопределеността 
е свързано с начина, по който обществото се справя с факта, 
че бъдещето не може да бъде известно. На тази база възниква 
въпросът: Да се опитваме ли да контролираме бъдещето или 
да го оставим просто да се случва?

В култури, които са ориентирани силно към избягване на 
несигурността, съществуват много формални и неформални 
правила, които контролират правата и задълженията на граж-
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даните. При силното избягване на несигурността хората са 
по-консервативни и проявяват силна потребност от „законност 
и ред“. Членовете на организациите предпочитат компетентни 
лидери, отговорни за решенията, които вземат, на които слу-
жителите смятат, че те самите не могат да повлияят. Социално 
негативен факт е, че в такива култури съществува сериозна 
съпротива срещу новостите и най-общо, нестандартните идеи. 
обратно, в култури, които са ориентирани към слабо избягване 
на несигурността, непредвидимостта и нееднозначостта се 
възприемат като нормална характеристика на живота. Затова 
и равнището на стрес в неясни ситуации е ниско и хората про-
явяват спокойствие и рационалност. Въпреки че формалните 
правила са относително по-малко, същественото в случая е, че 
те се спазват много по-стриктно15. 

През 1991 г. Хофстеде добавя и пето измерение на разли-
чия в националните култури, като създава термина дългосрочна 
срещу краткосрочна ориентация16. Подпомогнат от китайски и 
български изследователи17, под ръководството на Герард Хоф-
стеде се провеждат трудоемки изследвания с представители 
от 93 различни национални култури в периода 1995 – 2004 г. 

Дългосрочната ориентация означава насърчаване в 
обществото на формиране на прагматични добродетели, ори-
ентирани към бъдещи награди. По-специално се има предвид 
постоянство, икономичност и адаптиране към променящите се 
обстоятелства.

обратно, краткосрочната ориентация се свързва с култу-
рите, в които се подкрепят добродетели, основани на миналото 
и настоящето, такива като национална гордост, уважение към 
традициите, съхраняване на добрия имидж и изпълнение на 
социалните задължения.

 Някои от основните характеристики на двата типа ори-
ентация показват различията между тях: 
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Добро и зло са относителни 
понятия
Прилагането на нормите зависи от 
ситуацията
Трябва да сме смирени по 
отношение на себе си
Искаме да се научим от другите 
държави
Традициите могат да се променят
Здрав смисъл и избиране на 
златната среда.

Добро и зло са абсолютни понятия
Фиксираните норми е необходимо 
да се прилагат независимо от 
обстоятелствата
Търсим положителна информация 
за себе си
Горди сме с нашата държава
Традициите са свещени
Религиозна и политическа 
идеология.

 Искам да отбележа, че различията са не във взаимното 
изключване на посочените характеристики, а в тенденцията кои 
повече колко повече преобладават. По този начин са зададени 
и въпросите в инструментариума на изследванията, на които 
участниците отговарят по 5-степенна ликертов тип скала18.

 Измерението дългосрочна и краткосрочна ориентация 
няма абсолютен стандарт – то само предлага измерване на меж-
дукултурните различия от 0 до 100, където резултатите близо до 
0 се свързват с краткосрочната, а близо до 100 – с дългосрочната 
ориентация. 

Последното, шесто измерение, за което пряка заслуга има 
отново българският професор Михаил Минков, се определя 
като снизходителност (индулгенция) срещу сдържаност19. 
Измерението се свързва с националните нива на преживяване 
на субективно щастие и жизнен контрол. Като измерител то 
се проявява в цитираното вече изследване (1995-2004) на 93 
национални култури. 

Клонящите към снизходителност общества позволяват 
сравнително свободно удовлетворяване на основни и естествени 
човешки желания, водещи до наслада от живота и забавление.

ориентираните към сдържаност общества, обратно, 
потискат удовлетворяването на потребностите и са привържени-
ци към регулация чрез строги социални норми. И отново, както 
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при предходното измерение, междунационалните различия 
могат да бъдат представени с някои основни характеристики:

Снизходителност Сдържаност
Хората се чувстват по-здрави и по-
щастливи
Възприемат, че имат контрол върху 
живота 
Етика в осъществяването на 
свободното време
оптимизъм, позитивни нагласи
Приятелството е много важно
Активно участие в спорт.
Не много силна морална 
дисциплина

Хората се чувстват не толкова 
здрави и не много щастливи
Това, което се случва не зависи 
от тях
Етика в работата 

Песимизъм, цинизъм
Приятелството не е толкова важно
По-слаба спортна дейност.
Стриктна морална дисциплина

Емпирични данни за България по Модела на Герард Хоф-
стеде. Малък щрих за сравнение с други култури 

  Какво показват емпиричните резултати за България по 
отношение на шестте измерения на националната ни култура 
и как могат те да се интерпретират?

Фиг. 1
Както се вижда от фиг. 1, Българската национална култура 

е с много висок резултат – 70, по отношение на измерението 
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йерархичността, в която всеки заема определено място. Няма 
необходимост от допълнително обяснение или оправдание. 
Йерархията в една организация се възприема като отразяваща 
присъщите неравенства. централизацията е добре позната и 
подчинените очакват да им бъде казано какво да правят. Идеал-
ният шеф е доброжелателен автократ, или човек с голяма власт, 
но доброжелателен 20. 

Румъния, съседна наша страна, също е с много висок 
резултат, доста по-висок и от този на България – 9021, което 
показва същата тенденция, но доста по-силно изразена. 

 обратната тенденция е характерна за Германия. Децен-
трализирана като управление държава и подкрепена от силна 
средна класа, нейният резултат е доста под 50, а именно – 35 22. 
Това показва сериозно различие с България. Взимането на ре-
шение чрез организиране на групови дискусии в организациите 
е ангажимент, с който висшият мениджърски екип стриктно се 
съобразява. Стилът на общуване е пряк, често се организират 
срещи, в които служителите индивидуално или групово заявяват 
препоръките и желанията си за съвместна работа.

 По отношение на измерението индивидуализъм срещу 
колективизъм, с резултат 30, България се нарежда сред дър-
жавите с колективистична ориентация, която се свързва, както 
посочих по-горе с по-тесни връзки в семейството и останалите 
групи и най-общо – с групов социален живот.  

В същата посока, но с изразен по-силен колективизъм 
са Япония и особено Китай с резултат 20.23 обратно, държави 
като Швеция, с резултат 7124 и още повече Дания – със 7425, са 
силно индивидуалистично ориентирани.

За България резултатът от 40 по измерението мъжестве-
ност срещу женственост ни определя като национална кул-
тура, относително насочена към женствеността. Това от своя 
страна означава, че акцентът се поставя върху разбирането „да 
работиш, за да живееш“. Затова и мениджърите се стремят към 
консенсус, равенство и солидарност в организациите. Интерес-
но е да се отбележи, че преди 6-7 години само, резултатът за 
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България е бил 53, което означава, че културата ни от мъжест-
веност се измества по посока на женственост.

Много близо до нас по това измерение е Испания с резул-
тат от 42 26 и неочаквано донякъде, с много по-силна ориента-
ция към женственост в културата е Нидерландия – 14, в която 
ефективният мениджър е подкрепящият, а решенията се взимат 
чрез включване на всички от групите27.

За сравнение, Япония28 със своя много висок резултат 
от 95, е държавата с изключително силна ориентация към мъ-
жественост в своята култура, една от най-силните ориентации 
в света. 

Резултатът за България по четвъртото измерение от Мо-
дела на Хофстеде  – избягване на неопределеността, е висок – 
85. Той показва, че за българите е много силна тенденцията да 
избягват несигурността. Типично за такива култури е и избяг-
ването на нестандартно поведение, както и съществуването на 
потребност от правила дори когато те не сработват. Времето е 
пари и хората вътрешно са мотивирани да работят. Много ве-
роятна е съпротивата към иновации, а сигурността е особено 
важна. 

С почти същия резултат като нашия е например, отново 
Испания – 86. За разлика от България и Испания, обединеното 
кралство е близко до противоположния полюс – 3529. Хората, 
принадлежащи към национални култури с нисък резултат по из-
мерението избягване на несигурността, се чувстват комфортно 
в неясни ситуации и съобразяват своите планове в зависимост 
от настъпилите промени. В обединеното кралство няма много 
правила, но тези, които съществуват се спазват.  

По петото измерение – дългосрочна срещу каткосрочна 
ориентация в културата, с резултат 69, България попада сред 
националните култури, които са дългосрочно ориентирани. 
Такава е и културата на Нидерландия с резултат 67. Или наши-
те култури са прагматични – хората вярват, че истината зависи 
твърде много от ситуациите, контекста и историческото време. 
още, гражданите показват възможности лесно да адаптират 
традициите към променените условия. Културата насърчава 
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начин хората да се подготвят за бъдещето.

Краткосрочната ориентация е характерна за норматив-
ните общества. Такава е например културата на САЩ, с резултат 
26. обратно на дългосрочната ориентация, тези култури предпо-
читат да поддържат традиции и норми, спазвани в съвремието 
и гледат на обществените промени с подозрение30.

Последното конструирано измерение от модела на Хоф-
стеде е снизходителност (или индулгенция) срещу сдържа-
ност. Едно от предизвикателствата, пред които е изправено 
човечеството, сега и в миналото, е степента, в която малките 
деца се социализират. Този процес в културите е особено важен. 

Сравнително слабият контрол върху желанията на хората 
се нарича „снизходителност“ и сравнително силният контрол 
се нарича „сдържаност“. Следователно културите могат да бъ-
дат описани като ориентирани към снизходителност или към 
сдържаност.

България има много нисък резултат по това измерение – 
16, което заедно с този на Русия – 20, определя двете култури 
като силно ориентирани към сдържаност. Хората от култури с 
тази ориентация имат чувството, че техните действия са силно 
ограничени от социалните норми и смятат, че да се отдадат на 
собствените си намерения и желания е някак погрешно. Стремят 
се още към спестовност с оглед на бъдещето31.

обратната тенденция, характерна за културата на Нидер-
ландия, например – с резултат 68, показва силна ориентация 
към снизходителност. Досега в някои измерения българската 
култура имаше подобие с нидерландската. Но ето че по изме-
рението снизходителност срещу сдържаност двете култури 
значимо се различават. Хората в обществата, класифицирани 
с висок резултат по измерението индулгенция, обикновено се 
характеризират с готовност да реализират своите желания, като 
полагат усилия да се наслаждават на живота и да се забавля-
ват. Те са оптимистично настроени, държат много на свободното 
си време, действат своенравно и са склонни да харчат пари, за 
да удовлетворят желанията си32.
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Заключение
Като кратко обобщение за България, могат да се при-

помнят резултатите от измерванията по шестте измерителя 
на културата. Или културата на България е ориентирана към 
строга йерархия на управлението, по-скоро е колективистична, 
отколкото индивидуалистична и е ориентирана към женстве-
ност. За нас е много характерно избягването на несигурността, 
дългосрочната ориентация във времето и сдържаността.

Както стана ясно, емпириката по модела на Хофстеде дава 
възможност не само да се проверят индексите по шестте изме-
рения на отделните държави, но и да се сравняват помежду си.

Затова в заключение аз избрах да сравня България с една 
държава, с която си приличаме като култура по шестте измере-
ния, и друга, с която значимо се различаваме. 

очаквано, подобна култура на нашата е тази на Румъния33. 
(фиг. 2) Със син цвят са резултатите за България, а с лилав – 
тези за Румъния. Тенденциите са еднакви, защото резултатите 
са близки.

Фиг. 2

Сравнението между България и САЩ показва значими 
различия в културите на двете държави34 по всички измерения, 
което бих казала не е неочаквано. (фиг. 3)
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Фиг. 3

Мисля, че и двете графики не се нуждаят от детайлен ко-
ментар. По-скоро искам да напомня максимата, че няма нужда 
да се боим от различията. Те ни обогатяват и ни свързват. А 
подобията – за нас са лесно разбираеми. 
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ЗА ГРАДА И ТЪлПАТА ПРЕЗ XXI ВЕК
Проф. д-р Десислава Бошнакова

Резюме: Днес много идеи идват от пресечната точка на 
различните области. Краудсорсингът започва като инициатива 
в сферата на програмирането, а днес можем да го открием във 
всеки аспект на живота ни. В тази студия ще се фокусирам върху 
възможностите да се използва краудсорсингът в управлението 
на един град. Като прилагат нови технологии, градовете могат 
да направят живота в града по-добър. Знаем, че градът не е 
само сгради и пътища. Душата на града идва от хората, които 
го обитават. Краудсорсингът е само един от начините, по които 
могат да се чуят гласовете на хората и същите тези хора да бъдат 
ангажирани с бъдещето на града си. 

Ключови думи: София, краудсорсинг, град, сътрудничест-
во, комуникация, управление, участие, граждани.

OF CITy AND CROWD IN 21 CENTuRy 
Prof. Dessislava Boshnakova, PhD 

email: dboshnakova@nbu.bg

Abstract: Today, many ideas come from the crossing point 
of different fields. Starting as initiatives in the field of computing, 
today crowdsourcing can be find in all aspects of human life. In that 
article, I will focus on the opportunities to use crowdsourcing in 
the life of a city. This means that using new technologies cities can 
create initiatives in which to collaborate with its citizens for making 
the life of the city better. We know that the city is not only buildings 
and routes. The soul of the city comes from the crowd who lives 
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people and engage them in the future of their city.

Key words: Sofia, Crowdsourcing, City, Cooperation, 
Communication, Management, Participation, citizens

Има едно нещо, което знаем със сигурност и това е, че 
промяната е неотменна част от живота ни тук и сега. Всекидне-
вието ни се променя постоянно и както се казва в теорията на 
Дарвин, ще оцелеят не най-добрите, а тези, които най-добре се 
адаптират към новите реалности. Новите начини за общуване 
между хората промениха начина, по който се случват много 
неща – политика, управление, вземане на решения и т.н. Не са 
малко хората, които преди да вземат решение питат приятелите 
си в социалните мрежи за съвет. Не са малко хората, които из-
ползват новите технологии, за да потърсят помощ от приятели, с 
които са свързани в мрежите онлайн. Не са малко и хората, които 
откликват на поканата за помощ – като дават съвет, свършват 
някаква задача или споделят с други хора.

В тази ситуция няма как да не се запитаме: А могат ли 
градовете да използват тази сила на онлайн тълпата, за да станат 
едно по-добро място за живеене на същите тези хора? И отгово-
рът е: Да, разбира се. Дори и да не е на институционално ниво, 
този процес вече е в ход. Гражданите лека полека вземат нещата 
в свои ръце и ако не друго, поне предлагат своето виждане за 
разрешаване на проблемите в града. 

Преди обаче да разгледам как гражданите могат да участ-
ват и участват в живота на града, ще отделя време за изясняване 
на това какво е краудсорсинг и какви са неговите принципи. И 
така какво е краудсорсингът и защо трябва да се интересуваме 
от него? 

Според създателя на термина Джеф Хау „има причини да 
вярваме, че настоящето присъствие на краудсорсинга е само 
прелюдия към много по-сериозна трансформация. В дейст-
вителност, има поне 200 милиона причини да вярваме в това. 
Това е горе-долу броят на децата по света, които към момента 
имат достъп до интернет.“1 За изкушените от историята, могат 
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да се дадат много примери, в които изправени пред сериозни 
предизвикателства хората използват мъдростта на тълпата за 
разрешаване на сложни ситуации. Но няма да тръгнем към 
миналото. Ще се съсредоточим върху настоящето и бъдещето, 
а историята ще я оставим за най-любознателните. И така това, 
което днес наричаме краудсорсинг, е описано за пръв път от 
Джеф Хау, редактор в списание „Уайърд“. И определението, 
което Хау дава, е следното: „Краудсорсингът на практика е акт 
на компания или институция, които възлагат функция, някога 
изпълнявана от служители или външни подизпълнители, на 
неопределена (широка) мрежа от хора под формата на открита 
покана... Критичните моменти са два: използването на открита 
покана и достигането до широка мрежа от потенциални работ-
ници.“2

Както ясно можем да видим, и при двата критични мо-
мента новите технологии играят съществена роля. Чрез тях 
откритата покана може да бъде отправена към хората и чрез 
тях хората могат да участват. Разбира се, както всяка нова кон-
цепция и краудсорсингът претърпява различни метаморфози, 
трактовки и е обект на редица изследвания. За онези, които искат 
да научат повече за генезиса, приложението и елементите на 
краудсорсинга, горещо препоръчвам книгите: „Мъдростта на 
тълпата“ на Джеймс Суровиецки (2004)3 и доклада на центъра за 
Колективна интелигентност към Масачузетския технологичен 
институт „Геномът на колективната интелигентност“4 (2010). 
И разбира се, моята книга „Колективната мъдрост: краудосро-
синг”5 (2015). 

След като вече разполагаме с определение, можем да се 
фокусираме върху приложението на краудсорсинга в живота на 
градовете. И както традицията повелява, ще започна с приложе-
нието на тази практика по света. Но напук на традицията, няма 
да започна от САЩ, Великобритания и Западна Европа. Защо? 
Защото много лесно ще махнете с ръка и ще кажете, че това тук 
не може да се случи. Така че започвам от далечното и магично 
Мексико. И там, като у нас, съществуват проблеми с трафика. 
Но управлението на столицата Мексико решава да опита да 
разреши сложния проблем с нови методи. Използва комбинация 
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55от краудсорсинг и игровизация. Стъпвайки на тези две нови 
понятия, управлението на града създава мобилното приложение 
„Мапатон“, в което хората могат да отбелязват в кое превозно 
средство се намират. Така благодарение на новите технологии, 
управата на града събира данни за градския транспорт, които 
служат за създаване на нови маршрути, пренасочване на други 
и справяне с трафика. А участниците – под формата на игра, 
трупат точки и получават подаръци. Някои дори не осъзнават, 
че всяка регистрация освен точки дава и информация за трафика 
и спомага за справянето с проблема.6

Припомнете си ситуацията, в която, за да стигнете до 
определена информация онлайн, трябва да разчетете разма-
зани цифри и букви, с което потвърждавате, че сте човек, а 
не робот. Най-често това се прави като се използва „Каптча“ 
(CAPTCHA)7. Платформата определя дали потребителят е ис-
тински или спам робот. И така на практика участваме в диги-
тализация на недостатъчно добре сканирани текстове. Надявам 
се, сега, когато знаете, по-внимателно ще разгадавате цифрите 
и буквите, защото освен защита на собствените ви данни, вър-
шите и добро за дигитализацията на информацията. Все пак е 
важно, нали?

Това е само една от възможностите, но тя ясно показва, че 
откритата покана може да бъде и покана за игра. Игровизацията 
също набира все по-голяма популярност, но нека я оставим за 
тема на друга студия. 

Преди да разгледам начините, по които управниците могат 
да прилагат краудсорсинг в управлението на града, ще ви при-
помня, че дори и без да знаете, със сигурност сте чували или 
ползвали краудсорсинг услуги. У нас беше спряна услугата на 
„Юбер“, при която можете да се придвижвате с коли на други 
хора, които имат време да ви закарат от точка А до точка Б. 
Разбира се, компанията предлага много повече услуги, и е пред-
почитана сред много хора по света, но няма да я разглеждаме в 
детайли. Другата голяма компания в новите реалности, която 
променя хотелиерския бизнес, градовете и туризма, е „Еърбиен-
дби“ – възможност да отседнете в апартамент на човек, който не 
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го ползва и срещу определена сума, вие можете да се настаните. 
Изследване за развитието на компанията в Барселона показва, 
че туристите, които избират услугите ù харчат 2,3 пъти повече 
пари и стоят средно 2,4 пъти повече от останалите туристи.8

Тези възможности дават на хората, от една страна, опция 
за допълнителни доходи, а от друга страна – правят пътуванията 
много по-достъпни. И понеже съм фен и на двете компании, ще 
кажа, че правят пътуванията много по-интересни и приятни. И 
те срещат с нови хора. И като всяко ново нещо предизвикаха 
поредица от дебати, предизвикаха статуквото и предизвикаха 
преструктуриране на много бизнеси. По скромното ми мнение – 
печелившият е потребителят, пред когото се откриват повече 
възможности за избор, при това на много по-достъпна цена. 
Според директора на „Юбер“ „да живееш в град, не трябва да те 
задължава да притежаваш автомобил“9. И след като компанията 
трябваше да преустанови работата си у нас, появиха се други 
инициативи, които не са в категорията краудсорсинг, но пък 
позволяват на хората да се придвижват с електрически автомо-
бил или да ползва електрическа тротинетка. Докато подготвях 
този текст, установих, че в София има услуга за ползване на 
електрически велосипеди10, но явно частната инициатива не 
среща подкрепата на управата на града, тъй като почти никой 
не е чувал за нея. Там, където има вакуум, се появяват частни 
предложения. А би било добре, управата на градовете да си 
дава сметка за новите потребности на новите граждани и да 
предприема стъпки в посока напред.

Както се вижда, частната инициатива прегръща силно 
краудсорсинга и използва най-различни форми, за да го прилага. 
Една от добре работещите инициативи в София са безплатните 
туристически обиколки, които се водят от млади хора, които го 
правят в свободното си време и срещу услугата получават това, 
което всеки от участниците в обиколката реши да отдели. Много 
често се спирам около такива групи, за да се насладя на прекрас-
ния език, който използват младите екскурзоводи и интересния 
начин, по който представят града ми на гостите. Повярвайте 
ми, разказите им са далеч по-интересни и вълнуващи от тези на 
екскурзоводите на заплата. Да не говорим, че креативността е 



десислава бошнакова
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квартал, обиколка на баровете, обиколка на стара София и т.н. 
Съветвам ви някой път да се включите в една от обиколките, 
за да видите колко различно може да изглежда градът, в който 
живеете. При това за добро. 

Преди обаче да се опитам да покажа как краудсорсингът 
може да влезе в дневния ред на община София, искам да ви 
покажа, че той вече е в дневния ред на жителите на София. 
Ако се чудите как можете да помогнете за разрешаването на 
проблемите във вашия град, добре е да започнете със свалянето 
на приложението „Гражданите“11. Според създателите му тях-
ната основна цел е „да изграждат едно по-активно, отговорно 
и учтиво гражданско общество, с помощта на иновативни тех-
нологични решения и промотиране на взаимна отговорност“. 
Към датата на писане на този текст приложението подава 
сигналите на гражданите към над 360 населени места у нас, а 
тези сигнали идват от над 100 000 регистрирани граждани.12 Не 
зная дали сте го ползвали, но със сигурност, това е по-добрата 
възможност за справяне с проблемите, отколкото мърморенето 
пред телевизора. Разбира се, чрез това приложение могат да се 
подават и сигнали за неправилно паркирани автомобили. от 
собствен опит мога да ви кажа, че работи. Глобата идва бързо 
и това, поне според мен, е единственият начин да се научим да 
спазваме правилата. Като знаем, че има санкция, ще се замислим 
дали да ги нарушим следващия път. 

Ако това с глобите ви разубеди в полезността на краудсор-
синга, нека ви представя един друг проект от хората за хората, 
който дава изключителна информация за чистотата на въздуха. 
Проектът „Еърбг“ следи за реалната ситуация с чистотата на 
въздуха в София. Ето какво казват създателите на инициатива-
та: „Създадохме AirBG.Info поради пълното информационно 
затъмнение за въздуха, който дишаме. Веднага направихме и 
карта на София на http://airsofia.info. Днес, след хиляди часове 
доброволен труд, правим над 100 000 замервания дневно на 
територията на столицата.“13 И много често, данните са доста 
по-прецизни – защо? Защото ние гражданите се включваме, 
инсталираме наша станция за измерване и я поставяме в града, 
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а не горе в планината. Иначе казано – гражданите събират пър-
вичната информация, а специалистите – обработват и анализи-
рат. Ако чистотата на въздуха е вашата тема и битка, можете да 
се присъедините към „тълпата“, която заедно иска да направи 
въздуха по-чист, като събира точна информация и я анализира. 

В същата област работи и още една краудсорсинг инициа-
тива, която отново е частна. KeepGreen.bg е онлайн платформа, 
която предоставя иновативно публично уеб ГИС приложение, 
позволяващо регистриране на сигнали за нередности от нес-
пешен характер – например за различни видове замърсявания, 
отпадъци, паднали дървета и др., и бек-офис система.14

Можем да определим краудсорсинга и като приятел на 
неволята, която познаваме от „Приказка за неволята“. Защото 
немалко от краудсорсинг инициативите на гражданите решават 
проблеми, които управата на градовете не е в състояние да реши. 
И нека сега видим как и доколко краудсорсингът се вписва в 
работата на съвременната община. 

Най-общо можем да определим града като „територия, 
на която голям брой хора живеят относително близо един до 
друг“15. Разбира се, преди да говорим какво може да се направи, 
е добре да видим какво вече се прави. И така, Столичната об-
щина работи в партньорство с платформата „Гражданите“ като 
приема сигнали, „свързани с инфраструктурата, осветлението, 
чистотата, зелената система и други“ в пет столични района.16

освен в партньорство, Столичната община има и собстве-
ни инициативи, които целят да включат гражданите в решаване-
то на проблемите и определяне на бъдещето на града ни. Една 
такава инициатива е „Визия за София“. Според написаното в 
сайта „работата по Визията включва събиране, обобщаване, съз-
даване, дискутиране и анализ на информацията по всички теми, 
свързани с бъдещето на София. Процесът се координира от 
мултидисциплинарния екип Визия, който работи за постигането 
на максимално включване и информиран диалог между всички 
участници. Екипът подпомага всички заинтересовани страни 
да споделят информация, да генерират идеи и да предприемат 
реални действия за решението на различни проблеми. Екипът 
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на града, както и предложенията за развитието на София.“17 
Това, което мога да споделя, е, че идеята е много добра, но… 
Не мисля, че достатъчно хора разбраха за тази инициатива и 
се включиха със свои идеи и предложения. Но както се казва, 
това все пак е някакво начало. 

Търсенето онлайн по ключови думи „София“ и „Краудсор-
синг“ не даде много резултати, а основните бяха за проекти – 
тоест идеи, които още не са реализирани. Както във всяка друга 
област, държавата изостава от бизнеса в приложение на новите 
възможности в работата си. Но гражданите не чакат, защото 
една от промените, дошла с новите технологии, е присъщото 
за всеки днес – нетърпение. И когато не ти се чака, запретваш 
ръкави и сам свършваш работата. 

Ако погледнем към света и идеите, които могат да се 
приложат и у нас, свързани с краудсорсинга, ще се натъкнем 
на инициативата на Библиотеката на Конгреса в САЩ, която 
използва възможността потребителите да коментират снимките 
в платформата. Така инициативата вдъхновява потребителите 
да описват сканирани снимки и за кратко време увеличава ди-
гиталното съдържание, без да се налага да се чака години и да 
се влагат сериозни суми.18

На много места управата на градовете се опитва да прила-
га една работеща в годините формула „хора + експерти“. Иначе 
казано, хората биват канени да дават идеи, мнения, да споделят 
опит и така събирането на точна и актуална информация става 
по-лесно и бързо, а после експертите дават решения. Но тази 
практика има и един друг важен аспект. Посредством краудсор-
синга хората се чувстват част от тези, които управляват града, 
а не просто управлявани. 

И още, нашият народ е казал, че повече глави мислят 
по-добре от една. Включването на гражданите в процеса на 
събиране на информация и предлагане на идеи увеличава шанса 
да се намери най-доброто към момента решение на проблема. 
Този подход се използва по отношение на търсене на архите-
ктурни решения, създаване на нови пространства, обособяване 
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на нужди на хората и намиране на работещи решения. Така на 
практика гражданите се превръщат в съсъздатели на града, в 
който живеят. И много често, за това свое участие, те не искат 
нищо в замяна, защото и те ще ползват плодовете на своя труд. 

И тъкмо когато решихте, че идеализмът ми няма край, 
ще ви представя още една нова тенденция – „крауд урбани-
зъм“. И тъй като е доста нова идеята, няма как да кажем какво 
е точното определение. Но някак си по подразбиране към него 
мога да впиша идеята за градските комунални градини, какъв-
то пример имаме в София с „Градина за Дружба“19. Според 
Йоланд Барнс, един от застъпниците на тази идея, „градовете 
по света ангажират енергията на тълпата и показват нов на-
чин за обвързване с хората“.20 Така новите технологии правят 
старите градове модерни. Барнс вярва, че „като се комбинира 
мъдростта на обикновения човек в области, които той познава 
най-добре, с познанията на експертите, могат да се постигнат 
много по-добри резултати“.21

И тук може би е мястото да се включи цитат от песента 
„Представи си“ на Джон ленън. Ще кажете, че съм мечтателка, 
но за щастие, не съм единствената. Защото хората, познават мно-
го по-добре проблемите там, където живеят, от онези, които ги 
изследват от офисите си. Хората, защото всеки ден се сблъскват 
с тези проблеми, може и да имат по-добри идеи за решението 
им. Само трябва да ги попитаме. И точно тук Барнс обяснява 
предимствата на крауд урбанзизма: „…в идеалния случай на 
крауд урбанизма ще избягаме от ситуацията, в която няколко 
експерти сами решават как да изглеждат и функционират места-
та в града и ще обърнем подхода отдолу нагоре, така че хората, 
които ще ги използват, да имат глас“.22

Хората, които започват да чувстват града като свой, които 
участват в разрешаването на проблемите на същия този град, са 
склонни дори да инвестират не само време, но и средства в града 
си. Участието с финансови средства в подобни инициативи е 
познато с наименованието „Краудфъндинг“ или споделено фи-
нансиране, както е придобило гражданственост у нас. И докато 
ние все още се чудим как точно да използваме енергията на 
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споделено финансиране на инициативите, свързани с градските 
пространства – „Spacehive“. Самият Гурлей смята, че проектът 
му е „пресечна точка на много интереси – на гражданите, на 
общините и на бизнеса. Не принадлежи на никого и в същото 
време е на всички. Градското споделено финансиране е концеп-
ция, която отчита тази реалност и търси да предостави лесен 
начин на всеки да открие съмишленици и заедно да създадем 
по-добри места“.23

Всички тези инициативи са твърде млади – няма доста-
тъчно материал за изследване и не можем да кажем категорично 
дали ще станат неотменна част от живота ни или ще отминат. Но 
Родриго Dейвис, който изследва споделеното финансиране, 
казва, че „онлайн платформите за споделено финансиране като 
Kickstarter и Indiegogo – които позволяват на потребителите 
да даряват средства за проекти на независими артисти или 
организации – се превръщат във все по-сериозен източник за 
алтернативно финансиране на градски проекти.“24

И колкото и да е ново наименованието споделено финан-
сиране, всеки, който погледне назад в нашата история, ще види, 
че хората от години са склонни да финансират нещо, което 
прави непосредствената им среда по-безопасна, по-сигурна 
и по-добра. Нека не забравяме, че голяма част от църквите и 
училищата ни са построени на този принцип. Вярно е, че малко 
сме го позабравили, но пък е и вярно, че не би трябвало да ни е 
съвсем чужд. Няма как да си представим, че този тип финанси-
ране може да отмени общината и да освободи фондове за други 
проекти. Но като всичко в този свят, една добра комбинация 
от различни форми на финансиране, може да направи така, че 
повече проекти да бъдат реализирани в нашия град. 

Разбира се, че няма как да защитя тезата, че краудсорсин-
гът може да бъде решение във всяка ситуация и предпочитан 
начин на работа на съвременната община. Но е вярно и че без 
използването на краудсорсинг, или просто включване на граж-
даните в процеса на вземане на решения, които са свързани 
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с града, в който живеят, няма как да върви добре работата на 
която и да било община по света и у нас. 

Новите технологии позволяват на хората да участват в 
публичния разговор и те няма да се откажат от това си право по 
отношение на мястото, където живеят. И го казвам това, имайки 
предвид дребни на пръв поглед неща като „къде да се изгради 
детска площадка“ – до по-големи „как да се преустрои голям 
булевард, така че да има велоалеи“. 

Ако темата за увличане на хората посредством новите 
технологии в инициативи за добро или просто за развлечение, е 
нещо, което ви интересува, можете да откриете много изследва-
ния и примери от практиката. Ще откриете и колко много хора 
са склонни да свършат малко работа, за да бъдат част от нещо 
по-голямо от тях. Така помагаме за описването на звездите, 
археологични находки, съхраняване на снимки и още, и още. 
Не бива да забравяме, че референдумите са неотменна част от 
съвременната демокрация, но новите технологии ни позволяват 
да питаме хората много по-често и на много по-достъпна цена. 
Разбира се, не сравнявам по отношение на закона резултатите 
от референдум и онлайн допитване, само правя аналогия, че 
новите технологии позволяват някои неща да стават по-бързо, 
по-лесно и по-ефективно. Стига да съберем кураж да ги из-
ползваме за общото добро. При изградени правила и система 
за редовно събиране на информацията, всяка община може да 
има открита покана към гражданите за:

 y идеи за подобряване на градската среда
 y гласуване на проекти
 y привличане на подкрепа за нова инициатива.
Нито една от тези дейности не е нова, но имаме възмож-

ност да включим хората в работата на общината и при правилно 
управление на процесите да свършим повече работа за по-малко 
време с по-голям процент удовлетворени граждани. Разбира се, 
само ако искаме. Ако все още ми се чудите на ентусиазма по 
отношение на възможностите за приложение на краудсорсинг 
в градска среда, разгледайте галерията със снимки на вестник 
„Гардиън“, озаглавена „Ние построихме този град“25, която 
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делено финансиране.

На сградата на българския парламент стои надписът: „Съ-
единението прави силата“. Без да навлизам някъде в дълбините 
на този девиз и причините той да бъде толкова важен за Бълга-
рия, ще се осмеля да направя паралел между него и това, върху 
което се крепи силата на краудсорсинга. Покани има много, 
но успяват онези, които могат да мотивират най-много хора и 
които някак си могат да ги убедят, че заедно можем повече. И 
го правим за себе си, за другите – понякога без изобщо да си 
даваме сметка, че полагаме усилие. И ако не ми вярвате, спомне-
те си думите ми, когато включите навигационното приложение 
„Waze“. „Най-лесният начин да подобрявате Waze е просто да 
шофирате наоколо с включено приложение. Не трябва да пра-
вите нищо друго. Waze ще използва информацията от вашето 
пътуване за изчисляване на средната скорост на пътищата, за 
проверка за грешки и подобряване на пътната мрежа, за узна-
ване на посоките на улиците и кои завои са разрешени. Все пак 
за нанасяне на автоматични промени в картата са необходими 
много, много точно записани маршрути.“26

очевидно е, че приветствам новите възможности заедно 
да направим място по място света по-добър. Но се и научих, че 
не всичко е само бяло, нито пък, че се случва лесно. Смятам, 
че при наличието на толкова много начини за комуникация не 
е редно управляването на град или държава да се случва отда-
лечено от гражданите както досега. И само за пример ще дам 
конституцията на Исландия, която беше написана, като се из-
ползва краудсорсинг или както казва заглавието на публикация 
по темата в „БГ он еър“ – „Документът не беше дело на шепа 
политици, а беше написан в интернет“.27

И преди да стигна до заключението, до мен дойде новина-
та, че се готвят законови промени, които целят да регламентират 
присъствието на „Еърбиендби“ у нас – предложение за законови 
промени и регулаторни подходи към местата за настаняване, 
предлагани чрез електроннй платформи. Какво решение ще 
вземат народните представители, не зная. Но зная, че светът 
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се променя и опитите да държим новите технологии и възмож-
ности далече от хората, нямат успех. Всяко желание да контро-
лираме бъдещето с мерките от миналото не е водело до успех. 
И това много ясно проличава при онлайн търговията, онлайн 
платформите за музика, филми, учене и т.н. Много ми се иска, 
вземащите решение да чуят поне веднъж лекцията на Ернесто 
Сироли, изнесена на конференцията TED, която е озаглавена 
така: „Искате да помогнете на някого? Млъкнете и слушайте!“.28 
Убедена съм, че ако не друго, то поне слушането може много 
лесно да се случи днес – защото дори и не специално органи-
зирани, хората говорят. Въпросът е дали управниците искат 
да замълчат, да ни чуят и да ни помогнат да живеем по-добре.

През април 2018 година организацията „Нови градове“ 
организира конференция на тема „Краудсорсинг в града“. още 
на заглавната страница на материалите за събитието се казва, че 
„краудсорсингът дава на частните и публичните сектори рядката 
възможност да ряботят заедно с общностите и да си сътрудни-
чат конструктивно за създаването на по-живи, приобщаващи и 
впечатляващи градски пространства“.29

Ще се фокусирам върху определянето на възможността 
като „рядка“. Защото зная, че редките възможности съвсем не 
са за изпускане. Много ми се иска управата на градовете у нас 
да си даде сметка, че „ако иска да знае дали е удобна обувката, 
трябва да попита този, който я носи, а не този, който е 
я изработил“. Мъдрост, която нашият народ е казал по малко 
по-друг начин, но със същото послание към управниците: „Не 
питай старило, а патило“. И тогава можете да разполагате с 
много по-точна и полезна информация. Стига да искате и да 
сте готови да работите с хората, а не за хората. Въпросът е дали 
управниците ще съумеят да се адаптират към новите реалности 
и ще започнат да работят заедно с нас – тези, които създаваме 
духа на града, защото живеем в него.

Няма дори и да се опитвам да търся отговор на този въ-
прос. Просто ще го оставя отворен в края на текста.
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Резюме: Какво е постигнато за отминалите години на 
XXI век в руското кино? Колко филма са заснети, какви са при-
ходите от тях, как се разпространяват? Кои са новите звезди? 
Кои филми се превръщат в любимци на масовата аудитория, 
а кои получават световно признание по фестивалите? Можем 
да направим някои изводи благодарение на проучването на 
Кинопоиск, осъществено съвместно с анализаторите на Ян-
декс. Разгледан е периодът 2001-2016 и неговите рефлексии в 
най-голямата руска база данни за кино. По-ново обобщаващо 
проучване се очаква през 2020 г.

Ключови думи: руско кино, Кинопоиск, филмова ин-
дустрия.

21ST CENTuRy RuSSIAN CINEMA  
ACCORDING TO KINOPOISK.Ru
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Summary: What has been achieved in the first two decades 
of 21st century in Russian cinema? How many films have been 
produced, what are the profits from them, how are they distributed? 
Who are the new stars? Which films are becoming the favorites 
of the audience and which are receiving worldwide recognition at 
festivals? We can develop some conclusions thanks to the research 
and statistics of Kinopoisk.ru (Russia's largest cinema database) and 
yandex.ru. at the 2001-2016 period.
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Ново начало
През 2001 г. руското кино е далеч от благополучието – 

съмнителни инвеститори, разпространение, основно на касети и 
дискове, киносалони, превърнати в битпазари. Зрителите почти 
престават да ходят на кино. обаче в първата половина на 2000 г. 
общото стабилизиране на икономиката въздейства освежително 
и на кинобизнеса: в големите градове се откриват съвременни 
зали и се появяват първите мултиплекси; доходите на зрите-
лите нарастват и се появява потребност, но и възможност за 
развлечение; към телевизиите се стичат огромни рекламни 
капитали. Продуцентите реагират на ситуацията с увеличаване 
количеството и разширяване на разнообразието от филми, екс-
периментирайки с научна фантастика, скъпоструващи военни 
драми, римейк на любими съветски филми и дори с авторско 
кино. И ако в края на 90-те години на XX век средното коли-
чество филми е 90 заглавия на година, то в средата на 2010-те 
тази цифра надхвърля 250. общата сума, събрана като приходи 
от руски филми в разпространителската мрежа за 15 години, е 
един милиард и 78 милиона щатски долара.

Тематично и стилистично новият век започва като отглас 
на 90-те, но постепенно режисьорите се отдалечават от филми 
за бандити и войни, усвояват големите бюджети и правилата 
на комерсиалното кино, а някои дори преуспяват и в Холивуд. 
Първият успешен и действително голям пробив е „Нощна стра-
жа“ на Тимур Бекмамбетов. 

Едновременно се появяват свежи гласове в авторското 
кино – така наречената „нова вълна“ режисьори като Хомери-
ки, Попогребски, Хлебников, които от своя страна започват да 
превземат световните кинофестивали.

Вътре в гилдията годините не са особено спокойни: ту 
Съюзът на кинематографистите се разцепва, ту постоянно се 
променя системата на отпускане на субсидии, която се регла-
ментира едва с появата на Фонд „Кино“, ту нов министър на 
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69културата влече след себе си спорни последствия. С една дума – 
липсва стабилност.

Предпочитаните жанрове
В графата „жанр“ на kinopoisk.ru често се посочват по 

няколко категории и в изследването се отчитат всичките. В 
графиките на платформата са отразени абсолютните числа и 
може да се забележи, че драмите са повече от комедиите, а 
трилърите, кримитата и екшъните са приблизително изравне-
ни. Най-малко популярни са биографичните и детски филми, 
мюзикълите и спортните. 

лесно може да се проследи количеството произведени 
филми: от скромните 68 заглавия през 2001 г. до 200 през 2008 г. 
и с леко спадане заради финансовата криза, нов подем след 
2015 г. до 252 филма. Трябва да се отбележат две обстоятелства: 
производственият цикъл на един филм понякога продължава 2-3 
години (затова и кризата се забелязва не веднага) и въвеждането 
на нова система на държавна подкрепа, която се отразява реално 
чак 2014-2015 г. Най-популярната тема по преценка на зрители-
те са филмите за войната (те имат и най-висок среден рейтинг). 
Филмите основно са в жанра „драма“: „Август 44-та“, „Девета 
рота“, „Сталинград“, „Битката за Севастопол“, но се намират и 
комедии („Петата невеста“). Друго важно обстоятелство е, че 
въпросът към зрителите е зададен общо и под „военни филми“ 
влизат филми за всякакви войни (Гражданска, Първа и Втора 
световни войни, в Афганистан и в Чечня).

Има няколко обяснения за тази популярност, описани на 
сайта. от една страна, подобни филми продължават традицията 
на класическото съветско кино и напомнят на зрителите за ге-
роите от миналото. от друга, те съчетават зрелище, адресирано 
към различни поколения и пол; има драматични обстоятелства, 
които провокират актьорите за създаване на сложни образи; има 
и ефектни батални сцени, изискващи големи бюджети и нестан-
дартни технически решения. Да не забравяме, че в Русия, както 
и навсякъде по света, зрителите ходят на кино или за приятно 
прекарване на времето (това обяснява стабилният интерес към 



70

руското кино на XXI век според kInopoIsk.ru

комедиите), или за определен тип визуални ефекти, които до 
IMAX форматите се удовлетворяват именно чрез сложните 
постановъчни решения във военните филми.

Великолепната петорка
Търсачката на Яндекс определя значимостта на даден 

филм по три критерия: разпространителски приходи, количе-
ство оценки и рейтинг на Кинопоиск. обхванати са около три 
хиляди пълнометражни игрални филма, но не всички намират 
признание сред публика и критика. Всяка година средно само 
50-60 заглавия набират над 1000 оценки в Кинопоиск. И още 
по-малко получават висок рейтинг за одобрение – повече от 7,5 
точки от възможните 10. 

Как се подрежда класацията по трите показателя?
1. „Сталинград“, 2013. Приходи – 68 129 518 долара. 

оценки 58 648. Рейтинг 5.7
2. „Ирония на съдбата. Продължение“, 2007. Приходи – 

55 635 037 долара. оценки 54 470. Рейтинг 5.2
3. „Вий“ 3D, 2013. Приходи – 39 539 416 долара. оценки 

41 382. Рейтинг 5.7
4. „Адмирал“, 2008. Приходи – 38 135 878 долара. оценки 

52 697. Рейтинг 7.0
5. „Елхички“, 2013. Приходи – 38 067 427 долара. оценки 

41 819. Рейтинг 6.5
Имайки предвид руската любов към военните филми, 

логично е, че най-касовият филм на новия век се оказва „Ста-
линград“ на Фьодор Бондарчук. Само за сведение, това е синът 
на Сергей Бондарчук (режисьор на един от най-касовите филми 
по съветско време „Война и мир“ по лев Толстой, носител и на 
„оскар“). Да не забравяме, че „Сталинград“ е първият руски 
филм, заснет във формат IMAX, което вкарва в киносалона 
дори скептичния зрител, решен да провери доколко местните 
кинаджии са майстори в новите технологии.

Най-касовите филми невинаги са и най-популярни сред 
зрителите. Спортната драма „легенда 17“ за победата на съвет-
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71ския отбор по хокей не попада сред петте най-касови филми, но 
оглавява две други класации – за висок рейтинг и за количество 
оценки. Филмът има мащабно разпространение (1400 копия), 
но популярен и любим го прави преди всичко носталгията по 
съветските победи, добрият сценарий и силните актьорски из-
пълнения. Това произведение с Данила Козловски в главната 
роля се превръща в лидер по среден рейтинг на Кинопоиск – 
8.03 точки и е един от двата (заедно с комедията „За какво го-
ворят мъжете“), които надскачат бариерата от 100 000 оценки 
на потребители.

Руското кино на международните фестивали 
Съдейки по наградите, най-уважаваният режисьор в 

чужбина е авторът на „Завръщане“, „Елена“, „левиатан“ и „Не-
любов“ Андрей Звягинцев. Всеки негов филм е многократно 
награждаван в чужбина, с него са свързани всички значителни 
успехи в Кан (Награда на журито за „Нелюбов“, 2017; награ-
да за най-добър сценарий за „левиатан“, награда „особен 
поглед“ за „Елена“, 2011). А номинацията на „левиатан“ за 
„оскар“ събужда ожесточени спорове вътре в страната. Затова 
и следващата негова номинация за „Нелюбов“ през 2017 не е 
по предложение на Русия.

На пръв поглед Берлинският кинофестивал пренебрегва 
руските режисьори – и наистина организаторите рядко включват 
заглавия в основния конкурс и само 2 филма („Русалка“ и „Как 
прекарах това лято“) си тръгват с награди. Но авторското и екс-
периментално кино редовно се появява в програмите „Форум“ 
и „Панорама“ – там обръщат внимание на работата на Игор Во-
лошин, Анна Меликян, Алексей Мизгирьов, Светлана Баскова.

Най –„лоялен“ към руското кино си остава Венецианският 
кинофестивал. Ако в Берлин и Кан руските филми така и не 
получават Голямата награда, то във Венеция „Златният лъв“ се 
връчва два пъти през това хилядолетие на Русия – за „Завръща-
не“ на Звягинцев и за „Фауст“ на Сокуров. А общо наградите 
от Мострата са 8 за 18 години.
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През заглавията – накратко
Какви са заглавията на руските филми? любов, ден и жи-

вот – тези обикновени думи най-често се виждат по плакатите 
на филмите. В Русия все още заглавието се определя най-често 
от продуцентите и зависи от техните предпочитания, а не от 
усилията на маркетинга. При това, ако в Холивуд еднаквите 
заглавия могат да бъдат оспорени от студиите чрез Асоциацията 
на продуцентите, то руският зрител лесно се обърква, избирайки 
между две „Звезди“ (2002 и 2014) или два „Да се живее“ (2010 
и 2011). Поне се запазва тенденцията към лаконизъм – експери-
ментите с дългите заглавия остават в началото на XXI век, но 
не продължават. от тежките конструкции на „лов на ангели или 
четири любови на поета и прорицател“, „Не правете бисквити 
в лошо настроение“ или просто „особености на националния 
лов през зимата“ руските кинаджии преминават към кратките и 
ударни варианти от една дума, които според изследователите на 
Кинопоиск се запомнят по-добре. Напоследък дългите заглавия 
се срещат в не повече от 1 % от случаите. 

Видимият и невидим фронт –  
портрет на индустрията
Базата данни на Кинопоиск наброява 45280 души, взели 

участие в създаването на руски филми, сериали и анимация 
през периода 2001-2016. Става дума само за възлови фигури 
от производството, заети в киноиндуствията – продуценти, 
режисьори, актьори, сценаристи, оператори, художници, ком-
позитори и монтажисти, без техническия персонал. Уви, повече 
от половината участват само в един проект – по правило това са 
актьори, изиграли само една роля. Случва се един и същ човек да 
изпълнява няколко функции, например режисьор и сценарист (а 
понякога още актьор, монтажист и композитор – такъв е Юрий 
Биков). Най-често съвместяват и други професии режисьорите, 
след тях сценаристите и художник-постановчиците. Най-рядко 
това се случва на операторите, художниците по костюмите и 
декора – тези фундаментални професии изискват дълго обуче-
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от основната работа.

Другото, което впечатлява, е преобладаващото мъжко 
царство сред важните хора в индустрията. Това е логично след-
ствие на ситуацията: традиционно жените работят в авторското 
кино, което не стига до масовия зрител. Най-открояващият се 
филм за този период е „Питер FM“ на оксана Бичкова и това 
е по-скоро изключение, което потвърждава правилото. Засега 
единствена в списъка сред най-влиятелните режисьори, про-
дуценти, сценаристи, оператори и актьори е оксана Акинши-
на – благодарение на нейния запомнящ се дебют в „Сестри“, 
участието във „Висоцки. Благодаря, че си жив“ и популярната 
комедия „осем първи срещи“. 

Другите места в рейтинга на актьорите са мъже, които 
по силата на възраст и типаж практически не са конкуренти. 
Най-разнопланов си остава Константин Хабенски, еднакво 
обичан и в популярните комедии, и във фестивалните драми, 
и във фентъзитата. Най-младият, но свърхпопулярен в списъ-
ка, е Данила Козловски. Двамата практически не се засичат на 
снимачни площадки. Изключението е във филма „Распутин“.

Рейтингът на режисьорите представлява минимодел на 
руското кино. Най-отгоре – пионерът в комерсиалното кино 
Тимур Бекмамбетов („Нощна стража“ и „Дневна стража“). 
Авторското кино е представено от вече покойния Алексей Ба-
лабанов, чиито филми пораждат безкрайни спорове, и Андрей 
Звягинцев. Вероятно най-неочакваното име е на Сергей Бодров 
младши, който трагично загина още през 2002 г., но единстве-
ният му режисьорски опит „Сестри“ му осигурява вниманието 
и любовта на зрителите, а също и високи оценки от потреби-
телите на Кинопоиск.

Сергей Селянов, продуцент на култовите филми на Алек-
сей Балабанов, закономерно оглавява рейтинга на продуцентите, 
при това на него принадлежи и свръхуспешната анимация за 
тримата богатири, и многочислени експерименти с жанрово 
кино – от съвсем скромния „Момъкът от нашето гробище“ 
до нашумелия и сложен в техническо отношение „Призрак“. 
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Директорът на Първи телевизионен канал Константин Ернст 
поддържа като продуцент едновременно няколко ярки проекта, 
които определят отношението на зрителя към родното комерси-
ално кино – преди всичко „Нощна стража“ и „Дневна стража“, 
„Висоцки. Благодаря, че си жив“. 

В листата на сценаристите преобладават имената на тези, 
които не са такива по професия (Бекмамбетов, естрадните ар-
тисти от „Квартет И“), а също и авторите на жанрови и комер-
сиални филми, които по правило са обвинявани в употребата 
на клишета. Изключения са Денис Ридимин, Юрий Коротков, 
Владимир Моисеенко и Александър Новотоцки. от признатите 
от критиката автори в рейтинга влиза само Алексей Балабанов, 
който е преводач по образование и автор на сценариите на 
всичките си филми. 

Има и една особеност – това е формирането на творчески 
тандеми. Продуцентите предпочитат да работят с едни и същи 
режисьори, режисьорите – с едни и същи оператори и актьори. 
Така Андрей Звягинцев снима всичките си филми с оператора 
Михаил Кричман, Николай лебедев избира за главната роля във 
филмите си Данила Козловски, а Тимур Бекмамбетов е убеден, 
че Константин Хабенски е един от факторите за успеха на фи-
лмите му. Сергей Селянов и Алексей Балабанов се запознават 
в студентското общежитие на ВГИК и стават другари, а след 
това и постоянни партньори: Селянов, сценарист и режисьор 
по образование, е продуцент на филмите на приятеля. Заедно 
са следвали и създателите на „Квартет И“: сега бившите състу-
денти от ГИТИС успешно се снимат в комедии и остават в 
съзнанието на зрителя като своеобразен бранд. Не могат да се 
пренебрегнат и роднинските връзки, които понякога прерастват 
в професионални: режисьорите често снимат във филмите си де-
цата, съпругите и други членове на семейството. Така например 
започва кариерата на Константин Крюков: Фьодор Бондарчук 
кани племенника си (юрист и бижутер по образование) да се 
снима в „Деветата рота“. 
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Ако в началото на века се появяват по 50 сериала на 

година, то в края на разглеждания период производството 
се увеличава пет пъти. Телевизионните канали започват да 
експериментират с форматите и да адаптират чужди сериали. 
обаче най-високи оценки от потребителите получават не скро-
ените по готови щампи ситкоми, а екранизациите на класиката 
(„Идиот“) и оригиналната история за одеса от края на 1940-те 
(„ликвидация“). С най-много оценки (80 956) е комедийният 
сериал за всекидневието на лекарите „Интернисти“ – той из-
преварва по количество оценки дори култовата „Бригада“ (72 
434). Всъщност времето на „Бригада“ е отминало: в началото 
на века основно се произвеждат криминални и екшън сериали, 
но сега това са комедии и драми. 

Капсула на киното
Като реверанс към своите потребители редакцията на 

Кинопоиск избира 15 филма, които и след 100 години ще дават 
представа на поколенията какво се е случвало в руската ки-
ноиндустрия в началото на XXI век. Не става дума кои от тях 
са най-интересни, характерни, ярки или просто най-добри – а 
един субективен избор, който да съдържа неуловимия образ на 
руското кино от този период. И той включва:

1. „Руската арка“, 2002, фентъзи, драма, детектив. 7.0 
2. „Баварец“, 2003, драма, кримка, 6.9
3. „Завръщане“, 2003, трилър, драма, детектив. 7.8
4. „Разходка“, 2003, драма, мелодрама. 7.6
5. „Нощна стража“, фентъзи, трилър. 5.9
6. „Жмичка“, 2005, трилър, комедия, кримка, 7.0.
7. „Товар 200“, 2007, трилър, драма, 6.4.
8. „Русалка“, драма. 7.1.
9. „Как прекарах това лято“, 2010, драма. 6.8
10. „Шапито-шоу“, 2011, комедия. 7.5
11. „легенда №17“, 2012, спорт, драма, биографичен. 8.0
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12. „Географът изпи глобуса“, 2013, драма. 7.3
13. „Горчиво!“, 2013, комедия. 5.3
14. „Майор“, 2013, кримка, драма. 7.4.
15. „левиатан“, 2014, драма. 6.9
Разглеждайки тази „представителна извадка“, се успокоя-

вам, че тя ме удовлетворява поне по три критерия: разнообразие, 
критичност и чувство за съвременност.

Бележки

1. https://www.kinopoisk.ru/ Проект на компанията Яндекс 
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77СИНТЕТИЧНо МЕДИЙНо СЪДЪРЖАНИЕ  
И ПРоМЕНЯЩАТА СЕ КоМУНИКАцИоННА 

СРЕДА
Доц. д-р Стойко Петков

Резюме: В публикацията са разгледани бързо развиващи-
те се възможности и все по-голямото присъствие на системи, 
базирани на изкуствен интелект (ИИ), чрез които се създава 
синтетично медийно съдържание. Въпреки че много творци 
използват възможностите за генериране на синтетично медийно 
съдържание за законна употреба, в същото време се наблюдава 
увеличение на публикуваните манипулативни и подвеждащи 
материали, предназначени за измама, изнудване или с други 
неетични цели. Изкуствено създаденото съдържание, от една 
страна, е полезно при проекти, в които се използва за възста-
новяване на гласове или липсваща информация, а от друга, е 
опасно, когато се използва за подмяна на обективна реалност 
или за разпространението на дезинформация.

Ключови думи: синтетично медийно съдържание, син-
тетични медии, изкуствен интелект, дигитални комуникации.

SyNTHETIC MEDIA AND THE CHANGING 
COMMuNICATION ENvIRONMENT

Assoc. Prof. Stoyko Petkov, PhD
e-mail: spetkov@nbu.bg

Summary: The article discusses the rapidly evolving 
capabilities and growing presence of Artificial Intelligence (AI) 
based systems through which synthetic media content is created. 
Although many organizations use the ability to generate synthetic 
media content for legitimate use, at the same time, there has been 

https://doi.org/10.33919/ydmc.19.1.5



78

синтетично медийно съдържание и променящата се...

an increase in published manipulative and misleading media content 
intended for fraud, extortion or other unethical purposes. Artificially 
created content is useful, on the one hand, for projects in which it 
is used for voice recovery or missing information, and on the other 
hand it is dangerous when it is used to replace objective reality or 
to spread disinformation.

Key words: syntetic media, synthetic media content, artificial 
intelligence, digital communications

Синтетичното медийно съдържание (в някои публика-
ции – синтетични медии) е термин за създадени или модифици-
рани от алгоритъм видео, графични изображения, текст и аудио. 
Въпреки че възможността за създаване на синтетично съдържа-
ние и синтетични персонажи съществува вече десетилетия, едва 
през последните няколко години тези технологии са достъпни 
за масовите потребители/автори на дигитално съдържание и 
това неминуемо оказва влияние на комуникационната среда.

Доскоро синтетичното медийно съдържание се създаваше 
само от висококвалифицирани програмисти, монтажисти и 
творци на специални ефекти, но новите технологии „демокра-
тизираха“ достъпа на масовия потребител до този висок клас 
програмни продукти. Днес почти всеки може да използва спе-
циализирани инструменти и софтуер за промяна на изображе-
ния, аудио или видео. В отговорни ръце тази технология може 
да бъде използвана за създаване на произведения на изкуството, 
безпроблемно превеждане на аудио и видео съдържание на 
различни езици или дори за създаване на реалистични, персо-
нализирани аватари в цифрови пространства. В неправилни 
ръце синтетичните медии биха могли да причинят дълбоки 
разделения в обществото и в държавното управление, тъй като 
става все по-трудно да се разбере, кое е реално и кое не е. С 
известно приближение, може да се каже, че живеем в епоха, 
в която на практика не на всичко, което виждаме или чуваме 
може да се вярва.
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79Появата на синтетично медийно съдържание е свързано 
с дълбочинното обучение – поле в машинното обучение, което 
обучава компютрите да учат чрез пример. По-конкретно, синте-
тичните медии разчитат на генеративно-състезателните мрежи 
(Generative Adversarial Network, GAN). Това са алгоритми за 
машинно обучение, които работят без учител на база на две 
невронни мрежи: генератор и дискриминатор. Алгоритъмът на 
генератора създава модели, а алгоритъмът на дискриминатора 
определя отнася ли се всеки модел към тренировъчния набор 
данни или не. Едната мрежа, „генераторът“ се опитва да произ-
веде изкуствени резултати (като изображения), които приличат 
на реални примери (реални снимки), а другата, „дискримина-
торът“ се опитва да различи реалните от фалшивите. Те си по-
магат една на друга, докато се усъвършенства генераторът така, 
че да стане опитен фалшификатор.1 Тук е добре да направим 
уточнението, че не всички методи за създаване на синтетично 
съдържание включват машинно обучение. Например тради-
ционните компютърни графични програми също могат да се 
използват за подправяне на изображения и видео. 

Има различни форми на синтетично медийно съдържание, 
например:

Дийп-фейк (англ. Deepfake, т. нар. „дълбоки лъжи“): 
подправени видео или аудио записи, които изглеждат и звучат 
автентично. Те обикновено се създават от злонамерени автори.

Според речника на Министерство на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията, Дийп-фейк е термин, 
използван за описване на медийно съдържание, произведено 
чрез изкуствен интелект. Чрез синтезиране на различни еле-
менти от съществуващи видео или аудио файлове, изкуственият 
интелект позволява сравнително лесни методи за създаване на 
„ново“ съдържание, в което индивидите изглежда, че говорят 
думи и изпълняват действия, които не се основават на реалнос-
тта. Въпреки че все още са в ранна фаза на развитие, вероятно 
ще видим примери за този вид синтетични медии, използвани 
по-често в кампании за дезинформация, тъй като тези техники 
стават все по-сложни.2
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„Вирусното“ разпространение на дийп-фейк започва 
през 2017 година, когато анонимен потребител на новинарския 
агрегатор Reddit, наричащ себе си „deepfakes“, публикува на-
ложени изображения на актрисите Гал Гадот, Майси Уилямс и 
Дейзи Ридли върху лицата на жени, участващи в порнографски 
филми. Т.е.,създателите на съдържанието „подменят“ лицето на 
участника във видеото.

При случаите на подмяна на гласа и промяна на мимиката 
на лицето на участник, един от първите примери предизвикал 
огромен интерес, е кратко видео, в което бившият президент 
на САЩ, Барак обама, отправя нападки към Доналд Тръмп. И 
в този случай е почти невъзможно да се отгатне, че видеото е 
фалшиво – виждаме, че говори обама, прави го с интонация, 
жестове, мимики, като на пръв поглед няма и следа от компю-
търна намеса.

И ако в споменатите дотук примери имаме недоброжела-
телно използване на технологиите, то в практиката вече има и 
достатъчно примери с положителен знак.

В началото на 2019 година британската спортна звезда 
Дейвид Бекъм бе представен във видео на кампанията „Мала-
рията трябва да умре“3 на организацията Malaria No More. В 
няколко минутния материал Бекъм отправя призив за набиране 
на средства на девет различни езика. Движенията на устата 
и мимиката на лицето са променяни за всеки от езиците и се 
създава впечатление, че Дейвид Бекъм говори с няколко гласа.

Също чрез изкуствен интелект музеят на Салвадор Дали 
във Флорида и агенция GS&P създадоха „Дали е жив“4. Това 
е инсталация, която „възкресява“ художника и го превръща в 
домакин на посетителите. Виртуалният Дали поздравява гос-
тите и посетителите на посветения на личността му музей от 
големи екрани, на които в цял ръст говори, обяснява и споделя 
истории за своето изкуство и „мисли“ за съвременните събития. 

Виртуални персонажи
При новинарските емисии успешно се експериментира 

със синтетични говорители, а за целите на ПР вече имаме и 
синтетични инфлуенсъри. 
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не сте чували тези имена, то вероятно няма да е за дълго. Те са 
привлекателни, фотогенични, говорят добре и всеки от тях има 
публика от милиони. особеното при тях е, че не са истински 
хора, но и не са механични роботи или холографски изображе-
ния. Хацуне е японска поп звезда, на чиито музикални концерти 
присъстват десетки хиляди фенове. лил Микела е виртуален 
моден инфлуенсър с близо 2 милиона последователи в Ин-
стаграм, а синтетичните китайски говорители на новините на 
информационна агенция „Синхуа“ са Син Сяомен и Чжан Чао.5

Разработват се и механизми за персонализация в „об-
щуването“ с тези синтетични персонажи и това е отново чрез 
генеративно-състезателни мрежи.

Синтетични изображения и дигитални персонажи в 
киното (напр. CGI – Computer-generated imagery персонажи)

Петко Якимов твърди, че „дигиталните персонажи могат 
да присъстват в кино разказа като главни герои, спомагателни 
лица, или като епизодици от масовката. Те могат да бъдат съ-
вършено човешко копие, страдащо от раздвоение на личността 
и преминаващо през различни трансформации. Могат да бъдат 
и абстрактни или сюрреалистични образи, излезли от салоните 
за модерна скулптура или биеналетата на печатната графика.“6

Напредъкът при ИИ сега прави процеса на създаване 
на човешки глас и видео не само много по-бърз, но и с много 
по-висока степен на правдоподобност. 

Според Уилям осмон някои от новите дигитални възмож-
ности за манипулиране на изображение в киното са:

 y Разпознаване на лица
 yМоделиране на изкуствени светове
 y Имитация на реален свят
 y Имитация на поведение
 y Копиране на филмови звезди от миналото
 y Превръщане на текст в изображение
 y Превод на филми
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 y Копиране на стил на режисьор
 yМоделиране на реални обекти
 y Пресъздаване на исторически събития7.
Привържениците на синтетичните медии твърдят, че това 

е естествено развитие на медиите, което обществото трябва да 
възприеме. В крайна сметка има много примери за използване 
на синтетично съдържание за „добро“. Например феновете 
на „Междузвездни войни“ по целия свят бяха доволни, когато 
разбраха, че в „Междузвездни войни: Последният джедай“, са 
включени кадри с вече починалата актриса Кари Фишър и това 
е нещо, което би било по-трудно да се направи без най-новите 
постижения в синтетичните технологии.

Как можете да проверите дали съдържанието е синтетично 
или не е? В епохата на синтетичните медии и дезинформацията 
как репортерите и ПР-специалистите могат да са сигурни, че 
съдържанието, което са получили или разпространяват, всъщ-
ност е „истинско“?

Разработват се различни инструменти, включително от 
български специалисти, които да са в услуга на медиите. Напри-
мер стартъпът Deeptrace разработва инструменти за засичане 
на фалшифицирани видеа като подобно на други компании, те 
планират да сътрудничат на новинарски организации и онлайн 
платформи.

Въпреки че досега няма подход, който да е доказано точен, 
експертите призовават медийните специалисти да се запознаят с 
нововъзникващото поле на автоматизирана проверка, където да 
проверят получената информация. При анализа на изследваното 
съдържание се използват същите системи за машинно обучение, 
чрез които се създава синтетично съдържание, и той включва:

– откриване на „топлинна карта“ на фалшиви пиксели в 
изображения на лица, създадени с помощта на FaceSwap

– Идентифициране откъде са взети елементите на фалши-
вото изображение чрез филогенеза на изображението



стойко петков

83– Използване на невронни мрежи за откриване на физи-
ологични несъответствия в синтетичното съдържание, 
например липсата на премигване на очите

– Използване на самите GAN за откриване на фалши-
ви изображения въз основа на данни за обучение на 
синтетични видео изображения, създадени с помощта 
на съществуващи инструменти (като базата данни на 
FaceForensics или други).8

Един от най-новите методи за откриване на подправено 
съдържание се основава на естественото кръвообращение на 
хората. Алгоритъмът може да изчисли пулса на човека чрез 
измерване на честотата на фините промени в цвета на тъканта 
на лицето на заснет участник. Тази технология ни позволява 
да измерваме пулса на човек в аудио-визуален материал.9 Сле-
дователно, чрез алгоритъм можем да засечем променени или 
генерирани от компютър видеоклипове, тъй като при тях ще 
липсват тези фини промени.

При една подобна дискусия няма как да не засегнем 
въпросите за въздействието, управлението и етиката при тези 
технологии. Най-общо казано, необходимо е внимателно да 
прилагаме потенциала на ИИ системите при създаването на 
синтетично медийно съдържание, като същевременно гаран-
тираме, че те не задълбочават съществуващите неравенства и 
пристрастия или че не създават нови.

Разпространението на дезинформация руши доверието, 
необходимо за ефективното функциониране на демократични-
те общества по две причини. Първо, информационният поток 
е „инфектиран“ с особено опасна форма на манипулация и 
лъжа. Второ, възможно е обществото да престане да вярва на 
истински, но неудобни факти. 

Според изследователя Авив овадя синтетичните медии са 
предизвикателство за способността ни да осмисляме света и да 
вземаме компетентни решения. особено тревожно, според него, 
е нарастването на безразличието към реалността – как хората да 
разграничават фактическата реалност от подправената реалност 
и как да избират в какво да вярват, образувайки все по-големи 
и по-големи клъстери от съмишленици. овадая твърди, че това 
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са много по-широки обществени проблеми, но те биха могли да 
бъдат сериозно повлияни от възможностите за манипулиране 
на аудио и видео съдържание.10

Вече имаме достатъчно опит и примери как дийп-фейк 
материали могат да се превърнат в заплаха за обществото и за 
сигурността. Това са например случаите, когато троловете се 
опитват да създадат паника с невярна информация за екологични 
бедствия, или както при създадената през април 2017 година 
криза между Саудитска Арабия и Катар, когато хакер проникна 
в системата на информационната агенция на Катар и публикува 
подправени и враждебни цитати от емира на Катар.11

Един от примерите от Европа е масова психоза във 
Франция в началото на 2019 година, предизвикана от фалшиви 
твърдения в интернет, че роми отвличат момичета с цел прос-
титуция и търговия с органи. В резултат на това, от полицията 
са регистрирани множество нападения срещу роми в няколко 
североизточни предградия на Париж.12

Тъй като медиите, журналистиката и качеството на ин-
формацията играят важна роля за насърчаването на здрави 
демократични общества, доверието в дигиталните платформи, 
които сами по себе си все повече разчитат на ИИ за подбор на 
съдържанието, което виждаме, предизвиква загриженост относ-
но ролята, която автономните системи играят за въздействие 
върху човешката преценка, мнения и решения. 

За да избегнат подобни ситуации в бъдеще, много инфор-
мационни агенции и новинарски сайтове, и изобщо медиите 
като цяло, започнаха да развиват инструменти, базирани на 
изкуствен интелект, за да идентифицират фалшиво съдържа-
ние. Така тяхното съдържание ще бъде безопасно, достоверно 
и практично за зрители и читатели. Защо ще се нуждаят от из-
куствен интелект? отговорът е прост – количеството от новини 
и информация, включително фалшивите, расте с невиждани 
досега темпове и автоматизираната проверка е единственото 
възможно решение.
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Синтетичните медии имат силата да променят изцяло 

потребителската медийна среда. Въвеждането на синтетично 
съдържание ще доведе до дългосрочни последици върху довери-
ето, фактическата реалност и изкуството. Синтетичните медии 
значително ще ускорят творческата изява, като ще съкратят 
времето за реализация в етапа между възникването на идеята 
до публикуването на съдържание. 

Една очевидна опасност от създаването на синтетични 
медии е потенциалът им да разрушат доверието в медиите. 
Повече от век аудиото и видеото служат за документиране на 
реалността и като основа на фактическата реалност. Текстът 
и аудио-визията не само са записали нашата история, но и са 
информирали и оформяли нашето възприятие за реалността. 
Какво би станало, ако вече не можем да се доверим на зрението 
си или на слуха си? Напредъкът на изкуствения интелект може 
да направи създаването на убедителни, но подправени аудио 
и видео материали сравнително лесно. Това ще изведе проти-
вопоставянето и търсенето на политическо и икономическо 
надмощие чрез дезинформация на съвсем ново ниво. 

Въпреки че можем да се надяваме, че по-голямата част от 
синтетичното медийно съдържание ще бъде използвано за до-
бро, а не за лошо, истината е, че синтетичните медии са мощно 
оръжие, което може да бъде изключително опасно, когато е в 
ръцете на злонамерени хора. 
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Резюме: Настоящата статия си поставя за цел да предос-
тави информация за успешно презентиране. Тя се основава 
на резултатите от изследване, проведено и публикувано за 
Годишник 2018 на департамент Масови комуникации, НБУ. 
Вследствие на събраните данни се оказа, че част от студентите 
посочват нуждата от насоки за успешно презентиране. 

Ключови думи: презентационни умения, презентации, 
младежи, студенти, университет.

SOME GuIDElINES  
FOR SuCCESSFul PRESENTATION
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Abstract: This article aims to provide information for 
successful presentation. It is based on the results of a study conducted 
and published for the yearbook 2018 of the Department of Mass 
Communications, NBu. As a result of the data collected, it turned out 
that some students indicated the need for guidelines for successful 
presentation.

Keywords: presentation skills, presentation, young people, 
students, university

В Годишник 2018 на департамент „Масови комуникации“ 
бяха публикувани резултати от изследване, проведено в периода 

https://doi.org/10.33919/ydmc.19.1.6
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август – септември 2018 г. сред студенти на НБУ. В него пре-
обладаващо са отговорили новоприети студенти на възраст от 
18-20 години, което е напълно задоволително и отговаря изцяло 
на изследователския интерес, насочен именно към онези, които 
ще бъдат студенти на НБУ в предстоящите години и към кои-
то са насочени междудепартаментния семинар и настоящата 
публикация. Според резултатите респондентите се чувстват 
неуверени да презентират, предпочитат да бъдат подкрепени в 
презентациите си от софтуер, не умеят да представят добре себе 
си. оформят се две групи от студентски желания за публикуване 
на материали, които да им помогнат да подобрят презента-
ционните си умения. Голяма част от тези отговори се отнасят 
до практични указания, които да са своеобразен инструктаж за 
справяне в ситуация или конкретни ситуации на презентиране. 
Другата част, която се откроява, е свързана с преодоляване на 
притеснението, с придобиването на смелост. Има също така 
искания за примери на хора, които са успели да превъзмогнат 
страха си от презентирането, изразено е и желание информаци-
ята да бъде поднесена на достъпен и увлекателен език1. 

Тъкмо към тези студенти е насочена и настоящата публи-
кация, която си поставя за цел също така, да стане част от един 
бъдещ по-голям труд по темата. 

Някои правила на етикета, които ще Ви помогнат да 
сте по-успешен презентатор 
На пръв поглед между етикета и презентирането няма 

сериозна връзка. Но в действителност, познаването на някои 
правила на етиката може да ви помогне да бъдете по-добър 
презентатор. Защо се получава това? Защото етикетът предлага 
набор от поведенчески правила и практики, които са припозна-
ти от дадена общност. Познавайки ги, вие можете по-лесно да 
бъдете приет за част от тази общност, да се впишете в нея и 
съответно – припознат от нея. Това не само може да направи 
презентирането ви по-лесно и приятно, но и би могло да оси-
гури с малко по-висока степен на сигурност, че посланията ви 
ще бъдат приети и разбрани. 
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белязвайте си теми и аргументи, източници, подходящи илюс-
трации. Тренирайте фрази и изречения. Потърсете: – актуална 
и нова информация – различен подход към темата.

Не се страхувайте! 
Подгответе аудиторията!
Ако публиката очаква, че сте добър, тя ви възприема като 

такъв!
Никога не започвайте с „не зная защо са ме поканили“, „не 

зная какво да кажа“, не признавайте, че се чувствате несигурно 
или неудобно.

Бъдете спокойни и уверени, но не твърде самоуверени. 
Малко демонстрирано притеснение ще покаже на публиката, 
че сте нормален човек с емоции и най-вече че признавате, че 
тези хора са важни за Вас. Твърде самоувереното поведение 
отблъсква, хората не искат да им се демонстрира превъзходство. 
Най-често те са дошли да слушат презентация, защото вярват 
в експертизата на презентиращия по дадена тема или защото 
искат да я проверят. 

Някои полезни съвети за структуриране на изреченията, 
които се основават на практически опит и на базата на успешни 
речи и презентации2:

 yПолзвайте основния глагол в началото на изречени-
ята: 
– Не: „Едва след като имаме всички факти и след като 
сме обмислили всички възможни ходове, ще трябва да 
вземем решение“ 
– Да: „Ние трябва да вземем решение, едва след като 
имаме всички факти и след като сме обмислили всички 
възможни ходове“ . 

 yИзползвайте кратки изречения или фрази за постига-
не на ефект: „Провалът е невъзможен“, „Сега е времето, 
тук е мястото, резултатът си заслужава“, „Никога 
повече“, „Без извинения“. 
 yИзползвайте прилагателни: Не просто „Изправени сме 
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пред множество предизвикателства“, а „Изправени 
сме пред множество вълнуващи предизвикателства“. 
„Ще работим за разрешаването на проблемите“ – „Ще 
работим енергично за разрешаването на проблемите“
 yПомислете за възможни метафори3: „an iron curtain“ 
(желязната завеса) (Winston Churchill, 1946), „a paper 
tiger“ (хартиеният тигър) (Mao zedong, 1946), „the axis 
of evil“ (оста на злото) (George Bush, 2002). 
 yИзползвайте контрасти. Например: „Politics is war 
without bloodshed, while war is politics with bloodshed“ 
(Политиката е война без кръвопролитие, докато войната 
е политика с кръвопролитие) (Mao zedong, lecture, 1938) 
или „Never in the field of human conflict was so much owed 
by so many to so few“ (Никога в областта на човешките 
конфликти не се дължеше толкова много от толкова мал-
ко) (Winston Churchill, House of Commons, 1940) или „Ask 
not what your country can do for you; ask what you can do for 
your country“ (Не питайте какво може да направи вашата 
страна за вас; попитайте какво вие можете да направите за 
вашата страна) (John F. Kennedy, 1961) или „Injustice any-
where is a threat to justice everywhere“ (Несправедливостта 
където и да е, е заплаха за справедливостта навсякъде) 
(Martin luther King, писмо от затвора, 1963). 
 yИзползвайте сравнения във времето: „Когато фирма-
та беше открита... „ или „Когато се преместихме в този 
офис... „ и след това „Много от предизвикателствата 
са все още такива“ или „Ситуацията днес е толкова 
различна“. „от създаването на материи от чувствителни 
полимери, които реагират на промени в околната на чо-
вешкото тяло среда“. 
 yИзползвайте географски сравнения. Сравнете вашата 
ситуация с други организации, или други региони, или 
други държави. 
 yПомислете за възможни рими: „We will fight to show that 
we are right“. (Ще се борим да покажем, че сме прави)
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people, by the people, and for the people“ (Правителство на 
народа, от народа и за народа) (Abraham lincoln, 1863) 
или „I see one-third of a nation ill-housed, ill-clad, ill-nour-
ished“ (Виждам една трета от един народ с лош покрив 
над главата, недобре облечен, зле хранен) (Franklin D 
Roosevelt, 1937) или „The ultimate case for the third way 
is that it works – good values, good vision, good policies“ 
(Крайният случай за третия начин е, че той работи – добри 
ценности, добро зрение, добри политики) (Bill Clinton, 
2002). 
 yМного рядко използвайте по-дълги изброявания. На-
пример четири: „We shall fight on the beaches; we shall 
fight on the landing grounds; we shall fight in the fields and 
in the streets; we shall fight in the hills“ (Ще се бием на 
плажовете; ще се бием на площадките за кацане; ще се 
бием по нивите и по улиците; ще се бием в хълмовете) 
(Winston Churchill, House of Commons, 1940).
 yПовторението може да е много ефектно и ефективно. 
Мартин лутер Кинг е един от майсторите на повторе-
нието. На 28 август 1963 г. във Вашингтон той използва 
фразите: „I have a dream .. „ (Имам мечта) и „Let freedom 
ring ..“ (Нека свободата зазвъни) съответно седем и осем 
пъти. Същата техника е използвана и от Барак обама 
след предварителните избори в Ню Хемпшир – „Yes we 
can“ (Да, можем!). 
 yИзползвайте кратки и съдържателни цитати. 
 yОпитайте и с хумор – не е нужно да разказвате виц. „I 
don't mind how much my ministers talk, as long as they do 
what I say“ (Нямам нищо против колко говорят моите 
министри, стига да правят това, което казвам) (Margaret 
Thatcher, 1980) 
 y Чувство за хумор по отношение на себе си. Роналд 
Рейгън: „I know you fellows think I'm lazy, but this week 
I've really been burning the midday oil“ (Зная, че момчета 
мислите, че съм мързелив, но тази седмица наистина 
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прегорях от работа) или Маргарет Татчер, която казала 
на Конференция на Консервативната партия, че по пътя 
видяла реклама на филм, наречен „The Mummy Returns“ 
(Мумията се завръща). 
 yМного внимавайте с хумора. Има реална възможност 
да обидите някого. Всъщност, много е вероятно да оби-
дите някого. 
 yИгра на думи. „Vodafone is now the largest telephone 
company in the UK which makes its Chief Executive the Lord 
of the Rings“ (vodafone вече е най-голямата телефонна 
компания във Великобритания, която прави нейния главен 
изпълнителен директор „Властелинът на пръстените“).
 y Една и съща дума в различен смисъл: „There can be no 
whitewash at the White House“ (В Белия дом не може да 
има замазване4) (Richard Nixon, 1973). 
 y За да поддържате вниманието може да използвате 
кратки изречения. Тони Блеър е известен с употребата на 
„I say this to you“ (Казвам ти това) и „Let me be clear“ 
(Нека бъда ясен). 

Използвайте известното правило KISS (Keep it Simple 
Stupid) (Направи го просто, глупако!). Не затормозявайте хората 
с твърде много данни, твърде много факти, твърде много числа. 

Запомнете, че 50% от статистическите данни са безсмис-
лени (конкретният пример илюстрира тази безсмисленост). 
Така че ако ще използвате статистически данни, трябва да сте 
сигурни, че ги разбирате, че те имат смисъл, че са достоверни 
и актуални.

 yИзползвайте само тези техники и език, които са под-
ходящи за случая. „Ще избием рибата“ не е подходящо 
за официално събитие в църква или офис, но би било 
чудесно за подготовка на младежки отбор. Реч след вечеря 
изисква много чувство за хумор, а академична лекция – 
множество сериозни факти. Едни от най-трудните речи 
са на семейни събирания – сватби и т.н. А ако трябва да 
представите себе си или работата си – трябва да сте мак-
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себе си и да се окаже, че работите на неподходящо място... 
 y Завършете със силно и смислено изказване. Ако е 
възможно – повторете или припомнете началото.
 y Ако говорите пред международна публика (особено 
ако има симултанен превод), не използвайте специфични 
за езика или културата ви изрази, жаргон или примери. 
 yНе говорете твърде дълго. Никой не се оплаква от къси 
речи, винаги може да се проведе дискусия, да се отговаря 
на въпроси. 
 y Когато приключите, помислете дали не искате да създаде-
те on-line версия на речта. Може да сложите текста или 
слайдовете на уеб страница, да добавите хиперлинкове, 
да актуализирате редовно тези връзки. 

Използване на софтуер за презентиране или 
представяне на идеите под друга форма? 
Множество различни мнения може да се чуят, що се от-

нася до това кое е по-подходящо при презентиране – със или 
без софтуер. Но същият въпрос би могъл да бъде поставен и по 
отношение на аудио ефекти, използване на видео, използване 
на дъска или флипчарт. Всяко въздействие на сетивата, което би 
помогнало за достигане на нашето послание до публиките ни 
и за неговото разбиране, е подходящо. Това означава, че реше-
ние следва да се взима за всеки индивидуален случай. Ако се 
представя продукцията на пекарна, например пред потенциални 
инвеститори или пред клиенти, може да се донесат кроасани, 
може да се направи представяне на продуктите в суров вид, 
може да се пусне видео от производствения процес. Всичко 
зависи от конкретния случай. 

Използването на софтуер (най-често PowerPoint, Prezi или 
Keynote) напоследък се смята за демоде и се появяват редица 
статии, най-вече популярни, които го отричат. Например Пол 
Ралф дори твърди, че използването му за обучителни цели прави 
„студентите мързеливи, а преподавателите – скучни“.5
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още през 2002 г. повече от 400 милиона копия на 
PowerPoint са били в обращение и „някъде между 20 и 30 мили-
она PowerPoint-базирани презентации се правят по целия свят 
всеки ден“6. През 2003 г. излиза статия, наречена „PowerPoint е 
зло“7, в която авторът пише: „Години преди слайд шоуто днес, 
презентации в компании като IBM и във военните организации 
използваха списъци с „куршуми“ (bullets), показвани от шрай-
бпроектори. Но форматът е станал повсеместен под PowerPoint, 
създаден през 1984 г. и по-късно придобит от Microsoft. Творче-
ският стил на PowerPoint се стреми да установи доминирането 
на оратора върху публиката. В края на краищата, говорителят 
прави „силови точки“ (power points) с „куршуми“ на после-
дователи. Можете ли да си представите по-лоша метафора? 
Системи с менюта на гласовата поща? Билбордове? Телевизия? 
Сталин?“8. В бизнес среда слайд от PowerPoint обикновено по-
казва 40 думи, които съдържат материали, които се четат наум 
за около 8 секунди. С толкова малко информация за слайд са 
необходими много, много слайдове. Следователно публиката 
издържа в безмилостна последователност смяната им. Когато 
информацията се проточи толкова много във времето, е трудно 
да се разбере контекстът и да се оценят взаимоотношенията. 
Визуалното разсъждение обикновено работи по-ефективно, 
когато съответната информация е показана една до друга. Често 
колкото по-интензивен е детайлът, толкова по-голяма е яснотата 
и разбирането. Това е особено валидно за статистическите дан-
ни, където основният аналитичен акт е да се правят сравнения.

През април 2018 г. излезе информация, че на последното 
си годишно обръщение основателят и главен изпълнителен ди-
ректор на Amazon Джеф Безос напомня правилото си, че „Пауър 
Пойнт“ е забранен по време на оперативките на компанията9. 
Според най-богатия човек в света „повествователната струк-
тура“ е много по-ефективна от приложението за презентации. 

Това, което обединява критиците на използването на соф-
туер, обикновено е, че то е базирано на практиката презентация 
да се прави, без да се спазят стъпките при полагането на цели, 
проучването на публики и спазването на подходяща форма на 
презентацията. Ако те се планират внимателно, то изборът 
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център на разговора по отношение на презентацията. 

Как се прави презентация 
Тук са събрани практични съвети, отнасящи се до съдър-

жанието и неговото поднасяне. По отношение на работата с 
конкретен презентационен софтуер могат да се намерят прак-
тически съвети онлайн. 

• Използвайте PowerPoint или друг софтуер, ако е под-
ходящо. осигурява ви ясна структура и нещо, което 
слушателите да отнесат със себе си. В РР презентаци-
ите НЯМА толкова текст, колкото думи ще изречете. 
Нейната роля е да бъде поддържаща, допълваща и 
илюстрираща. Можете да обмислите и вариант, в който 
ще подготвите презентация, за да структурирате мисълта 
си, но реално няма да я използвате в ситуацията, в която 
ще презентирате. Внимателно преценете имате ли 
нужда от екран за презентиране или от флипчарт или 
дъска за писане. Не правете презентация, ако нямате 
изображения, които ще допълнят, илюстрират или изя-
снят думите ви. Задължително предвидете презентация 
или раздайте материали, ако имате множество данни, 
фигури и графики. 

• Изяснете с колко време разполагате – съобразете се 
с това, когато я приготвяте. Твърде дълга е по-лошо от 
кратка презентация. А и трудно можете да я прекъснете 
намясто. 

• Изяснете си ключовото съобщение – и направете така, 
че всичко във вашата презентация да е в съответствие с 
него и да го поддържа. То трябва да може да се изрази 
с една фраза или изречение и може да го използвате в 
началото и/или в края на презентацията. Използвайте 
Сандвич структура! 

• Пратете по електронна поща презентацията си на 
организаторите, преди да я изнесете. Помолете да 
я качат на лаптоп, да проверят как изглежда. Докато я 



96

някои насоки за успешно презентиране

изнасяте не трябва да се притеснявате за технологични 
проблеми, а да се съсредоточите върху съдържанието. 
Подсигурявайте и хартиени копия навреме. 

• Първият слайд трябва да съобщава заглавието (опи-
тайте да го направите примамливо), събитието и датата, 
вашето име и позиция. Може и да изглежда елементарно, 
но не е. 

• Вторият слайд може да привлича вниманието на пуб-
ликата към презентацията. Може да е вашето ключово 
съобщение или цитат от някого. Трябва да е интересен 
и да предизвиква реакция. 

• Третият запознава със структурата на презентаци-
ята. Прието е, че в една презентация трябва да има три 
основни теми, или две, ако е по-къса. Ако искате да 
говорите за повече от пет неща – по-добре напишете 
книга. 

• Всяка отделна тема трябва да е събрана в няколко 
слайда. Прието е, че три слайда за тема са достатъчни. 
По-малко от два ще е несериозно, а над пет – може би 
трябва да се раздели на две подтеми. 

• Всеки слайд трябва да има ясно разпознаваемо за-
главие. То може да е и въпрос, но в слайда трябва да 
има отговор на този въпрос. 

• Всеки слайд трябва да съдържа до 25-35 думи, освен 
ако не е цитат или илюстрация. С твърде много думи на 
аудиторията ще ù е трудно да вижда, а с много малко – 
ще отделите много време на мишката, за да сменяте 
слайдове. Имайте предвид, че напоследък тенденциите 
предполагат в слайдовете въобще да няма думи! 

• Отделните „булети“ (компютърни точки) трябва да 
са съдържателни фрази, а не просто дума, която може 
да значи всичко и нищо. Също не и цяло изречение. 
Например:
– „Фокус върху печеливши и растящи пазари“, вместо 
– „Фокус“ или „пазари“ или вместо



евелина христова

97– „Важно е да се фокусираме върху тези пазари, които 
са печеливши и имат тенденция да растат, вместо върху 
тези, които са губещи и намаляващи.“
– Ако изберете да имате думи в своя PowerPoint слайд – 
3 или 4 булета, 4 или 5 думи на булет. 
– Слайдовете трябва да имат смисъл и за някой, който 
не е бил на самата презентация!

• Използвайте снимки и образи. Добре е да прекъсвате 
текста с образи. Вярно е, че едно изображение струва 
хиляда думи. 

• Последният слайд трябва да съдържа информация 
за контакт: e-mail, пощенски адрес, уеб сайт, блог ... 

• Подсигурете хартиени копия на презентацията. 
Разпространете ги в началото или в края. Зависи дали 
искате да следят и записват или целите изненада. Също 
така – има ли сложни таблици и графики? Зависи и от 
залата – малка или голяма е, и т.н. 

Подготовка непосредствено преди презентацията: 
– Посетете тоалетната. Незадоволените физиологични 

нужди могат да Ви направят нервни, неспокойни, губе-
щи концентрация.

– Проверете външния си вид – възела на вратовръзката, 
състоянието на ризата, яката на сакото за мъжете. Гри-
ма, косата, дрехите, проверете за скъсан чорапогащник 
за жените. (Прочетете внимателно частта в книгата, 
написана от Кристина Савова, за да сте сигурни, че сте 
облечени подходящо и с уважение към хората, които ще 
Ви слушат!) 

– Излъскайте обувките си. Често в града те се запрашват, 
в някои сезони може и да се замърсят по-сериозно. 

– Проверете имате ли носни кърпички, ментово драже 
и вода под ръка. Понякога от притеснение човек губи 
гласа си, а в редки случаи – може да получи пристъп на 
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хрема или сълзене на очите. Добре е да разполагате с 
тези неща, за да го пресечете веднага. 

– Този съвет ще прозвучи несериозно, но обмислете да 
вземете таблетка мента, глог и валериана или да изпиете 
нещо меко успокоително, ако имате много силна сценич-
на треска и ако няма да навреди на възможността ви да 
преценявате трезво ситуацията. 

Травис Брадбъри предлага осем подхода, които помагат 
да се преодолеят комуникационните бариери и да се постигне 
по-добра комуникация10. 

1. Говорете с групи хора като с отделни индивиди 
Без значение дали става въпрос за малък екип или за съби-

ране на голяма група хора, трябва да създадете определено ниво 
на интимност във вашия комуникационен подход, което да кара 
всеки човек да се чувства така, сякаш говорите директно с него.

За да се случи това, добре е да се абстрахирате от раз-
мера на публиката и от всички неща, които ви разсейват, за да 
доставите съобщението си по същия начин, по който бихте го 
направили, ако говорите само с един човек. Трябва да покаже-
те искрена емоция и да излъчвате същите чувства, енергия и 
внимание, които са характерни за директното общуване между 
двама души.  

2. Говорете така, че хората да слушат
Големите комуникатори анализират внимателно своята 

аудитория, за да бъдат сигурни, че няма да изпратят съобщение, 
което тя не е готова да чуе. Да говорите така, че хората да ви 
слушат, означава, че можете да променяте и приспособявате 
съобщението си в движение, за да задържате интереса на ау-
диторията.

Не се поддавайте на изкушението да наложите своята 
гледна точка на всяка цена. Ако вашият начин на говорене води 
до въпроси от страна на публиката, може да сте сигурни, че сте 
на прав път.
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993. Слушайте така, че хората да говорят
Един от най-опасните капани за всеки човек е приемането 

на комуникацията като едностранен процес. от изключително 
значение е да дадете възможност на всеки човек, с когото го-
ворите, да сподели своите мисли. Ако забележите, че думата 
ви често е последната във вашите разговори, най-вероятно 
комуникативните ви умения имат нужда от още работа. 

Слушането не е само чуването на отделни думи. То включ-
ва обръщане на внимание на тон, скорост и сила на гласа. Какво 
се казва? Какво остава неизказано? Има ли скрити послания 
под повърхността на отделните изрази?

Когато някой говори с вас, спрете всичко, което правите, и 
слушайте внимателно, докато другият човек не спре да говори. 
Когато сте на среща, седнете близо до човека, за да можете да 
се съсредоточите в думите му. Подобни прости и лесни навици 
ще ви помогнат да се фокусирате върху настоящия момент и да 
разпознаете сигналите, които вашият събеседник ви изпраща.

4. Свържете се на емоционално ниво
„Хората ще забравят какво сте казали и направили, 

но никога няма да забравят как сте ги накарали да се по-
чувстват“11, казва американската писателка Мая Анджелоу.

Вашата комуникация би била непълна, ако хората не 
се свързват с нея на емоционално ниво. Постигането на емо-
ционална връзка е трудна задача за много лидери, тъй като те 
изпитват нуждата да играят определена роля, която се вписва 
в техните разбирания как трябва да изглежда един човек на 
управленска позиция. 

За да постигнете емоционална връзка с вашите служите-
ли, трябва да бъдете напълно открити и прозрачни. Покажете 
им това, което ви мотивира, нещата, от които се интересувате и 
какво ви кара да ставате от леглото всяка сутрин. С други думи, 
просто бъдете човек.

5. Научете се да четете езика на тялото
Вашият авторитет кара хората да не споделят това, което 

наистина си мислят. Без значение колко добра и близка е връзка-
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та ви с вашите подчинени, ако мислите, че те са толкова искрени 
и откровени с вас, колкото с техните колеги, значи живеете в 
илюзия. За да се справите с това предизвикателство, трябва да 
станете добри в разбирането на неизречените послания.

Най-голямото богатство на информация се крие в езика 
на тялото. Веднъж след като схванете мелодията на езика на 
тялото, съобщенията ще станат по-ясни и лесно разбираеми. 
отделяйте толкова внимание на нещата, които остават неизка-
зани, колкото и на тези, които се казват, за да забележите факти 
и мнения, които хората не са склонни да изразят пряко.

6. Предварително осъзнайте намеренията и целите си
Малко подготовка може да бъде от голяма помощ, за 

да кажете точно това, което искате и да постигнете желания 
ефект. Това не означава да разчитате на готова реч, а да развиете 
разбиране къде трябва да бъде фокусът и акцентът на вашата.

7. Забравете за жаргона
Светът на бизнеса е изпълнен с жаргони, метафори и тер-

мини, които в повечето случаи са безвредни, но понякога трудни 
за разбиране. Проблемът се появява, когато хората прекаляват с 
тяхната употреба. Бизнес терминологията отчуждава служители 
и клиенти. Ако сте мениджър, бъдете пестеливи с жаргона, ако 
искате да създадете здрава връзка  с вашите подчинени.

8. Практикувайте активно слушане
Активното слушане е проста техника, която кара събесед-

ниците да се чувстват чути. То показва уважение и е в основата 
на добрата комуникация. Тази практика включва няколко точки:

• Прекарвайте повече време в слушане, отколкото в го-
ворене.

• Не отговаряйте на въпрос с друг въпрос.
• Избягвайте да довършвате изреченията на другите 

хора.
• Обръщайте повече внимание на вашия събеседник, от-

колкото на себе си.
• Съсредоточете се върху това, което хората казват в 

момента, а не върху техните интереси.
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101• Преразкажете казаното от другия човек с ваши думи, 
за да сте сигурни, че сте го разбрали правилно. („Искаш 
да ми кажеш, че бюджетът има нужда от допълни-
телно преразглеждане, нали?“)

• Помислете за това, което ще кажете, след като събе-
седникът ви се изкаже, а не докато той или тя говори.

• Задавайте много въпроси.
• Никога не прекъсвайте!
• Не си правете записки, докато говорите с другия човек.
 
В обобщение може да се каже, че зад успешната презен-

тация стои подготовката. Това включва както необходимостта 
да сте подготвени по самата тема на презентацията, така и про-
учването на публиката, пред която ще говорите, средата (зала, 
местоположение, разположение) и подсигуряване на техниката 
и базови физически и физиологични въпроси. 

Бележки:

1. Христова, Евелина. Презентационни умения: нагласи на 
студентите от НБУ за необходимостта от обучение по темата. 
Годишник 2018, Департамент Масови комуникации, НБУ, стр. 
111-126, ISSN 1310-8670 
2. Nekriach, T. and Dovganchyna, R. Make your way to public 
speaking, vinnytsia, Nova Kniha, 2015
3. https://sdalanguagelearning.fandom.com/wiki/HOW_TO_
MAKE_A_GOOD_SPEECH, 6.11.2019 
4. Игра на думи на английски език – Белия дом (White House) 
и замазване „Бяло измиване“ (whitewash)
5. Ralph, Paul. universities should ban PowerPoint – It makes 
students stupid and professors boring, https://www.businessinsider.
com/universities-should-ban-powerpoint-it-makes-students-stupid-
and-professors-boring-2015-6?utm_content=buffer581e9&utm_
medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buf-
fer-ti, 20.11. 2019 
6. Simons, T. (2005). Does PowerPoint make you stupid? Presen-
tations, 18 (3), http://g;lobal.factiva.com/, 6.10.2018



102

някои насоки за успешно презентиране

7. E Tufte. Power Point is Evil. Wired Magazine, September, 2003
http://www.mjota.org/images/Wired_11.09__PowerPoint_Is_...
pdf, 19.09. 2018 
8. E Tufte. Power Point is Evil. Wired Magazine, September, 2003
http://www.mjota.org/images/Wired_11.09__PowerPoint_Is_...pdf, 
19.09.2018, стр. 1 
9. Cio Sissy. Jeff Bezos and Dwight Schrute Both Hate PowerPoint, 
https://observer.com/2018/04/why-jeff-bezos-doesnt-allow-
powerpoint-at-amazon-meetings/, 21.11. 2019
10. Bradberry, Travis. 8 Secrets of Great Communicators. https://
www.inc.com/travis-bradberry/8-secrets-of-great-communicators.
html, 19.11. 2019
11. Bradberry, Travis and Greaves, Jean. leadership 2.0, Talent 
Smart, San Diego, 2012, p. 72, https://goo.gl/mq7yvh, 19.11. 2019



тодор панайотов

103ВЕСТНИКАРСКАТА ФИРМА  
АКцИоНЕРНо ДРУЖЕСТВо „РАДИКАл“

Гл. ас. д-р Тодор Г. Панайотов

Резюме: В студията се изследва началото, развитието и 
краят на акционерно дружество „Радикал“, което е създадено 
през 1914 г. и е обявено в ликвидация през 1939 г. Заради Вто-
рата световна война (1939-1945) и последвалите кардинални 
промени в България окончателното ликвидиране на дружество-
то се извършва чак през 1953 г. Досега цялостното развитие на 
акционерно дружество „Радикал“ не е било обект на самостоя-
телно изследване в научната книжнина по журналистика. Затова 
целта на това проучване е да проследи и оцени дейността на тази 
акционерна вестникарска фирма. В изследването се използва 
проблемно-хронологическия подход и анализ на съдържанието 
(контент анализ). Проучването се базира върху невключени в 
научно обращение архивни източници, материали от периодич-
ния печат, справочна и научна литература. В студията се стига 
до генералния извод, че акционерно дружество „Радикал“ е 
добър пример за успешен бизнес модел на партийна вестни-
карска фирма и затова оставя значителна следа в развитието на 
вестникарската индустрия в царство България.

Ключови думи: акционерно дружество „Радикал“, вест-
никарска фирма, Радикалдемократическа (Радикална) партия, 
партийни вестници и списания, акционери.

https://doi.org/10.33919/ydmc.19.1.7
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„RADIKAl“ NEWSPAPER PuBlISHING 
COMPANy

 Assist. Prof. Todor G. Panayotov, PhD 
email: tpanayotov@nbu.bg 

Summary: The study examines the newspaper company 
„Radikal“, which is founded in 1914 and declares bankruptcy in 
1939 in the wake of WWII and the major transitions in Bulgaria 
during that time. The company’s final end comes in 1953. There are 
no studies in the journalistic literature that examine „Radikal“ in 
detail, so this study aims to fill this gap by tracing and evaluating the 
company’s activities. The study uses a chronological approach and 
content analysis and is based on archival sources that have not been 
previously used in the scientific literature, as well as on newspaper 
sources and other references from the journalistic and historic 
literature. The study concludes that „Radikal“ presents a good 
example of a successful party-associated newspaper publishing 
company, which is why it left a significant mark on the newspaper 
industry in the history of the Bulgarian Kingdom.

Keywords: „Radikal“ company, newspaper company, Rad-
ical-democratic (Radical) party, party newspapers and magazines, 
shareholders

Увод
В края на XIX и началото на XX век са създадени и 

функционират десет политически партии в България. Това са: 
Народнолиберална партия, либерална партия, Народна партия, 
Прогресивнолиберална партия, Демократическа партия, Ради-
калдемократическа партия, Младолиберална партия, Български 
земеделски народен съюз, Българска работническа социалде-
мократическа партия (тесни социалисти) и Българска работ-
ническа социалдемократическа партия (широки социалисти).1

Всяка партия има поне по един периодичен печатен орган. 
Това са вестниците „Свобода“ и „Нов век“ на Народнолиберал-
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105ната партия, вестник „Народни права“ на либералната партия, 
вестник „Мир“ на Народната партия, вестник „България“ на 
Прогресивнолибералната партия, вестниците „Знаме“ и „Пряпо-
рец“ на Демократическата партия, списание „Демократически 
преглед“ и вестниците „Демократ“ и „Радикал“ на Радикалде-
мократическата партия, вестник „Свободно слово“ на Младо-
либералната партия, вестник „Земеделско знаме“ и списание 
„Земеделска мисъл“ на Българския земеделски народен съюз, 
вестник „Работнически вестник“ и списание „Ново време“ 
на Българската работническа социалдемократическа партия 
(тесни социалисти) и вестниците „Работническа борба“, „Ра-
ботническа България“ и „Народ“ на Българската работническа 
социалдемократическа партия (широки социалисти).2

Партийните вестници и списания популяризират идеите 
и защитават политиката провеждана от партията, чиито орган 
са. Финансирането на партийните издания е осигурявано от 
партиите. Някои от политическите партии обаче създават спе-
циални вестникарски фирми, които да подпомагат пропаганд-
ната дейност на партията, както и да издържат, отпечатват и 
разпространяват техните партийни издания.3

Една от тези фирми е акционерно дружество „Радикал“, 
което е свързано с партията на българските радикали. Партията 
е създадена през 1906 г. под името Радикалдемократическа, a от 
1926 г. се нарича Радикална партия и просъществува до 1949 г., 
когато се влива в отечествения фронт.4

Досега цялостното развитие на акционерно дружество 
„Радикал“ не е било обект на самостоятелно изследване в на-
учната книжнина по журналистика. Затова целта на това про-
учване е да проследи и оцени дългогодишната дейност на тази 
вестникарска акционерна фирма. В изследването се използва 
проблемно-хронологическия подход и анализ на съдържанието 
(контент анализ). Проучването се базира върху невключени 
в научно обращение архивни източници от Държавен архив 
(ДА) – София, материали от периодичния печат, справочна 
литература и на достиженията на научната книжнина.
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Основаване
На 25 март 1914 г. в София се провежда подписка за акци-

ите на Акционерно дружество (АД) „Радикал“. В нея участват 
осемнадесет физически лица, които подписват 200 акции на 
обща стойност 10 хиляди лева. Шестима акционери притежават 
по 20 акции, седем имат по 10, а останалите петима акционери 
притежават общо 10 акции, като трима от тях подписват само по 
1, един 2 и един 5 акции. Сред акционерите с най-много акции 
по 20 или по 10 подписват почти всички най-известни имена в 
Радикалдемократическата партия. Това са двамата основатели 
на дружеството Тодор Г. Влайков и Никола Беловеждов, и ак-
ционерите Венелин Ганев, Петко Стоянов, д-р Стефан Киров, 
д-р Йосиф Фаденхехт, Найчо цанов, Стоян Костурков, Георги 
Дерманчев и Никола Найденов.5

Капиталът на дружество „Радикал“ е 150 хиляди златни 
лева, разделен е на три хиляди акции, стойността на всяка една 
от които е 50 златни лева. В основния дружествен капитал осно-
вателите внасят една сграда в строеж, заедно с мястото от 315 
квадратни метра. Този имот се намира в центъра на София на 
ъгъла на улиците „Витошка“ и „Кърниградска“. Той е оценен 
на 56 хиляди лева и срещу него основателите получават 2800 
акции, равняващи се на 140 хиляди златни лева. Дружество 
„Радикал“ се основава за срок от 50 години и има следните цели:

„а) Да се построи и използва едно здание в София, което 
да служи за нуждите на Радикално-Демократическата партия и

б) да уреди и да експлоатира една печатница, в която 
покрай другото ще се печатат и изданията на същата партия.“6

На 9 април 1914 г в клуба на Радикалдемократическата 
партия в София, основателите и акционерите подписали ак-
ции на АД „Радикал“ се събират на Учредително събрание. 
За председател на събранието е избран Тодор Г. Влайков, а за 
секретар Венелин Ганев. Съгласно член 162 на Търговския закон 
участниците констатират, че събранието е законно и че за всяка 
подписана акция от стойността ù са внесени 30% в пари или 
40% в натура. Те единодушно одобряват Устава на дружеството 
и направените разходи от основателите и избират членовете 
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УС влизат Тодор Г. Влайков, Никола Беловеждов и д-р Йосиф 
Фаденхехт. В ПС за редовни членове са избрани Иван Начев, 
Петър Тодоров и Апостол Апостолов, а за запасни членове Иван 
Славов и Коста Бранков.7

Според член 8 на Устава на АД „Радикал“ от чистия до-
ход на дружеството се отделят 10% за Резервен фонд и 10% за 
подпомагане на партийния вестник и агитационна дейност, а 
останалата част всяка година се разпределя между акционери-
те, като дивидент. Дружеството може да увеличава основния 
капитал чрез издаване на нови акции. общото събрание (оС) на 
акционерите определя начина и условията за издаване на нови 
акции, но съобразени с член 9 на Устава, който гарантира на 
старите акционери преимущество при пласирането на новите 
акции „съразмерно с количеството на старите притежавани от 
тях акции“.8

Дружествените работи се управляват и контролират от оС, 
УС и ПС. общите събрания на АД „Радикал“ са редовни или 
извънредни. Редовните събрания се свикват всяка година, като 
мястото и датата за всяко събрание се определят предварително 
от УС. Извънредните събрания се свикват при нужда от УС 
или по писмено предложение на акционери, представляващи 
най-малко 20% от основния капитал. Събранията се свикват 
чрез покани публикувани в партийния вестник най-малко три 
пъти и 10 дни по-рано от датата на събитието. Събранията са 
законни, ако в тях участват акционери, представляващи повече 
от половината от основния капитал. Ако свиканото събрание 
няма достатъчно състав за вземане на решения, то се отлага 
за следващия ден, когато оС се счита за законно, колкото и 
акционери да са се явили. Право на гласуване имат само тези 
акционери, които притежават най-малко 5 акции. Независимо 
от притежаваните акции обаче никой акционер няма право на 
повече от 50 гласа. Решенията в събранията се взимат с обик-
новено мнозинство, а акционерите могат да се представляват 
и чрез пълномощници.9
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За срок от три години оС избира трима членове на УС, 
които избират помежду си председателя на АД „Радикал“. Чле-
новете на УС вземат решенията си с обикновено мнозинство и 
поне двама от тях трябва да подписват документите на друже-
ството. Те може да делегират правата си на назначени от тях 
пълномощници или чиновници. Дружеството се представлява 
от УС или от назначените пълномощници или чиновници. Всяка 
година оС на акционерите избира тримата членове на ПС и 
техните двама заместници. Последните заместват онези членове 
от ПС, които не могат да участват в заседанията. Членовете на 
ПС избират един от тях за председател, който ги свиква на за-
седание. Проверителите решават всички въпроси от тяхна ком-
петентност с обикновено мнозинство. ПС контролира и следи 
хода на дружествените работи, проверява равносметката на УС 
и я подлага на одобрение от оС. Членовете на ПС са длъжни 
най-малко два пъти в годината да преглеждат дружествените 
дела и сметки. Съставянето на дружествените равносметки ще 
става съгласно Търговския закон и ще се одобряват ежегодно от 
оС. Дружествените решения, подлежащи на обнародване, съ-
гласно Търговския закон, се обнародват в партийния вестник.10

В последната глава на Устава на АД „Радикал“ е описан 
начинът, по който ще става прекратяването и ликвидацията на 
дружеството, както и подялбата на неговите активи. С реше-
ние на оС дружеството може да прекрати предсрочно своята 
дейност и участниците в събранието избират ликвидаторите 
на фирмата. След като се извадят всички дружествени дългове, 
имуществото на прекратеното дружество се разпределя между 
акционерите, съразмерно техните акции.11

Уставът и Протокола от Учредителното събрание са по-
дписани от основателите и всички акционери на АД „Радикал“. 
Те са основните документи, които членовете на УС депозират в 
Софийския окръжен съд за вписване на новосъздадената вест-
никарска фирма. Решението е взето учудващо експедитивно, 
защото времето от Учредителното събрание до узаконяването 
на новата фирма чрез Държавен вестник е само 17 дни. Прото-
колното определение на съда е от 17 април 1914 г., а в Държавен 
вестник на 26 април е публикувано обявление на този съд под 
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ския дружествен регистър при Софийския окръжен съд под 
№ 122 том 8 от 1914 г. е регистрирана фирмата АД „Радикал“ 
със седалище в София.13

Първият етап от развитието на АД „Радикал“ (1914-
1924)
Първите години от дейността на АД „Радикал“ съвпадат 

с годините на Първата световна война (1914-1918). Участието 
на България във войната нарушава нормалното развитие на 
стопанския живот в страната. Разбира се, засегнат е и вестни-
карският бизнес, защото голяма част от хората, които списват, 
отпечатват и разпространяват българската преса са мобилизира-
ни и изпратени на фронта. Това довежда до спирането на близо 
200 периодични издания, което е 75% от българските вестници 
и списания.14 Сред тях обаче не е органът на Радикалдемокра-
тическата партия вестник „Радикал“. 

Войната сериозно разстройва функционирането на поли-
тическата партия на българските радикали. Ето какво пише из-
следователят на тази партия Христо Стефанов: „Мобилизацията 
и влизането на България във войната на страната на централни-
те сили напълно отчайват водителите на партията на радикали-
те. Военните действия оказват парализиращо влияние не само 
върху нейната способност за съпротива, но спират всяка нейна 
работа и организационно политически живот. […] Престава да 
излиза радикалското теоретическо списание „Демократически 
преглед“. Пак поради военното положение Висшият партиен 
съвет не може да се събира на сесии, а Изпълнителният комитет, 
останал с двама-трима членове, почти не поддържа връзка с 
организациите. Не се издават никакви окръжни и разпоредби. 
Никакви публични разяснения не се дават по развиващите се 
събития и отношението на Радикалдемократическата партия 
към тях. Но партията на радикалите и не търси начини да пре-
одолее всичко това, тя просто се примирява със създадените от 
войната условия.“15
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Животът на партията се проявява само чрез вялата дейност 
на парламентарната група в Народното събрание и излизането, 
макар и с трудности, на партийния вестник „Радикал“. Заради 
военната цензура и състоянието на партията изданието е за-
губило предишния си остър тон и разобличителни материали 
спрямо правителствената политика.16 В условията на стопански 
ограничения в страната и всеобща парализа в партията на ра-
дикалите, е учудващо, че АД „Радикал“ се развива нормално и 
без сътресения. Хората, които оглавяват партийното предпри-
ятие, успяват да го изведат на минимална печалба и да изгра-
дят окончателно дружественото здание. Съгласно Търговския 
закон и Устава на фирмата ръководството на дружеството ре-
довно провежда общите годишни събрания в салона на новото 
дружествено здание. Там акционерите обсъждат и одобряват 
отчетите на УС и ПС, освобождават от отговорност техните 
членове и избират нови членове на двата съвета.

Първото общо годишно събрание на АД „Радикал“ се 
провежда на 7 юни 1915 г. от неговия протокол става ясно, че 
членовете на УС и някои акционери са изтеглили заеми от Бъл-
гарска народна банка и Балканска банка на обща стойност от 69 
хиляди лева. Тази сума е използвана за сметките на дружеството 
и затова тя ще се изплаща от касата на фирмата. Акционерите 
взимат решение печалбата от първата година в размер на почти 
1265 лева да отиде за покриване на учредителните разноски. 
Те избират и ново ръководство, след като неочаквано двамата 
основатели на дружеството Тодор Г. Влайков и Никола Беловеж-
дов подават оставки. В новия УС са избрани Никола Найденов, 
Петър Тодоров и д-р Йосиф Фаденхехт. За контрольори в ПС 
са избрани Апостол Апостолов, Иван Начев и Илия Георгов, а 
за запасни членове Петър Бояджиев и леон Коен.17

Второто и третото оС на АД „Радикал“ се провеждат на 
8 октомври 1916 г. и на 17 февруари 1918 г. Те се ръководят от 
председателите на УС Петър Тодоров и Апостол Апостолов. от 
протоколите на тези събрания прави впечатление подмяната на 
членовете на двата ръководни съвета на дружеството. Това не 
пречи обаче то да се развива успешно и да реализира печалба 
въпреки неблагоприятните условия, създадени от войната. Ак-
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е почти 1199 лева, отново да отиде за покриване на учредител-
ните разноски, а от печалбата от трета отчетна година 10% се 
отделят за подпомагане на партийния вестник.18 През 1918 г. 
акционерите гласуват за повишаване капитала на дружеството 
от 150 хиляди на 450 хиляди лева.

В един сравнително кратък период от време, но с огромни 
последици за развитието на страната, Радикалдемократическата 
партия участва в централната изпълнителна власт. Този период 
обхваща времето от последните месеци на Първата световна 
война до подписването на Ньойския договор, с който се узако-
нява поражението на България във войната. Така радикалите 
поемат отговорности във властта във време на политическа и 
икономическа нестабилност и остро политическо противопос-
тавяне. от юни 1918 г. до октомври 1919 г. партията влиза в цели 
четири правителства. Те са коалиционни и в тях радикалите 
имат второстепенна роля, защото никога не са водещата партия 
и разполагат само с един или два министерски поста. В тези 
четири Министерски съвета неизменно министър на народното 
просвещение е Стоян Костурков, а в две от тези правителства 
партията оглавява и Министерството на правосъдието чрез 
професорите Йосиф Фаденхехт и Венелин Ганев.19 Заради 
министерските си ангажименти тези акционери учредители 
на АД „Радикал“ не се занимават активно с делата на фирмата.

След повишаване капитала на дружеството в неговата 
дейност се включват над 50 нови акционери. Някои от тях 
разполагат със значителен брой акции и съответно влияние 
при вземане на решенията. Сред тях се открояват Д. Палавеев 
с 200 акции, който влиза в УС, и притежаващите по 100 акции 
К. Иванов, Д. Кършев и Ив. Сивов.20 На 26 януари 1919 г се 
провежда редовното годишно оС на дружеството, в което взе-
мат участие 72 акционери. Те провеждат бурни дебати заради 
пропуски и нередности в работата на печатницата, ниските 
приходи, задлъжнялостта на партийния вестник и как да се раз-
вива дружеството в условията на следвоенна криза в страната.21
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В крайна сметка участниците в събранието решават да 
променят Устава и капитала на фирмата.22 В член 1 е записана 
нова трета цел на дружеството, че то ще се занимава с всякакъв 
вид книжна търговия и издателство, за която цел може да отвори 
собствена книжарница. За подпомагане на партийния вестник 
вече ще се отделят от 10% до 20% от чистата печалба, а члено-
вете на УС нарастват на пет души, които избират помежду си 
председател и секретар. Членовете на ПС са задължени вече да 
проверяват най-малко четири пъти през годината дружествените 
дела и сметки. За участието във всяко заседание ще се изпла-
ща възнаграждение на членовете на двата съвета. Капиталът 
на дружеството нараства на 1 милион лева, разпределен на 10 
хиляди акции от по 100 лева едната. Съгласно променения член 
14 на Устава всеки акционер има право на гласуване с по един 
глас на акция, но никой акционер, колкото акции да притежава, 
няма право от повече на 50 гласа. от акционерите учредители 
на преден план излиза Петко Стоянов, който е избран в УС и до 
1925 г. е председател на съвета. Той завършва право в Санкт Пе-
тербург, специализира финансови и стопански науки в Мюнхен, 
дълги години е професор по финанси в Софийския университет, 
дописен и редовен член на БАН, заместник ректор и професор 
в Свободния университет за политически и стопански науки 
(днес УНСС).23

Тези големи промени и работата на новите хора в УС 
скоро довеждат до положителни резултати в развитието на АД 
„Радикал“. още на следващото оС, проведено на 8 февруари 
1920 г., това е отчетено от присъствалите 52 акционери. В раз-
искванията те хвалят работата на УС и не крият задоволството 
си от резултатите на дружеството. В отговор председателя проф. 
Петко Стоянов заявява: „Благодаря от името на досегашния 
УС за безпристрастната оценка що давате на усилията му през 
годината. Ние ликвидирахме със старото: дълговете и начина 
на стопанисване. Даваме 10% дивидент. Дружеството е вече 
една солидна организация и е мощен лост за подкрепяне всяка 
радикалска пропаганда. […] Подобрението на в. „Радикал“ е 
най-голямата ни и повседневна грижа. Има вече подобрения, 
но задачата ни ще бъде улеснена след като се получат хартията 
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гласуват за всяко заседание на членовете на УС и ПС да се 
изплатят по 30 лева. В началото на 1920 г. в партийния орган 
вестник „Радикал“ са публикувани Поканата за събранието 
и информация за финансовото положение на фирмата.25 от 
публикацията е видно, че балансът на дружеството е над 555 
хиляди лева. Сред активите с най-голяма стойност от почти 300 
хиляди лева са имотите на дружеството, а печалбата за 1919 г. е 
почти 102 хиляди лева. от ведомостта за загубите и печалбите 
на дружеството ясно личи, че печалбата се формира главно от 
работата на печатницата и от наемите, събрани за отдаване на 
дружествените помещения.

В следващите години възходящо развитие на АД „Ради-
кал“ се забавя и печалбата спада. Това се дължи на голямата 
инфлация в страната и обезценяването на лева, което води до 
криза в производството. Последиците за вестникарската фирма 
на радикалите са следните: поради повишаване над десет пъти 
на цената на закупуваните печатарски материали, спад на броя 
и тиражите на отпечатаните печатни издания в дружествената 
печатница, повишаване в пъти разходите за заплати на персона-
ла и режийните разходи. В тази тежка финансово-икономическа 
ситуация членовете на УС начело с председателя проф. Петко 
Стоянов правят нужното, за да работи нормално дружеството. 
Те продават една силно амортизирана английска печатарска ма-
шина, намаляват работниците от 30 на 21 и увеличават тиражите 
на частните поръчки с над 73 хиляди екземпляра. Вестник „Ра-
дикал“ се отпечатва само до размера на предплатените абонати 
и така губещите партийни поръчки се свиват с близо 1 милион 
копия.26 През 1920 г. ръководството на фирмата изтегля от дру-
жество „Балкан“ ипотечен заем от 240 хиляди лева. от Виена 
с 200 хиляди лева от този заем са закупени хартия, печатарски 
материали и три печатарски машини, пригодени да отпечатват 
издания в три различни формата.27 Решенията на УС се оказват 
сполучливи и на 31 декември 1920 г. предприятието на радика-
лите приключва с печалба от 5564 лева, а на 31 декември 1921 г. 
печалбата вече е 34730 лева.28
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На 20 февруари 1921 г. и 5 март 1922 г. се провеждат оС на 
АД „Радикал“. На тях акционерите одобряват отчетите на УС и 
докладите на ПС. Те гласуват да се изплати на работниците по 
половин допълнителна заплата и допълнително възнаграждение 
на управителя на дружеството, по 8% дивидент на акция, а за 
всяко заседание на членовете на УС и ПС да се изплати по 30 
лева на лице.29 Веднага след пускането в експлоатация на новите 
печатарски машини партийният орган вестник „Радикал“ се 
отпечатва в по-големи размери. Така всеки работен ден вест-
никът излиза вече във формат А2 със седем колони на страница 
и възможност за публикуване на повече рекламни материали.

През 1923 г. в България се случват няколко знакови съби-
тия, които променят развитието на страната, Радикалдемокра-
тическата партия и АД „Радикал“. На 9 юни 1923 г. е извършен 
държавен преврат и е свалено правителството на БЗНС, а 
радикалът Петър Тодоров става финансов министър в новото 
правителство. В края на месец юни умира водача на радикалите 
Найчо цанов, а превратаджиите настояват за обединение на 
политическите сили, които ги подкрепят. На 10 август 1923 г. 
е образувана нова партия под името Демократически сговор и 
макар и под условие в нея влиза и Радикалдемократическата 
партия. През септември 1923 г. правителството разгромява въс-
танието на комунистите, обявява военно положение в цялата 
страна и печели проведените на 18 ноември парламентарни 
избори.30

АД „Радикал“ и партията на българските радикали 
(1924-1934)
Тези бурни събития водят до разцепление в Радикалдемо-

кратическата партия. Част от ръководните дейци на партията 
начело с Тодор Г. Влайков си присвоява функциите на ръково-
ден център и пренебрегвайки Устава на партията я включва в 
Демократическия сговор. В ръководството новата политическа 
организация, състоящо се от 26 души, влизат 7 радикали. Това 
са: Тодор Г. Влайков, Петко Стоянов, Йосиф Фаденхехт, Петър 
Тодоров, Никола Найденов, Илия Георгов и Иван Харизанов. 
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сговор е секретаря на Радикалдемократическата партия Стоян 
Костурков. Той и по-голяма част от членовете на партията не 
примат подписания от Тодор Г. Влайков и съмишлениците му 
протокол за сливане на партията с Демократическия сговор. В 
крайна сметка и двете страни се съгласяват бъдещето на партия-
та да се реши на конгреса на Радикалдемократическата партия.31

Конгресът се открива на 24 февруари 1924 г. и от неговата 
работа става ясно, че има не две, а три течения в радикалските 
среди. освен за и против сливането с Демократическия сговор 
има и трето средно течение, което се обявява за запазване на 
идейното и партийно единство. Точно то се налага и това личи 
от приетата резолюция и избраните от делегатите на конгреса 
ръководни органи. Скоро убеждението, че вътрешно партийната 
криза е преодоляна се оказва пълна заблуда. окончателното 
разцепление започва от ръководството на партията и парламен-
тарната група, когато около 20 водещи партийни функционери 
и депутати начело с Тодор Г. Влайков, Йосиф Фаденхехт, Петър 
Тодоров и Никола Найденов заявяват, че се присъединяват към 
Демократическия сговор. В следващите месеци върви процес на 
самоопределяне в радикалските среди и окончателно отделяне 
на последователите на Влайков. Това отслабва партията, но тя 
запазва своята самостоятелност и открито преминава в опозиция 
на правителството на Демократическия сговор.32

През 1924 г. разцеплението сред водещите радикалски 
дейци, които са и водещи акционери в АД „Радикал“, ясно 
проличава в публикациите на партийния орган вестник „Ради-
кал“ и от дейността на партийното вестникарско предприятие 
АД „Радикал“. На 22 юни 1924 г. се провежда изключително 
бурно оС на дружеството, което е открито от председателя на 
УС проф. Петко Стоянов. още в началото на събранието става 
ясно, че акционерите са разделени на три групи относно раз-
витието на фирмата и дейността на членовете на УС. Първата 
група иска оставката на целия УС и търсене на отговорност 
за неправомерни действия при пласирането на новите акции. 
Втората група защитава и оправдава решенията на ръковод-
ството на дружеството и изтъква, че дълговете на партията към 
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дружеството го тласкат към фалит. Третата група акционери 
призовават към примирение и единство, но те са твърде малко 
и някои от тях разочаровани напускат събранието. За да се раз-
бере същността на полемиката и основните аргументи на двете 
противостоящи се групи акционери, ще приведа кратки цитати 
от изказванията на по двама акционери от всяка от тези групи. 
Това са Георги Стоименов и Петър Бояджиев, които атакуват 
ръководството на дружеството и защитниците на УС Никола 
Сребърников и Никола Найденов.

Георги Стоименов: „Новите акции на брой 976 вместо да 
се дават по 10 нови на старите акционери, всички са продадени 
неправилно на 5 души преминали в Демократическия сговор.“33

Петър Бояджиев: „Дружество „Радикал“ не е дало никак-
ви печалби. Също и новите около 1000 акции се продадоха на 
хора чужди на Радикалната партия и с това се заплаши нейното 
съществуване. […] Затова правя предложение УС да бъде по-
рицан, бламиран и вместо да избираме двама членове вместо 
излезлите от УС, да изберем цял нов УС.“34

Никола Сребърников: Въпреки многогодишните предла-
гания, акциите не се дириха. […] Трябва да се иска сметка за 
задълженията на Радикалната партия към Дружеството, което 
възлиза на около 230 000 лева. Радикалите ще изядат друже-
ството.“35

Никола Найденов: „Няма основание за бламиране на 
УС. УС има право да пласира тия акции, както той намери за 
добре.“36

В крайна сметка мнозинството от акционерите подкрепят 
действията на членовете на УС. Затова те гласуват за освобож-
даване от отговорност на ръководството на дружеството през 
отчетната 1923 г. Прието е обаче и предложението на Петър 
Бояджиев, с което се бламира и уволнява целия състав на УС 
на дружество „Радикал“. Избран е нов УС в състав: Стойко 
Христов, Стоян Костурков, леон Коен, Симеон Петков и Пе-
тър Бояджиев. Избран е и нов ПС с редовни членове Георги 
Шивачев, Емануил Димитров, Никола Янев и запасни членове 
Димитър Търкаланов и Владимир Арнаудов. Защитниците на 
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до Софийския окръжен съд на 14 юли 1924 г. Жалбата е от 
акционерите Йосиф Фаденхехт, Никола Найденов и Никола 
Сребърников. През октомври 1924 г. съдиите решават да не се 
впише в регистъра смяната в ръководството на АД „Радикал“. 
Недоволни от това решение са новоизбраните ръководители 
на фирмата и те го обжалват. Съдебната битка се проточва във 
времето и до окончателното съдебно решение остава да действа 
стария УС.37

Затова старото ръководство провежда на 5 юли1925 г. 
редовното годишно оС на акционерите. В отчетния доклад 
председателят проф. Петко Стоянов изтъква, че поради съдеб-
ните битки стария УС не е работил добре, но въпреки това е 
реализирана печалба.38 На 16 септември 1925 г. Софийският 
апелативен съд излиза с определение, от което става ясно, че 
избраните от оС на 22 юни 1924 г. членове на ПС са правилно 
и законно избрани. Този съд обаче оставя в сила останалата 
част от решението на Софийския окръжен съд от октомври 
1924 г., което означава, че промяната в УС е отхвърлена окон-
чателно.39 Това е първата съдебна битка между акционерите от 
двете противостоящи си групи, които се формират след разце-
плението в Радикалдемократическата партия през 1924 г. И в 
следващите години обаче между тях предстоят нови съдебни 
битки, които допълнително затормозяват нормалното развитие 
на АД „Радикал“.

През март 1925 г. се провежда конгрес на Радикалдемокра-
тическата партия. от отчетния доклад става ясно, че членовете 
на партията са около 35 хиляди. След разцеплението броят на 
партийните членове намалява с около 1300 души, които се вли-
ват в Демократическия сговор. Те не са много, но партията се 
лишава от знакови ръководни дейци, които са и водещи акцио-
нери в АД „Радикал“. Точно година по-късно, през март 1926 г., 
се провежда следващият конгрес на партията. Ръководството 
отчита, че след разцеплението вътрешнопартийната криза вече е 
преодоляна, възстановено е идейното единство и затова говори 
и фактът, че членовете на партията са се увеличили на почти 38 
хиляди души. окончателното консолидиране на партията става 
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и чрез уставна промяна на нейното име и организацията вече 
се нарича Радикална партия.40

от документите на АД „Радикал“ става ясно, че от 1926 г. 
участниците в оС и ръководството на дружеството са вече 
главно акционери, които остават в партията на българските ра-
дикали. В следващите години несменяем председател на УС на 
фирмата става Петър Бояджиев. Под негово ръководство на 11 
април 1926 г. се провежда оС, в което участват едва 17 акционе-
ри с 205 акции. Явно след трусовете в партията от този най-висш 
форум на дружеството се вълнуват все по-малко акционери. Без 
дебати са гласувани и приети докладите и предложенията на 
ръководството. от ведомостта за загубите и печалбите е видно, 
че чистата печалба към 31 декември 1925 г. е 28509 лева. Тя се 
разпределя по следния начин: 10% за резервния фонд, 20% за 
агитационния фонд на партията, в това число и за подпомагане 
на партийния орган вестник „Радикал“. останалите 19956 лева 
се внасят във фонд дивидент и не се раздава дивидент за всяка 
акция на акционерите.41

През следващата отчетна година печалбата на АД „Ра-
дикал“ обаче се увеличава над три пъти и достига 90772 лева. 
След като през 1923, 1924 и 1925 г. не се изплащат дивиденти 
на акционерите, сега от тази печалба през 1926 г. се изплащат 
60 хиляди лева, което означава по 6% дивидент на акция. ос-
татъка от над 30 хиляди лева от чистата печалба постъпва в 
трите фонда на дружеството. основните разходи на фирмата 
са за заплати, отопление, осветление, ремонти, канцеларски 
материали и около 120 хиляди лева са отделени за погасяване 
на заеми, застраховки, данъци и несъбираеми вземания на дру-
жеството. Ведомостта за загубите и печалбите АД „Радикал“ 
към 31 декември 1926 г. е публикувана във вестник „Радикал“, 
в брой 98, 102 и 105 от 4, 10 и 13 май 1927 г. Тя предизвиква 
голям интерес сред акционерите и този интерес е оправдан, за-
щото само за една година промяната в доходите на дружеството 
е наистина значима. 

Тези финансови успехи се дължат на новия начин на 
стопанисване на печатницата. Ръководителите на дружеството 
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чатница за 180 хиляди лева годишно. освен това наемателят 
се задължава да се грижи за печатарския инвентар и отпечатва 
партийните издания. За този изгоден договор подробно доклад-
ват председателите на УС и ПС по време на оС проведено на 
26 юни 1927 г. В неговата работа участват рекорден брой ак-
ционери. В началото на събранието присъстват 101 акционери 
представляващи 4755 акции, които одобряват отчетите, баланса, 
равносметката и освобождават от отговорност членовете на УС 
и ПС. Преди избора на нови членове на ръководството е дадена 
почивка. След нея става ясно, че още 35 акционери искат да 
присъстват и гласуват. Те са допуснати, но част от тях настояват 
за прегласуване на всички точки. След дълги разисквания това 
искане е отхвърлено и се пристъпва към избора на нови членове 
за УС и ПС. В тях гласуват 136 акционери, които разполагат с 
6522 гласа. За нови членове на УС са избрани д-р Йосиф Фа-
денхехт с 6422 гласа и Стоян Костурков с 4262 гласа.42

Две седмици по късно обаче акционерите Живко Томов, 
Станко Христов, Георги Живков и Илия Христов подават заяв-
ление до Софийския окръжен съд, с което обжалват решенията 
на оС от 26 юни 1927 г. Техният основен мотив е, че не са били 
допуснати до участие в събранието, въпреки че са били там и 
едва след протести са допуснати да гласуват само за новите 
членове на УС и ПС. На 30 юли 1927 г. УС на АД „Радикал“ 
подава възражение до Софийския окръжен съд, в което се 
изтъква, че всички оплаквания на гореспоменатите четирима 
акционери са фактически неверни, не отговарят на Устава и 
Търговския закон и молят съда да ги остави без последствие. 
Съдът излиза с определение през септември 1927 г. от него ста-
ва ясно, че оставя без разглеждане заявлението на четиримата 
недоволни акционери от решенията на оС. Така приключва 
втората съдебна битка между акционерите, присъединили се 
към Демократическия сговор и тези, които остават в партията 
на българските радикали.43

Третата съдебна битка между тези две групи акционери на 
АД „Радикал“ е през следващата година и е по повод решенията 
взети на оС, проведено на 13 май 1928 г. Тогава акционерите 
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решават да създадат нов фонд за погасяване на несъбираеми 
вземания, който се формира от чистата печалба и от фонд диви-
дент в размер на 88 497 лева. Тази сума трябва да се употреби 
за погасяване на дълга на партията към дружеството, който към 
края на 1927 г. възлиза на над 646 хиляди лева. Затова не се 
раздава дивидент на акционерите за отчетната 1927 г. По повод 
на това решение, в качеството си на акционер на дружество 
„Радикал“, жалба до Софийския окръжен съд подава адвокат 
Никола Сребърников. В нея той описва, че не е съгласен да 
се извърши опрощаване на дълговете на Радикалната партия 
и да се посяга на фондовете със специално предназначение. 
На 28 януари 1929 г. Софийския окръжен съд отменя това ре-
шение на оС на дружеството. Следва обжалване от страна на 
ръководството на фирмата. Съдебната сага приключва на 17 
октомври 1929 г. с решение на Софийския апелативен съд. С 
него се потвърждава решението на Софийския окръжен съд да 
не се опрощават дълговете на Радикалната партия за сметка на 
чистата печалба и дивидентите на акционерите.44

Ръководството на АД „Радикал“ обаче успява още на след-
ващото оС да узакони опрощаването на дълговете на Радикал-
ната партия. Събранието се провежда на 5 юни 1929 г. и на него 
присъстват 23 акционери с 1039 акции Те гласуват и съдебно 
отхвърлената сума от 88 497 лева по баланса за 1927 г. и нова 
сума в размер на 82 071 лева по баланса за 1928 г., да се отделят 
за опрощаване на дълговете на Радикалната партия. от докла-
да на УС става ясно, че дружеството се развива добре, защото 
печатницата е дадена на нов наемател за срок от три години 
при по-добри финансови условия, а също и от дружествените 
помещения се събират по-високи наеми. Затова има възможност 
да се подпомага партията с по-големи суми и да започне да се 
издава ново месечно списание „обществено развитие“, което, 
без да е открито партийно, да спомага за популяризиране на 
разбиранията на радикалите.45

И следващото оС отново е ръководено от председателя 
на УС Петър Бояджиев и отново акционерите гласуват всички 
предложения единодушно. То се провежда на 28 май 1930 г. и 
в него вземат участие само 17 акционери с 224 акции. от ба-



тодор панайотов

121ланса на отчетната 1929 г. личи, че тези акционери опрощават 
на Радикалната партия рекордна сума от 191 865 лева. Нещо 
повече, те гласуват дълга на партията до 1926 г. да се опрости, 
като задължават УС да погасява този дълг всяка година с реа-
лизираните печалби.46

Явно под ръководството на председателя на УС Петър 
Бояджиев АД „Радикал“ се развива възходящо, реализира 
значителни печалби, но те не се раздават като дивидент на 
акционерите или за нови инвестиции, а отиват за погасяване 
дълговете на Радикалната партия. Мотивите за тази политика 
стават ясни от доклада на УС за отчетната 1930 г. Той е про-
четен пред 27 акционери по време на оС на 26 април 1931 г. 
В доклада се изтъква: „Дружеството задоволявайки своите 
нужди, винаги се е поставяло напълно в услугите на партията, 
за подпомагането на която по Устав е създадено. УС на друже-
ството винаги е бил готов да задоволи стопанските нужди на 
партията и е задоволявал тези последните. Фактически касиер 
на партията всъщност е акционерното дружество и то с оглед на 
своите разполагаеми средства е помагало парично последната. 
През последната година дружеството за разни партийни нужди 
е дало в заем на партията сумата от 218 300 лева, така, че на 31 
декември 1930 г. дългът на партията към дружеството възлиза 
на сумата 714 000 лева.“47 През отчетната 1931 г. този дълг се 
увеличава на 722 000 лева, а дружеството отпуска нов заем на 
партията в размер на 185 000 лева.48

През 1931 г. обаче настъпват промени в политиката и по-
зицията на Радикалната партия. Тя влиза в коалиция с още три 
партии заради предстоящите парламентарни избори в страната. 
Коалицията е наречена Народен блок и в нея участват радикали, 
демократи, земеделци (крило Врабча – 1) и националлиберали 
(крило Г. Петров). Коалицията печели изборите и от 29 юни 
1931 г. управлява страната. В правителството радикалите по-
лучават единствено Министерството на железниците, пощите 
и телеграфите, оглавено от техния лидер Стоян Костурков.49

Като управляваща сила в следващите три години Радикал-
ната партия повишава своя авторитет и влияние. Членовете на 
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партията достигат почти 50 хиляди души, а тиража на партий-
ния орган се увеличава до почти 6 хиляди копия.50 През този 
период вестник „Радикал“ е изпълнен с материали за работата 
на правителството и Народното събрание. Подробно са отразя-
вани проявите на радикалските депутати и министър Костурков. 
Управлението на Народния блок обаче съвпада с най-острата 
фаза на световната икономическа криза (1929-1933 г.). Тя връх-
лита България и довежда до стопански ограничения и социални 
сътресения, въпреки реформите на правителството. 

Тези големи промени в страната и партията рефлектират 
и в дейността на АД „Радикал“. След като става управляваща 
сила, Радикалната партия забогатява и не само че не получава 
заеми от партийната вестникарска фирма, но и погасява голяма 
част от дълга си към дружеството. Това изрично се подчертава 
в докладите на УС за отчетните 1932 г. и 1933 г. За тези две 
години Радикалната партия погасява дълга си общо с 570 000 
лева. Това дава възможност на ръководството да ремонтира 
дружественото здание и печатарските машини, да покрива 
загубите от списание „обществено развитие“, да отпише съм-
нителни вземания, които само през 1933 г. са над 83 000 лева. 
В крайна сметка акционерите отново не получават дивиденти 
за своите акции и това предизвиква недоволство на някои от 
тях. Мнозинството акционери обаче подкрепят тази политика 
на ръководството на дружеството начело с председателя на УС 
Петър Бояджиев.51

През май 1934 г. се случват събития, които разтърсват 
страната и Радикалната партия. На 4 май в Народното събрание 
опозицията с част от депутатите на мнозинството гласуват не-
доверие на министър Костурков. На 10 май е свикан Висшият 
партиен съвет (ВПС) на Радикалната партия на извънредна 
сесия, за да реши следващите действия на партията. очертават 
се две становища. Първото е, че след бламирането на министър 
Костурков е бламирана и партията и тя трябва да напусне прави-
телството. Второто становище е, че е бламиран само Костурков, 
но не и партията и затова тя трябва да остане в правителството 
и да излъчи нов министър. За първото становище гласуват 61, а 
за второто 50 члена на ВПС. Така макар и с крехко мнозинство 
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вана от проф. Георги П. Генов. В следващите дни става ясно, 
че има разцепление и в Изпълнителния комитет на партията. 
Затова организациите са призовани да вземат отношение по 
разцеплението в ръководните органи. Започва процес на самооп-
ределяне на радикалските организации в страната, който обаче 
е прекъснат от извършения държавен преврат на 19 май 1934 г.52

Развитие на АД „Радикал“ като непартийна фирма 
(1934-1939)
Тези събития и действията на новото правителство при-

нуждават ръководството на АД „Радикал“ да предприеме извън-
редни мерки. На 14 юни 1934 г. новите управници забраняват 
партиите и техните периодични издания и още същия ден се 
провежда заседание на УС на дружеството. На него са взети 
следните решения: да се свика извънредно заседание на оС на 
акционерите за изменение на устава; да се спре издаването на 
списание „обществено развитие“; да се дадат под наем освобо-
дените стаи от Радикалната партия от 1 етаж на дружественото 
здание; от 1 юли 1934 г. да се освободят от длъжност разсилния 
Рангел Стоилов и експедитора Христо Динев.53 На 24 юни 1934 г. 
се провежда редовно оС на АД „Радикал“. На него акционери-
те дълго спорят за бъдещето на дружеството и трябва ли да се 
избират нови членове на УС и ПС при положение, че партията 
е забранена, а дружеството е обвързано с нея. В крайна сметка 
мнозинството акционери гласуват за попълване на двата съвета 
и решават фирмата да продължи своята дейност.54 На 4, 5, и 6 
юли в Държавен вестник е публикувана Покана за извънредно 
събрание на АД „Радикал“, което е насрочено за 23 септември 
1934 г.55 В дневния ред е предвидено да се приемат изменения 
на членове 1, 8, 12 и 24 от Устава на дружеството, които регла-
ментират обвързаност на АД „Радикал“ с Радикалната партия 
и нейния вестник „Радикал“. целта на тези промени е, че след 
забраната на партията и нейния партиен орган, да отпадне всяка 
обвързаност на дружеството с тях. По време на извънредното 
оС обаче присъстват недостатъчен брой акционери, които 
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притежават по-малко от половината акции, но въпреки това те 
с мнозинство гласуват промените в Устава на дружеството.56

С решенията, утвърдени от редовното и извънредното оС 
на АД „Радикал“, не са съгласни всички акционери. Четирима 
от недоволните акционери се обръщат към съдебната власт за 
отмяна на взетите решения от двете оС през 1934 г.57 На 28 
юни 1934 г. д-р Димо Бурилков и Велю Кючуков внасят жалба 
в Софийския окръжен съд за нарушения при избора на членове 
на УС и ПС. На 3 юли 1934 г. в заявление до същия съд инж. 
Иван Савов изтъква, че съгласно Наредбата-закон за разтуряне 
на партийно-политическите организации, дружеството следва 
да се разтури и да се пристъпи към неговата ликвидация. На 
1 октомври 1934 г. Христо цапов подава жалба в Софийския 
окръжен съд срещу извършената промяна в Устава на друже-
ството. В жалбата си той посочва, че на събранието присъстват 
акционери, които представляват по-малко от половината акции и 
затова промяната в устава е незаконна. от своя страна УС на АД 
„Радикал“ отправя възражения до съда исканията на четиримата 
акционери да не се разглеждат, защото са неоснователни.58 С 
определение от 31 октомври 1934 г. Софийският окръжен съд 
обединява контестациите на четиримата акционери и на 17 
декември 1934 г. дава ход на делото.59

По време на съдебната битка между четиримата акцио-
нери и ръководството на фирмата, АД „Радикал“ продължава 
успешно своята дейност. След разтурянето на Радикалната 
партия и спирането на нейните печатни издания в печатница-
та на дружеството се отпечатват други вестници и списания. 
Членовете на УС и ПС редовно провеждат своите заседания. 
Редовно се провеждат и годишните оС на акционерите, а пока-
ните за тях, балансите, сметките загуби и печалби се публикуват 
в Държавен вестник. Редовно по време на оС ръководството 
информира акционерите за хода на съдебната борба.

На 21 април 1935 г. се провежда оС на АД „Радикал“, 
което се ръководи от председателя на УС Петър Бояджиев. В 
работата на събранието участват 29 акционери с 986 акции и 
всички без дебати гласуват доклада на УС. В доклада се изтъква, 
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125че наемателите на печатницата и на други помещения са на-
пуснали и затова приходите от наем са с 58 950 лева по-малко. 
от спряното списание „обществено развитие“ е реализирана 
загуба в размер на 91 350 лева, представляваща неплатени або-
наменти за 1932, 1933 и 1934 г. Тази сума е предвидена да се 
отпише като съмнителни вземания и изплати от печалбите на 
дружеството. Въпреки тези загуби чистата печалба за отчетна-
та 1934 г. е 129 238 лева. Тя се разпределя по следния начин: 
10% за резервния фонд; за погашения на инвентара 9 989 лева, 
съмнителни вземания 46 325 лева и 60 хиляди лева за дивидент, 
което означава 6% на акция.60

През следващата отчетна 1935 г. дружеството реализира 
печалба в размер на 100 194 лева и тя отново се разпределя по 
сходен начин. За дивиденти пак са отделени 60 хиляди лева 
или по 6% на акция, отново 10% отиват в резервния фонд, за 
амортизация на сгради, машини и мебели се отделят 20 175 
лева, а за съмнителни вземания 10 хиляди лева.61 Тази печалба 
е реализирана от дейността на дружеството, въпреки че при-
ходите от наеми отново намаляват с над 26 хиляди лева и са 
извършени подобрения в печатницата за сумата от над 57 хиляди 
лева. Тези подобрения спомагат да се сключи с Петко Стоянов 
нов двугодишен наемен договор за дружествената печатница. 
освен това УС завежда иск срещу Комисията за ликвидиране 
имуществата на разтурените партийно-политически организа-
ции, за сума 168 193 лева, дължима от разтурената Радикална 
партия на АД „Радикал“.62

от протоколите на следващите две редовни оС личи, 
че интересът към тези форуми на АД „Радикал“ драстично 
намалява. На 20 юни 1937 г. в дейността на събранието вземат 
участие 18 акционери с 522 гласа, а на 1 май 1938 г. гласуват 
едва 17 акционери с 675 акции. На събранието проведено на 1 
май 1938 г., поради болест от УС се оттегля дългогодишният 
председател на този съвет Петър Бояджиев. На същото събрание 
е включена точка за промяна на членове 1, 8, 12 и 24 от Устава на 
дружеството, но поради липса на нужния брой акционери, тази 
промяна за втори път пропада. Дружеството обаче се развива 
успешно и отново реализира печалби в размер на 123 226 лева 
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за отчетната 1936 г. и 112 807 лева за отчетната 1937 г. от тези 
печалби отново се отделят по 60 хиляди лева за дивиденти или 
по 6 % на акция за всяка година, по 10% за резервния фонд, за 
амортизация през двете години са отделени общо 58455 лева., а 
за съмнителни вземания общо за двете години почти 34 хиляди 
лева. Тези добри резултати са постигнати само благодарение 
дейността на членовете на УС и ПС и само на двама служители, 
които изпълняват по няколко длъжности. При това за заплащане 
труда на тези хора се отделя сравнително скромна сума, която 
е по-малко от 60 хиляди лева за отчетната 1936 г.63

Докато АД „Радикал“ се развива успешно, съдебната 
битка между четиримата акционери и ръководството на АД 
„Радикал“ е ожесточена и продължава цели пет години. В сре-
дата на 1939 г. тя приключва след отлагания, дълги пледоарии, 
апелативни и касационни обжалвания, връщане на делото на 
по-долна инстанция, смяна на съдебните състави, преразглеж-
дане и решения на три съдебни инстанции. Най-накрая на 18 
януари 1939 г. Софийският апелативен съд излиза с определение 
за прекратяване дейността на АД „Радикал“ и обявяването му в 
ликвидация. Това решение не е окончателно и подлежи на об-
жалване, което е и направено от УС на дружеството. С Решение 
№ 472 от 13 юни 1939 г. на Върховния касационен съд обаче 
е оставена без последствие касационната жалба на АД „Ради-
кал“ – София, подадена против протоколното определение на 
Софийския апелативен съд от 18 януари 1939 г. В мотивите за 
това решение се изтъква, че за пет години от влизането в сила 
на Наредбата-закон за разтуряне на партийно-политическите 
организации ръководството на АД „Радикал“ е имало достатъч-
но време да измени Устава на дружеството, но не го е сторило 
по законния ред.64

Ликвидацията (1939-1953)
След това окончателно съдебно решение на 4 юли 1939 г. 

се провежда оС на АД „Радикал“. На него присъстват 31 ак-
ционери, представляващи 1320 акции. от доклада на УС те се 
запознават с настъпили важни промени в дейността на друже-
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127ството през отчетната 1938 г. от този доклад става ясно, че нае-
мателите на печатницата не плащат редовно наемите. освен това 
машините и инвентарът се нуждаят от големи ремонти, които 
са свързани със значителни парични суми. Затова членовете на 
УС решават да се продаде машинният парк на печатницата, като 
получените суми се отделят в специален фонд за закупуване на 
нова печатарска техника за нова печатница. Помещението обаче 
се отдава пак за печатница срещу изгоден наем, а наемателят 
инсталира свои печатарски машини. останалите помещения 
на дружественото здание също се отдават под наем за изгодни 
суми. Сред големите разходи на фирмата е сумата от 55 хиляди 
лева, изплатена за данък върху дивидентите за периода 1923-
1934 г. Така чистата печалба за отчетната 1938 г. става по-малко 
от 40 хиляди лева и за да може да се даде по-голям дивидент 
на акционния капитал, УС предлага да се вземе от резервния 
фонд сумата от 80 072 лева. Така ще може да се раздадат за 
дивиденти 120 хиляди лева или по 12% на акция. УС счита 
това предложение за оправдано, защото АД „Радикал“ вече е 
обявено в ликвидация от съда. Затова акционерите одобряват 
предложението и избират единодушно с тайно гласуване за 
ликвидатори на фирмата членовете на УС Симеон Петков, 
Спиридон Марков и Стефан Бояджиев.65 

На 14 юли 1939 г. членовете на УС на АД „Радикал“ по-
дават заявление до Софийския областен съд. В него заявяват 
желанието си съдът да прекрати дейността на дружеството въз 
основа на неотменимо определение на Софийския апелативен 
съд от 18 януари 1939 г. Съгласно член 210 на Търговския 
закон ръководството на дружеството моли прекратяването на 
фирмата да се впише в търговския регистър и да се обнародва. 
На 21 август 1939 г. с обявление на Софийския областен съд 
се известява, че АД „Радикал“ е в ликвидация. Затова в шест-
месечен срок от последната трикратна публикация в Държавен 
вестник, кредиторите се приканват да предявят вземанията си.66

ликвидаторите на АД „Радикал“ наемат инж. Асен Са-
къзов и неговото инженерно строително бюро да направят 
актуална оценка на сградата на дружеството. Докладът на 
инж. Сакъзов до ликвидационната комисия на дружеството е с 
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дата 10 май 1940 г. В него пише, че парцелът е 315 квадратни 
метра, постройката е 237.70 квадратни метра, а дворът е 78.30 
квадратни метра. Постройката е масивна, изградена от тухли, 
с дюшемета между железни греди, покрита с марсилски тип 
керемиди и се състои от партер, три етажа, таван и под цялото 
здание е разположена мазата. На партера се намират два мага-
зина, помещение за печатарски машини и канцелария към него. 
Всеки етаж и таванът имат по четири стаи, а само на трите 
етажа има още кухня, баня и тоалетна. На първия етаж има 
словослагателно отделение. На втория етаж има голям салон от 
около 100 квадратни метра, а на третия е разположена галерията 
на салона. Вещото лице инж. Сакъзов оценява общо мястото и 
сградата на кръгло четири милиона лева.67

На 13 май 1940 г. ликвидаторите на АД „Радикал“ подават 
молба до Софийския областен съд за разрешение за публична 
продан на недвижимия имот на дружеството, защото липсва 
съгласието на всички съдружници за доброволна продажба. В 
молбата подробно е обяснено какво представлява този имот и 
прилагат оценката на вещото лице. В молбата изрично е посо-
чено, че имота се притежава от дружеството с нотариален акт 
№ 94, том 13, дело 1725 от 1914 г., издаден от нотариус при 
Софийския областен съд. Само два дни по-късно на 15 май 
1940 г. с определение № 1225 фирменото отделение на Софий-
ския областен съд разрешава на ликвидаторите да изнесат на 
публична продан имота на АД „Радикал“ в ликвидация.68

В началото на септември 1940 г. в Държавен вестник е 
публикувана покана за оС на акционерите.69 Събранието се про-
вежда на 15 септември 1940 г. в салона на бившето дружестве-
но здание. В своя подробен отчет ликвидаторите изтъкват, че 
след като съдът ги утвърждава те встъпват в длъжност на 1 
септември 1939 г. и точно година по-късно, съгласно Търгов-
ския закон, свикват общо събрание. Като най-голям свой успех 
ликвидаторите посочват продажбата на недвижимия имот на 
дружеството за сумата от четири милиона и двадесет хиляди 
лева на габровските фабриканти Братя Георгиеви. Продажбата 
е извършена без посредник и затова дружеството не плаща ко-
мисиона, а нотариалните разноски са за сметка на купувачите. 
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129За продажба остават печатарски инвентар, мебели и негоден 
материал от словослагателното отделение на печатницата. Дру-
жеството няма кредитори, а има съдебни вземания от няколко 
длъжници. На притежателите на 5170 акции вече са изплатени 
по 40 лева на акция от парите получени от продажбата на пе-
чатницата. В скоро време предстои изплащането и на суми от 
наскоро продадения недвижим имот на дружеството. Към 31 
декември 1939 г. балансът на дружеството е почти 1 милион и 
400 хиляди лева, а чистата печалба е 40 180 лева.70

На 1 март 1941 г. България влиза във Втората световна 
война (1939-1945). Почти веднага са наложени ограничения, 
които оказват влияние дори на дружествата в ликвидация , 
каквото е АД „Радикал“. Заради наложена от властите забрана 
за свикване на събрания, следващото оС на акционерите се 
провежда на 28 юни 1942 г. На събранието присъстват 12 ак-
ционери представляващи 557 акции. Те единодушно одобряват 
отчета на ликвидаторите и доклада на ПС и освобождават тех-
ните членове от отговорност. от отчета става ясно, че за второ 
и последно окончателно раздаване на акционерите може да се 
раздават по 376.50 лева на акция и по 3.50 лева дивидент нето 
без каквито и да било удръжки. Заедно с първото раздаване по 
40 лева на акция се пада всичко 420 лева. Вече са изплатени 8115 
акции по 100 лева и със сумата 811 500 лева е намален капитала 
на дружеството и той вече е 188 500 лева. Срещу предявените 
акции е изплатено по разпределение сумата от 2 милиона 556 
хиляди и 229 лева, без да се брои капитала по 100 лева на акция. 
остава да се изплатят на още 1885 акции сумата от 785 102. 50 
лева. Към средата на 1942 г. ликвидаторите разполагат с 838 367 
лева, които са на лихвен влог в обединените популярни банки 
и наличност в касата на 47 604 лева. очакват от непродадено 
имущество, съдебни дебитори и лихви да получат още около 
140 хиляди лева. Срещу тая наличност ликвидацията дължи 
за нераздадени дивиденти около 80 хиляди лева, за данъци 41 
хиляди лева и за 22 месеца възнаграждение на ликвидаторите 
възлизащо на 50 хиляди лева.71

Поканата за следващото оС на акционерите на АД „Ра-
дикал“ в ликвидация е публикувана в Държавен вестник през 
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септември 1945 г.72 Година по-рано в страната е извършен дър-
жавен преврат и на власт идва правителство на отечествения 
фронт. В него участва и възстановената партия на радикалите. 
оС се провежда на 17 октомври 1945 г. в коренно различна 
политическа и стопанска ситуация в страната. освен това за-
ради войната не е свиквано оС близо три и половина години, 
а от бомбите хвърлени над София е унищожена голяма част от 
архива на дружеството. В тази обстановка ликвидаторите се 
справят със своите задачи, което личи от техния доклад. общият 
актив в налични пари е 781 337, лева а в ценни книжа още 34 
хиляди лева. Има и непродаден все още инвентар, оценен от 
вещо лице на стойност 112 хиляди лева. остават неизплатени 
1807 акции, за които се дължи сумата от 758 910 лева. За тях 
няма да се изплаща дивидент поради изтекла давност.73

Следващото оС на АД „Радикал“ се провежда предсрочно 
на 18 септември 1946 г. Това се дължи на Закона за връщане 
имотите на противофашистките партийно-политически и други 
организации. Съгласно този закон ликвидацията на АД „Ради-
кал“ трябва да продължи от Радикалната партия и на практика 
мандата на ликвидаторите приключва. През отчетния 11 месечен 
период ликвидаторите успяват да продадат всички движими 
имущества на дружеството и за тях са получени 112 хиляди 
лева. останало е само едно старо амортизирано бюро, което е 
оценено на 1 лев. остават съдебните вземания на дружеството 
с главница от 294 520 лева и две полици за 10 хиляди лева, но 
по тях няма движение поради спиране на изпълнението им. В 
събранието вземат участие 13 акционери представляващи 619 
акции. Те освобождават от отговорност ликвидаторите, члено-
вете на ПС и гласуват техните възнаграждения.74

На 23 септември 1946 г. упълномощените от последното 
оС ликвидатори на дружеството предават по опис на представи-
теля на Радикалната партия Стефан Петков неизплатени акции, 
книжа, вземания и налични суми на АД „Радикал“ в ликвидация. 
Наличните суми са в размер над 650 хиляди лева и са депози-
рани в обединени популярни банки. Тази сума е най-големият 
актив на ликвидираното дружество, а като най- голям пасив са 
неизплатените акции за 179 700 номинални лева.75
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131Само след две и половина години Радикалната партия се 
влива в отечествения фронт и престава да съществува. Залича-
ването на АД „Радикал“ от дружествения търговски регистър 
при съда обаче става значително по-късно. Заличаването на 
дружеството е съгласно Министерско постановление № 472 от 
1 август 1953 г. С това постановление е утвърден правилник за 
ликвидиране на търговските и дружествата с ограничена отго-
ворност, който е публикуван на 18 август 1953 г. в тогавашния 
вестник на държавата.76

Заключение
Акционерно дружество „Радикал“ е създадено през 

1914 г. и е обявено в ликвидация през 1939 г. Това дружество 
е вестникарската фирма на партията на българските радикали. 
Тази партия е една от най-дълго съществувалите политически 
организации в България, взема активно участие в обществе-
но-политическия живот на страната, има свои представители 
в законодателната, изпълнителната и местната власт. Нейните 
периодични издания вестник „Радикал“ и списание „Демократи-
чески преглед“ оказват значително влияние върху общественото 
мнение. Водещи дейци на партията и акционери в изследваната 
фирма са известни политици, депутати, министри, дипломати, 
професори, юристи, писатели и журналисти. Сред тях са: То-
дор Г. Влайков, Венелин Ганев, Петко Стоянов, Стефан Киров, 
Йосиф Фаденхехт, Найчо цанов, Стоян Костурков, Никола 
Беловеждов, Никола Найденов и Георги Дерманчев.

Акционерно дружество „Радикал“ преминава през ня-
колко етапа в своето развитие. Първият е от създаването на 
фирмата през 1914 г. до 1924 г., когато става разцеплението в 
Радикалдемократическата партия. През този първи етап АД 
„Радикал“ се развива възходящо въпреки стопанските огра-
ничения и трудности вследствие на участието на България в 
Първата световна война и последвалата след войната криза в 
страната. Вторият етап от развитието на вестникарската фирма 
на партията на българските радикали е от разцеплението в Ра-
дикалдемократическата партия през 1924 г. до 1934 г., когато са 
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забранени политическите партии и техните печатни органи. Тъй 
като АД „Радикал“ е създадено, за да подпомага пропагандната 
дейност на Радикалдемократическата партия, всички важни 
събития в тази партия рефлектират директно върху работата на 
фирмата. През втория етап отчетливо се чувства противопос-
тавянето между акционерите, които остават партията и тези, 
които я напускат, включително и чрез няколко съдебни битки 
между тях. През този етап печалбите на дружеството не се 
раздават като дивидент на акционерите, а отиват за погасяване 
дълговете на Радикалната партия. Третият етап от развитието 
на предприятието е от забраната на политическите партии и 
техните печатни органи през 1934 г. до 1939 г., когато е взето 
решение от съдебната власт за ликвидация на дружеството. 
През това време АД „Радикал“ функционира като печатарска 
фирма, – необвързана с партия. Затова този етап е най-успешен 
за акционерите, защото те всяка година получават дивиденти 
за своите акции. Заради Втората световна война (1939-1945) и 
последвалите кардинални промени в България, окончателното 
ликвидиране на дружеството се извършва чак през 1953 г. През 
този последен етап на ликвидация над 82% от акционерите 
получават не само изплащане на своите акции по номинал, но 
и сума превишаваща четири пъти този номинал, получена след 
разпродажбата на имуществото на дружеството.

Годините на съществуване на АД „Радикал“ са едни от 
най-бурните в развитието на България. Страната участва в 
две световни войни, разтърсена е от три държавни преврата 
и е обхваната от най-голямата световна икономическа криза. 
Тези събития, както и катаклизмите в партията на българските 
радикали оказват огромно влияние върху развитието на АД 
„Радикал“, но неговите ръководители успяват да се справят с 
всички предизвикателства. Благодарение на техните усилия 
предприятието се развива относително стабилно, защото всяка 
отчетна година реализира печалба. освен това ръководството на 
фирмата разполага с внушителна собствена сграда в центъра на 
столицата, закупува нови машини за печатницата, покрива загу-
бите на партийните издания и години наред кредитира с пари на 
дружеството партията на българските радикали. Като партийно 
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вестникарски фирми в страната, но е добър пример за успешен 
бизнес модел на партийна вестникарска фирма и затова оставя 
значителна следа в развитието на вестникарската индустрия в 
царство България.
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137СРЕЩАТА НА ВИЗУАлНоТо СЪДЪРЖАНИЕ  
И РАЗКАЗВАНЕТо НА ИСТоРИИ

Гл. ас. д-р Десислава Данкова

Резюме: В настоящия текст се представя идеята за общу-
ването чрез образи. Един инструмент, който заема все по-ви-
димо място в комуникационните стратегии на компаниите. 
Разглеждат се предпоставките, които довеждат до развитието 
на този вид комуникация, като се поставя фокус върху една 
от най-използваните социални медии – Инстаграм. Прави се 
паралел между същността на платформата и възможността 
разказването на истории и визуалното съдържание да намерят 
пресечна точка. В края на текста се представят два от най-ус-
пешните примери от корпоративния свят и техният подход за 
привличане на последователи в Инстаграм с цел представяне на 
философията на компанията и превръщането им в потребители 
на услугата.

Ключови думи: визуална комуникация, визуално съдър-
жание, социални медии, Инстаграм, корпоративни комуника-
ции, Airbnb, National Geographic.

WHEN vISuAl CONTENT MET STORyTEllING
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Summary: The current text introduces the idea of   
communicating through images. The tool is increasingly visible 
in companies' communication strategies. The prerequisites that lead 
to the development of this type of communication are discussed, 
focusing on one of the most used social media – Instagram. A parallel 
is drawn between the nature of the platform and the ability to find an 
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intersection between visual content and storytelling. At the end of the 
text, two of the most successful examples from the corporate world 
are presented and their approach of engaging Instagram followers 
with the help of experiences in order to convert them into customers 
while demonstrating the company's philosophy and values.

Key words: visual communication, visual content, social 
media, Instagram, corporate communication, Airbnb, National 
Geographic

Мотивацията да напиша този текст дойде от размислите 
върху две понятия – „визуална комуникация“ и „разказване 
на истории“, които намират своето място в актуалните теми, 
свързани със съвременната комуникация. През последните 
години са все повече доказателствата, че разказването на 
истории около компанията, продуктите и услугите, e много 
по-успешен инструмент за достигане до хората. Това е начин 
организациите да се отдалечат от познатото корпоративно 
говорене, което в повечето случаи не води до успех в соци-
алните медии. Платформите, които са създадени на база на 
социалните потребности на хората, които позволяват общу-
ването да се случва по всяко време, при всякакви условия и 
които създават още по-голяма необходимост в хората да бъдат 
част от тази хиперсоциална среда, извеждат комуникацията 
до ниво, което крие в себе си редица предизвикателства, но 
и възможности. Създаде се среда, в която, за да бъдеш успе-
шен или по-скоро чут, е необходимо много повече от това да 
генерираш съдържание. Историите винаги са били интересни 
и винаги са били споделяни. Днес на лице е среда, която поз-
волява те да достигат до милиони хора от различни краища на 
света. Това ги превръща в онзи елемент, който кара хора да се 
припознаят с други хора или пък да припознаят определена 
марка като своя и близка и доказва колко голям е потенциалът, 
който се крие в тях. 

Всички тези мисли представят едната половина на карти-
ната, другата е свързана с разсъжденията за визуалната кому-
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139никация, която все по-често става част от нашето всекидневие 
и свят. Изследванията, които ясно илюстрират какво влияние 
има тя, са много и има все повече анализи, свързани с тази 
тема. В тях се изследват теми като определени характеристики 
на подрастващите поколения, които разпознават много повече 
визуалното като естествена форма на общуване, а текстът като 
такава, за която нямат необходимото търпение и изискваща 
усилие. Визуалната комуникация не е непозната, но със си-
гурност се определя като тенденция и основен фактор както 
при общуването между хората, така и при корпоративната 
комуникация. Доказателство за значението на визуалното съ-
държание е бързото развитие на социалната медия Инстаграм, 
която е създадена за споделяне на точно такъв тип съдържа-
ние. Не е изненадващ и фактът, че след успеха си, тя става и 
задължителен инструмент при общуването между компаниите 
и потребителите. 

С този анализ си поставям за цел да представя една 
по-обща картина за платформата Инстаграм и начина, по 
който компаниите я използват като инструмент за общуване 
с потребителите. Ще се опитам да покажа, че умението за 
визуално разказване на истории е един от най-успешните 
методи компаниите да станат видими в тази толкова прена-
ситена среда.

 
Визуална комуникация и визуално съдържание
Дефиницията за визуална комуникация, посочено в 

„Business Dictionary“ е: „Изразяване на идеи и споделяне на ин-
формация с помощта на визуални форми и средства. Езикът на 
тялото и жестовете също се определят към този вид комуника-
ция. Визуалните средства могат да включват снимки, диаграми, 
графики за предаване на информация и данни“1. 

Според редица проучвания човешкият мозък възприема 
по-пълноценно визуалното съдържание, отколкото какъвто и 
да е друг вид информация:

 y 90% от информацията подавана на мозъка е визуална2

 y човешкият мозък преработва образ за 13 милисекунди3
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 y 50% от мозъка участва във визуалната обработка4

 y човешкият мозък преработва образи 60 000 пъти по-бър-
зо, отколкото текст5

 y 93% от комуникацията е невербална.6

През 1921 г. рекламният специалист Фредерик Бернард 
казва, че с една картина могат да се предадат 1000 думи7. Това 
твърдение не може да се определи като откритие, то потвържда-
ва нещо, което е валидно от хилядолетия, но поставя на ключово 
място изображението в инструментариума на корпоративната 
комуникация. Влиянието на визуалното съдържание продължа-
ва и днес, но в много по-голям мащаб, за което повечето хора 
не си дават сметка. Доказателство за това са следните факти:

 y 91% от потребителите предпочитат интерактивното и 
визуално съдържание пред традиционното текстово и 
статично такова според данни, публикувани в списание 
Forbes през 2018 г.8 
 y Публикациите, включващи образи, са с 180%9 по-успеш-
ни по отношение въвличането на хората в комуникацията. 
 y При 85% от хората има по-голяма вероятност да закупят 
даден продукт след като изгледат видео за него10.

След появата на социалните медии потребителите се про-
менят, тяхното поведение, навици и начин на общуване, също 
се променят. Тези предпоставки водят до естественото развитие 
и успех на визуалното съдържание в онлайн среда. 

Instagram
Социалните медии са значителна част от съвременната 

комуникация. Според статистическите данни потребителите на 
социалните медии през 2019 г. в световен мащаб достигат 3,534 
милиарда души11, които общуват, взаимодействат, разпростра-
няват и получават информация чрез тях. (фиг.1)



десислава данкова

141

Фигура 1. Данни за дигиталната среда в световен мащаб

 Какво представлява Инстаграм? Инстаграм се използва 
по стотици различни начини от стотиците му милиони потре-
бители, така че не е възможно да се даде еднозначен отговор, 
тъй като той ще е недостатъчен. Интересен е прочитът на този 
проблем за същността на социалната платформа в контекста 
на медийната история. Тогава ясно може да се определи като 
място, което събира различните елементи на фото-културата от 
XIX и XX век в една платформа. Феноменът не се наблюдава 
само в тази област, същото се случва и в сферата на музиката, 
видеото и текста (SoundCloud, youTube, Medium).12

любопитен е начинът, по който съоснователят на Инста-
грам, Кевин Систръм (Kevin Systrom) представя същността на 
платформата: „от създаването на Instagram през 2010 г. ние 
сме съсредоточени върху това да изградим достъпно мобилно 
приложение, което да вдъхновява креативността, докато улавя 
ежедневните моменти през обектива на мобилния телефон. На-
шето желание да изградим изживяване, възможно единствено 
чрез мобилно устройство е уникален път, избран от нас по ред 
причини: най-важната, от които е, че Instagram в своята същност 
е да виждаш и правиш снимки докато си в движение, в реалния 
свят, в реално време.“13 
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Всичко това дава възможността за определянето на Инста-
грам като най-чисто визуалната медийна платформа днес. от 
друга страна, статистиката доказва, че една от най-влиятелните 
социални медии е именно Инстаграм, като я поставя на трето 
място според броя на активните потребители (1 милиард). 
14(фиг.2)

Фигура 2. Активни потребители на социалните платформи

Инстаграм се нарежда и на 5-то място сред най-използва-
ните мобилни приложения. Три от тях са платформи за обмяна 
на моментни съобщения, което позволява да се направи заклю-
чението, че сред социалните медии тя е на 2-ро място. (фиг.3) 
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Фигура 3. Данни за мобилните приложения според ме-

сечния брой активни потребители

Изследванията, свързани с представяне на потребите-
ли по възрастова група, показват, че хората, които използват 
Инстаграм, са икономически активните. С най-висок процент 
са тези между 25 и 35 години, следва възрастовата категория 
между 18 и 24 години и 35-44 години.15 Това е още една причина 
за желанието на бизнеса да бъде там, където са настоящите и 
потенциалните им потребители.
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Фигура 4. Потребители на Инстаграм според възрастова 
група

Всички тези числа показват, че Инстаграм е една от 
най-значимите социални медии, което обяснява и задължител-
ното ù включване в комуникационните стратегии на компани-
ите. През годините платформата се променя много и от място, 
създадено за споделяне на снимки, се превръща в сериозен биз-
нес инструмент за привличане и ангажиране на потребителите. 

 y 90% от 100-те най-влиятелни марки имат профил в Ин-
стаграм. 
 y 60% от потребителите откриват нови продукти именно 
там. 
 y Взаимодействието на хората с марките е 10 пъти по-го-
лямо от това във Фейсбук, 54 пъти повече от Pinterest и 
84 пъти по-високо от това в Twitter.16 

Този успех се дължи на визуалната същност на платфор-
мата.

Ако разгледаме по-отблизо различните формати на визу-
алното съдържание (видео, снимки, графики, илюстрации, GIF) 
в контекста на разказването на истории, два от тях се отличават 
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тър, основателят на The Carter Group, от една страна, е много 
по-голямо предизвикателство да разкажеш история чрез сним-
ки, отколкото с видео, защото снимката е само един кадър, но 
от друга страна – човешкият мозък възприема изображението 
в рамките на секунди, докато за видеото е необходимо много 
повече време. Потребителите на Фейсбук средно задържат 
вниманието си върху видео съдържание около 15 секунди, в 
youTube това време е 30 секунди. Съществува опасност да пре-
насочат вниманието си и съответно съобщението да не достигне 
до тях. Докато при правилно избрани снимки са необходими 
само три секунди за пълноценно предаване на информацията17. 
Затова, въпреки че тенденциите сочат за нарастваща роля на 
видео съдържанието, снимките продължават да бъдат добър 
инструмент за привличане на вниманието и стимулиране на 
въображението на хората.

Ето защо анализът на комуникацията чрез изображения 
е интересен и отсяването на съществуващите добри примери 
и практики доказва потенциала на платформа като Инстаграм, 
където разказването на истории и визуалното съдържание се 
срещат и се превръщат в един от най-успешните комуникацион-
ни инструменти, познат в професионалната терминология като 
„визуален разказ“ (visual narrative/visual storytelling). В същност-
та си визуалният разказ е история, представена предимно чрез 
визуални средства като снимки, видео, илюстрации. Може да 
бъде обогатена с графики, музика или друго аудио съдържание18.

В контекста на маркетинга, дефиницията се допълва с 
няколко ключови елемента:

 y в основата на историята са поставени потребителите
 y създава се визуално изживяване, което е изпълнено с 
емоции
 y опитът и изживяванията на потребителите стават част от 
процеса на представяне на продукти.

Ключът към успеха при този вид общуване е заложен в 
дефиницията и се крие в умението да се разказват истории чрез 
образи, където главният герой е не самата компания, а потре-
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бителите, партньорите, служителите – хората. Това се случва 
по един естествен начин, когато тази философия е заложена в 
мисията и ценностите на компанията и историите са там и чакат 
да бъдат разказани. Примерите, на които съм се спряла, от една 
страна, представят комуникацията на такъв тип компании, а от 
друга страна, са едни от най-успешните в Инстаграм, което се 
доказва с милионите им последователи. Това са Airbnb и National 
Geographic. Airbnb е създадена с идеята пътуванията да бъдат 
превърнати в нещо повече, в пътешествия, изпълнени с емоции 
и автентичност. National Geographic е списание, в което се спо-
делят истории от пътешествия и хората имат възможността да 
достигнат до различни, далечни и не толкова далечни кътчета 
по света. Ясно се вижда, че в част от философията и на двете 
компании попадат хората, предаването на емоции, изживяването 
и споделянето. Те единствено използват възможността, която 
им дава платформата Инстаграм и създават истории в няколко 
кадъра, които достигат до милиони души и ги превръщат в едни 
от най-интересните и следвани компании.

@Airbnb
В Инстаграм, основното съдържание, което споделя 

Airbnb, е генерирано от потребителите. Компанията споделя 
опита и преживяванията на домакините и пътуващите. Тази 
стратегия се оказва успешна, тъй като е базирана на лична 
история, което от своя страна, изгражда доверие между потре-
бителите и компанията. Компанията разбира, че споделянето 
на съдържание, идващо от самите хора, е надежден източник 
на информация и освен че ще насърчи още повече хора да 
използват Airbnb, ще представи и още по-ясно философията 
и ценностите, които стоят зад техния бизнес. Според Pixlee 
77% от публикациите в Инстаграм, споделяни от Airbnb през 
четвъртото тримесечие на 2016 г., са генерирани от потреби-
тели, изображения и видеоклипове, което остава вярно и днес. 
Генерираното от потребители съдържание на Airbnb съставлява 
приблизително 75% от цялото тяхно съдържание в социалните 
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платформата.19

Със своя подход за генериране на съдържание и създаване 
на поредица от новини в Инстаграм, Airbnb успяват да привле-
кат и поддържат любопитството към себе си на толкова много 
пътуващи хора по начин, по който много малко марки успяват 
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да го направят. Потребителите, които следват компанията в 
социалната платформа, са 4,6 милиона души – независимо дали 
става въпрос за луксозни, далечни, групови или самостоятелни 
пътувания.

През 2016 г. Airbnb представя кампания, която нарича 
„Изживяванията“ (#Experiences), която впоследствие се разви-
ва най-добре в Инстаграм. Това е начин, по който компанията 
успява да премине отвъд основното зад тяхната дейност „ре-
зервации за настаняване“, представяйки я чрез подбрани „из-
живявания“. Както услугата, така и комуникационният подход, 
с който е представена, предизвикват огромен интерес. В нача-
лото комуникационната кампания започва в традиционните и 
социалните медии, като първите имат роля при въвеждането на 
новата услуга. Кампанията в социалните медии продължава и 
до днес, като резултатите са видими с неспиращото генериране 
на съдържание, свързано с Airbnb Experiences. основният фокус 
е върху визуалната платформа Инстаграм, тъй като нейните 
специфики позволяват разгръщането на идеята при нейното 
представяне. 
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на компанията в сектора на хотелиерството, предлагайки „дос-
тъп до местни общности и интереси чрез повече от 15 000 уни-
кални дейности, ръководени от домакини в над 1000 локации по 
целия свят.“20 Представят се истории на вдъхновяващи местни 
жители, които са и домакини за пътуващите, с което се добавя 
стойност към предлаганите услуги и пътуването се превръща в 
автентично изживяване, благодарение на възможността хората 
да се докоснат до местната култура и начин на живот. 

Проследявайки активността на Airbnb в Инстаграм се 
вижда, че съдържанието, свързано с Airbnb Experiences заема 
основно място, което не е изненадващо предвид факта, че този 
начин на общуване и представяне на информация отговаря на 
очакванията на последователите им. 

След успеха на този комуникационен подход и въвежда-
нето му през 2016 г., „Изживяванията“ на Airbnb продължават 
да привличат растящ интерес, като всеки месец се включват 
нови места, които се представят чрез лични истории. В момента 
Airbnb предлага на своите потребители над 4000 такива „Пре-
живявания“ в над 50 града по света.

Предвид факта, че потребителите на Airbnb са предимно 
във възрастовата група 18-30 години и представените по-горе 
данни за потреблението на Инстаграм спрямо този фактор, 
се доказва причината за избор на точно тази платформа за 
комуникация с хората. Като се добави и визуалната му същ-
ност, възможностите се превръщат в печеливши резултати за 
кампанията.

В основата на кампанията, както и в същността на мар-
ката, са заложени нейните ценности – „връзка“, „доверие“, 
„общност“. Това позволява на Airbnb да избере автентичното 
и най-малко редактирано съдържание пред добре планираното 
професионално визуално съдържание, което е част от практи-
ката на повечето марки в Инстаграм.

Съдържанието, което е обединено под името „Изживява-
ния“ (#Expiriences), представя домакините чрез техните лични 
истории, които разкриват кои са те, какво правят, защо го правят 
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и къде се случва. Чрез образите се рисува картина, която създава 
емоционална връзка и разгръща темата за приключенията и 
любознателността при пътуванията. Също така се използват и 
кратките визуални разкази за пътуванията на хора, избиращи 
Airbnb, с които компанията оставя потребителите да разказват 
вместо нея. Тя събира тези хора на едно място и им дава сцена 
за споделяне на изживявания, като добавя полезни съвети и 
информация за пътуването.

Подходът на Airbnb е успешен поради холистичния21 си 
характер. от една страна, създаването на кампании, в осно-
вата на които са изживяванията, които допълват философия, 
мисия и ценности, и от друга – превръщането на пътуването 
като възможност за интегриране в местната култура и начин 
на живот. Всичко това създава предпоставки за непрестанно 
споделяне на визуални истории, носещи приключенски дух. 
Това е ценен капитал за компанията и тя го осъзнава, ето защо 
избира да се съсредоточи върху съдържание, генерирано от 
Airbnb пътешественици и домакини. 

Независимо от факта, че темата за пътешествията намира 
много добро място във визуална платформа като Инстаграм, 
осъзнаването на тази възможност е голямата стъпка, която пра-
вят хората от Airbnb. Създаването на място, което да обедини 
всички разкази, и то чрез визуално съдържание, е инструмент, 
който свързва, ангажира и въздейства емоционално. Това са все 
характеристики, които определят съвременната комуникация в 
социалните медии.
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@National Geographic
любопитен за анализ е начинът, по който едно списание 

със 130 годишна история избира да интегрира социалните ме-
дии в общуването с нейните читатели и се превръща в първата 
компания със 100 милиона последователи в Инстаграм. осъз-
наването от страна на National Geographic на възможностите, 
които крият социалните медии, води до увеличаване на прихо-
дите им от социални реклами с 80% през 2018 спрямо 2017 г.22 
Импресиите, до които достига компанията, са 42 милиарда, като 
обединява органичното и платеното съдържание. Подходът за 
създаване на автентично съдържание е обединяването на силите 
на техните професионални фотографи и предаването на контро-
ла в техните ръце, което им позволява да публикуват снимки и 
разкази директно в Инстаграм профила на компанията.

Според един от фотографите, Aaron Huey, в Инстаграм 
могат да се разказват изключително много истории, които по 
обективни причини не могат да се поберат в списанието. А ис-
ториите са ключът към техния успех и днес те имат възможност 
да споделят визуални разкази всеки ден. 

National Geographic разбира силата на визуалната кому-
никация и я използва във всяка една от техните платформи за 
комуникация в онлайн среда. Те ги превръщат в място, от което 
историята започва и след това подробно я разгръщат в печат-
ното си издание, като представят много повече информация 
около самата тема. Това е начин да се събуди любопитството на 
читателите и да ги провокира към последващо действие извън 
социалните медии, а именно – покупка. 

от National Geographic разбират, че различните хора ус-
вояват съдържанието по различни начини. Някои хора предпо-
читат образите, други графиките, а трети – текста. Ето защо те 
се опитват техните истории да достигнат до различните хора, 
съобразявайки се с техните предпочитания. 

Ключът към създаване на автентично съдържание в Ин-
стаграм е даването на възможност самите фотографи да говорят, 
без да се намесват редакторите. Всичко това ражда истории от 
първо лице и изображенията се допълват с кратки разкази за 
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са се събудили у тях, представяне на всички детайли около пре-
живяването. Това води до публикуване на 20 000 снимки, които 
са допълнени с думи, описващи този личен момент за всеки 
един от фотографите. Всяко изображение генерира ангажира-
ност в последователите, която се изразява в 750 000 реакции 
под формата на харесвания и коментари. Всичко това води до 
много по-лична връзка между хората и фотографите, което днес 
е възможно благодарение на платформа като Инстаграм. През 
последните години успехът на National Geographic в Инстаграм 
може да се илюстрира по следния начин – общо 4 милиарда 
харесвания на всички снимки и 20 милиона коментара23. 

Снимки като тази на vincent Musi, която запечатва стъп-
ките на човек и куче в пясъка има близо 1 милион харесвания 
и над 3000 коментара. Интересното в този случай е това, което 
самият фотограф споделя: „обичам възможността за създаване 
на връзка с хората и чувството, че си част от разговора, а не 
единственият, който говори.“24 Аз лично съм сигурна, че това 
биха казали и потребителите, че обичат възможността да бъдат 
част от тези истории и да общуват директно с фотографите. Това 
е и причината те да се връщат и да бъдат активни в Инстаграм 
профила на National Geographic.
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В заключение бих обобщила, че успехът на компаниите 
в платформа като Инстаграм се крие в умението да разказват 
истории чрез образи, с които да предават емоции на хората. Днес 
повече от всякога сме заобиколени от информация. Голяма част 
от нея е представена чрез визуално съдържание. открояването 
в тази претоварена среда е предизвикателство, с което успешно 
се справят само компаниите, които ясно осъзнават случващите 
се промени, спецификите на различните социални медии и 
причините хората да искат да влязат във взаимодействие с тях. 

Тенденцията голяма част от комуникациите да бъде по-
средством визуално съдържание се потвърждава и от очевидната 
трансформация на Инстаграм през годините. от платформа, 
създадена изключително с идеята хората да генерират визуал-
но съдържание с цел споделяне на преживявания, до един от 
най-важните комуникационни инструменти за бизнеса, публич-
ните организации, известните личности. 
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СТУДИИ НА 
ДоКТоРАНТИ



георги александров

157БЪДЕЩЕТо НА ПУБлИЧНАТА ДИПлоМАцИЯ  
В БЪлГАРИЯ

Докторант Георги Александров

Резюме: В епоха на експоненциален технологичен и кому-
никационен прогрес дискурсът за бъдещето на политическата 
комуникация е все по-актуален. В резултат на създаването на 
множеството нови канали за комуникация и междувременната 
еволюция на демократичното общество се ражда и нов ин-
струмент на политическата власт – публичната дипломация. 
Мнозина автори вече създадоха обширни трудове по темата, 
за ролята, значимостта и бъдещето на публичната дипломация 
в световен мащаб и като част от политическия арсенал на ак-
тьорите в световната политика. На дневен ред пред нас стои 
въпросът – има ли бъдеще публичната дипломация в Бълга-
рия? Тази академична тема се преплита твърде интригуващо 
с друг феномен – Европейския съюз и пълноправното участие 
и членство на Република България в него. Статията разглежда 
бъдещата роля на публичната дипломация като инструмент на 
нацията, подкрепен от силата на ЕС и значимостта на силния 
и единен съюз.

Ключови думи: публична дипломация, пропаганда, кон-
структивизъм, масови комуникации.

THE FuTuRE OF PuBlIC DIPlOMACy IN 
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Summary: In times of exponential technological and commu-
nicational progress, the topic of the future of political communication 
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is gaining more and more strength. As a result of the creation of many 
new means for communication and the evolution of the democratic 
society, there was born a new instrument of political power – public 
diplomacy. Many scholars have already developed large scale works 
on the topic about the role, the meaning, and the future of public 
diplomacy on the world stage. Here we have at hand the question 
for the future of Public Diplomacy in Bulgaria. This scientific topic 
is interrelated with yet another phenomenon – the European union 
and the participation of Bulgaria as a member in it. This article 
reviews the future role of public diplomacy as an instrument of the 
sovereign assisted by the soft power of the Eu and the significance 
of a strong and unified European union.

Keywords: Public Diplomacy, Propaganda, Constructivism, 
Mass Communications

Раждането на една идея: Публична дипломация
Публичната дипломация в сферата на международни-

те отношения е интересен термин, използван често, без да е 
подлаган на строг и обстоен академичен анализ. В същността 
си, теоретизацията на понятието е подлъгваща и често бива 
използвана различно в зависимост от интересите на авторите.

Задачата на тази статия следва да започне с предоставяне-
то на кратко обяснение що е то публична дипломация в днешно 
време, включително термините „нова публична дипломация“ 
и „мека сила“. 

Мека сила
Ключова характеристика на новата публична диплома-

ция е повишаването на значимостта на термина мека сила, 
дефинирана от политолога Джоузеф Най1 в края на периода на 
Студената война. Той определя горепосоченото като израз на 
способността на участника да получи това, което иска в между-
народна среда, поради притегателността на различната култура 
и поведение или чрез индиректни икономически облаги, а не на 
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мация е важна, защото може да бъде механизмът за разгръщане 
на мека сила, без тя да е сама по себе си мека сила, точно както 
армията и твърдата власт не са едно и също. За един между-
народен актьор е възможно да има публична дипломация и да 
няма мека сила (като Северна Корея) или да има мека сила и 
минимална публична дипломация (като Република Ирландия). 

Практически сведения относно публичната 
дипломация
Записки за използването на практики от международните 

отношения и публичната дипломация могат да бъдат датирани 
от самото начало на човешката история и не е никак странно, 
че такива прийоми могат да бъдат забелязани в комуникациите 
между лидери, вождове и дори военоначалници като поредното 
средство за постигане на целите им. Мелисен2 твърди, че кул-
тивирането на образа, пропагандата и други дейности, които 
той счита за част от публичната дипломация, съществуват 
още от древни времена в Римската империя, Древна Гърция и 
Византия, които са ги използвали успешно векове преди днеш-
ния дебат за тяхното значение в международните отношения. 
Понятието дипломация в света на международната политика 
е носело конотацията на нейното класическо проявление чрез 
частни срещи при затворени врата на високопоставени фигу-
ри и представители на всички участващи страни. Публичната 
дипломация, от друга страна, се фокусира върху отправянето 
на съобщение към популацията на друга нация и в тази си същ-
ност е била значително по-трудна за изпълнение в древността 
поради очевидните ограничения и липсата на нужните източ-
ници за комуникация между актьора и неговата чуждестранна 
аудитория. Големият пробив за публичната дипломация идва с 
изобретяването на печатната преса през Xv в., което позволява 
масово производство на брошури и ръкописи, които да бъдат 
преведени на различни езици, като същевременно повишава 
общото ниво на образование и грамотност. Това изявление, 
представено от Мелисен, включва първия ни ключ към една 
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отправна точка, която трябва да бъде следвана и разгледана вни-
мателно: технологичната еволюция на човечеството увеличава 
експоненциално силата на публичната дипломация.

Дипломацията все още е обгърната с тези си характеристи-
ки и все още ги запазва като може би най-важното си звено. Но 
историята на международните отношения постепенно обогатява 
самата дипломация с други качества, които започват произхо-
да си от обявяването на идеите на Уилсън за т.нар. „отворени 
завети“, както обяснява Захарна3 през 1918 г.

Четиринадесетте точки на „отворените завети“ на Уилсън 
биват представени с една основна и главна причина: да управля-
ват нормите на дипломацията и международните отношения. 
Те биват представени с цел да дискредитират практиките на 
„тайната дипломация“ като инструмент на международните 
отношения. 

За Янг4 външната политика трябва да се основава на об-
ществения контрол и да защитава демокрацията в дипломатиче-
ския сектор, с намерението да се елиминира, от международния 
живот на националните държави, тайната дипломация, надпре-
варата в оръжията, търговската война, колониалните съперни-
чества и други различни видове конфликти. обществеността 
и мирният характер на новото направление в дипломацията 
бяха категоризирани в преамбюла и в първата точка от така 
известните четиринадесет стълба на публичната дипломация. 
Идеите на Уилсън представят усилията за създаване на нова 
дипломация, базираща се на цивилизация, основана на визия 
с определен утопичен и революционен характер. Идеологиче-
ската основа на тази позиция съответства на преобладаващите 
ценности в американското общество, от икономическа гледна 
точка към международната политика, които се основават на 
т.нар. либерална традиция, повлияна основно от мисленето на 
Джон лок и Томас Пейн. 

След Първата световна война четиринадесетте завета на 
Уилсън от 1918 г. и жалбите, отправени от масовата публика 
към чужди лидери, оставят в историята своя траен отпечатък. 
Изчезва табуто за неформално достигане до обществеността на 
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161други страни в периоди на мир. общественото мнение започва 
да приема своята форма и да иска участие в дипломацията. 
Информацията е от съществено значение както за участието 
на обществеността в дипломацията, така и за нейния контрол 
от страна на правителството. от тази дата техниките на дипло-
мацията претърпяват значителна трансформация; основният 
предмет на дипломацията придобива нови измерения, както и 
използването на информация. А с голямото технологично, тех-
ническо, икономическо, търговско, военно и социално развитие 
и разцвет на демократизация се развива и дипломацията. И тя 
започва много сериозно да възприема фигурата на обществото 
и неговата важна роля в използването на информацията, създа-
вайки по този начин и в рамките на съвременната дипломация, 
новата концепция за публична дипломация, достойна да бъде 
взета под внимание.

Това ново академично поле на действие и проучване, 
резултат от идеите на Уилсън за „отворени завети“, което по-
ставя под въпрос традиционната дипломация, получава името 
„Публична дипломация“ през 1965 г., когато този термин е 
използван за първи път от Едмън Гълиън. 

Уважавана група американски дипломати и изследователи, 
предимно от Съединените щати, използват този термин, за да 
се позоват на всички тези правителствени и неправителствени 
информационни усилия в дипломатическата област, които над-
хвърлят традиционната дипломация. Сред тях Едмунд Гълиън, 
Хансен, Стаар, Малоуни, центърът за публична дипломация 
"Edward R. Murrow"5 и самата администрация на САЩ са допри-
несли за нарастващата популярност на този термин.

Публичната дипломация и мястото ù в политиката и 
масовите комуникации
Публичната дипломация става постепенно предизвикател-

ство за правителствата на страните, главно за това на САЩ и на 
вече изчезналия СССР. Ясно е, че, както казва Бергман6, „ако 
едно световно мнение трябва да подкрепи конструктивен мир, 
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то трябва да е информирано“ и правителствата на най-силните 
страни в света започнаха да работят в тази посока.

Сега може да се твърди, че повечето, ако не и всички пра-
вителства, са съгласни с този подход, след като са изучавали 
практиката на публичната дипломация след Втората световна 
война до днешни дни. Всекидневният опит в министерствата на 
външните работи и посолствата по света не е такъв, какъвто е 
бил преди, когато Уилсън произнася прочутата си реч от 1918 г.7 
обществеността вече не е безразлична към международния 
живот на хората и иска да участва все повече и повече.

от 1918 г. възможностите за маневриране на правителства-
та в международната политика са намалели, поради намесата 
на националното и международното обществено мнение. Взе-
мащите решения и преговарящите вече не могат да извършват 
действия, без да вземат предвид гледната точка на активното 
обществено мнение. Тези длъжностни лица, които в края на 
краищата представляват правителството, трябва да работят 
усилено, за да постигнат споразумения и да провеждат поли-
тика, която може да бъде „продадена“, както в самата държава, 
така и в чужбина.

Налице е обаче голямо предизвикателство в задачата за 
„докладване“ (комуникативната задача, свързана с изготвянето 
на доклади и анализи) на посолствата, поради големия поток от 
информация, необходим за процеса на съвременната диплома-
ция. Тази функция вече не е толкова удобна, колкото е била; тя 
не се ограничава до информирането на самото правителство и 
правителството на страната, в която е акредитирано посолство-
то. Всъщност комуникативната задача на посолството трябва 
да се конкурира, както никога досега, със социалните медии, 
тъй като преценката на дипломата може лесно да се размие от 
гореспоменатите медии, преди да достигне до общественото 
мнение8.

Комуникативната задача на посолството е основно задача 
на информацията. Дипломатите на нашето време трябва посто-
янно да четат пресата и да обръщат внимание на другите медии 
(радио, телевизия и др.). Това, естествено, важи и за всеки един 
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дипломацията и международните отношения. Всеки желаещ 
трябва да потърси информация за неговата страна, която може 
да даде представа за отношението на общественото мнение и 
на чуждестранното правителство към съответната нация.

Макар всичко описано дотук да има ясно и логично 
обяснение и причинно-следствена връзка, има случаи, в които 
липсата на ясна формулировка и използването на твърде много 
термини и обяснения не помагат особено на използващия ги. 
За успешното използване на публичната дипломация в днешни 
дни, дипломатите трябва да използват много от похватите на 
комуникациите и психологията. Вече не е достатъчно за тях да 
бъдат сигурни, че техните колеги дипломати разбират дейст-
вията и думите им, те също трябва да се стремят да достигнат 
до общественото мнение (национално и чуждестранно), за да 
може то да ги асимилира. Всъщност голямата експанзия, която 
се случва в участието на общественото мнение във външната 
политика и революцията в общуването, стават ключови фак-
тори в съвременната дипломация; които трябва да бъдат взети 
предвид както при формулирането на външната политика, така 
и при нейното изпълнение.

За традиционния дипломат тази промяна в професионал-
ната практика предполага неформално и дегенерирано измере-
ние на дипломацията, реалност, пренебрегвана от голяма част 
от институциите на външните министерства в света днес. Те 
трябваше да се приспособят към тази нова ситуация на съвре-
менната дипломация. Понастоящем „персоналът“ на всяко по-
солство включва „прес-аташе“ или „информационни аташета“, 
„културно аташе“ и т.н., като всички те са относително нови в 
структурата на дипломатическото обслужване9.

Друга перспектива за Публичната дипломация
Въпреки, че е постигнат значителен напредък в областта 

на комуникацията в света на дипломацията, както в тази статия, 
така и в академичната литература като цяло, систематичното 
формулиране на това, което някои наричат Публична дипло-
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мация, може да се оспори. Горепосочените формулировки 
като тези, извършвани от центъра за публична дипломация на 
Едуард Р. Мъроу, се нуждаят от преработване, за да обхванат 
реалния размах на концепцията, представляваща термина „пуб-
лична дипломация“ в днешната ера на константен технологичен 
напредък.

Емпирични примери за публична дипломация от 
Република България
В един свят на все по-нарастваща глобализация и взаи-

мосвързаност, феноменът на публичната дипломация не може 
просто да заобиколи България със своето стратегическо мес-
тоположение на Балканите и в Европа. Въпреки това, наистина 
е жалко, че когато човек говори за България и публичната ди-
пломация, винаги е за това как тя се упражнява върху местното 
население. За да се задълбочи по подобна тема обаче, Тасу10 
твърди, че човек трябва първо да „де-американизира дискурса 
с мека сила“. Тъй като понятието мека сила, както споменах, 
се приписва на Харвардския учен Жозеф Най, разбираемо е, че 
той се фокусира предимно върху САЩ, първо, поради нацио-
налност и вероятно най-важното, поради ролята на САЩ като 
глобален политически лидер.

В този смисъл България има същото предимство, а имен-
но – да бъде част от друг глобален политически лидер, какъвто 
е Европейският съюз.

Възможно ли е България сама да развие публична дипло-
мация? Според Уанг & Сун11 това е възможно. Като инстру-
мент на политиката на меката сила, обществената дипломация 
също има своите полезни инструменти. Сред тях, този, който 
придобива все по-голяма популярност е т.нар. „Национално 
брандиране“ (Nation Branding). Брандирането на една нация е 
ключов елемент на публичната дипломация и доказва нейната 
интердисциплинарна природа, силно повлияна от съвременната 
маркетингова теория и практика. Националното брандиране 
представлява усилията на една държава да култивира имиджа 
и репутацията си на световната сцена или както обобщава 
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своята репутация, за да създадат лоялност и съгласуваност на 
вътрешния пазар и да насърчат собствената си сила и влияние 
в съседните страни“. 

Под строгия надзор на Европейския съюз и неговите стра-
тегически инструменти, България може би е на правилния път 
да получи позитивен национален имидж сред своите съседи, 
и то без особени усилия от наша страна. Един от най-интерес-
ните емпирични примери идва от програмите за териториално 
сътрудничество (ПТК) 2014-2020 г., които се провеждат по 
политиката на ЕС за сближаване INTERREG v. INTERREG, 
или също така известен като Европейско териториално сътруд-
ничество „е една от целите на политиката на сближаване и 
осигурява рамка за осъществяване на съвместни действия 
и обмен на политики между националните, регионалните и 
местните участници. икономическото, социалното и тери-
ториалното развитие на Съюза като цяло.13 „. INTERREG се 
състои от три направления за сътрудничество: междурегионал-
ни, трансгранични и транснационални. По своята същност тази 
програма предоставя финансиране от ЕС, което да се използва в 
сътрудничеството между държавите – членки и техните съседи. 
Ситуацията с програмата INTERREG в България е от особен 
интерес поради позицията на страната ни на Балканския по-
луостров. Сред различните възможности, България – Турция, 
България – Сърбия и България – Северна Македония са от 
особен интерес, тъй като те насърчават положителния имидж 
на България като носител на съвременни практики, ноу-хау и 
материално оборудване за страни извън ЕС. 

Дейностите, изпълнявани в рамките на INTERREG, са 
само един от многото примери за върховенството на ЕС в светов-
ната политика, що се отнася до използване на мека сила. Дори 
в такива бурни времена, белязани от десетилетие на световна 
финансова криза, Брегзит и провала на Копенхагенската кон-
ференция за климата, ЕС безспорно остава един от световните 
политически лидери, въпреки липсата на адекватни инстру-
менти за използване на „твърда сила“. Ако искаме напълно да 
разберем причините и стълбовете на политиките на ЕС в това 
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отношение, трябва да споменем много разгорещената дискусия 
за международната сила на ЕС141516. Накратко казано, няколко-
то присъединявания на държави – членки към ЕС увеличиха 
световното му влияние, пазар и стойност на вноса/износа, 
което прави ЕС все по-важен участник на международната 
сцена. Неговите политически и структурни различия спрямо 
тоталитарните сили на миналото или федералния характер на 
Съединените щати предизвикаха голям интерес сред учените, 
занимаващи се с политика и международни отношения за бъ-
дещето на Съюза и неговия потенциал.

Макар да е безспорно, че ЕС показа желанието си и стре-
межа към укрепване на военната си мощ (един от основните 
инструменти на „твърдата власт“),   за да увеличи влиянието си 
върху глобалната политика, и че в тази насока беше създаден 
„отряда на ЕС“ в НАТо, както и т.нар. бойни групи на ЕС по 
директивата за Европейска политика за сигурност и отбрана, 
масово разпространеното мнение на много учени1718 е, че съюзът 
трябва първо и преди всичко да развива своите основни предим-
ства. Уникалният подход на ЕС към упражняване на граждан-
ска власт конструира перспектива за него като „постмодерен“ 
суверен. Съюзът, създаден през 1951 г., може и да е стартирал 
поради необходимост – гореспоменатата година обозначава 
сътворяването на Европейската общност за въглища и стома-
на, създадена от Белгия, Франция, Западна Германия, Италия, 
Нидерландия и люксембург в периода след Втората световна 
война, за да лиши Германия от най-важните ѝ военни ресурси. 
До сега ЕС е преминал през няколко правно-конституционни 
договора и структурни промени, за да достигне днешното си 
устройство от 28 държави – членки, които са делегирали част от 
националният си суверенитет, за да преследват икономическо, 
политическо и социално развитие. отличителната тристъл-
бова структура на ЕС и неговата конфедерационна структура 
му предоставят инструментите за провеждане на уникална 
политическа програма. Накратко казано, ЕС се възприема 
като иновативен и световен лидер в различни области като 
хуманитарна помощ, напредък на демокрацията и свобода на 
словото и насърчаване на свободата. Следвайки тази линия на 
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ЕС: увеличаване на твърдата власт чрез военни формирования, 
инвестиции в оръжия, нови военни технологии и изпълнение 
на мисии в чужбина или продължаване на иновациите и пре-
следване на нови политически инструменти за упражняване на 
влияние върху другите актьори. Това, разбира се, може да звучи 
прекалено опростено, тъй като ЕС понастоящем преследва и 
двата пътя, но редица учени1920 са скептични по отношение на 
капацитета и потенциала на ЕС за разширяване на военната 
сила, особено в сравнение с американската, руската и военната 
мощ на Китай.

Публичната дипломация от своя страна е един от най-обе-
щаващите инструменти в арсенала на Европейския Съюз. Това 
произтича от ролята на ЕС като световен лидер в много области 
на световната политика, където меката власт доминира над броя 
танкове и оръжия за масово унищожение. Безспорната водеща 
роля на Съюза в международната борба срещу глобалното 
затопляне, дискриминацията, расизма и други, осигурява поло-
жителен образ на ЕС в света. Именно тази репутация позволява 
на ЕС да влияе по-лесно на други актьори и на чуждестранна 
популация, отколкото да кажем Китай или САЩ.

Заключение
Както Мелисен теоретизира, публичната дипломация 

върви ръка за ръка с външната политика и дипломатическите 
отношения. Може ли публичната дипломация сама да постигне 
дадена цел? По-скоро важи мнението, че публичната диплома-
ция е и ще бъде използвана като инструмент за постигане на 
целите, но само като допълващ метод към класическото понятие 
за дипломация и провеждане на външните работи. Строго тео-
ретично, силата на този инструмент произтича от способността 
му да се намесва и да подобрява позитивната идентичност на 
актьора спрямо други международни играчи, а влиянието му 
ще продължи да се засилва през идните години с развитието на 
дигиталните технологии, които ни свързват.
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ЕЗИКЪТ НА оМРАЗАТА – КАКВо оТСлАБВА 
ФЕНоМЕНА В МЕДИИТЕ

Докторант Кристина Ненова

Резюме: Езикът на омразата може да бъде предпочитан 
инструмент за упражняване на политическо влияние върху гла-
соподавателите в ситуация на избори. Представени са два при-
мера, които са в подкрепа на това допускане – единият е свързан 
с изследване на Кърк и Мартин1 на начина, по който протичат 
кампаниите на основните претенденти за президентския пост 
в САЩ през 2016 година, а другият има отношение към акту-
алния дебат в България, посветен на Националната стратегия 
за детето 2019-2030 година. Настоящата статия е фокусирана 
както върху възможностите за отслабване на въздействието на 
феномена, така и върху някои от предизвикателствата, пред 
които са изправени изследователи и законодатели в опитите 
си да го ограничат.

Ключови думи: език на омразата, избори, медии, страте-
гии за противодействие.

HATE SPEECH – WHAT REDuCES THE 
PHENOMENON IN MEDIA

PhD student Kristina Nenova
kristi_kz@yahoo.com

Abstract: Hate speech can be used as an instrument preferred 
to exert political influence upon voters during election campaigns. 
This article provides two examples to support this assumption – the 
first one is related to a Kirk and Martin’s study on the way main 
presidential candidates in the uSA ran their campaigns in 2016, 
while the other assumption is related to the current debate in Bulgaria 

https://doi.org/10.33919/ydmc.19.1.10
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171on the National Child Strategy 2019-2030. The present article 
focuses upon possibilities to reduce the phenomenon’s influence as 
well as upon some of the challenges researchers and policy makers 
face in their attempts to limit it. 

Key words: hate speech, elections, media, counteraction 
strategies

Засилена употреба на език на омразата в медиите е отче-
тена на президентските избори в САЩ през 2016 година. Кърк 
и Мартин анализират присъствието на феномена в кампаниите 
на Доналд Тръмп и Хилъри Клинтън, като защитават тезата, че 
речта на омразата измества разговора по актуални политически 
въпроси, който се очаква да бъде реализиран от кандидатите, по 
време на общите дебати2. Анализът насочва вниманието върху 
контекста, в рамките на който нивата на употреба на езика на 
омразата в медиите са повишени – изборна ситуация, в която 
основните кандидати за президент се стремят да си осигурят 
политическо надмощие. Интересно е, че и в двете кампании 
езикът на омразата е инструмент, който се използва за неутра-
лизиране на политическия опонент. Резултати от изследване в 
Мичиган на Хауърд и колеги показват, че по време на изборите 
в САЩ през 2016 година – потребителите са споделяли поли-
тическо съдържание в социалните медии, което обаче значи-
телно по-рядко е свързано с политически новини, а по-често 
има отношение към екстремистки коментари, конспиративни 
теории, фалшиви новини и т.н. Социалните медии мобилизират 
хора и ботове3, които да създават два типа съдържание – такова, 
каквото да е базирано на факти и друго, което да е основано на 
фалшиви новини и език на омразата4.

Интересно би било да се изследва дали опитът полити-
чески формации да установят влияние върху избирателите по 
време на изборите за Европейски парламент 2019 година може 
да бъде причина за създалия се обществен дебат, който довежда 
до замразяване на Националната стратегия за детето 2019 – 2030 
в България. Месец преди изборите за евродепутати в медийното 
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пространство започват да присъстват коментари от политически 
партии (ВМРо и ПП „Възраждане“), които се обявяват против 
приемането на дискутираната стратегия. Някои от позициите, 
които се изказват в медиите: „Стратегията за детето въвежда 
Гестапо „Барневарн“; „ВМРо категорично застава против под-
готвяната Национална стратегия за детето“; „Питаме се дали 
изобщо е нужна Държавната агенция за закрила на детето, ако 
работи срещу обществото“; „Публично изразяваме своята по-
зиция относно действията на ДАЗД и продължаващите опити 
за задкулисно пробутване на т.нар. Национална стратегия за 
детето“5, „Стратегията за детето е престъпен документ“6. Сход-
ни гледни точки са защитавани от участниците в националната 
група „Не на стратегията на детето“ , създадена във Фейсбук, 
за да се противопостави на Националната стратегия за детето 
2019 – 2030 година. Групата бързо се разраства до 120 000 души, 
а впоследствие променя името си на „Национална група – роди-
тели, обединени за децата“ и увеличава членовете си до близо 
207 000. Интересно е да се отбележи, че в групата присъства 
апел от модераторите да не се използва език на омразата във 
връзка с по-честата употреба на коментари с такова съдържание 
около организирани протести против стратегията. 

Представените два примера имат за цел да очертаят един 
от възможните контексти, които могат да благоприятстват 
разгръщане на феномена „език на омразата“ – подготовка и 
провеждане на политически избори. Съществуват и други ус-
ловия, в рамките на които езикът на омразата набира скорост – 
например предвоенна или следвоенна обстановка7 и контрол на 
политически опоненти по време на криза8. Те поставят въпроса 
за това, как може да се отслаби въздействието на феномена, 
върху който е фокусирана настоящата статия.

1. Стратегии за отслабване на феномена език на 
омразата
1.1. Криминализане на езика на омразата – 
аргументи „за“ и „против“



кристина ненова

173Европейските държави залагат на криминализирането на 
езика на омразата като на един от начините за противодействие 
срещу него. Дебатът за криминализирането на езика на омразата 
показва сблъсък на ценности и разкрива големите противоречия 
в гледните точки на законодатели и изследователи9. Една част 
от тях подкрепят идеята за по-строги санкции и за криминали-
зиране на езика на омразата. Изследователите и законодателите, 
които поддържат тази теза, изхождат от позицията, че законите 
в европейските държави не атакуват вярванията на расистка 
основа, а санкционират преднамерено нанасяне на вреда на 
базата на етническа, расова, сексуална и религиозна основа. 
лоурънс10 приема криминализирането на езика на омразата 
като израз на висока обществена ангажираност с проблема. 
Други изследователи поставят под съмнение степента, в която 
криминализирането на езика на омразата води до намаляване 
на действията, продиктувани от омраза. Стросън11 коментира, 
че расистката реч е по-опасна, когато е потисната, отколкото, 
когато е изразена. Този аргумент е по посока по-слаби законови 
регулации по отношение на езика на омразата. Според изсле-
дователя ние не разполагаме с достатъчно доказателства, които 
да показват, че има корелация между законите, които кримина-
лизират езика на омразата, и насърчаването на хармония между 
групите. Стросън разглежда дебата за криминализирането на 
езика на омразата в исторически план, като отбелязва, че Източ-
на и Западна Европа са имали закони за криминализирането му 
и по време на комунистическите режими, но това не е довело 
до отслабване на феномена. За изследователя потискането на 
омразата не води до по-малко омраза. Други изследователи дават 
за пример Южна Африка, където многообразието в обществото 
е съпътствано от език на омразата на база расов признак. 

В рамките на проекта „еMORE”12, който е създаден, за да 
осъществява мониторинг и да сигнализира за случаи на език 
на омразата в онлайн пространството в Европа, също се отваря 
дебатът за криминализирането на феномена. Създателите на 
проекта правят изследване, чийто резултати разкриват гледната 
точка на респонденти относно това, как да се противодейства 
на езика на омразата. В рамките на изследването респондентите 
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залагат в по-голяма степен на дейности, свързани с образоване 
по темата и мониторинг на онлайн пространството, отколкото 
на законодателството като мярка, която да отслаби въздействи-
ето на феномена. Въпреки това изследователите отчитат, че 
криминализирането на езика на омразата е важен инструмент, 
който защитава човешкото достойнство във времена, в които 
обществата се сблъскват с големи предизвикателства като 
миграционни потоци и различни форми на радикализация в 
религиозен план13. 

от друга страна, проектът „еMORE“ поставя въпроса за 
липсата на достатъчно доказателства както по отношение на 
допускането, че езикът на омразата води до реализиране на 
престъпления от омраза, така и по отношение на спецификите 
на феномена, за да може да се предприеме противодействие. 
Уолтърс и Браун14 идентифицират някои празноти в изследва-
нията на престъпленията от омраза, които биха могли да дадат 
повече информация относно феномена. Например данни за 
групите, които извършват престъпления от омраза и връзките 
между членовете в тези групи. Въпреки че е налична повече 
информация за престъпления, извършени срещу малцин-
ствените групи, изследователите коментират, че съществуват 
данни и за обратния процес – престъпления, реализирани от 
членове на малцинствени групи към мнозинството като форма 
на „териториална защита“. Според Уолтърс и Браун би било 
интересно да се изследват причините за тези престъпления. Те 
отварят въпроса за това, доколко властовата позиция на едни 
членове спрямо други в самите малцинствени групи оказва 
влияние върху извършването на престъпления от омраза от 
един член върху друг. Например в групата на хомосексуални-
те – доколко доминантна личност с хомосексуална ориентация 
би извършила престъпление от омраза към друг представител 
на същата общност, който се определя като хомосексуален или 
транссексуален. Тези въпроси са интересни, защото засягат 
динамиката в самите малцинствени групи и задават посока за 
изследване на наличието и/или отсъствието на феномена през 
призмата на взаимодействие между различни представители от 
една малцинствена общност. Според изследователите липсва и 
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от онлайн съдържание, което разпространява език на омразата. 
Наличието на повече изследвания по тези въпроси може да даде 
някои посоки за мислене по отношение на феномена език на 
омразата и ефекта от неговото криминализиране.

1.2. Роля на превенцията и програмите на Съвета на 
Европа в противодействието на езика на омразата 
Един от начините за предотвратяване на разпространение-

то на езика на омразата е посредством въвеждане на програми 
за превенция. За пръв път подходът към превенция е предложен 
от Комисията за хроничните заболявания през 1957 година. 
Първичната превенция има за цел да намали броя на нови слу-
чаи на хронични заболявания15. Към днешна дата този термин 
се използва както в медицинските, така и в психологическите 
науки. По отношение на езика на омразата превенцията има за 
цел да предотврати появата му сред групи, в които той намира 
най-голямо приложение. За тази цел Съветът на Европа въвежда 
програми и кампании, които да противодействат на феномена. 

През 2012 г. се създава кампанията „Младите хора в борба 
с онлайн езика на омразата“, чиято цел е да се пребори с ра-
систки и дискриминативни изказвания като форма на език на 
омразата в онлайн пространството16. Тази кампания овластява 
млади хора и организации да разпознават езика на омразата в он-
лайн пространството и да предприемат действия срещу неговото 
разпространение. Кампанията на Младежкия съвет на Европа 
се превръща в мащабен опит за отслабване на въздействието 
на езика на омразата, в рамките на който са подкрепени над 
77 проекта (на местно и международно ниво) в над 28 страни, 
членове на Съвета на Европа. Последното показва, че Съветът 
на Европа залага много на подхода към превенция в борбата с 
езика на омразата. 

Друга младежка кампания на Съвета на Европа носи името 
„Движение без език на омразата“. Кампанията се реализира 
посредством младежко участие в процеса на намаляване на 
толерантността към езика на омразата, включително към не-
говите проявления в онлайн пространството. „Движение без 
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език на омразата“ е подкрепено от над шестдесет европейски 
организации, включително от български НПо-та като фонда-
ция „Приложни изследвания и комуникации“. В рамките на 
кампанията се реализират обучения с млади професионалисти 
от различни области, като журналистика и право, с цел да при-
добият по-голяма чувствителност и да бъдат подкрепени да 
реализират дейности, които да предотвратят появата на езика 
на омразата. Активисти от различни европейски държави съз-
дават материали (статии, видеа, снимки), посредством които 
да запознаят широката общественост с различните по-явни и 
по-скрити проявления на феномена. 

Съществуват кампании, насочени към конкретни форми 
на омраза, например към сексизма. През 2013 г. една организа-
ция във Великобритания – „Жени, действие и медийна група“ 
реализира кампания срещу съдържание във Facebook, което 
подбужда към сексуално насилие, както и към други форми на 
насилие17. Интересно е да се отбележи, че тази кампания води 
до промяна в политиката на Facebook по отношение на езика 
на омразата. През същата година в Швеция се разпространява 
видео, в което жени прочитат текст за атаки на сексистка основа, 
които са получили в онлайн пространството. 

През 2015 г. във Франция е организирана кампанията 
„Спри киберсексизма“, в рамките на която се популяризират 
плакати в метростанциите. Плакатите съдържат съвети как да 
се реагира при киберсексизъм. Кампанията се разпространява и 
в училищна среда като средство, което да помогне на учениците 
да придобият по-голяма чувствителност по темата18. В рамките 
на кампания за превенция, „Да продължим напред“ в Брюксел, 
момичета и жени участват в серия от практически семинари, 
които целят да им помогнат да овладеят умения и ресурси за 
противодействие на онлайн насилието и езика на омразата. 

Гореспоменатите кампании са инструмент за повишаване 
на осведомеността и чувствителността на групи по отношение 
на езика на омразата. Те са насочени както към групи, които се 
приемат за по-уязвими по отношение на феномена (например 
жени и момичета), така и към широката общественост. Кампа-
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но и изграждане на умения за противодействие.

1.3. Регулация на онлайн сайтовете и отслабване на 
въздействието на езика на омразата
Банкс19 поставя под съмнение степента, в която зако-

нодателните регулации (едностранни и многостранни) на 
езика на омразата са най-ефективният подход за отслабване 
на въздействието на феномена. Изследователят отбелязва, че 
въвеждането на ограничения пред потребителя и сървъра могат 
да изиграят съществена роля в редуцирането на езика на ом-
разата в онлайн пространството. Според Банкс доставчиците 
на интернет имат съществено значение в ограничаването на 
езика на омразата посредством въвеждането на различни етични 
принципи на работа и условия за ползване на услугата, които 
да позволяват на доставчика да изтрива съдържание, което е в 
разрез с приетите условия. Изследователят дава пример с пре-
махването на неонацистки уебсайт в САЩ, който е „защитен“ 
от Първата поправка, но нарушава условията за ползване на 
услугата, договорена с доставчика. Друг вариант за противодей-
ствие, според Банкс, е свързан с възможността потребителите 
да закупуват софтуери, които филтрират съдържание, носител 
на реч на омразата.        

Според Банкс, въпреки че подаването на сигнали от страна 
на потребителите могат да не доведат до премахване на езика 
на омразата, подобни действия ангажират последните в борбата 
с феномена20. от друга страна, Браун21 коментира политиката 
на социалната мрежа Фейсбук, която стимулира потребителите 
да подават сигнали по отношение на вредно съдържание, но не 
им предоставя обяснение защо дадено съдържание е изтрито 
или пък запазено. Този коментар поставя въпроса до каква сте-
пен потребители биха се ангажирали с противодействието на 
речта, която съдържа омраза, ако не получават обратна връзка 
по отношение на подадените от тях сигнали. Банкс отбеляз-
ва, че много доставчици на услуги не въвеждат условия пред 
потребителите за ползване на онлайн услугата и съответно 
не регулират разпространението на езика на омразата. Тази 
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теза е подкрепен и от Браун, който коментира, че условията 
за ползване на онлайн услугите, въведени от доставчиците, 
са много по-толерантни по отношение на езика на омразата, в 
сравнение с ограниченията, предвидени от законодателството. 
Браун смята, че последното се отнася в много по-голяма степен 
за социалните мрежи, отколкото за уебсайтовете. Тезата на 
Банкс поставя въпроса за това кои „мерки“ по отношение на 
езика на омразата се оказват по-ефективни – законодателни и/
или подход, ориентиран към превенция. Според изследователя 
законодателните ограничения не могат да решат предизвикател-
ствата, свързани със сложността на феномена и обхватността 
на онлайн средата. Банкс смята, че по-голям успех в борбата с 
езика на омразата може да се постигне при подход, който обеди-
нява усилията на законодателството с тези на доставчиците на 
онлайн услуги и потребителите. Степента, в която социалната 
мрежа – Фейсбук, ограничава вредното съдържание зависи от 
законодателството на съответната държава. Въпросът за това, 
доколко едно по-чувствително към спецификите на езика на 
омразата общество може да се саморегулира без наличието на 
по-строги законодателни промени и доколко едни по-строги 
промени в законодателството ще подпомогнат регулирането 
на вредното съдържание в платформи като Фейсбук – остава 
открит22. 

Заключение
Настоящата статия представи стратегии за отслабване на 

въздействието на езика на омразата, които провокират дискусия 
относно това, доколко фокусирането върху един подход може 
да окаже ефект върху такъв сложен и многопластов феномен. 
Повече изследвания, насочени към разбирането на феномена 
като резултат от специфичен политически или медиен контекст, 
вероятно ще доведат до нови посоки в опитите да му се про-
тиводейства.
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демокрацията като граница. свобода и несвобода на словото...

„Техническата революция на печатницата получава своя 
смисъл само по отношение на дълбокото движение на Рефор-
мацията. Радиото и телевизията получават смисъл само по 
отношение на огромната промяна на масовото общество и демо-
крация“1. Ако връзката на предходните вълни на технологични 
иновации с нови етапи на политическа култура за Доминик 
Волтон е от регистъра на констатацията, за Интернет – тя е в 
„регистъра на проблематизацията“, смята Доминик Кардон и 
го описва в книгата си „Интернет Демокрацията – обещания и 
граници“2.. Именно – как обикновеният човек, който днес е и 
потребител и създател – да се ориентира в информацията, да я 
разделя на истинна и неистинна, на информация и дезинфор-
мация?

По своя генезис Интернет е място „на свободния дух“, 
което за жалост е мит, останал от ранните, първите години на 
свободна дистрибуция на Интернет сред гражданските общ-
ности в САЩ. Днес по-скоро живеем, най-вече масовият потре-
бител на Интернет живее, в илюзорната „свобода“ на Интернет, 
което усещане произтича от много и различни фактори. Днес 
потребителят първо публикува, после филтрира. Шокиращите 
примери в това отношение са масови и всекидневно са налице. 
Всичко това се използва умело за прокарване на пропаганда, 
водене на икономически и политически войни, като преки при-
мери за последствията от тях са например Брегзит или изборът 
на Президента Тръмп. 

Днес вече говорим за демокрацията, която от предста-
вителна мигрира към „демокрация на участието“ и в този 
смисъл би могло да се каже, че „демокрацията със сигурност 
се е разширила, но в най-добрия случай е съмнително, че се е 
задълбочила.“ по мнението на Бернар Манен3. 

основните теми, които навеждат на нуждата от по-задъл-
бочен анализ на свободата и усещането за свобода онлайн, са 
няколко:

 y мрежова неутралност и свобода на словото;
 y фалшиви новини в епохата на пост истина;
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на достъпа;
 y модели на контрол на онлайн пространството (Китай).
Нека разгледаме всяко едно от тези проявления и специ-

фиките му за създаването на усещане за свобода и реалното, 
същевременно с това, поставяне на граници.

Мрежова неутралност
До 1 октомври 2016 г., по силата на обстоятелствата малко 

преди избора на Президента Тръмп, световната организация, 
която осигурява всички регламенти, по които се случва Ин-
тернет – ICANN, окончателно освобождава обвързването, по 
исторически причини, на Интернет със САЩ4. Само можем да 
гадаем на какви сценарии можехме да сме свидетели, ако това 
дълго договаряно споразумение не бе подписано именно през 
октомври 2016 г., а по-късно.

Днес само в някои държави от Африка и в САЩ е нару-
шена мрежовата неутралност. Това води до много по-достъпни 
Фейсбук и Уикипедия в Африка, най-бедният континент. Но 
също води до „Интернет достъп на две скорости“ за потребите-
лите в САЩ, което означава пряко предимство за по-големите 
компании и забавена скорост на достъп за по-малките бизнеси 
и организации, които нямат бюджет, за да се класират сред 
бързите.

 
Фалшиви новини и епохата на пост истина
През 2016 г. Oxford Dictionaries избира за дума на годината 

„fake news“ – фалшиви новини. В статията си „Бъдещето на ис-
тината и дезинформация онлайн“5 Жана Андерсън и лий Рейни 
споделят за свое изследване в онлайн средата, по-специално в 
социалните мрежи, според което хората опитват да търсят ин-
формация, която съвпада с техните виждания. Това кара много 
хора да бъдат подвеждани лесно и да вярват в информация, 
която им харесва. Това е и механиката, по която дезинформа-
цията онлайн процъфтява. Съчетана с активна политическа и 
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икономическа пропаганда, фалшивите новини намират своя 
апогей в днешно време и формират свят на пост истина, който 
се оказва неразрушим за мнозина.

По думите на Том Розенстиел „Дезинформацията не е 
като водопроводния проблем, който отстранявате. Тя е по-скоро 
социално състояние, подобно на престъпността, което трябва 
постоянно да се наблюдава.“6 В допълнение на това и само в 
полза на фалшивите новини дойдоха и събития като разкритията 
на Сноудън, по-късно скандала с Кембридж Аналитика и много 
други по-малки и локални събития. Мащабите на тези явления 
тепърва ще бъдат изследвани, както и последствията им за от-
делния човек и цялото общество. Но едно е сигурно – усещането 
ни за свобода в Мрежата е силно смущаващо и подвеждащо.

Колективно създавано съдържание (Уикипедия) и 
контрол на достъпа
В редица държави достъпът до Интернет и световното 

знание, споделяно свободно, е регулиран, а на места, например в 
Сверена Корея, и напълно лимитиран. Не са един и два големите 
скандали с опити за спиране достъпа до различни социални 
мрежи, например до Twitter и youtube, по време на протестите 
в Таксим, Турция 7 или до Уикипедия в Русия. Най-смущаващ 
е фактът, че от април 2017 г. Уикипедия е забранена в Турция, 
а достъпът до нея напълно лимитиран, поради публикуването 
в различни езикови версии на онлайн енциклопедията, създа-
вана от стотици редактори доброволци от цял свят, съдържа-
ние, уличаващо Президента Ердоган в подпомагане военните 
действия в Сирия. Ердоган нарежда на Уикипедия да свали 
тези уличаващи го статии. След като Фондация Уикимедия, 
собственик на Уикипедия, категорично отказва, базирайки се на 
редица източници, Уикипедия остава вече близо две години, и 
до момента, без достъп до свободното знание на всички езици, 
не само на турски.
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Сред местата по света, където Интернет е силно регу-

лиран и лимитиран, е и Китай. Там са впрегнати в действие 
редица различни механизми и модели на контрол на онлайн 
пространството, като най-новото и обезпокояващо „изобрете-
ние“ на Китай в тази посока е въвеждането на т. нар. „социална 
система“, в която всеки човек има неотменно привнесени към 
него „социални кредити“, голяма част от които са свързани и с 
онлайн пространството.

Няколко са основните модели на контрол8:
 y „Великата стена“ – технически файъруол, който силно 
филтрира и лимитира достъпа до социални канали (на-
пример, Фейсбук, youtube и други);
 y Автоматично филтриране и премахване на съдържание 
без ясни критерии, поне не и публично обявени за това;
 y цензура на различни нива;
 y Камерно наблюдение на редица публични места;
 y онлайн манипулации;
 y Сурови наказания за дигитален активизъм.
Част от проблема за усещането за свобода и липса на 

граници в онлайн живота днес е именно поради слабостта на 
традиционните медии и радикалната трансформация, която 
медиите претърпяха през последните години. липсата на кри-
тично мислене, адекватна медийна грамотност у хората като 
цяло, силно подпомагат всички тези процеси. 

По отношение установяването на границите и по отноше-
ние на свободата в онлайн пространството предстои да видим. 
При всички случаи едно е ясно – живеем в Интересни времена, 
точно като в китайската поговорка.
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В началото на 90-те години Българската национална те-
левизия е най-довереният източник на информация за българ-
ското общество. С появата на частните телевизионни канали 
в ефира и новото за всички съдържание – шоупрограми, риа-
лити формати и т.н., интересът към телевизиите е в своя пик. 
Наблюдава се определен отлив от националната телевизия за 
сметка на новите, по-интересни и по-лъскави канали, с нови, 
непознати лица. Какво се случва обаче? Години след големия 
възторг обществото сякаш осъзнава, че не всяка комедийна 
шоупрограма или вечерно шоу са само това. Тези програми 
отдавна са били превърнати от начин за забавление на зрителя 
в оръжия за масово поразяване, за прокарване на политически 
нишки, за очерняне или пък напротив – за изчистване на нечии 
имидж. Същото се случва и с новинарските емисии. Новините 
биват внимателно подбрани, цифрите – манипулирани, истори-
ите – предимно битови. Всичко това води до масово недоверие 
в телевизиите като цяло, но някак успява да върне зрителя към 
Българската национална телевизия. Новините на обществената 
медия се ползват с голямо доверие и зрителски интерес. Навяр-
но, защото обществото е уморено да гледа в национален ефир 
битови престъпления и дребни измами. 

Публицистичните и културните програми на национална-
та телевизия също се радват на зрителски интерес и интелигент-
на аудитория. Въпреки всичко това, ясно е, че БНТ не би могла 
да достигне рейтинга на нито една от двете частни телевизии, 
лидери в ефира, БТВ и Нова. БНТ няма възможност да осигури 
на зрителя риалити програми тип „Биг Брадър“ и „Фермата“, 
нито би излъчила турски сериал в прайм тайма си. Факт е обаче, 
че зрителското доверие в нея е повишено. 

Но дали БНТ наистина изпълнява обществената си 
функция, дали е напълно безпристрастна? При положение, че 
националната телевизия се води „обществена“, а се финансира 
от парламента, тези въпроси не могат да не бъдат зададени.
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информационното общество, изготвили доклад на тема „Как 
страните членки осигуряват правните, финансовите, техниче-
ските и останалите необходими условия, за да могат общест-
вените медии да изпълняват своята мисия“, основните цели на 
обществените медии не са се променили от времето на тради-
ционните обществени радио и телевизия. Но технологичната 
революция, както и умножаването на техническите медийни 
платформи и на новите видове медии, от функционална гледна 
точка (материали, създадени от потребителите, блогове, подкаст 
и т.н.), означават, че ролята на обществените медии трябва да 
бъде изпълнявана в много по-различна среда от преди. Също 
така, разнообразието от търговски оператори, които са или се 
стремят да бъдат активни на тези различни пазари, е много 
по-голямо от традиционните частни радиа и телевизии, пора-
ди което и въпросите за конкуренцията стават много по-зна-
чими. Когато определяме мисията на обществените медии, 
на първо място трябва да си дадем сметка, че аудиторията на 
традиционните електронни медии намалява и застарява и че 
новите и по-млади групи от аудиторията предпочитат новите 
електронни медии като интернет и все по-усъвършенстваните 
мобилни услуги, които надхвърлят традиционните услуги като 
телефонни разговори и текстови съобщения. В същото време, 
медийното използване се фрагментира и в бъдеще няма да бъде 
възможно да се достига до цялата аудитория или дори до голяма 
част от нея посредством единична услуга, както чрез радиото 
или телевизията в миналото.1

Обща ситуация около обществената мисия в 
страните членки. Влияние на новите медии.
Като общо правило отговорите, получени в Съвета на Ев-

ропа от страните членки, както и от други източници (особено 
специалния доклад „Културата на обществените електронни 
медии“ на правния бюлетин IRIS) показват, че страните членки, 
при определянето на обществената мисия, все повече вземат под 
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внимание необходимостта обществените оператори да пред-
лагат своите обществени услуги на нови медийни платформи. 

Телевизията е медия, която все още е основна за по-голя-
мата част от обществото, но дигиталните технологии и онлайн 
платформите съвсем скоро ще я изместят и в България. Статис-
тики показват, че младите хора вече престояват пред мобилното 
си устройство и в интернет до 2,5 – 3 пъти повече, отколкото 
пред телевизора. опитвайки се да запазят позициите си, теле-
визиите претърпяват един много динамичен и бърз процес на 
развитие в посока на дигитална трансформация. Процесът е 
сложен и интересен. Българската национална телевизия като 
обществена медия е длъжна да изпълнява обществената си 
функция, като предоставя информация на обществото. С настъп-
ването на съвременните технологии тази информация е нужно 
да бъде разпространена по всички канали за комуникация на 
новите медии.

Най-лесният начин за традиционните медии да пре-
минат в онлайн пространството е, като механично пренасят 
съдържанието от конвенционалната медия в новия канал за 
разпространение, но последните години това само по себе си 
е недостатъчно. В онлайн платформите медиите са длъжни да 
бълват постоянно новини, да ги споделят в социалните мрежи, 
да създават съдържание, което да е само за онлайн платформи-
те им – видео, фото или писмено. Възможността за постоянно 
обновяване на информацията в интернет е по-голяма и изисква 
много по-малко средства.

Въпреки че в България, за разлика от други европейски 
страни, няма изискване общественият оператор да предоставя 
нови медийни услуги (онлайн услуги, мобилни платформи), 
Българската национална телевизия работи в тази посока и вече 
има създадени няколко онлайн платформи, мобилно приложе-
ние и онлайн архив на съдържанието си. Това са: www.bnt.bg, 
www.news.bnt.bg, tv.bnt.bg – където потребителите могат да 
гледат на живо програмите на БНТ, sport.bnt.bg, video.bnt.bg и 
мобилното приложение, което е обвързано предимно с нови-
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на дигитализацията на обществената медия в България. 

освен различните онлайн платформи и приложения, 
важна стъпка за дигиталната трансформация е създаването на 
онлайн съдържание. Тук идват понятията мултимедиен нюзрум 
и онлайн видео платформа. Мултимедийният нюзрум генерира 
новини във всички платформи на медията по подходящ начин за 
всяка от тях. В новините са интегрирани текст, видео и снимки. 
Видео платформите и тези за програмен стрийминг са основни 
за разпространението на телевизионното съдържание. Тенден-
цията на аудиовизуалните медийни услуги е към прехвърляне 
на цялото съдържание изцяло на онлайн платформи. Телеви-
зиите в сегашния си вид ще изчезнат и ще бъде използвана 
само така наречената voD технология (video on Demand или 
„видео по заявка“). Всеки потребител има възможността да 
гледа съдържанието, което го интересува, във времето, когато 
пожелае. Това е причината в момента във видео платформите да 
се изработва съдържание, което да е ориентирано изцяло към 
интернет потребителите, различно от това на телевизията. По 
този начин се привлича нова по-широка аудитория на медията. 

Технологията, „новите медии“  
и „новите комуникационни технологии“  
като част от обществената мисия 
Що се отнася до технологиите, необходимо е да се отбе-

лежат следните разпоредби:
Член 44
1. (на Закона за радиото и телевизията) Радио и телеви-

зионните програмни услуги на БНР и БНТ ще бъдат излъчвани 
посредством техни комуникационни средства или произтичащи 
от договор с лицензиран телекомуникационен оператор.

Член 45
1. Българското национално радио и Българската нацио-

нална телевизия трябва да въвеждат и предлагат нови радио и 
телевизионни услуги.
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2. Българското национално радио и Българската нацио-
нална телевизия трябва да създават условия за излъчването и 
приложението на цифрови и други нови технологии в радио и 
телевизионното разпръскване .1

Дефиниране на обществена функция
В частност Българското национално радио (БНР) и Бъл-

гарската национална телевизия (БНТ) трябва:
 y да гарантират програмните услуги за всички граждани 
на Република България;
 y да подпомагат развитието и популяризирането на бъл-
гарската култура и българския език, както и културата и 
езика на гражданите, в съответствие с тяхната етническа 
идентичност;
 y да предлагат достъп до националното и европейското 
културно наследство, чрез програмните си услуги;
 y да включват информационни, образователни и развлека-
телни предавания в техните програмни услуги;
 y да прилагат новите информационни технологии;
 y да отразяват разнообразието на идеи и убеждения в 
обществото – чрез плурализма на гледните точки – във 
всичките предавания за новини и актуални събития по 
политически и бизнес въпроси;
 y да подпомагат взаимното разбирателство и толерантност 
в отношенията между хората;
 y да дават възможност на гражданите да се запознаят с 
официалната позиция на държавата по важни въпроси 
от обществения живот.

Определение и функции на обществена телевизия 
Телевизия е аудио и визуалното съдържание, което се 

предава чрез електрически или електромагнитни сигнали. 
обществените електронни медии включват телевизия, 

радио и други електронни медии, чиято основна мисия е да 
служат на цялото общество. 
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нансиране: лицензионни такси, индивидуални постъпления, 
обществено и комерсиално финансиране. За сравнение, комер-
сиалните медии са изцяло финансирани от частни източници.

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги гласи: 
Законът за радиото и телевизията е устройствен за обществената 
телевизия БНТ и общественото радио БНР, като регламентира 
управлението, финансирането и обществената мисия на общест-
вените оператори с възможност за финансиране и на търговски 
оператори. Статусът и финансирането на обществените медии 
са теми извън обхвата на ревизираната директива, но изпълне-
нието на Протокола от Амстердам към ДЕо, заедно с ревизията 
на правилата за държавна помощ в областта на радиото и те-
левизията, която протича в ЕС през 2008 – 2009 г., са валиден 
„общностен фактор“ при преоценката на ЗРТ.2

За България това е приоритетен въпрос и поради непри-
лагането на ЗРТ в частта за финансиране чрез такси. Всяка 
година с преходна разпоредба в Закона за държавния бюджет 
се продължава действието на временното положение за финан-
сиране на обществените оператори чрез държавна субсидия. 
Сравнителният анализ показва, че държави от ЕС се отказват от 
въвеждане на такси (на база крайни устройства) и се ориентират 
към бюджетно подпомагане на обществените радио и телеви-
зия при определени условия. Първото задължително условие е 
прецизно определяне на обществената мисия, с цел обществе-
ното финансиране да не надхвърля средствата, необходими за 
изпълнение на обществената мисия. Възможно е, при това да 
се запази идеята от ЗРТ, която не е прилагана до този момент, 
обществени проекти на търговски оператори да се подпомагат 
от държавата на проектен принцип.

В зависимост от конкретното законодателство обществе-
ните медии не са задължително държавни или правителствени. 
За пример може да бъде дадена Великобритания, в която об-
ществената медия не се финансира от държавата. Най-голямата 
радиотелевизионна компания във Великобритания е обществе-
ната Би Би Си – Бритиш броудкастинг къмпани (BBC, Британ-
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ската корпорация за радио и телевизионно разпространение). 
Тя е основана през 1922 г., като получава лицензия за дейност 
на следващата година. Хартата дава право на Би Би Си да съ-
бира годишна такса – сума, която всяко домакинство в страната 
плаща за притежавания от него телевизионен приемник. Така 
програмите на Би Би Си за страната не зависят от правител-
ството финансово.3 В повечето европейски страни държавните 
медии се финансират чрез обществени средства и средства от 
реклама. Държавните средства са или от лицензионни такси, или 
бюджетни – от правителството. В книгата „Медиите в Европа“ 
е описано, че в Германия и Италия публично-правните радио 
и телевизия се финансират с помощта на такси, заплащани от 
гражданите. В България обществената телевизия се издържа 
също от бюджетни средства и средства, придобити от реклама. 
Бюджетът на БНТ се гласува от парламента. 4

Европейският съюз (ЕС), Съветът на Европа (СЕ) и ор-
ганизацията за сигурност и сътрудничество в Европа (оССЕ) 
утвърждават идеята, че независимите радио и телевизия в 
дуалистичната система на обществени и търговски електронни 
медии представляват основен елемент на демокрацията и част 
от европейската политическа и културна идентичност.  

Съвет на Европа
В редица свои актове5 Съветът на Европа дефинира 

стандарти по отношение на мисията на обществените радио и 
телевизионни оператори. В доклада „обществените медии в 
информационното общество“ на Съвета на Европа от февруари 
2006 г. се констатира, че „общата тенденция към глобализация 
и интернационализация, регионална интеграция на държави и 
индивидуализация на граждани изисква модерното общество 
да намери механизми да противостои на фрагментацията и да 
допринася за социалното сближаване.6 Електронните медии и 
услуги, адаптирани към новия контекст на информационното 
общество могат да изпълняват тази роля“. 
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ключовата роля на обществените медии в информационното 
общество: 

 y модерното общество има нужда от сили и инструменти 
за по-нататъшно социално, политическо и културно 
сближаване;
 y националните европейски култури и културното разноо-
бразие на Европа трябва да бъдат запазени и закриляни;
 y отделните индивиди и малцинствени групи трябва да 
бъдат адресирани със специфично целево съдържание 
и услуги. 

Обществените цели на телевизията и радиото 
Михаил Мелтев в текста си „обществените медии и ин-

формационното общество“ представя обществените цели на 
телевизията и радиото и дава примери за разширяване на новите 
медии (табл.1). обществените медии ще загубят своя контакт с 
нарастващия брой граждани, ако не сторят това7.

Таблица 1. обществени цели на телевизията и радио то
Обществени 

цели
Телевизия и ра-

дио
Примери за разширение в но-

вите медии
Да информира 
яудиторията си за 
събития, значими 
за живота ѝ.

Излъчване на до-
пълнителни про-
грами.

– Сигнализиране за услугата по 
мобилни телефони (текст и кар-
тина);
– Допълнителна информация по 
поръчка.

Да стимулира об-
ществен дебат и 
участие в него.

Участие на зри-
тели и слушатели 
в телевизионни и 
радио програми.

– Уеб и СМС услуги като инте-
грална част от телевизионните 
програми: гласуване и комента-
ри; 
– Да създава форуми и общности 
в уебсайтовете.
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Да доставя „ка-
чество срещу 
парите“ на прин-
ципа: „всичко – 
навсякъде – по 
всяко време“.

Повторение на 
радио и телевизи-
онни програми.

– EPG и мета данни, за да улесни 
запис и възможност за гъвкавост 
на употребата.
– осигуряване на архивни мате-
риали по поръчка чрез интернет;
– Тематично радио и телевизия;
– Телевизия и радио по мобилни 
устройства: спорт и новини.

осигуряване на 
качествено развле-
чение.

Развлекателни 
програми.

– онлайн игри;
– Интерактивни развлечения.

Да образова. образователни 
програми.

Да предлага архивни материали 
с научна стойност и с интерак-
тивно приложение (с опции за 
индивидуално ползване).

Илюстрация и предупреждение за тази заплаха са проме-
ните в медийните навици на аудиториите под 25 години, които 
вече се преместват към новите медии. Има и още по-специфич-
ни причини за присъствието на обществените медии в областта 
на новите технологии:

 y За разлика от радиото и телевизията, използването на 
новите медийни технологии не се разпределя поравно 
между различните социални групи (по възраст, по обра-
зователно ниво, по икономически статус). обществените 
медии могат да помогнат да се превъзмогне т. нар. „диги-
тално разслоение“ с широката си достъпност, социалната 
отговорност и контакт с традиционните аудитории;
 y отговорността (авторска и редакционна) девалвира и 
често липсва в интернет-пространството. обществените 
медии могат да бъдат „остров на доверието“ в този океан 
от дезинформация и несигурност;
 y Все още трудно се намира адекватно финансиране за 
развитието на новите медии. Изход може да се открие в 
солидарното финансиране.
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характеристики на медиите не съществуват изолирано като 
съдържание и услуги, а постепенно се вграждат в традицион-
ното програмиране, като интегрално обогатяване на известни 
концепции и формати. отхвърлянето на обществените медии 
от новите медийни пространства ще спъне развитието на му-
лтимедийното бъдеще, в което излъчването и интерактивното 
съдържание се интегрират незабелязано както в продукция, 
така и в доставка и употреба. Съпротивата срещу присъствието 
им тук е плод на страха от конкуренция в пространство, което 
разкрива все по-голям комерсиален потенциал. Ако бъдат до-
пуснати само в някакво безконкурентно гето на новите медии 
(т.е. само до продукция, която по същество е пазарен риск), 
те рискуват да придобият същата ограничена роля и в тради-
ционното излъчване. Според същия изследовател това е една 
тъжна перспектива. Вместо това съществува алтернативата на 
конструктивното съдействие между комерсиални и обществени 
оператори в популяризирането и употребата на новите техники. 
В допълнение може да се каже, че обществените медии имат 
опит и традиция в налагането на нови технологии в предконку-
рентната фаза на пазарния цикъл, когато дейностите не могат да 
се самоиздържат. Подобнo сътрудничество има почва в малките 
европейски страни, където често липсва комерсиален потенциал 
както на икономически, така и на творчески ресурс особено по 
отношение на развитието на услугите и съдържанието. 

В заключение, могат да бъдат направени няколко основни 
извода и препоръки към така наречената „обществена медия“. 
На първо място Българската национална телевизия не би могла 
да получи пълното доверие на обществото, докато бива финан-
сирана от държавния бюджет. Съмнението, че управляващата 
политическа партия би могла да има влияние върху съдържа-
нието на новините, гостите и темите в политическите и пуб-
лицистичните предавания, уронва престижа на националната 
медия и единственият изход би бил незабавна промяна в Закона 
за радиото и телевизията в частта, засягаща финансирането на 
БНТ и БНР. 
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БНТ като част от обществените телевизии в страните 
членки на ЕС би трябвало да черпи опит от добрите практики 
и да ги прилага. Необходимо е националната телевизия да се 
превърне в институцията, която трябва да бъде вдъхваща до-
верие и респект. Финансирането от такси, лецензи и частично 
от реклама, несъмнено е най-прозрачният и ефективен метод 
за финансиране на обществените телевизии и само тогава 
зрителят би бил сигурен в достоверността на подадената му 
информация. Например такса от два лева месечно, събирана 
под формата на местни данъци и такси, е напълно достъпна за 
всяко домакинство, а това би осигурило над 72 млн. лева бюджет 
за обществената медия (при около 3 милиона домакинства по 
данни от преброяването на населението през 2011 г.). Ако това 
се приеме, е необходимо да бъде избран независим контролен 
орган по квоти от всеки етнос или от всяка част от страната, 
който да следи за разходването на средствата от бюджета и за 
защита на интересите на отделните географски региони или 
малцинствени групи.

Вторият извод е, че бъдещето принадлежи на новите 
медии. В момента застаряващото население е пред телевизион-
ния екран, но 20, 30, 40 и дори 50-годишните са вече от т.нар. 
„интернет поколение“ и прекарват много повече време пред 
дисплея на компютъра, телефона или таблета. Това означава 
само едно – телевизията може да съществува, както досега, 
най-много още 10 години. Поради тази причина е необходимо 
да бъде създаден полезен модел за това, как телевизията да 
оцелее в бъдеще.

Препоръки:
 y Промяна в Закона за радиото и телевизията в частта, 
засягаща финансирането на БНТ и БНР. 
 y Въвеждане на приемлива такса (2 лева месечно) на до-
макинство за обществената медия.
 y Засилено присъствие в интернет със специално произ-
ведено за мрежата съдържание. Драстично намаляване 
на текстовете онлайн за сметка на снимки и видеомате-
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специално за мрежата.
 y Засилено присъствие в социалните мрежи, тъй като са 
основен лост за достигане и придобиване на млада ауди-
тория, а именно тя липсва на БНТ, така че насочването 
на сили в тази посока е от решаващо значение за успеха 
на националната телевизия.
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ПРОГРАМА
Пролетна научна конференция

Кибер медии и журналистика
16 и 17 май 2019 г., НБУ

16 май (четвъртък) зала 409 / 1 корпус
09.30 – 10.00 ч. Регистрация на участниците
10.00 ОТКРИВАНЕ
проф. д-р Михаил Мелтев

І сесия: 10.10 – 11.30 ч., водещ – проф. Руси Маринов, д.н. 

Толя Стоицова, (основен доклад), За културата в реалността и 
в кибер средата: повече въпроси, отколкото отговори 
Росен Стоянов, Хиперсоциализация в дигиталната среда 
Симона Костова, Ана Вълева, Кибер тормоз – информирани 
ли сме за всички опасности
Евелина Христова, Новата тенденция – VR-tuber
Дискусия

Кафе-пауза – 11.30 – 11.45 ч.

ІI сесия: 11.45 – 13.30 ч., водещ – проф. Толя Стоицова, д.н.
Руси Маринов, Медийна интелигентност в кибернетична 
среда
Янко Илиев, Кибер сигурност
Мария Недялкова, Мартина Малканова, Кибер пространство 
и аватари – има ли сигурност в кибер пространството?
Александра Момчилова, Маргарита Владимирова, Кибер за-
плахи за медиите
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Десислава Бошнакова, ПРавото да бъда забравена
Дискусия

Обедна почивка – 13.30 – 14.30 ч.

ІІI сесия: 14.30 – 16.00 ч., водещ – проф. д-р Росен Стоянов
Жюстин Томс, Блоговете, микроблогинг (Twitter) и влия ние
Станислава Иванова, Смарт журналистика
Камена Гьошева и Атанас Узунов, Кибер медии и журналис-
тика
Жана Костова, Мария Костадинова, Смарт ли е ежедневието 
ни? 
Виктория Павлова, Комуникация, базирана на интелигентни 
машини
Надин Василева, Кибер тероризъм
Дискусия

17 май (петък) зала 310 / 1 корпус

ІV сесия: 10.00 – 11.30 ч., водещ – гл. ас. д-р Тодор Панайотов
Мария Чолакова, Журналистика и бази данни
Борислав Дичев, Смарт технологии и медии
Сара Савова, Етика в кибер пространството
Лия Владиславова, Бъдещето на журналистиката в епохата 
на „Индустрия 4.0“
Александра Михайлова, Кибер сигурност
Ангела Пушкарова, Диана Гладичева, Журналистическа етика 
в кибер пространството
Дискусия

Кафе-пауза – 11.30 – 11.45 ч.
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V сесия: 11.45 – 13.30 ч., водещ – проф. Руси Маринов, д.н.
Тодор Панайотов, Техническите новости в развитието на 
българската печатна журналистика
Виктория Неделчева, AI в медиите 
Георги Александров, Бъдещето на „Пропагандния модел“ на 
Херман и Чомски в ерата на кибер медиите
Ралица Георгиева, Катерина Вангелова, Кибер престъпления 
и медии
Кристиян Стоянов, Анжела Гюрова, Медиите и 4-та индус-
триална революция
Радослава Райчева, Кибер медии и журналистика- поглед 
върху гражданската журналистика в онлайн простран-
ството
Стойко Петков, Дигитално съдържание и кибер простран-
ство

Дискусия

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Научен ръководител: проф. Руси Маринов, д.н.
Координатор: гл. ас. д-р Тодор Панайотов
За контакти: 

masscom@nbu.bg
tpanayotov@nbu.bg



мария чолакова

203ПРоГРАМА
Есенна научна конференция

Можем ли да „продаваме“ с позитивно говорене

12 и 13 декември 2019

Аудитория „Проф. Васил Стоилов“ 409, Корпус 1

Снимката е взета от: https://meedia.de/

12 декември (четвъртък)

09.30 – 10.00 ч. Регистрация на участниците 
10.00 ОТКРИВАНЕ 

І сесия: 10.00 – 11.30 ч., водещ – проф. д-р Десислава Бош-
накова
Специален гост на конференцията
Георги Ненов, „Единственият начин да продаваш вдъхно-
вение в България“
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Виктория Павлова, Позитивният език има ли по-голям шанс 
за въздействие
Мария Чолакова, „Мисията на обществената телевизия в 
борбата с фалшивите новини и езика на омразата“.
Георги Александров, Позитивна или негативна е успешната 
политическа кампания
Александра Димитрова, Предимствата на позитивното го-
ворене
Габриела Топалова, Какви са предимствата на позитивното 
говорене?
Михаела Стаменова, Да бъдеш позитивен
Дискусия

Кафе-пауза – 11.30 – 11.45 ч.

ІI сесия: 11.45 – 13.30 ч., водещ – гл. ас. д-р Десислава Дан-
кова
Петър Ачев, Теодора Маркова, Какви са предимствата на 
позитивното говорене? 
Васил Станишев и Марианти Папастатова, Какви са пре-
димствата на позитивното говорене
Георги Михайлов, Иван Папанчев, Мястото на доброто в чо-
вешките отношения
Николая Димитрова, Добрите новини на България
Даниел Москов, Позитивна или негативна е успешната по-
литическа кампания
Славина Славчева и Станислава Гавазова, „Колко новини 
остават „скрити“, защото са позитивни“ . 
Александра Черешева, „Защо позитивните новини са в от-
делна рубрика?“
Ивелина Тодорова, Михаела Илиева Позитивна или негативна 
е успешната политическа кампания
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205Яна Методиева и Николета Кирова, Колко новини остават 
„скрити‘‘, защото са позитивни. 
Дискусия

Обедна почивка – 13.30 – 14.30 ч.

ІII сесия: 14.30 – 15.00 ч., водещ – Жюстин Томс
Теодора Кацарова, Защо само при лошите новини се споме-
нават имената на организациите в медиите у нас
Толя Стоицова, „И усмивката може да бъде заповед“
Станислава Караиванова, Позитивният език има ли по-голям 
шанс за въздействие
Виолета Симеонова, Вяра Костова, Позитивният език има ли 
по-голям шанс за въздействие и колко е важно да се стараем 
да представим нещата от по-добрата светлина. 
Дискусия
15.00–16.00 ч. Работилница – водещи проф. д-р Десислава 
Бошнакова и Жюстин Томс 

13 декември (петък)

09.30 – 10.00 ч. Регистрация на участниците

IV сесия: 10.00 – 11.30 ч., водещ – доц. д-р Стойко Петков
Альона Пелня, Какви са предимствата на позитивното го-
ворене
Марина Александрова, Теодор Динев, Позитивният език, има 
ли по-голям шанс за въздействие?
Ваня Господинова, Лошите новини и споменаването на име-
ната на организации в медиите у нас
Анна Ангелова и Алекс Златанов, Защо само при лошите нови-
ни се споменават имената на организациите в медиите у нас
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Анна Ценова, Какви са предимствата на позитивното гово-
рене?
Карина Марангозова, Лилия Ганкова, Какви са предимствата 
на позитивното говорене
Пламена Господинова, Какви са ползите от позитивното 
говорене
Росица Кочева, Какви са предимствата на позитивното го-
ворене
Давид Стоянов, Позитивният език има ли по-голям шанс 
за въздействие
Виктория Димитрова, Силата на позитивното мислене
Дискусия

Кафе-пауза – 11.30 – 11.45 ч.

V сесия: 11.45 – 13.45 ч., водещ – гл. ас. д-р Десислава Дан-
кова
Специален гост на конференцията
Ива Дойчинова, „Усмивката помага“
Александра Георгиева, Позитивният език има ли по-голям 
шанс за въздействие
Емануила Гавраилова, Позитивни послания в телевизията
Мирослава Семова, Защо само при лошите новини се споме-
нават имената на организациите в медиите у нас?
Симеон Миронов, Катерина Вангелова, Пет позитивни ефекта 
от гледането на филми
Гергана Кузманова, Позитивният език има ли по-голям шанс 
за въздействие
Антония Лазарова, Как ПР експертите успяват да говорят 
за добрите дела на клиентите си?
Пламена Кацарова, Защо само при лошите новини се споме-
нават имената на организациите в медиите у нас
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207Снежана Симеонова, „Конструктивна журналистика: из-
ползване на позитивността за увеличаване на ангажира-
ността на потребителите на медийна информация“
Христо Златков, Позитивен ли е езикът в политическата 
кампания
Зия Рихауи, Позитивният език има ли по-голям шанс за 
въздействие
Дискусия

Обедна почивка – 13.45 – 14.40 ч.

14.40 – 16.00 ч. Работилница – водещи: проф. д-р Десислава 
Бошнакова и Жюстин Томс
Десислава Бошнакова, Защо имаме нужда от живи герои?
Жюстин Томс, Как да говорим леко, без да е лековато?
Десислава Данкова, Предай нататък сМисъл
Стойко Петков, Кой ще създава позитивни новини?
Евелина Христова, Силата на позитивните послания в ко-
муникация на благотворителността
Петя Александрова, Проблеми и предимства на българските 
късометражни игрални филми

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Научен ръководител: проф. д-р Десислава Бошнакова
Координатори: гл. ас. д-р Десислава Данкова, Жюстин Томс
masscom@nbu.bg



208

новите функции на обществените медии

ХХI лЯТНА ШКолА По ПЪБлИК РИлЕЙШЪНС

„Граници в комуникациите/ 
Комуникация отвъд  

границите“
Време на провеждане:  

27-28 юни 2019 г.

27 юни, четвъртък, Зала 409, 1 корпус
9.30-10.00 – Регистрация на участниците
официално откриване на школата
10.00-10.10 – проф. д-р Михаил Мелтев, ръководител департа-
мент Масови комуникации, НБУ
10.10-10.20 – Връчване на грамоти от името на Фондация „Ди-
митър цонев“ на студенти от НБУ

(I ден, I сесия)
10.20-12.00 – Доклади и научни съобщения
Модератор – проф. д-р Росен К. Стоянов

1. проф. д-р Толя Стоицова, д.н., НБУ, „Комуникация без 
граници с граници“
2. проф. д-р орлин Тодоров, НБУ, „Форми на несъзнавана 
комуникация и как да ги разбираме“ 
3. доц. Петя Александрова, д.н., НБУ, „Граници на хибрид-
ните късометражни филмови форми“
4. Елена Матеева, „Корпоративен бранд и комуникации“, 
Софарма АД, член на УС на БДВо, „Community management 
или коя е границата, която да не преминаваме?“
5. Жюстин Томс, докторант, НБУ, „Демокрацията като 
граница. Свобода и несвобода на словото в епохата та 
Интернет“
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„Заслушай се“, студент, НБУ, „Има ли място жестовия език 
във връзките с обществеността?“

12.30-13.00 – Дискусия
13.00-14.00 – Обедна почивка

27 юни, четвъртък, Зала 409, 1 корпус
(I ден, II сесия)

14.00-16.00 – Доклади и научни съобщения
Модератор – проф. Руси Маринов, д.н.

1. доц. д-р Елена Тарашева, НБУ, „Езикът, който разделя: 
Корпусно изследване на медиен език. Проследява текстове 
от Петър Волгин и Георги Коритаров“
2. доц. д-р Александър Христов, УНСС, „Бъдещето на из-
мерването и оценката на ефективността в ПР“
3. гл. ас. д-р Кристина Савова, НБУ, „Етичната мода – нов 
наин за комуникация с потребителя“
4. Радослава Микова, докторант, СУ „Св. Климент охрид-
ски“, „Дигиталната комуникация като инструмент за 
създаване на бранд идентичност" 
5. Александра Хадриан, студент, НБУ, „Граници в комуника-
циите в политическата сфера“
6. цветомира Филчева, студент, НБУ, „Отвъд границите в 
комуникацията“

16.00-16.30 – Дискусия

June 27, Thursday, hall 409 
(Day 1, 3th session)

16.30-18.30 – Scientific Reports and Conference Talks
Moderator – Assistant Prof. Evelina Christova, Ph.D.

1. Prof. Desislava Boshnakova, Ph.D., NBu, „Using the Crowd 
as Source for Online Content“
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2. Assist. Prof. Evelina Christova, Ph.D., NBu, „AI In Internal 
Communication“
3. Assist. Prof. lyubomir Stefanov, Ph.D., NBu, „Political 
Communication During European Elections for Parliament – 
National and Transnational Specifics and Effects“
4. Boryana Gigova, Ph.D., NBu, „Boundaries of Storytelling“
5. Georgi Alexandrov, Ph.D. student, NBu, „Communication 
Beyond Borders: Future and Influence of Meme Culture“
6. Theodoros vaniotis, Ph.D. student, NBu, „Limiting the 
Unlimited: Challenges to Free Communication In the Digital 
Age“
7. Boris R. Stoyanov, Su „St. Kliment Ohridski“, „Are There 
Any Limits to Disinformation? Information Beyond the Limits 
of Freedom“
8. Belosveta Peneva, NBu, „Online Content Optimization 
Crosing the Borders of Communication“

18.30-19.00 – Discussion

28 юни, петък, Зала 409, 1 корпус
(II ден, I сесия)

10.00-12.30 – Доклади и научни съобщения
Модератор – проф. д-р Толя Стоицова, д.н.

1. проф. д-р Росен К. Стоянов, НБУ, „Дигиталното обра-
зование и дигиталната грамотност като инструмент срещу 
фалшивата реалност“
2. доц. д-р Калина Христова, НБУ, „Визуална комуникация 
без граници – сюрреалистични модели на плагиатство в 
изкуството“
3. Даниел Киряков, мениджър комуникации в Американска 
търговска камара в България, Председател на Комисията 
по професионална етика, БДВо „American Chamber of 
Commerce In Bulgaria: Изграждане на общности“
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ност към лоялност – тънката граница в комуникацията с 
потребителя“
5. Кристина Ненова, докторант, НБУ, „Езикът на омразата – 
какво подсилва и отслабва феномена в медиите“
6. Теодора Петкова, докторант, СУ „Св. Климент охридски“, 
„Комуникация без граници?“
7. Александър Томов, студент, НБУ, „Смяна на мисленето 
на изпълнителя при изграждане на кинообраз“

12.30-13.00 – Дискусия
13.00-14.00 – Обедна почивка

28 юни, петък, Зала 409, 1 корпус
(II ден, II сесия)

14.00-16.00 – Доклади и научни съобщения
Модератор – проф. д-р Десислава Бошнакова

1. доц. д-р Стойко Петков, НБУ, „(Без)граничното общуване“
2. гл. ас. д-р Десислава Данкова, НБУ, „Професионализъм 
и граници“
3. гл. ас. д-р Даниела Кадийска, НБУ, „Виртуалното про-
дуктово позициониране – нов живот за комуникацията на 
брандовете“
4. д-р Десислава Алексова, Международно висше бизнес 
училище, „Комуникационни техники и политики за уникално 
позициониране на туристическа дестинация“
5. Мария Чолакова, докторант, НБУ, „Враждебна реч и език 
на омразата“
6. цветелина Динева, докторант, СУ „Св. Климент охрид-
ски“, „Нови тенденции в маркетинговите комуникации и 
социалните медии“

16.00-16.30 – Дискусия
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28 юни, петък, Зала 409, 1 корпус
17.00 – Официално закриване на школата
Модератори:
проф. д-р Росен К. Стоянов, научен ръководител на лятната 
школа
гл. ас. д-р Евелина Христова, координатор на проекта
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ПРЕДИМСТВА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛ-
СТВА НА КЪСИТЕ ФОРМИ

Модели и практики на българското 
късометражно кино
Петя Александрова

Кратките игрални филми са встрани от 
фокуса на зрителското внимание и медийния шум. Но са при-
влекателни с две намерения. Първото е желанието да опитваш, 
съчетано с правото да грешиш. Второто е желанието да си 
различен, съчетано с правото да си равнопоставен. 

Текстът съдържа уточняване на понятийния апарат, видо-
вете и подвидове на късометражното кино, историческото му 
развитие, практическото място и значение, как протича при него 
процесът производство – разпространение – показ, медийното 
отразяване и какви са естетическите резултати. обект са бъл-
гарските игрални филми с дължина до 30 минути, но понякога 
и до 60, защото стандартите варират. Ситуирани са в общия 
световен контекст на киното, но само доколкото той помага 
да се осмисли родната продукция. Те могат да бъдат новели, 
омнибуси, екранизации, експерименти... Да се подкрепят от 
Националния филмов център, телевизии, обществени фондове, 
ВУЗове, неправителствени фондации и частни спонсори. Ме-
тодологичната основа е интердисциплинарна – от разглеждане 
на късометражното кино като социокултурен феномен, през 
културни политики, теория и история на киното, до актуална 
критическа рефлексия и ПР стратегии. целите на изследване-
то са да обхване късометражното игрално кино като отделен 
филмов подвид, да проследи неговото пресичане с независи-
мото, експерименталното, алтернативното, хибридното кино, 
да засече омесването на практиките му и да го ситуира като 
развитие във времето. И накрая да направи някои заключения 
за постигнатите естетически резултати.
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215Тезата на книгата е, че късометражното игрално кино 
има потенциал и канали за алтернатива на пълнометражното, 
но резултатът е двойствен. Късометражното игрално кино се 
справя успешно да бъде алтернатива като независимо и част-
но в триъгълника производство – разпространение – показ. И 
се възползва в по-голяма степен от възможностите на новите 
технологии. Това е негово голямо предимство, което обяснява 
възхода му, особено интензивен през последното десетилетие. 

За съжаление, късометражното игрално кино не се стре-
ми в достатъчна степен (единични са изключенията) да бъде 
радикално в естетическите си търсения и да се превърне в 
алтернатива като експериментално и авангард. По-често се 
използва за трамплин към навлизането в „света на големите“, 
старт за пълнометражна реализация. 
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РЕАлИЗИРАНИ 
СТУДЕНТИ,

ВИПУСК 2019
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Александра Филева, комуникационен мениджър, „Puzl 
Сowоrking“
Белосвета Пенева, маркетинг експерт, „Мотодинамикс“ ЕооД
Виктор Иванов, финансов анализатор, Публикс
Виолета Николова, вътрешни комуникации, НБУ
Денис Никифоров, журналист, радио Фокус, специалист, Уни-
верситетски театър НБУ
Диляна Стоянова, дигитален мениджър, Кока Кола
Елвира Юрукова, marketing and Advertising Expert, Маркет 
Тренд.
Ива Атанасова, главен специалист „Връзки с обществеността“, 
община Перущица.
Иван Берберов, копирайтър в Publicis group.
Кристина Кацарска, младши експерт по връзки с обществе-
ността, „пр2“
лилия църнова, журналист, здравна медия „Право & Здраве“

РЕАлИЗИРАНИ 
СТУДЕНТИ,  
ВИПУСК 2019
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Николай лавчиев, журналист в софийската редакция на „Сво-
бодна Европа“ – „Radio Free Europe/Radio liberty“
огняна Петрова, Account Executive в агенция AMI
Перуника Гочева, специалист онлайн маркетинг и реклама, 
Сдружение „Знам и мога“.
Розина Борачева, Account executive Ogilvy София
Христиан Меразчиев, комуникационен експерт, The Smarts
Юлиан Тодоров, фоторепортер, в. Труд
Яна Каролева-Стоянова, Координатор национална телефонна 
линия за борба с трафика на хора, AzI България.
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Име: Александра Александрова
Начало на следването: 2009 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F79028
Специализация: „Масови комуникации“, модул: 
„Връзки с обществеността“
Успешно положен държавен изпит.

Име: Александра Момчилова
Начало на следването: 2015 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F79028
Специализация: „Връзки с обществеността“
Тема на бакалавърската теза: „Ролята на 
социалните медии за промяна на съвременния 
ПР“
Научен ръководител: гл.ас. д-р Десислава 
Данкова
Рецензент: д-р Боряна Гигова

Име: Александра Филева
Начало на следването: 2014 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F75088
Специализация: “ Връзки с обществеността”
Тема на бакалавърската теза: „Брандинг 
стратегията на общността на Airbnb“
Научен ръководител: д-р Боряна Гигова
Рецензент: Кристина Ненова 
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221Име: Ангела Димитрова
Начало на следването: 2015 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F64795
Специализация: „Журналистика“, модул: 
„Журналистика в електронни и дигитални 
медии“
Успешно положен държавен изпит.

Име: Белосвета Пенева
Начало на следването: 2009 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F50591
Специализация: „Връзки с обществеността”
Тема на бакалавърската теза: „оптимизация на 
дигитално съдържание като ПР инструмент“
Научен ръководител: проф. д-р Десислава 
Бошнакова
Рецензент: Жюстин Томс

Име: Виктор Лазаров
Начало на следването: 1999 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F136961
Специализация: “ Масови комуникации ”
Тема на бакалавърската теза: „Междукултурни 
аспекти на комуникационните стратегии на 
авиокомпаниите (по примера на Korean Air)“
Научен ръководител: доц. д-р Стойко Петков
Рецензент: Кристина Ненова



222

новите функции на обществените медии

Име: Виктория Запрянова
Начало на следването: 2016 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F78594
Специализация: ”Връзки с обществеността”
Тема на бакалавърската теза: „Влияние на 
негативния ПР върху обществото”
Научен ръководител: доц. д-р Евелина Христова
Рецензент: доц. д-р Александър Христов

Име: Виктория Узунова
Начало на следването: 2010 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F55386
Специализация: „Връзки с обществеността”
Тема на бакалавърската теза: „КСо като ПР 
инструмент за изграждане на имидж и репутация“
Научен ръководител: гл.ас. д-р Десислава 
Данкова
Рецензент: Десислава Монова

Име: Виолета Николова
Начало на следването: 2014 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F74649
Специализация: “ Корпоративни комуникации ”
Тема на бакалавърската теза: „Комуникационни 
практики на общностите при видео и 
компютърните игри.“
Научен ръководител: гл.ас. д-р Десислава 
Данкова
Рецензент: Стоян Стоянов
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223Име: Георги Илиев
Начало на следването: 2015 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F77239
Специализация: „Връзки с обществеността ”
Тема на бакалавърската теза: „Call Center – част 
от комуникационната политика на компаниите
Научен ръководител: гл.ас. д-р Десислава 
Данкова
Рецензент: проф. Росен Стоянов 

Име: Диляна Стоянова
Начало на следването: 2014 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F73913
Специализация: „Връзки с обществеността ”
Тема на бакалавърската теза: „Стратегия на 
бранда „Кока-Кола“ сред поколение „2.0““
Научен ръководител: д-р Боряна Гигова
Рецензент: доц. д-р Александър Христов 

Име: Денис Никифоров
Начало на следването: 2014 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F74251
Специализация: „Журналистика в електронни и 
дигитални медии“
Тема на бакалавърската теза: „Разследваща 
журналистика и достъп до информация“ 
Научен ръководител: проф. Росен Стоянов
Рецензент: доц. Петя Александрова д.н.
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Име: Десислава Манасиева
Начало на следването: 2011 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F60768
Специализация: „Журналистика“
Тема на бакалавърската теза: „Дигиталната 
среда и образованието: новото средство за 
комуникация“
Научен ръководител: проф. Росен Стоянов
Рецензент: д-р Ралица Филипова

Име: Елина Керацина
Начало на следването: 2013 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F70358
Специализация: „Журналистика”
Тема на бакалавърската теза: „Милениум 
поколението и масмедиите.“
Научен ръководител: проф. Росен Стоянов
Рецензент: д-р Боряна Гигова

Име: Ива Атанасова
Начало на следването: 2011 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F60639
Специализация: “ Връзки с обществеността ”
Тема на бакалавърската теза: „Изграждане на 
политически имидж в предизборна кампания.“
Научен ръководител: проф. Росен Стоянов
Рецензент: Десислава Монова
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225Име: Ива Димитрова Ганчева 
Начало на следването: 2009 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F50074
Специализация: “ Журналистика ”
Тема на бакалавърската теза:„отразяване на 
насилието в пресата – етични принципи“
Научен ръководител: проф. д-р Толя Стоицова 
д.н.
Рецензент: доц. д-р Вяра Ангелова

Име: Иван Берберов
Начало на следването: 2014 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F74761
Специализация: “ Журналистика ”
Тема на бакалавърската теза:„ Gatekeeper 
журналистиката и ерата на фалшивите новини“
Научен ръководител: доц. д-р Стойко Петков
Рецензент: д-р Валери Маринов 

Име: Йоана Йончева
Начало на следването: 2011 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F79028
Специализация: „Масови комуникации“, модул: 
„Връзки с обществеността“
Успешно положен държавен изпит.



226

новите функции на обществените медии

Име: Мария Мирчева
Начало на следването: 2013 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F73239
Специализация: „Връзки с обществеността“
Тема на бакалавърската теза: „Влияние 
на знаменитостите върху политическата 
комуникация“
Научен ръководител: проф. Росен Стоянов
Рецензент: Елица Георгиева

Име: Мартин Андонов
Начало на следването: 2014 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F74825
Специализация: “ Връзки с обществеността ”
Тема на бакалавърската теза: „Дигиталната среда 
и ефективната комуникация“
Научен ръководител: гл. ас. д-р Десислава 
Данкова
Рецензент: д-р Пламен Павлов 

Име: Мартина Станчева
Начало на следването: 2010 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F54511
Специализация: „Масови комуникации ”
Тема на бакалавърската теза: „Конкурентни 
предимства в рекламните стратегии на „Coca-
Cola Company“
Научен ръководител: доц. д-р Евелина Христова 
Рецензент: доц. д-р Александър Христов
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227Име: Мирослава Попова
Начало на следването: 2008 г.
Край на следването: 2019г.
Факултетен номер: F44897
Специализация: „Връзки с обществеността“
Тема на бакалавърската теза: 
„Взаимоотношенията с доброволците – ключов 
елемент за положителния имидж на един филмов 
фестивал (по примера на София филм фест)“
Научен ръководител: гл.ас. д-р Десислава 
Данкова
Рецензент: доц. Петя Александрова д.н.

Име: Моника Величкова
Начало на следването: 2010 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F56344
Специализация: „Масови комуникации“, модул: 
„Журналистика“
Успешно положен държавен изпит.

Име: Огняна Петрова
Начало на следването: 2015 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F78740
Специализация: „Връзки с обществеността“
Тема на бакалавърската теза: „Спортните събития 
като канал за комуникация / Как да говорим 
за държавата през призмата на колоездачните 
обиколки“
Научен ръководител: проф. д-р Десислава 
Бошнакова
Рецензент: Стоян Стоянов
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Име: Памела Маринчева 
Начало на следването: 2014 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F75980
Специализация: „Журналистика“
Тема на бакалавърската теза: „Кибер заплахи за 
съвременните медии.“
Научен ръководител: проф. Руси Маринов д.н.
Рецензент: Мария Чолакова

Име: Перуника Гочева
Начало на следването: 2007 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F39242 
Специализация: „Масови комуникации“, модел: 
„Връзки с обществеността“
Тема на бакалавърската теза: „Маркетинг чрез 
влияние и пъблик рилейшънс в каналите за 
красота в youTube“
Научен ръководител: Проф. Десислава 
Бошнакова
Рецензент: Стоян Стоянов

Име: Пламена Петрова
Начало на следването: 2016 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F74506 
Специализация: ”Връзки с обществеността”
Тема на бакалавърската теза: „Психологията в 
социално – ангажираните ПР кампании“
Научен ръководител: проф. Толя Стоицова д.н.
Рецензент: Жюстин Томс
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229Име: Полина Манджукова
Начало на следването: 2013 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F70034 
Специализация: „Журналистика в електронните 
и дигитални медии”
Тема на бакалавърската теза: „Българското 
председателство на Съвета на Европейския съюз 
на страниците на централните всекидневници в 
България“
Научен ръководител: гл. ас. д-р Тодор Панайотов.
Рецензент: д-р Боряна Гигова

Име: Розина Борачева
Начало на следването: 2013 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F69524
Специализация: ”Журналистика в електронните 
и дигитални медии”
Тема на бакалавърската теза: „Продуктово 
позициониране (в радиото и онлайн среда“
Научен ръководител: доц. д-р Стойко Петков.
Рецензент: Мария Чолакова

Име: Розалина Думанова
Начало на следването: 2013 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F70816
Специализация: „Журналистика“, модул: 
„Журналистика в електронните и дигитални 
медии”
Тема на бакалавърската теза: „Стимули и 
препятствия пред разследващата журналистика 
в България“
Научен ръководител: проф. Росен Стоянов
Рецензент: Борил Мечков
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Име: Сара Савова
Начало на следването: 2012 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F65745
Специализация: „Връзки с обществеността“
Успешно положен държавен изпит.

Име: Светослава Величкова
Начало на следването: 2014 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F74989
Специализация: „Журналистика“, модул: 
„Журналистика в електронните и дигитални 
медии”
Тема на бакалавърската теза: „Психологически 
възможности за въздействие на онлайн медии“
Научен ръководител: проф. Толя Стоицова, д.н.
Рецензент: доц. д-р Евелина Христова

Име: Симеон Желев
Начало на следването: 2014 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F70565
Специализация: „Връзки с обществеността“, 
модул: „Корпоративни комуникации”
Тема на бакалавърската теза: „Инстаграм като 
инструмент в ПР“
Научен ръководител: проф. Десислава Бошнакова
Рецензент: Жюстин Томс 
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231Име: Стефани Георгиева 
Начало на следването: 2014 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F74675
Специализация: „Връзки с обществеността“, 
модул: „Корпоративни комуникации”
Тема на бакалавърската теза: „Манипулативни и 
конспиративни теории в съвременното публично 
пространство“
Научен ръководител: проф. д-р Росен Стоянов
Рецензент: Мария Чолакова

Име: Тони Богданова
Начало на следването: 2012 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F68459
Специализация: „Връзки с обществеността“
Тема на бакалавърската теза: „онлайн 
комуникации в хотелиерството“
Научен ръководител: доц. д-р Евелина Христова
Рецензент: гл. ас. д-р Десислава Данкова

Име: Христиан Меразчиев
Начало на следването: 2014 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F74801
Специализация: „Връзки с обществеността“, 
модул „организация на специални събития“
Тема на бакалавърската теза: „Snapchat – канал 
за комуникация с поколенията y и z“
Научен ръководител: проф. д-р Десислава 
Бошнакова
Рецензент: д-р Боряна Гигова 
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Име: Юлиан Тодоров
Начало на следването: 2015 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F78740
Специализация: „Журналистика“ , модул: 
„Журналистика в електронните и дигитални 
медии”
Тема на бакалавърската теза: 
„Фотожурналистиката в ерата на дигиталния 
свят“
Научен ръководител: цветан Томчев
Рецензент: д-р Митко Новков

Име: Яна Каролева
Начало на следването: 2006 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F38003
Специализация: „Масови комуникации“ , 
модул: „Персонифицирана аудиовизуална 
журналистика”
Тема на бакалавърската теза: „Социални медии и 
гражданска журналистика“
Научен ръководител: доц. д-р Стойко Петков
Рецензент: д-р Валери Маринов
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Име: Веселина Василева
Начало на следването: 2017 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F88622
Специализация: „Международни бизнес 
комуникации (на английски език)“
Тема на магистърска теза:“ vR in AR 
Communication“
Научен ръководител: доц. д-р Евелина Христова
Рецензент: проф. Десислава Бошнакова

Име: Виктор Иванов
Начало на следването: 2015 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F80208
Специализация: „Журналистика 3.0 (онлайн 
преса, радио и телевизия)“
Тема на магистърска теза: „Футболен клуб 
цСКА в новите медии“
Научен ръководител: гл. ас. д-р Тодор 
Панайотов
Рецензент: Борил Мечков

Име: Елвира Юрукова
Начало на следването: 2016 г.
Край на следването: 2019 г.
Факултетен номер: F84817
Специализация: „Международни бизнес 
комуникации (на английски език)“
Тема на магистърска теза: „Managers Position 
towards the Role Of Digital Technologies In The 
B2B Buying Decision-making“ 
Научен ръководител: доц. д-р Евелина Христова
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