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	 В	 продължение	 на	 го-
дина	 дружество	 „ДП	 Су-
порт“	 в	 сътрудничество	 с	
Асоциация	 Инсиеме	 Ате	
Онлус	 осигурява	 грижа	 за	
възрастни	 хора	 в	 техните	
домове.	 В	 момента	 парт-
ньорите	 подготвят	 среща	
на	 тема	 „Застаряването	 и	
деменцията“.	В	нея	ще	взе-
мат	участие	международни	
експерти	 по	 проблемите	
на	здравословното	състоя-
ние	на	възрастните	хора	и	
грижите	за	тях.	Събитието,	
което	 ще	 се	 проведе	 в	
Габрово,	се	организира	със	
сътрудничеството	 на	 уни-
верситети	 в	 Италия,	 Бъл-
гария	 и	 други	 европейски	
страни.	
	 Асоциация	Инсиеме	Ате	
има	почти	20-годишен	опит	
в	 Италия	 в	 асистирането	
на	 възрастни	 в	 домовете	
им,	 като	 досега	 са	 подпо-
могнати	 над	 1000	 семей-
ства.
	 „ДП	 Супорт“	 ООД	 ра-
боти	 на	 територията	 на	
Габрово	 по	 методите	 на	
италианската	 асоциация	 с	

цел	 да	 допринесе	 за	 бла-
госъстоянието	 на	 уязвими,		
„крехки“	 хора,	 като	 подо-
брява	качеството	на	живот	
в	собствения	им	дом.
	 Персоналът	 на	 „ДП	
Супорт“,	 въведен	 в	 жили-
щата,	беше	обучен	за	око-
ло	 4	 месеца	 в	 рамките	
на	 проект	 по	 Оперативна	
програма	„Развитие	на	чо-
вешките	 ресурси”,	 съфи-
нансирана	от	Европейския	
социален	фонд.
	 Предлаганата	 услуга	 е	
насочена	 към	 млади,	 ста-
ри,	 физически	 и	 умствени	
инвалиди,	 които	 са	 в	 ус-
ловия	на	намалена	самос-
тоятелност	 или	 липса	 на	
такава.	 Потребностите	 на	
лицето,	 нуждаещо	 се	 от	
помощ,	 се	 оценяват	 чрез	
интервю	 със	 семейството	
и	 предварително	 посеще-
ние	в	жилището	му,	за	да	
се	 избере	 асистент,	 който	
да	е	в	състояние	със	свои-
те	 лични	 качества	 (харак-
тер,	физическа	форма	и	т.	
н.)	да	му	помага	и	подкре-
пя.

	 Асистентът,	 в	 изпълне-
ние	на	своята	дейност,	се	
придържа	 към	 индивиду-
ален	 план	 за	 грижи,	 раз-
работен	 съобразно	 нуж-
дите	 на	 човека	 (личност,	
навици,	 патологии)	 и	 се-
мейството	му.	Работата	на	
асистента	 постоянно	 се	
наблюдава	от	ръководител,	
подготвен,	обучен	и	придо-
бил	 умения	 в	 областта	 на	
стареенето.
	 За	 асистиране	 се	 из-
ползва	 методът	 за	 персо-
нално	внимание.	За	да	ус-
воят	асистентите	този	под-
ход,	„ДП	Супорт“	ООД	ор-
ганизира	 обучителен	 курс.	
Основното	е	да	се	работи	
в	 съответствие	 с	 принци-
пите	на	грижа	и	внимание	
към	 подпомаганото	 лице	
(неговите	 вкусове,	 страс-
ти,	 в	 какви	 области	 тряб-
ва	да	се	стимулира,	какви	
са	факторите	 на	 околната	
среда,	 които	 подобряват	
физическото	 и	 психическо	
здраве).	Специално	внима-
ние	се	обръща	на	емоцио-
налните	връзки.

	 Отличителната	 чер-
та	 на	 „ДП	 Супорт“	 е,	 че	
в	 центъра	 на	 грижата	 и	
работата	 на	 асистента	 е	
поставен	 човекът.	 Друже-
ството	 заедно	 с	 Инсиеме	
Ате	 Онлус	 работи	 по	 ме-
тода	„Person	Centred	Care”	
(PCC)	 -	модел,	 който	 при-
знава	 стойността	 на	 все-
ки	 човек	 и	 който	 днес	 е	
широко	 разпространен	 в	
целия	свят.
	 Наскоро	 в	 Габрово	 на	
посещение	 беше	 директо-
рът	на	асоциацията	Паола	
Бриньоли,	 за	 да	 провери	
работата,	извършена	досе-
га	от	асистентите,	и	да	се	
срещне	 с	 асистираните	 и	
техните	семейства.
	 Посещението	 съвпадна	
с	 великденските	 празни-
ци	 и	 г-жа	 Бриньоли	 поз-
драви	 всички	 за	Великден	
и	 им	 раздаде	 подаръци,	
подготвени	 благодарение			
на	 фирмите	 „Аванс	Трейд“	
ООД,	 „Изгрев	 90	 С“	 ООД,	
ЕТ	„МИГ	–	Мирослав	Стой-
чев“.
	 Оценката	 беше	 много	

добра,	 асистираните	 опре-
делено	 подобряват	 качест-
вото	 на	живот	 и	 потвърж-
дават	благосъстоянието	си.	
	 „Психо-физическото	по-
добрение	 е	 видимо,	 така	
че	 помощта	ще	 продължи,	
като	 се	включат	 дейности,	
модулирани	според	житей-
ската	история	на	пациента,	
остатъчните	 и	 когнитивни-
те	 му	 способности	 -	 каза	
Паола	 Бриньоли.	 -	 Наша-
та	 отговорничка	 Емилия	
Щерева	 ще	 се	 занимае	 с	
процедури	 и	 протоколи	 за	
събиране	 на	 цялата	 необ-
ходима	 информация,	 за	
да	се	преоцени	Плана	за	
индивидуални	 грижи	 чрез	
определяне	 на	 реализи-
руеми	 и	 постижими	 цели.	
Удовлетворението	 от	 на-
шата	работа	се	дължи	не	
само	на	очевидните	подо-
брения	 на	 нашите	 асис-
тирани,	 а	 и	 на	 нараства-
нето	 на	 запитванията	 и	
информацията,	 идващи	 от	
новите	семейства,	заинте-
ресовани	от	нашия	модел	
на	грижа.“
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 - Проф. Марчева, как 
оценявате проведената 
конференция?
	 -	Много	съм	впечатлена	
от	докладите.	Както	винаги,	
са	на	много	високо	ниво,	с	
интересни	 аспекти.	 Пода-
доха	 много	 идеи	 и	 мисля,	
че	 ще	 се	 оформи	 такава	
периодична	 среща,	 посве-
тена,	 най-общо	 казано,	 на	
индустриалното	 развитие	
на	България	през	вековете	
и	ролята	на	отделните	ре-
гиони.	 Винаги	 има	 принос	
една	 такава	 конференция,	
защото	 националните	 ис-
торици,	 каквито	 сме	 ние	
от	институтите	на	БАН	или	
от	 университетите,	 няма-
ме	 възможност	 да	 рабо-
тим	с	изворовия	материал	
от	 конкретните	 региони	 и	
разчитаме	 на	 тези	 конфе-
ренции	 като	 градиво	 за	
нашите	 обобщения.	Това	 е	
пътят	на	развитието	на	ис-
торическата	 наука	 поне	 в	
България.	 Особено	 в	 сто-
панската	история.
 - Говорихте за деин-
дустриализацията и вли-
зането на икономиката ни 
в така наречения неоли-
берален модел след 1990 
година.
	 -	 Това	 е	 една	 болез-
нена	 тема.	 Търсейки	 ис-
торическото	 развитие	 на	
индустрията,	 се	 вижда	
много	 отчетливо,	 че	 след	
1989	 година	 създадената	
индустрия	 в	 „парниковите“	
условия	на	Източния	блок,	
с	 целенасочената	 полити-
ка	 за	 индустриализация,	
многоотраслово	развитие	с	
гарантирани	 пазари,	 след	

1989	година,	когато	се	лик-
видират	 тези	 геополитиче-
ски	 и	 външноикономиче-
ски	условия,	е	обречена	на	
свиване	и	на	връщане	към	
добре	 познатото	 ни	 със-
тояние	на	среден	и	дребен	
бизнес	 като	 най-характер-
ни	за	българските	условия.	
Това	 се	 вижда	 още	 от	 XX	
век	до	наши	дни.	
	 Показателите	 за	 деин-
дустриализация	 са	 пред	
очите	 ни	 във	 връзка	 и	 с	
преструктурирането,	 затва-
рянето	на	много	заводи.	И	
както	преди	1944	 година	и	
даже	 през	 XIX	 век	 липса-
та	на	достатъчно	финансов	
капитал,	 който	 да	 задви-
жи	голямо	предприятие,	да	
има	 инвеститорски	 инте-
рес,	 е	 свързана	 с	 наше-
то	 закъсняло	 развитие	 и	
липсата	 на	 пазари.	 Ние	
трябва	да	се	борим	с	вече	
утвърдили	 се	 конкурентни	
производства.	
	 Деиндустриализация-
та	 е	 един	 процес,	 който	
не	може	 да	 бъде	 отречен,	
даже	 се	 говори	 и	 за	 деа-
граризация	 като	 ефект	 на	
неолибералния	 Вашингтон-
ски	 консенсус,	 който	 се	
прилага	 в	 България.	 За-
щото	 идеята	 на	 прехода	
беше	 ние	 да	 възвърнем	
старите	 позиции	 на	 земе-
делието.	 Заради	 това	 се	
проведе	всъщност	и	аграр-
ната	 реформа	 и	 се	 върна	
земята	 на	 собствениците.	
От	 тях	 се	 очакваше,	 че	
те	 ще	 бъдат	 заинтересо-
вани	 и	 ще	 приложат	 този	
фермерски	 тип	 дребен	 и	
среден,	 за	да	се	въздигне	

този	отрасъл,	но	той	също	
запада.	 Всъщност	 Бълга-
рия,	както	и	всички	страни,	
които	 са	 в	 този	 преход	
от	 централно	 планирана	
икономика	 в	 неолиберал-
на	икономика,	започват	да	
развиват	 единствено	 тре-
тичния	 сектор	 –	 това	 са	
услугите.	 Като	 под	 услуги	
се	 разбира	 всичко	 –	 ту-
ризъм,	 интернет	 комуника-
циите,	 компютъризацията,	
електронното	правителство	
и	т.	н.	В	този	смисъл	ми	се	
струва,	 че	 България	 може	
вече	да	си	намери	мястото	
в	 тази	 Четвърта	 индустри-
ална	революция.	Това	не	е	
революцията	на	машините,	
на	 комините	 –	 символите	
на	 Втората	 индустриална	
революция,	 а	 по-скоро	 на	
Третата	 –	 на	 компютрите	
и	 роботизацията.	 Точно	 в	
това	 е	 изненадата	 за	 из-
следователите	 и	 деловите	
среди,	че	Третата	индустри-
ална	революция	–	на	ком-
пютрите	 и	 роботизацията,	
още	 не	 е	 намерила	 раз-
пространение	 в	 света,	 а	
вече	се	говори	за	Четвърта	
–	с	абсолютно	изключване	
на	 човека,	 създаване	 на	
предприятия,	 в	 които	 по	
GPS	 се	 управляват	 всич-
ки	 процеси	 и	 започва	 да	
се	 говори	 за	 правата	 на	
роботите.	На	Запад	се	про-
тестира,	 че	 въвеждането	
на	 роботите	 довежда	 до	

намаляване	 на	 работните	
заплати	 на	 работниците	 и	
се	 иска	 данък	 за	 използ-
ването	 на	 роботи,	 за	 да	
има	 някакво	 равновесие	
със	заплащането	на	живия	
труд.
	 Това	според	мен	е	 ес-
тествен	 исторически	 про-
цес.	Той	 от	 една	 страна	 е	
свързан	 с	 научно-техниче-
ския	 прогрес,	 с	 възмож-
ностите	 да	 се	 усъвършен-
стват	 машините	 и	 все	 по-
вече	и	повече	да	дублират	
човека.	А	 от	 друга	 страна	
демографски,	 особено	 по-
развитите	 технологически	
страни,	 са	 със	 застарява-
що	население	и	като	че	ли	
този	 процес	 е	 свързан	 и	
демографски,	 и	 историче-
ски.	Той	 е	 обусловен	 и	 от	
демографския,	и	от	научно-
техническия	 процес,	 и	 от	
стремежа	 през	 тези	 нови	
технологии	 да	 се	 изкарат	
по-бързо	печалби.
 - Как виждате мястото 
на България в тази Чет-
върта революция? Какъв 
съвет ще дадете на хората, 
които провеждат полити-
ките?
	 -	Аз	изхождам	от	факта,	
че	 всъщност	 България	 от	
1989	 година	 се	 ориентира	
към	 най-съвременния	 тип	
електроника	–	персонални-
те	компютри,	които	непре-
къснато	се	усъвършенстват.	
Българчетата	 са	много	 до-

бри	математици	и	тази	тра-
диция	 в	 образователната	
сфера	е	без	съмнение.	
	 Освен	 това	 аз	 се	 на-
тъкнах	 на	 информация	 и	
затова	 моят	 доклад	 беше	
„От	 чарка	 до	 суперкомпю-
търа	„Авитохол“,	че	българ-
ските	информатици	в	усло-
вията	на	БАН	са	направили	
такъв	 суперкомпютър,	 кой-
то	 обслужва	 Югоизточна	
Европа,	 т.	 е.	 Балканите.	
Той	 е	 признат	 и	 е	 вкаран	
в	 системата	 компютри	 в	
Европа	 засега	 за	 научни	
проекти,	 с	 които	 се	 обме-
нят	 данни	 между	 българ-
ските	научни	институции	и	
Европа.	 През	 2015	 година	
той	 е	 пуснат	 в	 експлоата-
ция.	 Нашето	 правителство	
и	 Министерството	 на	 ико-
номиката	следят	 тези	про-
цеси,	защото	ние	като	част	
от	 Европейския	 съюз	 не	
можем	да	си	позволим	да	
сме	 извън	 общите	 тенден-
ции.	През	2017	година	пра-
вителството	 е	 подписало	
въпросната	 „Концепция	 за	
цифрова	 трансформация	
на	 България.	 Индустрия	
4.0“.	Това	е	една	стратегия,	
в	която	българските	власти	
са	 видели	 възможност	 в	
европейски,	 в	 национален	
контекст	 да	 се	 развива	
именно	 цифровизацията	
на	 българската	 икономи-
ка,	 за	 да	 се	 възползва	
от	 създаващия	 се	 по	 това	
време	суперкомпютър	и	да	
се	създава	единен	цифров	
пазар.	 На	 конференцията	
за	 дигитализацията	 на	 Ев-
ропа	и	България	на	19	ап-
рил	европейският	 комисар	
по	 цифровизацията	 Мария	
Габриел	обяви,	че	България	
и	 още	 15	 страни	 в	 Евро-
пейския	съюз	се	ангажират	
да	 направят	 този	 супер-
компютър.	 Тази	 тенденция	
е	 повсеместна.	 Руският	
президент	 също	 в	 своите	
предизборни	 речи	 набля-
гаше	 на	 това	 –	 че	 Русия	
трябва	 да	 си	 направи	 су-
перкомпютър.	 Тоест	 всич-
ки	 големи	 икономики	 се	
стремят	 към	 една	 такава	
свързаност	на	компютър	с	
компютър.

 - Каква всъщност е съ-
временната икономика?
	 -	Разбира	се,	до	голяма	
степен	 това	 е	 една	 вирту-
ална	икономика,	доколкото	
основните	 процеси	 вървят	
по	безжичния	Интернет.	Но	
по	 принцип	 така	 или	 ина-
че	 основните	 материални	
производства	 се	 изтласка-
ха	 в	Азия.	 Ние	 не	 можем	
да	 се	 конкурираме	 вече	
с	 материалната	 фабрика	
на	 Китай,	 а	 сега	 с	 Тай-
ланд,	Виетнам	и	 т.	 н.	Така	
че	 всъщност	 Европа	 като	
един	 от	 лидерите	 в	 техно-
логичното	 развитие	 може	
да	предложи	този	тип	ико-
номика	–	на	програмиране	
и	 обработка	 на	 данни	 за	
бърза	реакция.	Тепърва	ще	
бъдем	 свидетели	 на	 този	
тип	икономика.	Чували	сте	
за	 кол	 центрове,	 за	 аут-
сорсинга,	 с	 който	 нашите	
фирми	работят.	Много	бъл-
гарски	 фирми	 –	 строител-
ни,	 проектантски,	 работят	
благодарение	 на	 Интернет	
по	 световни	поръчки.	Това	
е	 другата	 много	 характер-
на	 черта	 на	 съвременния	
маркетинг	 –	 3D	 визуали-
зацията	 за	 всеки	 продукт,	
преди	 да	 го	 предложиш	
да	 бъде	 закупен.	Такава	 е	
вече	 и	 нагласата	 на	 хора-
та,	 „клиповото“	 мислене,	
визуалното	мислене,	което	
е	най-убедително.
 - Ако погледнем про-
грамата на проведената 
Национална научна кон-
ференция в Габрово, ще 
видим, че голяма част от 
докладите остават в гра-
ниците предимно на XIX 
век, но XXI век липсва. 
Има ли опасност да ос-
тане бяло петно в исто-
рическата наука? Има ли 
достатъчно изследователи 
на съвременния период – 
след демократичните про-
мени през 1989 година?
	 -	Има	 голяма	опасност	
и	 това	 е	 една	 от	 зада-
чите.	 Ако	 ние	 можем	 да	
направим	наистина	принос	
в	 стопанската	 история	 на	
България,	 трябва	 да	 из-
следваме	 периода	 на	 пре-
хода	 поне	 до	 влизането	

ни	 в	 Европейския	 съюз.	
Сега	всъщност	ние	вече	се	
развиваме	 по	 друга	 пара-
дигма	и	това	трябва	да	се	
изследва.	 За	 съжаление,	
има	два	основни	–	единият	
методологически,	а	другият	
–	изворов	проблем.	Третият	
е	 натюрелът	 и	 нагласата	
на	изследователя.	Методо-
логическият	 е	 в	 това,	 че	
историята	 по	 принцип	 се	
възприема	 като	 наука	 за	
миналото,	когато	активните	
участници	вече	не	са	живи,	
за	 да	 не	 ти	 влияят	 като	
анализираш	 и	 интерпрети-
раш	 тяхната	 дейност.	 Дру-
гият	проблем	е	в	изворите.	
Чухте	 колеги	 като	 казаха,	
че	не	могат	да	се	намерят	
собствениците	 и	 по	 какъв	
начин	 са	 приватизирани	
предприятията	 в	 пълния	
хаос	 след	 1989	 година.	Аз	
знам	 за	 списъци	 от	 под-
лежащи	 на	 приватизация	
предприятия	или	за	забра-
нителни	списъци,	които	не-
прекъснато	 се	 променят.	
Така	че	има	голям	проблем	
как	 и	 доколко	 можем	 да	
възстановим	 прехода.	 Но	
и	 аз	 разчитам	 на	 колеги-
те	 от	 регионалните	 исто-
рически	 музеи	 и	 архивите	
да	 насочат	 усилията	 си	 в	
търсене	 на	 такива	 сведе-
ния	 и	 да	 установяват	 не	
само	как	са	се	разрушили	
предприятията,	но	и	да	ка-
жем	какво	е	възникнало	в	
региона	 като	 възможност	
за	 индустриално	развитие,	
като	 структуроопределящо	
предприятие.	
	 Но	колегията	общо	взе-
то	 много	 се	 пази	 да	 се	
занимава	 със	 съвременна	
история.	На	това	не	се	гле-
да	с	много	добро	око,	а	съ-
щевременно	 всичко	 става	
история.	 Още	 следващия	
ден	 вече	 е	 история	 и	 ние	
много	 бързо	 забравяме,	 с	
тези	 компютри	 и	 с	 „чичко	
Гугъл“	 не	 задържаме	 случ-
ващото	 се	 в	 съзнанието	
си.	 Затова	 аз,	 въпреки	 че	
знам	за	отрицателното	от-
ношение	към	съвременната	
история,	 смятам,	 че	 ако	
ние	не	я	опишем,	няма	кой	
да	го	направи.

Проф. ä-р Илияна Марчåва: „Тряáва äа изñлåäвамå 
пåриоäа на прåхоäа понå äо влизанåто ни в ЕС”

НАДЕЖДА ТИХОВА

 Проф. д-р Илияна Марчева от Института за истори-
чески изследвания на БАН беше научен ръководител на про-
ведената в Регионалния исторически музей в Габрово през 
миналата седмица Национална научна конференция на тема 
„Развитието на занаятите и индустрията в България през 
XIX – XXI век и приносът на Габрово“. Проф. Марчева откри 
конференцията със своя доклад „От чарка до суперкомпютъ-
ра „Авитохол“: основни тенденции в индустриализацията на 
България през XIX – XXI век“. С нея разговаряхме за приноса 
на научното събитие за историческата наука, за деиндус-
триализацията в по-новото време, за опасността от бели 
петна в изследванията, тъй като малко историци се наемат 
да проучват развитието на процесите в съвременността.

На снимката: 
Паола Бриньоли - директор на 
Асоциация Инсиеме Ате Онлус, не 
пропуска празник да посети лично 
асистираните възрастни в Габрово


