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Човешкото поведение - какво способства безопасността и успеха? 

 

Внимателният анализ на особеностите на задълбочилата се криза в 

обществото ни показват, че те не носят само финансов и икономически 

характер. В основата на критичното състояние на финансовата система и 

икономиката на нашата държава стоят криза на моралността и девалвация на 

основни понятия, свързани с ценностната ориентация на човека и обществото 

като цяло. Поради тази причина предприемането на антикризисни мерки само 

по пътя на усвояване на нови заеми, внедряване на съвременни технологии, 

въздействие с политически, административни и управленски решения, не може 

да бъде достатъчно ефективно и не може да доведе до излизане от 

политическата, икономическата и духовната криза. Излизането от състоянието 

на безидейност и патологична меркантилност, в което бяха вкарани 

българските граждани през последните години, не може да бъде реализирано 

без да бъдат положени усилия за изменение на тяхното съзнание. В подобна 

обстановка, да се изисква нещо от хората или да се направи нещо в тяхна полза, 

просто нe e възможно. 

Понятието „човешки фактор” 

Сега, влиянието на човека в области на науката като мениджмънт, 

философия, социология, психология, педагогика, медицина и др., се илюстрира 

с широко използваното понятие „човешки фактор”. В същото време това 

понятие може да бъде разглеждано в различни аспекти: 

Човешкият фактор може да бъде разглеждан като „източник на 

въздействие върху определена система” - Човек може да въздейства на хората 

и обслужваните системи чрез своите: личностни и духовни качества и 

свързаните с тях амбиции; темперамент и мислене; интеллект; физически 

качества и способности; подбуди към удовлетворяване на различни 

потребности; реакции, които зависят от моментното състояние на човека и 

условията, и които е много трудно да бъдат предвидени и др. 

Човешкият фактор като „движеща, действаща сила” се проявява в: 

приеманите директивни решения; предприеманите действия; получените 

резултати и др. 

Човешкият фактор като „съществено обстоятелство” - съдържа в себе 

си първите два аспекта и отчита факта, че човека има водеща роля на всички 

етапи, съпътстващи неговата дейност. На практика, човекът стои в основата на 

проектирането и производството на всички технически средства, с които 

осъществява дейността си, той предопределя успешността на целия по-

нататъшен експлоатационен процес, от него зависи обективността на оценката 

на условията, в които той протича. Човекът стои зад всяка неизправност, зад 

всяка неправилна оценка и зад всяко прието решение. В същото време с това 

понятие не може да се оперира. Понятието „човешки фактор” се явява 

прекалено широко и обобщаващо и не може да бъде използвано  за обективен 

анализ на безопасността и успешността на човешката дейност. Ако се обхванат 

всички негови аспекти става ясно, че само „човешкото поведение” и лежащия в 

основата му процес на приемане на решение, отговарят на неговия смисъл. 
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Човешкото поведение  

Във всички ситуации, в които попада човек, неговото въздействие върху 

обкръжаващия свят зависи от неговото поведение. Поради тази причина, 

човешкото поведение (и неговото конкретно проявление - процеса на приемане 

на решение) се явяват не фактори, а фундамент, върху който се изграждат 

качеството и безопасността на извършваната от човека дейност.  

Анализът на съществуващата научна информация обаче показва, че до 

този момент са разкрити само някой частни аспекти от логиката на човешкото 

поведение, а в научната литература практически никъде не се указва на точно 

определени фактори, които могат да бъдат използвани в качеството на 

постоянен коректив за неговата оценка и прогнозиране. 

Същността на проблема се явява именно в това, че без да бъде разкрита 

цялостната логика на човешкото поведение, не е възможно да бъде определено 

влиянието на човека върху безопасността и ефективността на извършваната от 

него дейност.  

За да се разбере какви конкретни фактори мотивират човешкото 

поведение в ежедневната дейност или екстремални ситуации е необходимо да 

бъдат обединени в единен психо – динамичен модел такива категории като - 

инстинкти, възприятия, чувства, ум, интелект, личност, духовност, интуиция, 

въображение, идея, мисъл, морал, воля, интерес и др. Разглеждайки изброените 

психологически категории става ясно, че всички те се характеризират с 

недостатъчна изследваност на своята природа. В същото време - научни 

наблюдения относно тяхната функционалност и взаимовръзка, има достатъчно. 

Това дава основание те да бъдат обединени в единен модел (Фиг. 1) и 

разгледани в единство и взаимодействие. Такъв подход е наречен условно от 

автора - „Функционално – психодинамичен подход”. 

Действието на представения модел може да бъде илюстрирано по 

следния начин: 

Възприетият от човешките сетива образ на наблюдавания обект или 

явление (Фиг. 1), поражда определени усещания, чувства и емоции и се 

отразява в човешкия ум. Полученият умствен образ, заедно със съпътстващите 

усещания води до възникване на някаква идея.  

По-нататък, възникналата идея може да се прояви в човешкия ум като 

интуитивно усещане или да се конкретизира в мисъл посредством привличане 

на съществуващата в човешката памет информация.  

В зависимост от своята воля човек може да реализира един от следните 

варианти:  

 ако идеите и мислите са свързани с чувство на интерес те могат да 

станат причина за последващи действия; 

 ако идеите и мислите са съпроводени от чувство на  безразличие, те 

няма да предизвикат никакви реакции;  

 идеите и мислите могат да бъдат проектирани към ума на друг човек, 

на когото те могат да въздействат с информация, чувства, внушения и др. 

Ситуацията, когато възникналите идеи и мисли предизвикват чувство на 

интерес към даден обект или явление (I), може също условно да бъде разделена 

на няколко варианта, в които човек в зависимост от своята воля може да 

извърши:  
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А. морални действия; 

Б. егоистични действия (подчинени на волята за личностна изява, 

свързана с интересите на развиващата се индивидуалност – могат да бъдат и 

морални и аморални); 

В. аморални действия - подчинени на удовлетворението на «низки» 

желания и страсти; 

Г. човешката воля може да бъде пренасочена от морални към аморални 

действия и обратно; 

По нататък, в зависимост от особеностите на своето духовно – личностно 

развитие (израз на което се явява нивото на морално развитие), човек може да 

продемонстрира рязко отличаващо се поведение, намиращо се в диапазона от 

проявяване на чувство на дълг и пълно себеотдаване, до повърхностно, 

безотговорно и даже престъпно отношение към изпълнението на своите 

задължения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 Модел на приемане на решения за действие 

При високо отговорно (морално) отношение (Фиг. 1 - вар. А), човек 

независимо от своето психофизиологическо състояние и проблеми, 

съсредоточава своето внимание върху обективния анализ на цялостната 

ВОЛЯ  

ЗА ЛИЧНОСТНА 

ИЗЯВА 

ВОЛЯ 

ЗА АМОРАЛНИ 

ДЕЙСТВИЯ 

ВОЛЯ 

ЗА МОРАЛНИ 

ДЕЙСТВИЯ 

ВЪНШЕН 

СВЯТ 

 

В ЗАВИСИМОСТ ОТ 

МОРАЛА И СИЛАТА НА 

ИНТЕРЕСА И ВОЛЯТА, 

ВОЛЯ 

А 

Б 
В 

МОРАЛ 

ИНТУИТИВНО 

ЧУВСТВО 

ИДЕЯ 

 

ВЪОБРАЖЕНИЕ 

 

МИСЛИ 

 

УМСТВЕН 

ОБРАЗ 

 

 

УСЕЩАНИЯ, 

ЧУВСТВА, 

ЕМОЦИИ 

ИНСТИНКТИ 

 К ЪМ 

БЕЗОПАСНИ 

ДЕЙСТВИЯ 

 
К ЪМ 

ОПАСНИ 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ИНТЕРЕС 



 4 

обстановката. В основата на всички негови действия лежат неотклонна воля за 

изпълнение на своя дълг, отговорност за живота на хората и съблюдаване на 

режимите на безаварийност на обслужваните технически системи и средства. 

Чувствата на дълг и отговорност, от своя страна, имат мощно мобилизиращо 

въздействие върху човека и служат като неизменен стимул, способстващ 

преодоляването на възникващите трудности и ограничения. Такова поведение 

осигурява максимална безопасност и високо качество на осъществявания 

трудов процес.  

Във втория вариант (Фиг. 1 - вар. Б), личностния характер на проявявания 

интерес може да насочи човешката воля към удовлетворяване на егоистични 

или странични и не свързани с извършваната дейност потребности. Това 

увеличава риска от отклонения от изпълнение на задълженията и може да бъде 

съпровождано от пренебрежително или формално отношение към 

изпълняваната дейност. Подобно поведение не винаги е мотивирано и не може 

да се явява гарант за безопасността и успешността на извършваните действия. 

При аморално отношение (Фиг. 1 - вар. В, Г), интерес към качеството на 

изпълняваната работа и воля за нейното извършване обикновено отсъства. В 

този случай, интересът е насочен към удовлетворяване на егоцентрични или 

откровено аморални по  своя характер потребности. Действията на човека са 

подчинени на низки мотиви и обикновено не свързани с характера на 

изпълняваната дейност. В такава ситуация човешкото поведение може да бъде 

цинично безотговорно, безконтролно и опасно. Такова поведение е откровено 

рисково и може да доведе до непредсказуеми последствия. 

Особено внимание трябва да се обърне на факта, че упоменатите в модела 

условни варианти на поведение маркират само трите най-ярки тенденции. На 

практика човешкото поведение варира в рамките на целия посочен диапазон. 

Освен това в еднакви условия човек може да постъпва различно (повече или по-

малко морално, да влага по-малко или повече воля, или да изпитва по-голям 

или по-малък интерес). При различни условия, също така, един и същ човек 

може да постъпи еднакво, без за това да има видими поводи. 

Причините за такава неординарност могат да се търсят в 

разновариантността на съществуващите външни условия или в разнообразието 

на състоянията, в които човек може да изпадне. Затова информацията за 

моралните убеждения на човека, неговата сила на волята, преобладаващите 

интереси, професионалната и психологическа подготовка, качествата, 

способностите, мотивацията или потребностите, по отделно – не могат да 

разкрият дългосрочните тенденции в неговото поведение. Взаимодействието 

на всички тези фактори е комплексно и само тяхното разглеждане в единство и 

динамична взаимовръзка могат да разкрият истинските човешки наклонности. 

Фактори на безопасността на човешкото поведение 

Проведените наблюдения и моделирането на различни ситуации 

представят три фактора, определящи общите тенденции на поведението на 

човека, без разлика от условията в които той се намира. Тези фактори са  - 

морал, воля и интерес.  

Факторите морал, воля и интерес са „ключови фактори” за безопасността 

на човешката дейност и „базови” фактори на успеха. Те се отличават с 

относително постоянство и инертност, което прави бързото въздействие върху 
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тях невъзможно. Триадата „морал – воля – интерес” се намира в единство и 

взаимовръзка: ако отсъства морал – интереса и волята водят към не безопасни 

действия; ако отсъства воля за действие – интересите, независимо дали са 

морални или аморални – не могат да бъдат реализирани; ако отсъства интерес – 

отсъства воля за действие, а моралът няма значение. 

Психодинамиката на изследваните процеси показва, че освен трите 

ключови фактора, явяващи се основополагащи за цялостната безопасност на 

човешкото поведение (морал, воля и интерес), съществува и т. н. група 

„оперативни” фактори, отличаващи се с по-голяма динамика и изменчивост.  

Оперативни фактори на безопасност са: 

 професионалните умения – възможности за усвояване на 

теоретически знания и практически  навици; развитие на изпълнителските, 

организационните, управленчески качества; способности за комуникация и др.;  

 психологическата подготовка - психическа устойчивост в условия 

на: самостоятелност, в условия на ограничено време, в условия на изолация, в 

условия на взаимозаменяемост и т. н.; психологическа адекватност в 

екстремални условия и др. 

 когнитивните способности на човека – възможности на паметта,  

въображението, интуицията; сетивна възприемчивост; ниво на психологическа 

чувствителност; степен на психическа  устойчивост и др.; 

 физическите възможности - състояние на здравето; наличие на 

противопоказания по професионална пригодност; спортни интереси и др. 

Фактори на успеха на човешкото поведение 

От направените наблюдения се вижда, че само комплексната 

оптимизация на всички посочени фактори може да доведе до високо ниво на 

безопасност и качество на извършваната от човека дейност.  

При това факторите морал, воля и интерес - се явяват „ключови” за 

безопасността на човешкото поведение, но не са достатъчни за постигане на  

успех. За постигане на безопасност е крайно необходимо да бъде проявена воля 

към морални действия, но за постигане на дълготраен успех към тях трябва да 

бъде прибавен и фактора подготовка (професионална, психологическа, 

физическа и др.).  

За достигане на висока ефективност и безопасност на извършваните 

действия моралът на човека трябва да бъде подкрепен от разностранни знания, 

опит, култура и вяра – или трябва да се превърне в „мъдрост” (при отсъствие 

на морал, не може да се говори за мъдрост, а само за компетентност). 

Волята на човека трябва да бъде постоянна и да води до упорство в 

достигането на поставената цел.  

Интересът трябва да бъде висок и да води към активност. 

Именно мъдростта, упорството и активността се явяват ключови фактори 

за успеха на човека (Фиг. 2).  

Към категорията „оперативни” фактори на успеха на човешкото 

поведение в този случай могат да бъдат причислени човешките качества, 

способности, състояния и др. 

Моралът на човека се явява фундаментален сред факторите на човешкото 

поведение. 
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Морал (нравственост, етика) – по своето съдържание представлява 

изграждания от ранно детство комплекс от човешки убеждения за това какво е 

добро и какво е зло.  

В зависимост от това, какво основание виждат отделните автори за 

произхода на моралните ценности, всички съществуващи досега учения за 

морала могат да бъдат отнесени към две големи групи: 

 

Морал и възможности за морална оценка 

 първата група включва теории, извеждащи моралните норми като 

наложени от съществуващата реалност; 

 в теориите от втората група, основание за това кое е морално и кое не 

се счита някакво безусловно и извън историческо начало, съществуващо 

независимо от човешкото битие. 

Моралните норми на различните обществени формации винаги са били 

предопределени от своята епоха, но през последните години все повече 

изследователи достигат до извода, че моралните ценности на различните 

световни култури по своята същност са практически едни и същи и имат обща 

основа. Тези изводи съвпадат и с авторското виждане, което разглежда 

категорията морал в контекста на нейния природен основополагащ смисъл.  

Съгласно това виждане, за да бъде направена обективна оценка на 

човешкото поведение е необходимо да бъдат разкрити тези универсални (за 

природата и човека) морални ценности”, които произтичат от 

съществуващите принципи на устройство на света като например - принципа 

на единство и взаимосвързаност на всичко съществуващо, принципа на 

съзидание и творчество, принципите на хармонията, на еволюцията, 

принципите на информационността, йерархичността, приемствеността, 

динамичността, свободния избор, превантивността, постоянството, 

регулативността, икономичността, осигуреността и др.  

Например от съблюдаването или не на природния принцип за единство и 

диференциация на всичко съществуващо произлизат такива морални ценности 

или недостатъци на човешкото поведение като: ширина на възгледите (или 

тесногръдство), алтруизъм (или егоизъм), принципност (или безпринципност), 

постоянство (или непостоянство), любов към природата (или пренебрежително 

отношение), хуманизъм (или презрение към хората), жизнелюбие (или 

пренебрежително отношение към живота), уважение към уникалността на 

всичко съществуващо (респ. на човешката индивидуалност), или неотчитане на 

този факт и др. 

Разбирането на принципа на свободата и ограничеността, в рамките на 

природния закон, предопределя произхода на такива морални ценности като 

уважение към свободата на другите, признание на равнопоставеността на 

хората, отчитане на тяхната свободна воля, разбиране на това, че всяка свобода 

има граници и т.н. При това принципа на свободата и ограничеността е в 

неразделна връзка с принципа на единство и диференциация, както и с 

принципа на съзидание и разрушение, предопределящ проявата на такива 

морални качества като (съзидателност (деградивност), творчество, разбиране на 

взаимовръзката между разрушение на старото и създаване на ново. 
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В единство с посочените принципи и в тясна взаимовръзка един със друг 

трябва да бъдат разглеждани и принципа на приемствеността (опазване на 

традиции, усвояване на предишен опит, отчитане на уроците на историята, 

уважение към достиженията на другите и др.), принципа на йерархичността 

(отчитане на висшата роля на духовната йерархичност в природата и от там 

висшата ценност на такива морални категории като мъдрост, духовност, 

чувство за дълг, отговорност, самоотверженост, самопожертвователност, 

дисциплинираност и др.), принципа на информационност - показващ 

първичната и водеща роля на образоваността, научността, ерудицията, 

разсъдителността, наблюдателността, истинността и др, принципът на 

изменение и развитие - разкриващ произхода на морални ценности като 

търпимост, отсъствие на консерватизъм, гъвкавост, компромисност и др, 

принципа на достатъчността, нарушаването на който е свързано с прояви на 

алчност, страст към натрупване, разхитителност, неумереност, принципа на 

нееднаквите възможности, който обикновено се разглежда едностранно, а 

всъщност е тясно свързан с принципа на достатъчността и заедно с всички 

други принципи е свързан и с най-висшия принцип в природата – принципа на 

хармонията. 

Разсъжденията над етичния смисъл на тези и други съществуващи 

природни принципи и закони могат да разкрият произхода на практически 

всички известни на човека морални ценности и категории.  

В контекста на горепосочените твърдения, аморално поведение е това 

човешко поведение, което противоречи на съществуващите природни 

принципи и закони. Изразено по друг начин това твърдение означава, че за 

човека не е важно какво прави, а как го прави (в съгласие или нарушение на 

природните закони). 

Проблемът – морална оценка 

Моралните ценности, произтичащи от единните за целия обкръжаващ 

свят природни принципи, трябва да лежат в основата на една, единна за цялото 

общество и всички сфери на дейност, система от критерии за морална оценка. 

Но има проблем, който сега лежи в основата на безнаказаността на аморалното 

човешко поведение. Този проблем се състои в това, че само не голямо 

количество от сега съществуващите критерии за морална оценка е приложимо 

на практика. Повечето от съществуващите сега критерии за морална оценка са 

общи не конкретни и с размит смисъл и оценката по тях е много сложна, 

субективна и в крайна сметка – некоректна. Това е и основната причина за 

почти пълното и повсеместно неотчитане на моралния аспект в процеса на 

оценяване на човешката дейност. 

За достигането на максимална обективност в процеса на морално 

оценяване на човешките действия е необходимо да бъде отговорено и на още 

някой въпроси като например на въпроса „Кой има право да дава морална 

оценка?” 

Решението на този проблем е неотделимо свързан с така наречения 

„парадокс на моралната оценка”. Съгласно този „парадокс” би било логично 

да се предположи, че отговорността да оценяват морално могат да поемат само 

хора, които се отделят от общата маса по морални качества, така както е прието 

в другите области на човешките знания и практика. Но обикновено,  колкото е 
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по-висок морала на човека, толкова по-критично той се отнася към себе си. 

Поради това, действително моралният човек обикновенно не счита себе си 

достоен да „съди” някого.  

Решение на даденото противоречие може да се намери в призива „Не 

съдете другите”. Този призив означава, че системата за моралната оценка би 

трябвало да е организирана така, че да инициира в хората способност за 

самооценка. Моралният съд, съгласно тази постановка, трябва да бъде съд на 

човека над самия себе си като с това той би трябвало да се отличава от 

юридическия съд и да го допълва.  

Тук обаче е ясно, че в общество с не достатъчно развито съзнание 

„моралния съд” не може да бъде оставен само на принципа на самооценката. 

Също така и следването на моралните норми не може да бъде регулирано от 

самото общество без да бъде използван натиск, само по пътя на убеждението и 

духовното въздействие. Към тези проблеми се прибавя още и това, че не се знае 

какво именно в човека трябва да бъде морално оценявано (желания, намерения, 

мотиви, действия, резултати, някой от тези неща или всички заедно). 

В тази връзка, сред специалистите все повече се налага мнението, че 

обективно моралността на човека може да бъде оценявана само по 

резултатите от неговите действия. Тук се оказва единствено възможен 

библейския принцип „По плодовете им ще ги познаете”, защото само той 

може да игнорира факта, че човек може да се прави, че вижда и одобрява 

доброто, а в действителност да постъпва обратно. („Благото виждам хваля го, 

но към безобразното ме влече” – Овидий, І век).  

Изводите от направените анализи на възможностите за оценка на 

моралния аспект на човешката дейност показват, че моралната оценка трябва да 

бъде насочена към резултатите от човешката дейност, трябва да бъде 

съпровождана от обществена оценка (на колектива и обществото), както и да 

бъде осъществявана изключително със средствата на духовния контрол.  

Решение на проблема с моралната оценка 

Внимателният анализ на известните морални норми (същите и критерии 

за оценка на човешката дейност) показва, че по своя смисъл и съдържание те 

съответстват на три глобални обединяващи  морални принципа, каквито се 

явяват: 

 природосъобразността (изразяващ отношението на човека към 

природата); 

 хуманността (изразяващ отношението на човека към хората и 

обществото като цяло); 

  обществения контрол (отразяващ единствената възможност за 

избягване на субективността и свързан със задължителното съпоставяне на 

експертната морална оценка с оценката на колектива и обществото). 

Тези морални принципи могат да бъдат съответно и критерии за морална 

оценка на това какво е добро и какво е зло във всички сфери на човешката 

дейност.  

Изводите, които могат да бъдат направени са няколко: 

 за сега въпросите, свързани с безопасността и успешността на 

човешките действия в различни сфери на живота се решават преимуществено 

по административен, организационен или технологичен път. Незнанието на 
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логиката на човешкото поведение в нормални и екстремални условия се 

компенсира с разработката на нови инструкции, кодекси и указания за действие 

далечни от реалната психологическа мотивация на хората, за които са 

написани. 

 понастоящем не се отчита влиянието на най-мощните и устойчиви 

фактори на човешкото поведение. В нормални и екстремални условия ключови 

фактори за безопасността на човешкото поведение се явяват факторите - морал, 

воля и интерес. Ключови фактори на успеха се явяват факторите – мъдрост, 

упорство и активност; 

 изводите от направените изследвания показват, че от изключително 

значение за хармоничното развитие на човека се явява правилното разбиране 

на факта, че всички посочени фактори (морал, знания, опит, култура, вяра, 

упорство, активност, качества, способности) се намират в непрекъснато 

единство и взаимозависимост. Всяко преимуществено развитие само в някой 

от указаните посоки, води до неизбежно изкривяване на човешкото поведение и 

понижаване на безопасността и успешността на човешката дейност; 

 от всички посочени фактори, моралът се явява своеобразна рамка, 

през призмата на която се проявяват всички останали фактори. В това си 

качество той представлява основа за безопасността и резултатността на 

поведението, както на отделния човек, така и на отделната група, колектив или 

обществото като цяло. Без морал (в представения смисъл на 

„природосъответствие”) – не може да се постигне безопасност и дълготрайна 

ефективност в нито една сфера на човешката дейност. 

 създаденият модел нагледно демонстрира, че детайлно 

прогнозиране на човешкото поведение е невъзможно. В зависимост от 

своето вътрешно състояние и съществуващите условия, в една и съща 

ситуация човек притежава „свободна воля” да предприема различни 

действия. Независимо от това, представената система от фактори прави 

възможно разкриването на възможните дълготрайни тенденции в 

поведението на човека в различни ситуации и посочва пътищата за 

оптимизация на безопасността (успешността) на неговата дейност; 

 неотчитането на влиянието на системата от ключови фактори (морал-

воля-интерес) много добре обяснява недостатъците в съществуващите 

системи на обучение и възпитание. Старанията да бъдат оптимизирани 

второстепенни фактори (професионална, психологическа, физическа  

подготовка и развити някакви конкретни качества), без да се обръща 

достатъчно внимание на възпитанието у обучаемите на воля към морални 

действия, се явява фундаментална грешка и причина за крайно ниската 

ефективност на съвременните образователни подходи.  

 усилията насочени само към обучение, специализация и възпитаване 

на тясно професионални качества и способности, в съчетание с повсеместно 

неразбиране и неотчитане на етичния смисъл на човешкото съществуване, не 

водят до безопасност и не повишават ефективността на човешката дейност. 

Такъв ограничен и едностранен подход води до крайно ниска резултатност и 

висока критичност в политическата, икономическа, финансова, научна, 

обществена, професионална и всички останали сфери на човешкия живот; 
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 изследванията показват, че е възможно и целесъобразно 

природосъобразността, хуманността и общественият контрол да се 

превърнат в три базови принципа на организация на човешката дейност и в три 

базови критерия на нейната оценка във всички сфери на живота; 

 трябва да се обърне внимание на това, че за пълноценна оценка на 

човека не е достатъчно неговото поведение да бъде разглеждано по отделно в 

морално, волево или професионално отношение. Необходими са единни 

критерии (и показатели), водещи до комплексна оценка на волята за морални 

действия при решаването на различните професионални или обществени 

задачи. 

Представените идеи могат да намерят практическо приложение:  

 в разработването на нова идейна платформа за бъдещо  политическо 

управление (система от политически, правни, морални, естетически, 

философски, икономически, финансови и др. възгледи и идеи, в основите на 

които да лежат фундаменталните принципи на хуманността, 

природосъобразността и обществения контрол); 

 в преразглеждане на различните аспекти на професионалната и 

обществена  дейност на човека (административно - правен, управленски, 

организационен, инфраструктурен, социален, политически, финансов, 

аналитико-информационен, методологически личностен, психологически, 

производствен, логистически, отчетен и др.); 

 в разработването на нова концепция за оптимизация на системата на 

образование с отчитане на влиянието на базовите и оперативни фактори на 

безопасност на човешкото поведение; 

 в разработването на нова концепция за оптимизация на научната 

дейност; 

 в разработването на нова концепция за подбор на кадри; 

 в разработването на нова концепция за организация на отбраната на 

страната; 

 в разработването на нова концепция за организацията на системата 

за оказване на помощ при бедствия и аварии и в други сфери на дейност; 

 в разработването на учебно пособие и провеждане на учебен процес по 

дисциплината – „Човешкото поведение - ключови фактори на безопасността и 

успеха” (във всички образователни сфери).; 

 в разработването на математически модел за комплексна (морално-

волево-професионална) оценка на човешките действия, независимо от характера 

на изпълняваната дейност. 

 

Д-р Марин МАРИНОВ 


