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Въведение 

 

Настоящият автореферат представя дисертационния ми труд със заглавие 

„География на социалната дезорганизация (локални социални мрежи в няколко 

български градове)”, представен за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор” в рамките на научната специалност „Социология”. 

Още по-рано, с колегата ми в Институт “Отворено общество” – София, Илко 

Йорданов, получихме възможността да разработим с подкрепата на Инициативата 

за местно самоуправление, базирана в Будапеща (LGI-Budapest) един доста по-

кратък анализ на същите данни, който излезе в книгата “Who decides? Development, 

Planning, Services, and Vulnerable Groups ” (Zahariev & Yordanov: 2009). Този 

анализ беше ориентиран изцяло към търсенето на политически релевантни 

решения на този разрастващ се по това време проблем (става дума за 2006-2007 г.).  

Анализите, които направихме бяха изключително с приложна насоченост в сферата 

на обществените политики и търсенето на „решения” имаше абсолютен приоритет 

пред методологичните проблеми и научните аргументи.  

С данните за неплащането на сметките за ток в Кюстендил и Дупница имах 

досег за пръв път в началото на 2007 г., когато представители на ЧЕЗ-Електро, 

видимо разтревожени от задълбочаващия се проблем с несъбираеми сметки за ток 

основно в квартали със значимо ромско население, се обърнаха към Институт 

„Отворено общество” – София за помощ в разбирането и най-вече – в решаването 

на проблема. Анализът на тези данни доведе до публикуването на една обширна 

презентация и няколко кратки политически анализа, в които се разглеждаха 

основните, според нас, механизми на зараждане и разпространение на този 

проблем. Анализът на данните, предоставени от ЧЕЗ-Електро, ни позволи да 

направим аналитична презентация, която не се хареса особено на средния и висшия 

ръководни ешелони на дружеството, защото застъпваше тезата, че техният подход 

(към този момент доста силов и ориентиран главно към сътрудничество с органите 

на реда) е довел до задълбочаване на проблема, който е на път да излезе извън 

контрол.  

В дисертационния си труд съм се опитал да направя по-задълбочен и строг в 

методологично отношение анализ на същите данни, с използване на инструменти 

от анализа на социални мрежи и пространствената иконометрия. Тези инструменти 

не са използвани в нито един от предишните анализи, тъй като те от една страна 

имаха по-приложен акцент, а от друга страна – част от използваните в този труд 

инструменти бяха все още непознати за мен.  

 



 

4 

 

 

Съдържание на дисертационния труд 

 

В първа глава обяснявам защо неплащането на сметки за ток и други 

комунални услуги може да бъде считано за симптом на по-дълбоки проблеми в 

съответната общност, където симптомът се проявява. Направил съм обзор на 

основните теории, които се опитват да обяснят природата на тези проблеми. 

Понятието за социална дезорганизация задава само една от възможните 

концептуални рамки за тяхната интерпретация. Описани са и други, повече или по-

малко съвместими или съвсем несъвместими със социалната дезорганизация 

теории, и са разгледани възможните линии на допълване между тях. Особено 

внимание е отделено на релевантността им в контекста на теорията за социалната 

дезорганизация. 

Сред алтернативните и частично съвместими със социалната дезорганизация 

теории са представени различните икономически интерпретации, които всъщност 

формират доминиращата парадигма в обяснението на неплащането на сметки за 

комунални услуги. По тази причина съм ги разгледал подробно, за да подчертая 

ограниченията им и да обоснова необходимостта от допълващ анализ, базиран на 

идеята за разнообразни дисфункции на общността, които могат да бъдат обединени 

в понятието за социална дезорганизация. Икономическите теории като цяло 

изхождат от индивидуално-психологическото разбиране за дезорганизацията. Дори 

когато признават на агентите по-широк кръг от мотиви, извън преследването на 

материалния личен интерес, икономическите теории се ограничават с 

разглеждането на различни характеристики на обитателите, които ги правят по-

уязвими на екологичните въздействия или пък направо допускат, че тези 

характеристики са даже първични по отношение на наблюдаваното състояние на 

средата. Това могат да бъдат чувства като разочарование, страх, недоверие, 

усещане за личен провал, или придобити качества като агресивност, 

нетолерантност и др. 

Във втора глава описвам различните подходи към дефинирането и 

разглеждането на самата социална дезорганизация, които могат да бъдат обединени 

в две големи групи: 

1) Тези, които изхождат от екологичното разбиране за дезорганизацията като 

феномен, вкоренен в средата и предаван предимно чрез нея, т.е. чрез 

достатъчно масово и едновременно въздействие върху много индивиди. 

Природните катастрофи и някои силни въздействия на средствата за масова 

комуникация са от подобно естество. В по-малко драматичните случаи може 

да става дума за устойчиви елементи от средата, които ежедневно и упорито 

действат върху нейните обитатели – некачествена или рушаща се 

инфраструктура, неприбран боклук, графити, счупени прозорци, изоставени 

коли, жилища без ток и вода, рушащи се сгради и всякакви други белези на 

упадък. 
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2) Тези, които разглеждат социалната дезорганизация като собствено социален 

феномен, който зависи по някакъв начин от организацията и 

функционирането на групите и общностите. Именно при тази 

концептуализация на социалната дезорганизация е приложима теорията на 

социалните мрежи. 

По-нататък във втора глава анализирам обяснителната сила на описаните 

три подхода към анализа на социалната дезорганизация и се спирам на методите и 

наблюденията, които могат да ни помогнат да решим кога е по-приложим един или 

друг от тези подходи. 

Теориите от първа и втора глава са илюстрирани с примери за неплащане на 

сметки за комунални услуги от населени места в област Монтана и град Пловдив. 

При интерпретацията на тези примери не са използвани инструментите за анализ на 

социални мрежи, защото целта им е да илюстрира приложението и ограниченията 

на другите подходи, и основно, на тясно икономическото разглеждане на проблема. 

Трета глава въвежда основния инструментариум за анализа на емпиричния 

материал. Главата започва със съвсем кратък увод в някои основни понятия и 

модели в теорията на социалните мрежи, полезни за анализа на масивите от данни 

за неплащане на сметки за ток от Дупница и Кюстендил, които са основният ми 

емпиричен материал. Теорията на социалните мрежи е бързо развиващата се 

изследователска област, като темповете на поява на нови теории, алгоритми и 

емпирични анализи вече позволява да се каже, че наличната литература започва да 

става трудно обозрима. Ако добавим и интердисциплинарния контекст на „науката 

за мрежите”, тогава наличната литература става необятна. 

Особено внимание в обзора на моделите е отделено на пространствената 

привързаност и „вкорененост” на социалните мрежи. Този аспект е важен, когато се 

анализират „традиционните” социални мрежи на локалните общности, за които 

значението на мястото, средата и пространството е трудно оспоримо. Откроен е и 

контрастът с появяващите се все по-нелокални виртуални мрежи, зад който 

всъщност вероятно се крие не рязък преход, а континуум от локалност към 

нелокалност. Още по-важно за настоящия анализ, обаче е не, че привързаността 

към физическото (географското) пространство в някаква степен оцелява и в най-

виртуалните мрежи, а че пространствените модели в преобразуван, абстрактен вид, 

се запазват напълно, или се разрастват и стават все по-сложни. Тези абстрактни 

пространствени модели присъстват и в най-„първичните” социални мрежи под 

формата на дистанции, йерархии и други хоризонтални или вертикални отношения. 

Това идва да покаже, че самите социални мрежи имат своя пространственост, така 

че привързването им към физическата пространственост може да става съвсем 

естествено. 

По-нататък в трета глава следва обсъждане на основните подходи за 

моделиране и анализ на социалните мрежи, релевантни за анализирания проблем и 
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използвани от мен в последната четвърта глава, която е посветена на анализа на 

емпиричните данни. 

В трета глава не са дадени отделни примери, тъй като цялата последна част 

от дисертационната работа (четвърта глава) представлява разгърната емпирична 

илюстрация на приложението на социалните мрежи. 

В четвърта глава е представен анализа на емпиричните данни за 

неплащане на сметки за ток от квартали с ромско и етнически смесено население в 

градовете Кюстендил и Дупница. Анализът се изразява основно във визуално 

моделиране на мрежи на съседство, които се проследява пространственото 

разпространение на неплащането на сметките за ток. Освен моментните снимки на 

разпространението, са направени и наблюдения върху неговата динамика. При 

анализа съм избягвал прекалената формализация и използването в явен вид на 

сложни математически модели, защото основната ми цел беше да изпробвам на 

концептуално ниво приложимостта на теорията на социалните мрежи към анализа 

на симптомите на социална дезорганизация. Първият изследователски въпрос, на 

който анализът на данните трябва да даде отговор е дали за изследваният феномен 

(неплащането на сметки за ток) има някакви индикации, че се разпространява, 

следвайки топологията на социална мрежа, или действа основно чрез фактори на 

средата или чрез индивидуални фактори. 

Вторият въпрос е кой е основният двигател на разпространението на 

симптомите на социална дезорганизация? В много случаи двигателят за 

разпространение е и сред основните причини за поява на феномена, макар че лесно 

могат да бъдат намерени примери за обратното. Въпросът е дали 

разпространението се дължи на топологията на самата социална мрежа и на 

характера на връзките в нея, или пък основните двигатели на разпространение са 

отново характеристики на индивидите и домакинствата, които не личат от 

топологията на мрежата или, ако формулираме същото твърдение по малко по-

различен начин – които не задават топологията на мрежата. Тук се налага 

употребата на метафорични изрази от неформалния език, тъй като самата 

типологизацията на топологиите на по-сложните мрежи (а това ще рече – на 

огромната част от реално съществуващите мрежи) е нерешена задача. Затова 

смисълът, в който може да се говори за взаимното влияние между мрежите и 

техните компоненти е все още недобре дефиниран. 
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Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Актуалност на темата и основни теории и резултати 

 

Концепцията за социалната дезорганизация, която стои в основата на много 

от интерпретациите в настоящата дисертационна работа, сама по себе си не е нова. 

Въпросите на социалната дезорганизация в градските гета обаче, продължават да 

бъдат силно актуални в контекста на търсене на нови модели на приобщаващо и 

устойчиво градско развитие. 

 Неплащането на сметки за комунални услуги по принцип е феномен от 

голямо икономическо, а понякога – и политическа значение, който сам по себе си 

вече е предмет на голям изследователски интерес. Икономическият поглед към 

проблема използва като правило инструментите на микроикономическия анализ, 

като по този начин локализира неплащането на сметки за комунални услуги сред 

проблемите, които имат индивидуален характер, т.е. зависят предимно от някакви 

характеристики на индивида, влияещи върху икономическото му поведение. Лесно 

наблюдаемият факт, че лошите платци са локализирани на определени места, 

поставя първото предизвикателство пред индивидуалистичните теории. Това все 

още не е решаващ аргумент, тъй като хората с различни социално-икономически 

характеристики, също не са случайно разпръснати, а нерядко живеят в близост 

едни до други. Оказва се обаче, че неплащането на сметки за ток е силно свързано 

от една страна с екологични фактори (фактори на средата), които са различни от 

характеристиките на обитателите и не непременно силно корелирани с тях. От 

друга страна, могат да бъдат проследени и връзки с фактори, които се отнасят не до 

индивиди, а до групи от хора (например – териториални общности). Това 

предполага поне да бъде направен опит разглеждането на неплащането на сметки 

за ток да бъде поставено в по-общ методологически контекст и да се потърсят 

допълнителни обяснения на феномена, който в подобна аналитична рамка може да 

се разглежда като симптом на по-общи феномени и процеси. 

В настоящата дисертационна работа съм се постарал да анализирам 

неплащането на сметки за комунални услуги в достатъчно широкия аналитичен 

контекст на социалната дезорганизация и с използване на методи и инструменти от 

няколко различни области – социологията, теорията на социалните мрежи със 

съответните инструменти за анализ и визуализация, икономиката и 

пространствената иконометрия. 
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Цели и задачи 

 

Основната цел на настоящата дисертация е обяснението на процеса на 

социална дезорганизация в градските гета с основен фокус върху неплащането на 

сметките за комунални услуги. Моят изследователски интерес е насочен към 

разпространението в градската среда на някои феномени на социална 

дезорганизация, които показват голяма степен на дифузност, т.е. лесно се 

прехвърлят от човек на човек. 

Социалната дезорганизация е абстрактно понятие. Съответният феномен не 

може да бъде пряко наблюдаван, той винаги се „диагностицира” чрез някакви 

белези или симптоми. Затова под разпространение имам предвид както статичното 

картографиране на въпросните белези и симптоми, така и динамичните схеми, 

обясняващи как и защо даден феномен се разраства или намалява в териториален 

аспект. 

Във фокуса на вниманието при анализа е един аспект или симптом на 

социална дезорганизация, който е особено важен в икономически и политически 

план. Става дума за неплащането на сметките за комунални услуги с акцент върху 

неплащането на сметките за ток. Основните анализирани данни се отнасят до 

сметките за ток, но изводите могат лесно да се генерализират, без да бъдат 

пренебрегвани някои съществуващи особености, и за всички комунални услуги. 

Общите черти и различията при отделните комунални услуги съм илюстрирал с 

допълнителни примери, отнасящи се до неплащането на сметки за вода. 

В дисертационния труд се демонстрира с инструментите на анализа на 

социалните мрежи, че симптомите на социална дезорганизация, илюстрирани чрез 

неплащането на сметки за комунални услуги, не могат да бъдат изчерпателно 

обяснени с факторите на средата или индивидуалните характеристики на 

неплащащите. Топологията на социалните мрежи и отношенията в тях имат принос 

за по-доброто обяснение и прогнозиране, ако не на възникването, то поне на 

разпространението на социалната дезорганизация. 

Обект на изследването са предимно градски общности с голям дял на 

ромското население, в които има проблем с неплащането на сметките за 

електроенергия и вода. Примери от селата са дадени за сравнение и за открояване 

на контрастни специфики. Основните данни, които анализирам, са за неизрядните 

платци, но в хода на анализа са използвани за сравнение и данни, касаещи другите 

членове на общността, както и характеристики на общността или населеното място 

като цяло. Затова обектът на изследване е по-широк от сумата на нередовните 

платци. 
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В по-конкретни географски параметри обхватът на изследването включва 

населени места в областите Кюстендил, Монтана и Пловдив със значителен дял на 

ромското население. Основният блок от изследвани данни са свързани с 

потреблението и заплащането на електроенергията от битови абонати в населени 

места в област Кюстендил. Някои важни хипотези са илюстрирани с данни и казуси 

от други емпирични изследвания, проведени от екипи с мое участие. Те се отнасят 

до потреблението на вода и електроенергия за битови нужди в различни ромски 

общности от област Монтана и квартал Столипиново в Пловдив. За област 

Монтана, данните се отнасят до плащането на сметките за вода, а в областите 

Кюстендил и Пловдив – за електроенергия. 

Основният аналитичен инструмент в изследването – моделирането на 

социални мрежи, е използван само по отношение на кварталите в градовете 

Кюстендил и Дупница. Данните от град Сапарева баня са анализирани с 

използването на методи от пространствената статистика (геостатистически 

методи). Примерите от област Монтана служат за илюстрация и за пояснение на 

основни теоретични модели и обяснителни схеми, отнасящи се до неплащането на 

сметки за комунални услуги. Дадени са примери и от квартал Столипиново в град 

Пловдив, които са взети от други изследвания и също служат за илюстрация на 

някои общи модели на поведение.  

Предмет на изследването е самият феномен на неплащане на сметките за 

комунални услуги с акцент върху сметките за ток и свързаните с него фактори и 

обяснителни модели. Старал съм се да разгранича ефектите от бедността в 

урбанизираните територии, където се открояват редица специфични аспекти. 

 

Основните задачи на дисертационния труд са следните: 

 

1) Картографиране на индикатори на социалната дезорганизация. 

 

Това могат да бъдат само индикатори, които са привързани към конкретни 

домакинства с известен адрес. Благодарение на данните, предоставени от ЧЕЗ-

Електро, разполагам с много подробна информация за сметките за електроенергия 

в няколко квартала на градовете Дупница и Кюстендил с преобладаващо ромско 

население. Разполагам и с данни за просрочените задължения за сметките за вода в 

населени места на област Монтана, предоставени от ВИК-Монтана за анализ на 

Институт „Отворено общество” – София. Тези данни не са пряк обект на 

настоящия анализ, но на места в текста съм ги използвал за илюстрация на важни 

общи моменти при просрочените задължения за комунални услуги, които 

позволяват да се фокусира по-добре анализа. Дигитализираните карти на Дупница 
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и Кюстендил, разработени от ДАТЕКС-ГИС, с които разполагам, позволяват 

наслагването на богата географска информация. Намирането на адреси в 

Кюстендил, Дупница и Монтана е възможно и в няколко Интернет-базирани 

страници с географска информация, като www.bgmaps.com, подържана от 

ДАТЕКС-ГИС и Домино. За съжаление тези български страници не дават 

информация за точните географски координати на адресите. Картите в най-

разпространените GPS устройства на фирми като Garmin и Мio Map пък имат доста 

празноти в наличните адреси. Разбира се, с тях винаги може да се регистрират 

геокоординатите на желаните места чрез обхождане, но тази трудоемка процедура 

е подходяща само за допълване на евентуални неголеми празноти в наличните бази 

данни. Разрастващата се платформа Google Earth позволява вече намирането на 

геокоординатите на адреси в много от българските градове. Това със сигурност е 

вярно за градовете Дупница и Монтана, макар че липсващите адреси са малко 

повече, отколкото в BGMaps. При квартал Изток на град Кюстендил обаче има 

сериозни проблеми с намирането на определени адреси чрез който и да било от 

изброените източници. Намирането на адреси в селата все още е невъзможно, така 

че в анализа няма да използвам данните за плащането на сметките за ток за две села 

– Крайници и Коняво, с които разполагам. Тези данни обаче, могат да бъдат 

използвани в бъдеще за сравнения в разреза град-село. Бързият преглед на данните 

показва, че в тях може да има богат материал за анализ на различията между града 

и селото при неплащането на сметките за комунални услуги и нерегламентираното 

ползване на вода и електроенергия. Геостатистическите данни са обработени с 

програмните продукти Quantum GIS (географска информационна система с отворен 

код) и R (програмен продукт за статистически анализи с отворен код). 

 

2) Описание на механизмите на възникване и разпространение на 

социалната дезорганизация. 

 

Това могат да бъдат както схематично описани поведенчески модели и 

реакции, които са в голяма степен универсални (паника, подражание, стаден ефект 

са само някои от най-очевидните примери, използвани в различни социални науки), 

така и много специфични групови, локални, културно обусловени или дори 

индивидуални или съвсем редки, „отклоняващи се“, „атипични“ модели. За 

изпълнението на тази задача съм използвал методи от анализа на социалните 

мрежи, допълнени с качествени данни от интервюта и наблюдения, правени в 

рамките на различни изследвания. В социалните групи често съществува силна 

взаимозависимост, каквато е и първоначалната интуиция на създателя на 

социометрията: „Една част от структурата е взаимозависима от друга част ако 
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промяната в позицията на един индивид може да се отрази на цялата структура” 

(Moreno & Jennings: 343). 

 

3) Оценка на интензивността и скоростта на разпространение на 

социалната дезорганизация. 

 

Освен метода на картографиране и последващо наблюдение на картите за 

визуална идентификация на пространствени модели на разположение има и 

определени математически модели за анализ (чиито резултати понякога също могат 

да се изобразяват графично и да се картографират). Математическите модели 

оценяват различни пространствени зависимости като „заразност“ (например при 

опортюнистични типове поведение), намаляване на ефекта с отдалечаване от 

центъра или първоизточника (напр. намаляване на интензивността на ползване на 

интернет с отдалечаване от най-урбанизираните градски части към околоградските 

територии и селските райони, намаляване на достъпността на определени публични 

услуги с отдалечаване от базата на предоставяне и други), пространствено 

привличане (напр. преместване на фирми към район с добра инфраструктура). 

 

4) Идентифициране на модели на пространствено припокриване или други 

повтарящи се пространствени конфигурации между симптомите на социална 

дезорганизация и подбрани (защото са най-подходящи или най-често – защото само 

за тях има налични данни) социално икономически фактори – дохода на 

домакинствата, монетарната бедност, състоянието на инфраструктурата, наличието 

на определени публични услуги. Тези припокривания включват пространствени 

корелати на социалната дезорганизация или нейни различни аспекти. Причинно-

следствените връзки между тях са обикновено твърде многопластови и трудно 

подлежат на описание. Част от тях минават през поведението на индивидите или 

общностите в определени райони, други – през въздействието на определени 

обществени програми. В общия случай може да се допусне, че значение имат 

всички аспекти и корелати на социалната дезорганизация. В теоретичен план това 

изисква един по-цялостен поглед към проблема на социалната дезорганизация, 

когато „костеливите” подробности не могат да бъдат разбрани, но пък може да се 

създаде достатъчно ясна обща картина. 

Методология 

 

В дисертационния труд са използвани различни методи, които отразяват 

разнообразието от подходи при анализа на феномените, свързани със социалната 

дезорганизация и в частност – на неплащането на сметки за ток. Основните 
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аналитични модели все пак идват от теорията на социалните мрежи и 

пространствената иконометрия, като анализът разчита предимно на методите на 

визуализацията за сметка на числените методи и сложните статистически анализи. 

Въпреки това са изчислени и отделни пространствени и мрежови статистики с 

използване на матрично смятане и симулационни методи – многократна генерация 

на случайни разпределения (bootstrapping).  

Анализът се базира на данни за потреблението на електроенергия в 

градовете Дупница и Кюстендил. Анализираните данни за потреблението на 

електроенергия са за 11 368 домакинства от три общини в област Кюстендил. 

Изследваните домакинства са от 5 населени места, включително от три града – 

Кюстендил, Дупница и Сапарева баня и две села – село Крайници, община 

Дупница, и село Коняво, община Кюстендил. Данните съдържат и информация за 

размера и периода на недобора. Най-детайлно са проучени няколко квартала, 

населени с роми в Кюстендил и Дупница. Единствените данни за единиците на 

анализ, с които разполагам са данните от стандартната база данни на 

електроразпределителните дружества. Сред тях, разбира се, няма данни за 

социално-икономическия статус на анализираните единици. Важна социална, 

демографска и друга информация за ромските домакинства в Дупница и 

Кюстендил е достъпна чрез представителни изследвания на ромските домакинства, 

проведено от организацията Партньори „Дупница”. Данните от това изследване 

обаче не могат да бъдат консолидирани със записите от базата данни на 

електроразпределителното дружество, макар че на теория част от единиците от 

тези две множества са идентични и тези единици могат да бъдат открити чрез 

сравняване на адресите. 

Допълнително, в последната фаза от работата ми по настоящата дисертация 

направих теренно проучване в град Дупница, предшествано от анкетиране на 

представители на ромските общности на Дупница с цел да бъдат подбрани най-

подходящите анкетьори и последващо обучение на анкетьорите. Отделям 

специално внимание на новите данни от проучването в Дупница, въпреки че те са 

направени по друго време и в този смисъл не са директно сравними с данните за 

нередовните абонати на електроразпределителното дружество, защото те 

препотвърждават някои от социално-икономическите аргументи, използвани в 

анализа. 

Има данни и за два квартала, населени предимно с лица от неромски 

произход – „Развесена върба” в град Дупница и „Бузлуджа” в град Кюстендил, 

които дават интересна перспектива към поведението на потребителите. Няма преки 

данни дали неплащащите сметки за ток в тези квартали са от ромски произход. 

Наблюдаваните уязвими ромски групи са съсредоточени в 7 квартала – 6 в Дупница 
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и 1 – в Кюстендил. Град Сапарева баня, населен предимно с българи, но имащ и 

ромска общност, дава интересна перспектива към началните фази от просрочване 

на сметките за ток без да се стига до хроничен проблем със събираемостта. 

 

За конструирането на матриците на разстоянията и съседските мрежи, които 

играят основна роля в анализа съм следвал следната процедура: 

 

1) Липсващите адреси, при които е посочена само улицата, но не и номера (в 

разпечатките няма напълно празни адресни полета) са третирани по два начина. В 

единия случай, когато липсващите адреси са били малко на брой, а за адресната 

структура (номерация и геокоординати) на улиците има добра информационна 

база, част от липсващите адреси са възстановени, чрез триангулационни процедури 

– сравняване на данни от Google Earth и BGMaps, проследяване на логиката на 

поредните номера на абонатите. В ограничени случаи в кварталите Бузлуджа в 

Кюстендил и Спартак в Дупница на липсващи адреси е дадена условна централна 

позиция на съответната улица. За булевард Каваклия в Дупница в Google Earth 

няма надеждна база с геокоординати на адресите. В BGMaps адресите също 

липсват. Единствената възможност в този случай по отношение на липсващите 

адреси, които не бяха много (19 от 165) беше да бъдат изтрити. Матрицата на 

разстоянията на бул. Каваклия е построена по реда на номерацията, допускайки, че 

четните и нечетните номера нарастват в една и съща посока и с приблизително 

еднаква стъпка. За подобряване на надеждността на анализа беше проведено кратко 

теренно проучване за проверка и геокодиране на адресите на бул. Каваклия. 

 

2) Геокоординатите на адресите са снети ръчно от Google Earth. В мрежата 

вече има автоматични конвертори на адреси в геокоординати, които имат проблеми 

при работа с адреси, изписани на кирилица. Данните за геокоординатите на всички 

абонати в Сапарева баня бяха свалени с такъв конвертор, но точността на 

геокодирането беше значително по-лоша. Това не пречи значително на 

автокорелационния анализ ако приемем, че разпределението на грешките в 

геокодирането е еднакво за всички адреси. Така или иначе, за продължаване на 

проучванията, базирани на големи масиви с адресни данни, подобна възможност е 

много важна, защото ръчното снемане на геокоординати е изключително 

трудоемка задача. Някои адреси в по-новите части на улиците, които бързо са се 

разраснали, липсват в адресните бази данни на Google Earth и BGMaps. Това не е 

рядкост в периферните части на градовете, където по време на строителния бум 

течеше активно застрояване с нови жилища. Тези адреси бяха „смачкани” към най-

високия регистриран номер на улицата. Това е, разбира се, процедура, която 
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увеличава клъстеризацията и надценява близостта. Алтернативата е да се използва 

някакъв алгоритъм за „разтягане” на адресите, или на терен да се снемат реалните 

геокоординати. Все пак тези случаи не бяха много и не е възможно да са оказали 

съществено влияние върху анализа. Адресите бяха преобразувани в минути с 

четири знака след десетична запетая. Градусите бяха премахнати тъй като те са 

еднакви за всички анализирани точки, а върху малки територии точната географска 

позиция е без значение при пресмятане на разстоянията. По същата причина 

земната кривина не е отчитана (при необходимата за нашия анализ точност и в 

мащабите на квартал или неголям град това е напълно излишно) и са смятани 

картезиански разстояния. Първоначално използвах два типа разстояние – по-най 

късото разстояние в „птичи полет” и по правоъгълно движение. Вторият тип 

разстояние е приближение спрямо „птичия полет” към контурите на уличната 

мрежа. Изчисляването на действителни разстояния по уличната мрежа не може да 

стане автоматично за големи масиви от данни, освен при директен достъп до целия 

масив от многослойни географски данни за населеното място и използване на 

специален софтуер. Това не можеше да бъде направено за момента поради 

бюджетни ограничения. Ръчното снемане на реални разстояния става лесно в 

Google Earth за всеки двойки адреси и за цели маршрути. Проблемът е, че в този 

случай за сто адреса трябва да се направят 9900 запитвания в Google Earth. 

Снемането на геокоординати за 100 адреса и пресмятането на по-прости мерки за 

дистанция е добра алтернатива, още повече, че разликите в отделните тегла в 

получените матрици няма да бъдат много големи. 

 

3) Обработката на данните и матриците на разстоянията са направени на Excel. 

За анализа на пространствените връзки е използван статистическия пакет 

STATISTICA. Геостатистическите изчисления са направени на R. Най-популярният 

и често използван софтуер за мрежови анализ е UCINET 6
1
, разработен от Analytic 

Technologies. Други известни програми са PSPAR
2
 за анализ на така наречените p* 

модели, p*
3
 на Stanley Wasserman и екип, изпълняващ същите функции. SIENA 

BLOCKS ZO
4
 на Tom Snijders за моделиране на динамични мрежи. В настоящия 

анализ обаче, използвах безплатната програма Pajek
5
 (т.е. паяк на словенски), 

разработена от Vladimir Batagelj, която предоставя големи графични възможности, 

както и алгоритми за анализ на големи социални мрежи (при наличие на 

                                                 
1
 http://www.analytictech.com 

2
 http://www.sfu.ca/~richards/Pages/pspar.html 

3
 http://kentucky.psych.uiuc.edu/pstar/index.html 

4
 http://stat.gamma.rug.nl 

5
 http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/ 

http://www.analytictech.com/
http://www.sfu.ca/~richards/Pages/pspar.html
http://kentucky.psych.uiuc.edu/pstar/index.html
http://stat.gamma.rug.nl/
http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/
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необходимата изчислителна мощ). Това е програмата за анализ на мрежи, 

използвана от мен в настоящата работа. Pajek се радва на нарастваща мрежа от 

потребители, които допринасят за обогатяване на възможностите на софтуера. Има 

разработена добра документация и наръчник на потребителя. Издадени са и 

различни книги, които въвеждат анализа на социалните мрежи с използването на 

Pajek, което е голям плюс при използването на различни аналитични методи. За по-

добро визуализиране на мрежовите структури са използвани вградените в Pajek 

алгоритми на Kamada-Kawai и, по-рядко, на Furchterman-Reingold. 

 

4) За кварталите Бузлуджа и Спартак са обработени и включени в матриците 

на разстоянията само данни за неплащащите. Това вече позволява да се направят 

интересни наблюдения за дифузията на неплащането и за евентуалните най-общи 

структури на съседските мрежи. Тези данни позволяват да се използват и онези 

модели на пространствена регресия и автокорелация, които работят с рангови и 

интервални признаци – при които се отчита степента, в която нещо се случва на 

дадено място. Например, в такива модели може да се изследва пространственото 

разпространение на продължителността на неплащане или размера на неплатените 

суми. Географската автокорелация в съчетание с пространствени скокове (лагове) е 

много характерна за моделите на дифузия през социални мрежи (Tam Cho: 2003, 

380). Интерес обаче представлява и въпросът на кои места въобще проблемът е 

възникнал и на кои не, и как са разположени тези места едно спрямо друго в 

пространството. Размерът на неплатените суми и продължителността на неплащане 

до определен момент във времето могат да зависят и от съвсем други фактори от 

тези, които са довели до неплащане. За тази цел трябва да бъдат обработени 

координатите на адресите на всички абонати и да се приложи съответния 

регресионен модел. От гледна точка на моделирането на мрежите също е важно да 

бъдат обработени всички данни. В мрежовия анализ обикновено се проследява 

дифузията на някакво събитие, което или е настъпило за всеки отделен член от 

мрежата или не – заразен/здрав, пуши/не пуши, ползва/не ползва, нормално 

тегло/наднормено тегло по индекс на телесната маса и т.н. Има и модели, в които 

може на всеки връх в мрежата да се припише някаква степен на настъпване на 

събитието (в Pajek този формат се нарича вектор), но дори в този случай е 

желателно да имаме пълната структура на мрежата, която включва и тези, при 

които признакът остава със стойност 0. По принцип пълната дифузия е рядкост в 

мрежите (в противен случай епидемиите сигурно щяха вече да са ни убили). 

Понякога част от членовете на мрежата са резистентни, друг път самата 

конфигурация на мрежата ги пази от опасности (или изолира от възможности), 

понякога в самите мрежи настъпват промени под влияние на възможностите и 
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заплахите. Затова е малко вероятно списък от хора, които в някакъв аспект имат 

общо поведение или споделени признаци, да дава адекватно описание на дадена 

социална мрежа. Обикновено ни трябва много по-подробна информация. 

 

Визуализираните данни от анализа, които са представени в дисертационния 

труд, използват три основни метода на визуализация. Матричният метод използва 

квадратни матрици, в които единиците за анализ са подредени по редове и по 

колони в един и същи ред, и във всяка клетка се съдържа разстоянието между 

съответните двойки членове на матрицата. 

Стандартното матрично представяне не е адекватно за много големи мрежи, 

които съдържат стотици върхове и рамена (връзки), тъй като матриците служат за 

визуализиране на отношенията между всеки два елемента на мрежата. 

Другият, по-икономичен тип визуализация, който преодолява донякъде 

проблема с огромната информация, са мрежовите диаграми. Това са подходящо 

обработени графи, в които върховете, изобразени като точки, кръгчета, 

квадратчета или други фигури са свързани помежду си с насочени или ненасочени 

линии. В представянето посредством графи се изобразяват само връзките между 

непосредствено свързаните елементи. 

В моя анализ са използвани само ненасочени линии, защото разстоянието 

(и социалния му аналог – съседството) са по принцип напълно симетрични връзки. 

Анализът на разпространението на неплащането може обаче да бъде допълнен и с 

насочени графи, в които линиите са заменени от стрелки. Например, когато се 

анализира разпространението на неплащането във времето, връзката маже да бъде 

насочена от онези съседи, които са спрели да плащат по-рано, към онези, които са 

спрели по-късно, показвайки предполагаемата посока на влияние. Тук трябва да се 

посочи, че при детайлен микроанализ понякога може да се установи, че това 

интуитивно ясно допускане може да не съвсем вярно. При разпространението на 

някои иновации, инициаторите (или подстрекателите, както можем да ги наречем 

в някои контексти) изчакват други първи да променят поведението се, а те да се 

присъединят чак след това, за да намалят индивидуалния риск (животът наистина 

е прекалено сложен, за да бъде уловен в аксиоми – (Castells: 1994, 18)). 

Социалните мрежи се различават по различната степен на сложност. 

Сложността зависи от размера на мрежата (броя на нейните членове), но гъстотата 

и многообразието от връзки са още по-важен фактор. В повечето мрежи връзките 

(ребрата) са от същия порядък като елементите на мрежата. Това означава, че 

броят на връзките в мрежата е равен на броя на членовете или най-много на броя 

на членовете умножен по техния десетичен логаритъм. В една мрежа с 1000 

членове това би означавало между 1000 и 3000 връзки. В една мрежа от 10 – 
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между 10 и 30. Това са така наречените разредени мрежи (sparse networks), каквито 

са повечето социални мрежи, просто защото има физически и психологически 

граници на броя контакти, които един човек може ефективно да подържа. 

Връзките на съседство са от подобен порядък, макар и с малко по-голяма от 

логаритмичната сложност. Социалните мрежи, за която говорим при 

разпространението на социалната дезорганизация, трябва да са силно 

локализирани, с ограничен брой типове връзки. За всеки член на мрежата очакваме 

да е свързан само с няколко съседни члена в смисъла, в който съседството е 

дефинирано в мрежата. При големи мрежи от този вид, със стотици или хиляди 

членове, не очакваме броят на връзките да надвишава значимо n*log(n). Съответно 

очакваме матриците както на близко, така и на далечно съседство да са разредени. 

Повечето от алгоритмите, използвани в популярните софтуерни пакети за 

анализ на социални мрежи като Pajek, са за мрежи от субквадратична сложност 

(най-много до n√n). Мрежите от почти квадратична и по-висока изчислителна 

сложност предполагат всеки елемент да е свързан с (почти) всеки друг елемент в 

мрежата с поне една насочена връзка или с две или повече ненасочени връзки. 

Друг начин за постигане на подобна степен на сложност е наличието на 

разнообразни връзки между върховете в мрежата. 

В теорията на социалните мрежи се прави разлика между свързаност и 

принадлежност. Свързаността е връзка между еднородни елементи, а 

принадлежността е връзка между елементи от различен ред, например между хора 

и организации. В анализа на неплащането на сметки за ток използвам и двете 

понятия, като свързаността се отнася до предполагаеми канали за комуникация, 

принадлежността се дефинира през различни подгрупи, които могат да се откроят 

на базата на наличните данни. Например такива, дефинирани на базата на периода, 

в който съответният абонат е спрял да плаща, или на базата на акумулираните 

задължения. Както свидетелстват многобройни изследвания, правени по различно 

време на различни места, друго много релевантно разделение е според 

принадлежността към етнически дефинирани групи. За съжаление нямах 

възможност да прикрепя етнически маркери към наличните данни, било то чрез 

самоидентификация, външна за групата идентификация или някакви методи за 

триангулация на данни от различни източници. Единствената информация, с която 

разполагам е на ниво квартал, което върши добра работа в изцяло или предимно 

ромските квартали (макар, че и там границите на квартала не винаги са ясно 

определени и в периферията се срещат нероми), но не и в етнически смесените 

квартали, каквито са Бузлуджа в град Кюстендил и Аракчийски мост в Дупница. 
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Основни изводи 

 

Каква роля играят социалните мрежи при разпространението на аномични 

форми на поведение като неплащането на сметки за ток? Трудно е да се каже, но 

ми се струва, че дори от пространствените данни се вижда, че те сигурно играят 

някаква роля. Най-добрият начин това да се провери е да се съберат чрез 

анкетиране емпирични данни за действащи в съответните райони социални мрежи 

и след това да се направи подробен анализ на топографията и функционирането на 

тези мрежи. Макар че понякога дори това не е достатъчно, за да се даде 

окончателен отговор. 

Има два фактора, които правят анализа на проблема с неплащането на 

сметки за ток в град Кюстендил значително по-труден. Първият е значително по-

малкото допълнителни социално-икономически данни за кварталите на град 

Кюстендил. Вторият е свързан с това, че неплащането на сметки е значително по-

рядко в честотно отношение явление, което при това е разпръснато в по-големи 

квартали. Намирането на статистически значими връзки в подобен контекст е 

силно затруднено. Намирането на по-неформални аргументи в подкрепа на една 

или друга теза и самото изграждане на нови хипотези също става трудно при по-

малко емпиричен материал. 

Различните теории за социалната дезорганизация, които разгледах не 

изключват възможността за въздействие от човек на човек в рамките на изградени 

вече социални отношения, макар че в много случаи се предполага, че това 

въздействие може да бъде и анонимно – чрез белезите на разруха и аномия, които 

се отпечатват в средата и чрез инцидентните и нерядко недоброжелателни срещи с 

непознати в гетото. 

Анализът на данните за неплащане на сметките за ток и в Кюстендил, и в 

Дупница подсказва, че разпространението на неплащането по контурите на 

съществуващи мрежи на съседство не бива да се изключва, но че това не може да 

бъде единственото обяснение. Но дори и да можеше, пак самите двигатели на 

разпространение щяха да изискват обяснение. В крайна сметка мрежите на 

съседство не са пропускливи за всякакви феномени, а само за определени, били те 

благоприятни или неблагоприятни. Тази селективна пропускливост изисква 

обяснение дори след като самият поток на явлението по мрежата е доказан и 

описан. И именно селективността предполага, че обяснението трябва да се търси 



 

19 

 

 

вече извън топологията на мрежата, т.е. някъде в характеристиките на индивидите 

и групите, включени в мрежата и в по-широките фактори на средата. 

Много от характеристиките на домакинствата и факторите на средата, които 

са описани в изследванията на социалната дезорганизация, присъстват в кварталите 

на Кюстендил и Дупница, макар в Кюстендил, както споменах, да са по-слабо 

документирани с конкретни емпирични данни. Затова основните данни, които ще 

дискутирам тук, ще се отнасят до град Дупница, при това за два различни периода, 

разделени помежду си с пет години. Убеден съм, че описаните феномени ще бъдат 

открити и в град Кюстендил, където в момента участвам в провеждането на ново 

проучване на домакинствата в квартал Изток, но данните за съжаление още не са 

достъпни за анализ. 

В квартал Бузлуджа на град Кюстендил мрежите на съседство, по които се 

предполага разпространението на проблема с неплащането на сметки за ток 

показваха структурна цялост, почти без „дупки” и с големи струпвания на някои 

места. Ще напомня, че квартал Бузлуджа е етнически смесен квартал, в който 

живее население с разнообразен социално-икономически профил. В едната посока 

кварталът граничи с по-неблагоустроения квартал Изток, обитаван само от роми, а 

в другата посока граничи с централната част на града (в крайна сметка, въпреки че 

е областен център, Кюстендил е относително малък и компактен град). 

Местоположението и разнородния състав на квартала вече навежда на мисълта, че 

е възможно в него да има отделни локации, които са в по-голям риск от възникване 

на проблем с неплащането на сметки за ток. 

Квартал Изток е относително голяма територия, населена изцяло с роми, 

която е разположена в периферията на град Кюстендил както в буквалния, 

пространствен смисъл, така и в социално-икономически план. Въпреки това, 

неплащането на сметки за ток в квартала е относително рядко явление в честотен 

план, особено в сравнение с мащабите на проблема в недалеч разположения град 

Дупница и в други ромски гета. В квартал Изток може да се намерят данни, 

потвърждаващи теориите, които свързват проблема с неплащането на сметки за 

ток, а и за други комунални услуги, с технологични фактори като липсата на уреди 

за адекватно измерване на потреблението. Теорията предвижда, че неадекватното 

отчитане има измерения, надхвърлящи технологичните. То може да има 

разстройващо влияние върху отношенията между индивидите или домакинствата, 

които са принудени да правят вторично разпределение на задълженията помежду 

си. Има и известни индикации за пространствена клъстеризация, която може да се 

възстанови на базата на данни за принадлежността на абонатите към отделни 

трафопостове. 
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В град Дупница „плътността” на проблема с неплащането на сметки за ток е 

много по-голяма. Освен това, по стечение на обстоятелствата за ромското 

население в Дупница има събрани повече социално-икономически данни, които 

имах възможност за използвам в анализа. Това прави моделирането на проблема с 

неплащането на сметки за ток много по-лесно. Анализът показва, че в град 

Дупница могат да бъдат открити всички фактори на социалната дезорганизация, 

описани в литературата, както тези, свързани със средата, така и тези, свързани с 

индивидуални и групови характеристики. В рамките на града има няколко 

пространствено обособени територии, населени с роми, които се отличават с по-

лоша техническа инфраструктура и по-некачествени жилища. Най-голямата е 

Гиздова махала, в която се наблюдава и най-голямата интензивност на проблема с 

неплащането на сметки за ток. Немалка част от ромските домакинства в град 

Дупница и особено в Гиздова махала живеят в лоши жилищни условия – 

пренаселени жилища с течащ покрив, мухъл, лошо отопление през зимата и други 

сериозни проблеми, с които домакинствата не могат да се справят. Ниската трудова 

интензивност и високата задлъжнялост при част от домакинствата допълнително 

усложняват тяхното социално-икономическа ситуация и са сред известните 

корелати на социалната дезорганизация и риска от изпадане в несъстоятелност. 

Така че като цяло град Дупница е благодатна почва за проверяването (а и за 

потвърждаването) на повечето известни теории за социалната дезорганизация. 

Дори в този богат на проблеми и възможни обяснения контекст, социалните мрежи 

на съседство се оказват инструмент, който може да допринесе за по-доброто 

разбиране на природата на неплащането на сметки за ток, а следователно и на 

генезиса и механизмите за разпространение на други симптоми на социалната 

дезорганизация. 

В квартал Спартак при графичното изобразяване на мрежите на съседство 

бяха открити два големи клъстера, които имат потенциал да се свържат един с 

друг. Между тях в мрежата имаше големи структурни дупки и малки групи 

неплащащи, както и отделни изолирани неплащащи домакинства. Всичко това 

навежда на мисълта, че в квартал Спартак може би действат силни външни 

фактори, които довеждат до неплащане при най-податливите или най-уязвимите и 

след това се разпространяват наоколо, където вероятно са пространствено 

концентрирани други податливи и уязвими домакинства. В този случай, без 

наличието на данни за характеристиките на всяко конкретно домакинство, което 

има просрочени плащания, е трудно да се определи дали доминиращи са 

екологичните фактори, струпването на домакинства със сходни характеристики. 

В случая с булевард Каваклия в град Дупница има най-ясни данни, че 

разпространението на неплащането на сметки за ток става по звената на местната 
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мрежа на съседство. Простият анализ на еволюцията на проблема във времето 

показва как „заразяването” става по съседство, но в мрежите се срещат 

пространствени групи и отделни домакинства, които са „резистентни” към 

проблема. Това означава, че и в този случай разпространението по мрежата на 

съседство става в случаите, когато са изпълнени и други условия. Без допълнителна 

информация можем само да гадаем дали тези условия са свързани с индивидуални 

или групови характеристики, или с някакви елементи на средата. Разликите в 

степента на резистентност (податливост) обаче свидетелстват, че такива 

характеристики трябва да има. 

Социалната дезорганизация, проявяваща се в неплащането на сметките за 

ток в градските гета видимо се разпространява, следвайки определени 

пространствени модели и образувайки по пътя си видими струпвания, образувайки 

нещо като ядра на социален разпад. Причините това да се случва могат да бъдат 

най-малко три. Първата възможност е тази „мозайка” да се дължи на някакви общи 

характеристики на всички неплатци. Например, едно от натрапващите се обяснения 

е, че голямата част от тях са роми. Естествено е трудно да намерим разумно 

обяснение защо човек от ромски етнически произход трябва да е по-склонен да не 

си плаща сметките, освен ако не изповядваме определена идеология, предлагаща 

подобни обяснения. За човек (като мен например), който не разбира тази 

идеология, етническият произход е само камуфлаж за други явни или скрити 

характеристики, които по една или друга причина показват висока корелация с 

етническия произход. 

Анализът на предполагаемите социални мрежи, стоящи в основата на 

разпространението на неплащането, както вероятно и в основата на други подобни 

феномени, подсказва, че предаването „от човек на човек“ играе някаква роля, но 

има и други фактори. Изглежда дори, че това кои фактори ще доминират при 

разпространението на подобни прояви на дезорганизация, зависи от конкретния 

контекст и от това, какво е „отключило процеса“. 

Пространствените данни могат да ни кажат немалко за „скритите отдолу” 

социални мрежи. Не винаги и не всичко, но немалко. Мярката за това колко точно е 

полезната информация, се крие в отдалечаването на структурата на наблюдаваните 

мрежи от напълно стохастичните. В мрежите на пространствено съседство, струва 

ми се, това отдалечаване е достатъчно голямо, за да заслужават интереса ни. 

Въобще там, където можем да предполагаме, че играят роля някакви съседски 

отношения, си струва да формулираме и проверим хипотезата, че има социални 

мрежи, които се приближават структурно до промяната в пространствено вариращи 

показатели, за които знаем, че са привързани към отделните членове на мрежата. 

Всъщност пространствените данни (ако разберем точно кои, а те могат да бъдат 
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най-разнообразни), могат да ни кажат нещо дори там, където на пръв поглед не 

очакваме да ни кажат нищо. Ако вземем класическият пример на Джейкъб Морено 

с девическото общежитие, виждаме една богата на връзки и отношения социална 

мрежа, която е сгъната и събрана някак си в едно доста малко пространство. От 

птичи поглед едно толкова малко пространство е почти равно на точка. В една 

точка, на един и същи адрес имаме една богата социална тъкан. За да разберем 

каква е тя, очевидно трябва да отидем на този адрес и да останем там дълго време 

както е направил Морено. И дори тогава няма гаранция, че ще „видим” тази тъкан 

ако нямаме подходящи инструменти. И все пак – струпването на толкова много 

хора на едно и също място вече е пространствена информация. Тя вече ни казва, че 

там вероятно има някакво колективно домакинство. Ако имаме и имена или 

информация за пола на живеещите там, можем да предположим дори какво е 

домакинство. С малко фонова информация, например знаейки, че рядко има 

еднополови институции за възрастни хора, вече ще знаем с голяма точност и 

възрастта на живеещите там. (Не бива да забравяме, че в случая гледаме „от птичи 

поглед” или иначе казано, разполагаме само с масиви от данни, които касаят цели 

квартали или градове). Аз съм убеден, че мрежите, които се формират в 

колективните домакинства, а още по-конкретно – в девическите общежития, си 

приличат много помежду си и се различават много от други видове мрежи (един 

поглед върху структурата на една такава мрежа е достатъчен да се каже, че тя не е 

получена случайно), което означава, че ние вече знаем много за това място. 

Установено е, че само от сателитни снимки може да се получи много добро 

приближение към стойността на БВП на дадено място. Картата на интензитета на 

нощната осветеност се припокрива много добре с картата на икономическата 

активност. С малко допълнителна информация оставащите разминавания могат да 

бъдат минимизирани. Нещо повече, така може да се получи информация (ако 

преценим, че такава ни е необходима) за БВП на територии, които не се 

припокриват с административни единици. Проектирането на социалните мрежи 

върху тяхната география е много по-сложно и нееднозначно от връзката между 

нощната осветеност и БВП. Но си струва да се опита. 
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Приноси 

 

Настоящата дисертационна работа има приноси в няколко направления: 

 

1) Неплащането на сметки за ток е разгледано като симптом на социална 

дезорганизация, като е направен анализ по какви механизми феноменът се 

разпространява и задълбочава. Моделирането на социална мрежа, върху 

която се разгръща социалната дезорганизация представлява новост 

специално що се отнася до неплащането на сметки за ток. Мрежовите 

модели са използвани в съчетание с методите на пространствената 

статистика и геостатистиката и с традиционни за социологията методи като 

анализа на хипотези. 

2) Въпреки липсата на някакви категорични резултати за валидността на 

модела, опитът да се моделира мрежа на съседство на базата на информация 

за геокоординатите на домакинства (абонати) е иновативен. Без да твърдя, 

че е уникален, тъй като пространственият анализ е бързо развиваща се сфера 

с необозрима изследователска продукция, този опит със сигурност е рядък 

за социалните изследвания и много перспективен. В науките за земята и 

биологията подобни методи от известно време се развиват под общото 

название „изучаване от (голямо) разстояние” (англ. “remote sensing”), като 

основно се ползват аеро- и сателитни изображения. В настоящата работа 

изучаването от голямо разстояние е съчетано с отделни парчета допълваща 

информация, събрана по традиционни за социологията методи – т.е. „от 

много близо”, чрез пряко наблюдение и анкетиране на хора, потопени в 

анализираната ситуация. Това е опит да се извлече най-доброто от двата 

метода. Информацията от разстояние е евтина и обемна, но може да бъде 

повърхностна и подвеждаща, когато става дума за нещо толкова сложно 

като човешките групи. Информацията, събрана на терен пък е много плътна 

и богата на нюанси, но нерядко е фрагментарна и интерпретирането и може 

да доведе до загуба от поглед на „голямата картина”.   

3) В работата е набрана структурирана информация за квартали, тоест 

социално населени територии от градове, части от които практически не 

съществуват на никоя карта. Възстановяването на „белите петна” на картата 
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е направено чрез теренни огледи и консултации с местни експерти и 

информирани представители на общностите.  

4) Неплащането на сметки за ток е поставено в контекста на широк социално-

икономически анализ. Инструментариумът за анализ на социалните мрежи е 

обвързан с други, по-традиционни аналитични инструменти чрез проверка 

за съвместимост и съгласуваност на техните резултати. За целта е 

обработена информация от две социологически проучвания, едното от които 

е планирано и организирано от автора, включително чрез изработване на 

план за извадка и обучение на анкетьорите.   

5) Работата съдържа обзор на различни социологически парадигми, които 

могат да допринесат за разбирането на проблема с неплащането на сметки за 

ток, като тяхната релевантност се обяснява чрез адекватността на 

обясненията, които дават за конкретната емпирична ситуация на 

неплащането на сметките за ток. 

6) В работата социалната дезорганизация е демонстрирана като общностен 

феномен, което преодолява тесногръдията на икономическите 

психологизации и техния индивидуално-поведенски детерминизъм и на 

опрделен тип едри социологически схематизми с техния екологичен (откъм 

средата) детерминизъм. При тази демонстрация на дезорганизацията като 

общностен феномен общността се мисли като мрежа, което представлява 

принос  от гледна точка на аналитичния инструментариум.  

7) Общността е моделирана като мрежа позволява да се разглеждат като 

свързващи дори негативни и антагонистични отношения. Възможността да 

се мисли свързаността като динамична, непрекъснато променяща се идва от 

основното допускане в теорията на мрежите, където индивидите са колкото 

автономни единици, толкова и елементи на отношения.  

8) В работата проблемът на ромските гета в България се разглежда като 

проблем на социалния интегритет, а не като производен на специфичните 

културни практики на групите роми в България. Намирам това за 

политически релевантен подход, който дава аргументи срещу 

предразсъдъчното отношение към ромските общности и твърденията, че 

неплащането на сметки няма социално-икономически корени, а се дължи на 

някаква едва ли не вродена склонност на ромите да не спазват правилата. 

Формулирана в изследователски контекст тази хипотеза може да звучи 

почти абсурдно, но горчивата истина е че това е доминиращата в 

обществения дебат и масовото съзнание теза и дори се подържа от отделни 

изследователи. Тук е важно да подчертая другият важен извод, който 

произтича от работата. Разпространението на неплащането на сметки за ток 

през локалните социални мрежи също може да се интерпретира погрешно в 

смисъл че, ако не в индивидуален план то поне в общностен план при 
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ромите има нещо, което подпомага предаването на феномена от съсед на 

съсед или от познат на познат. Тук на помощ идва наблюдението, че 

активизирането на социалните мрежи за разпространение на социалната 

дезорганизация става само в определен социално икономически контекст. 

Това е най-общо контекста на бедността и липсващата или деградирала 

техническа и социална инфраструктура, включително измервателна 

инфраструктура, която не може да бъде заменена с примитивни форми на 

„договаряне” кой какво трябва да плати.       

 

 

Дисертационният труд е посветен на теми, които изискват 

интердисциплинарен подход и предполагат по принцип екипна работа. Когато се 

разработват от отделен изследовател, такива теми крият големи рискове, най-вече 

от това анализът да не бъде силен в нито една конкретна област. С тази важна 

уговорка, приносите на дисертационната ми работа могат да се търсят в две посоки.  

На първо място прилагането на нструментариума за анализ на социалните 

мрежи, и въобще на социологически методи за анализ на неплащането на сметки за 

комунални услуги, е рядкост. Тези въпроси обикновено се разглеждат от 

икономисти, които въвеждат специфична за тяхната дисциплина перспектива и са 

склонни да пренебрегват ролята на общностите и сложните човешки 

взаимоотношения в генезиса са на феномени, които се проявяват като 

икономически. 

Доколкото ми е известно, самото визуализиране на мрежи от абонати, които 

имат просрочени задължения за комунални услуги, се прави за пръв път. Този 

аналитичен инструмент, както се опитах да покажа в настоящия дисертационен 

труд, има потенциал да допринесе за разбирането на проблема и набелязване на 

превантивни мерки и мерки за неговото решавани. 

На второ място, самата идея за моделиране на социални мрежи с използване 

на косвени данни, е относително нова и е предмет на все по-интензивна 

изследователска дейност. В природните науки през последните 20-тина години 

(геологията, екологията, науките за земята) постепенно се развиха надеждни 

методи за дистанционно проучване (remote sensing). Убеден съм, че подобни 

методи ще се развиват и в социалните науки на базата на комбинираното 

използване на разнообразни източници на информация -  сателитни и фотографски 

снимки, административни регистри, геокодирана географска информация в 

съчетание с по-детайлна информация за характера на човешките отношения и 

организацията на групите и общностите, събирана и интерпретирана традиционно 

от социолози и антрополози. Надявам се, че дори скромен принос в тази 

обещаваща и изискваща интердисциплинарна компетентност област, е ценен.  
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