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основния текст на дисертацията (съдържание, въведение, концепция, три глави и 

заключение) се състои от 368 страници.        
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ВЪВЕДЕНИЕ  
 

     Съвременното общество се развива в едни от най-динамичните и променящи се 

условия съществували за човечеството, обусловени от бурното развитие на науката и 

технологиите. Те правят настоящето сложно, а бъдещето - трудно предвидимо. Поради 

това, през цялото си развитие човечеството търси начини за установяването на 

алтернативни реалности при избора и вземането на решения за своето бъдеще. Това от 

своя страна означава изграждане на някакви прогнози. В този контекст, изследванията на 

бъдещето в съвременността бележат непрекъснато нарастват.   

     Трябва да се има предвид, че дългосрочното прогнозиране е част от научното  

познание. То се намира в специфично взаимодействие с други теоретически доктрини, 

концепции, системи, които в един или друг смисъл разглеждат като основен обект на 

изследване бъдещето, като осъществяват това на различни нива – теоретично, 

интуитивно, практическо.   

     Всичко посочено до тук за дългосрочното прогнозиране може да бъде експонирано 

върху социалната сфера на обществото и нейното бъдещо функциониране. 

     Социалната сфера е част от обществото, създаваща социални блага, придобиващи все 

по-голямо значение за неговото функциониране. Те оказват все по-голямо значение за 

жизнения стандарт, благосъстоянието, качеството на живот на хората. В страни с пазарна 

икономика, каквато е и България, в социалната сфера се осъществяват големи и в някои 

случаи, невъзвръщаеми инвестиции. В нея се съсредоточават значителни материални, 

трудови и финансови ресурси. Поради това все повече се налага веобходимостта от 

дългосрочно прогнозиране в нея, като дисертационната разработка фокусира вниманието 

върху Метод Делфи –един от най-надеждните методи за дългосрочно прогноздиране. 
  

КОНЦЕПЦИЯ 
  

     Теоретическият, водещ замисъл, структурираният начин за разбиране на дисертацията 

е свързан с отделни нейни елементи, показани по-надолу. 

     Актуалността на дисертационната разработка се определя от динамиката в 

социалната сфера на обществото, свръзана с цялостната промяна и разрешаването на 

проблеми в нея, както и подпомагане за вземане на решения, свързани с човешкото 

благоденствие, човешките права и социалната справедливост. 

     Особено силно се проявява дългосрочното прогнозиране в системи,  чиито 

потенциални промени се развиват в неизвестни посоки. В този смисъл те се 

характеризират с висока степен на несигурност, но имат потенциал за промени, които 

които коренно могат да променят бъдещето им. Такава система, с много неизвестни е 

социалната, в рамките на българското общество. 

     Проучването на изследователската практика за дългосрочно прогнозиране, 

включително в социалната сфера показва, че един от най-употребяваните методи в тази 

насока е Метод Делфи, създаден от американскта корпорация РАНД Корпорейшън и 

който се прилага успешно над 60 години в световен мащаб.Той  заслужава своето място 

сред изследователските методи за дългосрочно прогнозиране в България, защото той има 

доказани качества, измежду които: отговаря на нарастващата необходимост от 

използването на методи и техники за дългосрочно прогнозиране, които не се базират 
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единствено на проекцията на настоящите тенденции, но също така разглежда различни 

сценарии за развитие и евентуалните позитивни пробиви в бъдеще; той е не само 

инструмент за предоставяне на информация относно възможни варианти на развитие, но 

също е инструмент, който помага да се обосноват специфични регулаторни действия в 

процеса на вземане на решения на всички нива на управление; чрез него може да се 

предвиди и насърчава успеха на обществото или определена негова сфера в бъдещ план 

от 5 до 30 години напред, като същевременно да се обосноват предупреждения за 

потенциалните опасности през посочените периоди. 

     Всичко отразено дотук определя и предполага обосноваването на тезата, целта, 

задачите, обектът, предметът и хипотезата на настоящата дисертационна разработка:  

     ТЕЗА:  

     Демократизиране на социалната сфера на България може да се постигне чрез методът 

за дългосрочно прогнозиране Делфи, чрез който могат да се идентифицират  проблеми, 

да се вземат решения и реализират ефективни политики,  като това от своя страна може 

да рефлектира върху цялата обществена система.   

     ЦЕЛ: 
     Да се систематизира, анализира и обобщи научната информация за еволюцията на 

Метод Делфи от институционален до глобално приложим метод с оглед   теоретичното 

обезпечаване перспективата му за ефективно приложение в социалната сфера на 

България и неговото качествено обогатяване чрез практическо реализиране. 

     ЗАДАЧИ: 

1. Представяне развитието на идеите и практиките за дългосрочно прогнозиране от 

Древността до Модерната епоха и институцианализиране на потребността от 

управление на бъдещето чрез научнообосновани прогнози. Създаване на представа 

за науката Футурология - наука за бъдещето, символ на дългосрочното 

прогнозиране.   

2. Дефиниране на основни понятия и теоретични положения свързани с дългосрочното 

прогнозиране. 

3. Създаване теоретична представа за методите за дългосрочно прогнизаране с 

фокусиране върху Метод Делфи, стоящ в центъра на дисертационната разработка. 

4. Разглеждане на Метод Делфи в комбинация с други научни методи, т.е. прилагане на 

интердисциплинарен подход, който позволява комплексно прогнозиране на 

процесите и явленията. 

5. Представяне идентификационните характеристики на Метод Делфи и анализ на 

базовите процеси: експертна оценка, анонимност, итерация и консенсус; описание на 

кръговото му протичане.  

6. Открояване на други варианти на класическия (конвенционален) Метод Делфи, 

наложили се по време на неговото еволюционно развитие и представляващи негови 

подобрения: Компютърно базиран Делфи, Делфи в реално време, Политика Делфи, 

Дизагрегативен (Клъстърен) Политика Делфи, Имен Делфи, Делфи електронна 

демокрация, Аргумент Делфи, Делфи – ротационна модификация и др.; открояване 

на варианти, при които задължително се постига консенсус от такива, при които не 

се постига консенсус, а резултатите са различни политики, сценарии и решения. 

7. Обосноваване компонентите на Делфи процеса: избор на тема; определяне на време 

за провеждане; формиране на изследователска група; формиране на експертна група; 

изработване на въпросници; определяне броя на кръговете; избор на начин за 
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комуникация; анализ на резултатите; провеждане на пилотно проучване и одит на 

процеса. 

8. Открояване на силните и слабите страни на Метод Делфи и показване 

систематичните научни опити за неговото подобряване.  

9. Реализиране на оценка за ефективността на Метод Делфи чрез прогнози, направени 

още в първите години на неговото прилагане и степен на потвърждаването им в 

съвременността. 

10.  Открояване на Метод Делфи като: експертен метод, метод на Футурологията и на 

Форсайт изследванията. 

11.  Доказване ефективността на Метод Делфи в глобален мащаб, чрез описание, анализ 

и обобщение на успешни практики по неговото прилагане в различни области на 

приложение; идентифициране на световен опит за приложимост на Метод Делфи в 

социалната сфера.  

12.  Учебно пробиране на Метод Делфи в социалната сфера на България: прогнозиране 

на бъдещите рискови социални групи, които ще преобладават в българското 

общество след 15 г.; обосноваване на прогнозата с национални стратегически 

документи свързани със социалната сфера; определяне на Изследователска група, 

Експертна група и Група за мониторинг и начина на комуникация между тях; 

изработване и прилагане на Ликерт-въпросници в изследването. 

13.  Очертаване на перспективите за прилагане на Метод Делфи в социалната сфера на 

България посредством резултати от проучвания на: Становище на Изследователската 

група на проведения Метод Делфи; Становище на експертите – участници в  Делфи 

панела на проведеното изследване;  Становище на специалисти от социалната сфера.    

14.  Социологически анализ и обяснение на Метод Делфи като: подход за  

предвиждането на възможните бъдеща (Б. де Жувенел); начин за конструиране на 

бъдещата реалност (П. Бъргър и Т. Лукман);  израз на социалната динамика на 

културата (Е. Молс); технология на Третата вълна и преодоляване Шока от бъдещето 

(А. Тофлър); подход за управление на рисковото общество (Улрих Бек). Представяне 

на метода през Теоремата на Томас (Уилям Томас и Дороти Томас) и категориално-

понятийния апарат на Социологията. 

15.  Изработване на Модел с Пътна карта за перспективно прилагане на Метод Делфи в 

социалната сфера на България. 

     ОБЕКТ: 

     Дългосрочното прогнозиране в социалната сфера на обществото. 

     ПРЕДМЕТ: 

     Обосноваване перспективата за прилагане на метода за дългосрочно прогнозиране 

Делфи в социалната сфера на България. 

     ХИПОТЕЗА: 

     Над шестдесет годишната еволюция на Метод Делфи доказва неговата ефективност в 

рамките на различни национални, мултинационални, секторни и др. изследвания 

реализирани в глобален мащаб. Методът може да бъде успешно прилаган и в България, 

след негово прецизно пробиране и очертаване на перспективата му за реализация в една 

от обществените сфери - социалната.   

     По своята същност дисертационната разработка се явява метаизследване, което е 

свързано с двете равнища на социологията – теоретично и емпирично, тъй като: 1.прави 

задълбочено теоретично изследване на Метод Делфи и неговата успешност; 2.емпирично се 
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пробира неговата възможност за прилагане в социалната сфера на България. Така се прави 

контакт между теорията и емпиричните изследвания на практиката.  

     МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

     Реализирани са три методологически равнища: 

1. Обща методология – прилагане на системен подход и общо-научни принципи като 

обективност, диалектичност, преход от конкретно към абстрактно, конкретизация, единство 

между теория и практика, системен анализ, реализиране на анлогии, исторически подход,  и 

др. 

2. Частна (специална) методология, представляваща реализация на общонаучните 

принципи  в областта на науката Социология: системен подход, позволяващ разкриването на 

многообразното проявление на изучавания метод, определяне на неговото място в науката и 

приложението му в обществото като цяло или негова сфера; научно описание на 

ефективността при прилагането на Метод Делфи; теоретично изследване на научни 

източници за събиране на информация относно Метод Делфи; монографичен метод, който 

има описателен характер, но ценноста му се състои в това, че дава възможност за всестранно, 

пълно, детайлно изучаване на Метод Делфи;разработването на специфична методология за 

провеждане на Метод Делфи която да отговаря на условието, чрез лимитиран брой експерти 

да се получат както количествени, така и качествени характеристики на процеса за 

приложение на метода. 

3. Съвкупност от конкретни методики за емпирично  социологическо изследване: 

допитване до специалисти от социалната сфера за събиране мнения и отразени нагласи 

относно рисковите социални групи в българското общество след 15 г, с оглед съпоставянето 

им с резултатите от проведен Метод Делфи; експертни становища за качествата на Метод 

Делфи и възможността той перспективно да бъда прилагат в социалната сфера на България, 

дадени от експертите на панела Делфи;  обобщение и анализ на информация регистрирана 

от допитването до специалистите от социална сфера  и  експертните становища на Делфи 

панела; статистически методи в социологията – даващи възможност да бъде обработена и 

анализирана регистрираната емпирична информация от проведения Метод Делфи и 

съпоставяне на получените резултати от него чрез експертните становища и допълнителното 

проучване сред специалистите от социалната сфера. 

      Посочените методологически  равнища се прилагат в съответствие със 

социологическите принципи: 

     1. Единството между теоретично и емпирично - Показва логиката, пътя за добиване на 

социологическо познание относно изучавания метод. Съществуващата теория за Метод 

Делфи е модел на знание, което може да се провери чрез емпирично изследване на фактите 

от практиката на живота.   

     2. Единство на обективно и субективно - Позволява да се изследва и обясни социалната 

деайствителност. Чрез него се дават знания и идеи, че действителността съществува 

обективно и  част от тази действителност може да се регистрира освен чрез сетива и по 

абстрактен път на мислене, особено когато това е свързано с бъдещата социална 

действителност и става чрез методът за дългосрочно прогнозиране Делфи. 

     Както по-напред бе посочено, в България методът е познат най-вече в теоретичен 

аспект. За времето от неговото създаване до наши дни Делфи присъства в научните 

разработки на Д. Павлов, В. Добриянов, С. Качаунов, Н. Стефанов и Н. Яхиел, П. Ганчев, 

К. Миркович, Я. Янков, И. Кусев, В. Георгиева и в някои от учебни помагала, посочени в 

дисертацията, свързани с икономическото прогнозиране, където предимно той предимно 

се дефинира,  например тези на П. Ганчев,  А. Дамянов, А. Дамянов и П. Горанова, Д. 
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Добрев, К. Владова, Ц. Зафирова, И. Минков, В. Максимова, Н. Митев и М. Чиприянов, 

Н. Найденов и др.          

     Но базисната основа за разгръщане на дисертацията са фундаменталните научни 

експерименти, концепции и теоретични трудове на: Създателите на Метод Делфи, 

специалистите от РАНД Корпорейшън: Олаф Хелмър, Норман Долки, Никълас Ришър. 

Учени, които изключително са съдействали на създателите при разработването и 

утвърждаването на Метода: Бернис Браун, Самюел Кокран, Теодор Гордън. Значителна 

роля за моделирането на учебно пробирания Метод Делфи за идентифициране на 

бъдещите рискови групи в българското общество имат научните разработки  на  

Рафаел Попър и Катрин Кулс насочващи главно към практическата реализация на Метод 

Делфи. 

     За да бъде Метод Делфи подробно проучен, анализиран, обяснен и приложен е 

представен голям обем от теоретични и практико-приложни знания за него, което е част 

от познавателната стратегия на дисертацията. Така представени те запълват 

празнотата от задълбочени знания за него в българската научна литература и дават 

подробна представа за многаспектното му реализиране в световен мащаб и техниките на 

неговото реализиране. В по-голямата си част акумулираната ценна информация и 

статистика за Метод Делфи е презентирана в дисертационната разработка в 

табличен вид, за да изяснява и допълва нейното съдържание. Стремежът на автора  е 

даде възможно най-пълна представа за изучавания метод.  

     Достоверността и научната обоснованост на получените научно-практически 

резултати са обезпечени чрез: основаването на дисертацията върху фундаментални 

научни положения на теорията, свързана с  Метод Делфи; комплексността при подбора 

на изследователските методи; сравнителен анализ на получените резултати, 

съпоставимост на получените данни с практиката, чрез допълнително проучване. 

     Теоретическата значимост на дисертацията се състои в: 

1. Представяне развитието на идеите и практиките за дългосрочното прогнозиране. 

2. Систематизиране на теоретичните представи за  Метод Делфи като техника за 

дългосрочно прогнозиране. 

3. Формулиране на конкретната роля  на Метод Делфи като средство за дългосрочно 

прогнозиране в различни обществени сфери, на национално и глобално ниво. 

4. Извеждане на теоретични изводи за ефективността на Метод Делфи от гледна точка 

на неговото глобално прилагане за над 60 годишен период.  

5. Прилагане на специфична методика за пробиране на Метод Делфи и установяване 

перспективата му за приложение в социалната сфера на обществото. 

6. Аргументиране Класификация на Метод Делфи от гледна точка на неговата 

приложимост. 

7. Показване на Метод Делфи в констелацията му с останалите футурологични методи. 

8. Разглеждане на Метод Делфи в чисто социологически ракурс, от гледна точка на 

определени теории и категорилано-понятийния апарат на науката. 

     Практическата значимост на дисертацията се състои в: 

1. Учебно реализиране на  класически (конвенционален) Делфи, с оглед пробиране на 

възможността дългосрочно да се прогнозира чрез него в социалната сфера. 

2. Извеждане на силни слаби страни на метода, както и възможности за развитие, в 

практическата му реализация на български терен. 
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3. Провеждане допълнителни проучвания свързани с бъдещо развитие на рискови 

социални групи в България, които потвърждават практическата резултатност на 

метода. 

4. Обосноваване на Модел с Пътна карта за практическото въвеждане и 

перспективното прилагане на Метод Делфи в социалната сфера на България. 
                       

ПЪРВА ГЛАВА 

Развитие на идеите и практиките  за дългосрочно 

прогнозиране 
 

     Вечният стремеж на човек винаги да се подготви за бъдещето се изразява в „правенето 

на нещата от живота‖ и то с оглед на някакъв резултат в бъдещето, като отначало 

изгражда чисто интиутивни методи и постепенно стига до съвременните научни теории, 

съчетаващи в себе си заедно с интуицията и строги математико-статистически модели, 

създаващи представа за бъдещето като един не непознат, а опознаваем свят.   
 

1.  Представи за бъдещето и неговото предвиждане 

от Древността до Модерната епоха 
 

     1.1. Осъзнаване на настоящето и неясност за бъдеще в Първобитното 

(доисторическото) общество. Според И. Бестужев – Лада, в ранните стадии на развитие 

на обществото – първобитното общество, проблемът за изменение във времето въобще не 

се е осъзнавал. За първобитните хора е съществувало само едно време – настоящето. По-

късно към него се прибавя някакво „друго време‖ – различно от настоящото, в което са 

съществували митични герои и свръхестествени сили.   

     1.2. Представи за възможните бъдещи светове в Древността. Оракулска 

традиция. Реално представите на хората за бъдещето започват да се развиват интензивно 

в Древността, която покрива времето от около 3 300 - 3 000 г. пр.н.е. до периода 800 - 500 

г. пр.н.е. В Древния свят, в робовладелското общество продължава еволюцията на 

първобитната митология и митологическите разкази. За този период е характерно, че за 

възможните бъдещи светове пряко са се произнасяли т.нар. оракули, които са отправяли 

поглед в бъдещето. Оракулът е лице,  което обикновено предсказва бъдещи събития, 

като се говори от името на боговете. В Древния свят има много места, които са си 

спечелили репутация за проявяване на оракулски мъдрост. Но може би най-известно от 

тях  е светилището на Аполон в Делфи – Делфийският оракул разположен по склоновете 

на планината Парнас в Гърция, действащ от 1400 г. пр. н.е. Други популярни оракули в 

Древността стават Додона, Дидима и Амон, което води до по-голям избор при 

божествената консултация. 

     В края на периода и ранното Средновековие се сформират философско - религиозните 

концепции за бъдещето, свързани най-вече с утвърждаването на религиите Будизъм и 

Авраамическите религии – Юдаизъм, Християнаство и Ислям.   

     1.3. Утопични концепции за бъдещето. Такива концепции се появяват успоредно и 

следвайки религиозните концепции за бъдещето.  Чрез тях се представят чисто 

умозрителни и премислени конструкции, които са в непримиримо противоречие с 

реалната действителност, което обикновено предизвиква техния крах. 

     Могат да бъдат разграничени следните етапи в развитието им: Първият етап на 

утопичните представи за бъдещето, за един по-хубав свят на земята възниквата през 

втората половина на I в. пр.н.е. в Древна Гърция и Китай, с представители Лао-Цзъ, Мо-

Цзъ, Евгемер, Ямбул, Конфуций, Платон и др.; Вторият етап обхваща епохата на 
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Средновековието. През XI—XIII в. има известна прогнозна мисъл в творчеството на Ал-

Фараби, Ибн-Баджа  и др.; Третият етап е свързан с епохата на Възраждането и 

Просвещението (XVI в. – XVIII в.) и основно с: „Утопия‖ (1516) на Т. Мор, „Градът на 

слънцето‖ (1602) на Т. Кампанела, „Философски писма‖ (1734) на Ф. Волтер.; 

Четвъртият етап обхваща по-голямата част от XVIII в. През този период могат да 

бъдат посочени утопиите на: Ф. Бейкън, Т. Хобс, Р. Декарт, Дж. Лок, Б. Спиноза, Ж.-Ж. 

Русо, Ш. Монтескьо, П.-А. Холбах, К.А. Хелвеций, Д. Дидро, Т. Джеферсън, Е. Морелли, 

Г. Мабли, Ф. Бабьоф  и др.; Петият етап се корени в първата половина на XIX в.  Важни 

негови представители са: А. Сен-Симон, Ж. Фурие, Р. Оуен, Т. Дезами, А. Херцен, Н. 

Чернишевски, К. Маркс, Ф. Енгелс, И. Кант, Г. Хегел, Ф. Шелинг, Й. Фихте, А. Смит, Д. 

Рикардо, Ж. Сисмонди и др.; Шестият етап обхваща втората половина на XIX и 

началото на XX век. Характеризира се с борба между марксистката и анархистката 

утопии; Седмият етап (със значение от 1917 г. до наши дни) може да бъде наречен 

съвременен. Той е свързан с развитието и крахът на марксистко-ленинската утопия, 

завладяла една трета от човечеството. Според И. Бестужев-Лада, за нея са харктерни 

стремежът да бъде създадена детайлно картина на бъдещето, в рамките на априорно 

зададена идеална схема и правила за поведение на бъдещите поколения. 

     Успоредно и като продължение на утопичните идеи за бъдещето се развиват и в 

научната фантастика – художествена форма за дългосрочно прогнозиране бъдещето 

на човечеството, която И. Бестужев-Лада обозначава като „размишления за бъдещето‖. 

Примери в това отношение могат да бъдат произведенията на Ш. Рише, Ж. Верн, Г. Тард, 

Х. Уелс, С. Лем, Р. Бредбъри; А. Кларк и др. Но най-важната стъпка към 

институционализирането на науката за бъдещето и дългосрочното прогнозиране прави 

младият английски учен Джон Голдейн с брошурата си ―Дедал, или Науката и бъдещето‖ 

(1916). Тази брошура поставя началото на дискусия за принципната възможност да се 

планира дългосрочно.   
 

2. Институционализиране на потребността от управление на бъдещето чрез 

дългосрочни прогнози. Футурология. 
 

     Посоченото по-напред натрупване на знания за прогнозиране на бъдещето от 

Древността до Модерната епоха показва, че са създадени предпоставки за формиране на 

нова научна област, свързана с дългосрочното прогнозиране - проникване в бъдещето, но 

вече не с помощта на оракули, кристални топки и утопии. 

     2.1. Създаване на Футурологията като наука за бъдещето, символ на 

дългосрочното прогнозиране. Още през далечната 1932 г. в Би Би Си - излъчване 

писателят Хърбърт Уелс, призовава за създаването на специални научни звена, които да 

изучават бъдещето и предлага въвеждането на научно звание „професор по Форсайт” 

(Футурология), който ще анализира и посочва пътищата за приложение на новите 

технологични открития. Но институционализирането на науката за дългосрочно 

прогнозиране започва десетина години по-късно. Нейното наименование, символизиращо 

научен поглед в бъдещето - Футурология (от лат. Futurum - бъдеще и от гр. Λόγος-

учение) е предложен от социолога Осип Флетхайм (1909-1998) през 1943 г. в писмо до 

писателя Олдъс Хъксли. През 1971 г. той пише своята книга  ―Футурология - битката за 

бъдещето‖. В нея излага възгледите си, че едно човечество, изоставено на произвола на 

динамичното развитие на техниката и на естествените науки, не може да навлиза сляпо в 

бъдещето, ако не иска да заплати с осакатяване и дори с упадък.   
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     Целта на Футурологията е да изследва вероятните, възможните и предпочитани 

събития в бъдещето, както и на гледните точки, които стоят в основата на подобни 

очаквания. Според различни теоретични практики и литературни източници 

Футурологията може да се срещне обозначена още като Фючърсни проучвания, 

Стратегическо прогнозиране, Социално прогнозиране, Футуризъм, Фючърсно мислене, 

Футуринг и др. В зависимост от това теоретиците и практиците в тази област на 

човешкото познание се назовават прогностици, футуристи, футуролози и т.н. Авторът 

на дисертацията приема равенството между Футурология и Фючърсни проучвания и този 

смисъл е вложен в изложението на дисертационната разработка.  

     Футурологията (Фючърсните проучвания) се налага като академична дисциплина в 

средата на 1960 г. и това се свързва с имената на първото поколение футурулози – Олаф 

Хелмер, Херман Кан, Бертран дьо Жувенел, Денис Габор и др. Изграждането на 

бъдещето на човечеството се превръща в преобладаващ мотив в концепциите на значими 

социални теоретици.   

     2.2. Утвърдени представители на дългосрочното прогнозиране и техните 

концепции за бъдещето. За институционализиране на дългосрочното прогнозиране и 

футурологията като наука, анализирайки настоящето и екстраполирайки в бъдещето, 

през годините работи цяла плеяда социолози, измежду които: Бертран де Жувенел - 

теория за възможните бъдеща на хората и обществата; Херман Кан - автор на 

концепцията да съзерцавам немислимото – бъдеща ядрена война; заедно с Антъни Винер 

публикуват   „Година 2 000, в която се посочват 100 технически нововъдения, свързани с 

идващия ХХI век, които вече са факт;  Раймон Арон - един от създателите на теорията за 

единното индустриално общество;Даниел Бел  - разработва теорията за 

постиндустриалното общество; Джон К. Гълбрайт - заедно с Уилям Ростоу за 

формулиране на теорията за индустриалното общество, обогатявайки я със свои 

специфичните постановки; Уолт Ростоу - заедно с Р. Арон  са едни от създателите на 

съвременния вариант на теорията за индустриалното общество, чието развитие се 

осъществява в пет последователни стадия;  Жак Атали - формулира така наречената от 

него планетарна хиперимперия,в която ще се появят  хиперконфликти,  които да доведат 

до унищожаване на човечеството; но въпреки всичко, той смята че около 2060 г. ще се 

появи хипердемокрацията – висша форма за организация на човечеството, висша форма 

на свободата – двигател на историята; Алвин Тофлър - разглежда развитието на 

човечеството през три вълни:  Първата вълна - земеделието. Втората вълна - масовото 

индустриално общество; Третата вълна  - на информационната революция. В нийните 

рамки, според него се наблюдава феноменът когнитариат  - хора, които произвеждат 

знание и информация. 

     Съвременното дългосрочното прогнозиране и футурологията продължават своето 

институционализиране чрез творчеството на съвременни прогностици като:  Франсиз 

Фукуяма, Реймънд Кърсуайл,   Джон Нейсбит, Игор Васи́левич Бесту́жев -Ла́да, Жак 

Фреско  и др. Интересен поглед към бъдещето имат някои писатели-фантасти,   

измежду които: Робърт Хайнлайн, Артър Кларк, Станислав Лем  и др. 

     2.3. Римски клуб – флагман на дългосрочното прогнозиране. Други 

футурологични институции. Дългосрочното прогнозиране има своите позиции в 

световното човешко общество и  чрез различни научни и политически центрове. В това 

отношение  трябва да бъде посочен РИМСКИ КЛУБ, основан през 1968 г., който прави 

едни от първите задълбочени изследвания свързани с дългосрочното прогнозиране и 

бъдещето на човешкото общество. Основател на Римския клуб е Аурелио Печеи, който 
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твърди, че последиците от развитието на производството, науката и техниката е 

достигнало такова ниво, което променя и застрашава съществено не само условията на 

живот на планетата, но и самото качество ―човек‖. От 1970 г. до 2013 г. Римски клуб 

издава 54 доклада, като в дисертационната разработка се посочват концептуално по-

популярните измежду тях. Това съа първите доклади изработени от Дж. Форестър; М. 

Месарович и Е. Пестел; Я. Тинборген, Д. Габор;  Е. Ласло; Д. Боткин, М. Елманджра и М. 

Малица; О. Джиарини и др. Последният доклад на Римски клуб, написан на Йорген 

Рандърс през 2012 г.   Още в началото на доклада е направена уговорката, че не се 

описват бъдещи сценарии, а се показват тенденции в развитието на човешкото общество 

след 40 години. 

     Така както Римския клуб е институция за дългосрочно прогнозиране и изграждане на 

глобални модели за човешкото общество, по сходен начин  развиват прогностичната си 

дейност  и други международни, национални или регионални научни организации, 

измежду които: Световна федерация за изследване на бъдещето (World Futures Studies 

Federation – WFSF); Академия по прогнозиране (Акадeмия для прогнозирования будущее 

– Москва, Россия); Милениум (Millenium – USA); Kорпорация PAНД  (RAND Corporaton 

- USA); Институт Хъдзън (Hudson Institute – USA) и др. 
  

3. Основни понятия и теоретични положения,  

дефиниращи дългосрочното прогнозиране 
 

     Същността на научното прогнозиране, включващо в себе си и дългосрочното, и 

ролята му за всяка организация са изложени систематично от българският учен Катя 

Владимирова. Според нея, прогнозата е систематизирано знание за поведението на 

някаква система в бъдещето, модел на бъдещата система.   

     В своя значим теоретико-изследователски труд „Социалното прогнозиране‖ Игор 

Бестужев – Лада  представя изходните понятия в дългосрочното прогнозиране: 

предвиждане, предсказване, предчувствие, предугаждане, целеполагане, планиране, 

програмиране, моделиране. От тази отправна точка прогнозирането, според него може 

да се определи като вероятностно научно-обосновано съждение за перспективите или 

възможното състояние на едно или друго явление в бъдеще и / или за алтернативните 

пътища и срокове за неговото осъществяване. То е форма на познанието за бъдещето, 

което се основава на обективните закономерности и тенденции в развитието на обекта на 

прогнозиране. Има вероятностен характер, което се предопределя от невъзможността да 

бъдат определени точно качествените и количествените характеристики на бъдещото 

състояние на изследваните процеси и явления.   

     В зависимост от избрания критерий се формират следните типове прогнози: 

     1. Според проблемно-целеви критерий дългосрочните прогнози са: изследователски, 

нормативни, целеви,планови, програмни, проектни, организационни. 

     2. Според срока на прогнозиране: оперативни – от 7 дни до 1 г.; краткосрочни – до 5 г.; 

средносрочни - от 5 до 15 г.; дългосрочни – над 15 г.; свръхдългосрочни – над 30 г. 

     3. Според пространствения им обхват: глобални, международни, национални  и 

регионални.   

     5. Според вида организация, към която е насочена прогнозата: стопанска, 

институционална,   организационна и т.н. 

     6. Според начина на формулиране на очаквания резултат: представена само с 1 число; 

представена с интервал. 

     7.  По степен на условност:безусловна и условна. 
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     Дългосрочните прогнози в областта на обществознанието Игор Бестужев-Лада 

подрежда по следния начин: социално-медицински,  социално-географски, социално-

екологични, социално-космически, икономически, социологически,  психологически, 

демографски, филолого-етнографски  или лингво-етнологични,  архитектурно-

градостроителни,   образователно-педагогически,  културно–естетически, държавно-

правни или юридически, вътрешнополитически, външнополитичски и военни.   
       

4. Методи за дългосрочно прогнизаране. Метод Делфи. 
 

     След 1970 г. настъпва истински бум за футурологичните изследвания в цял свят, като 

към 2013 г. се използва разнообразна гама от модели и методи за прогнозиране, 

включително във Форсайт. Кратката им характеристика е посочена в Таблица № 1 на 

дисертацията, като измежду методите за дългосрочно прогнозиране най-популярните са: 

Протоколи за изпреварващо мислене (Anticipatory thinking Protocols); Обратен огледален 

анализ (Back-view mirror analysis); Обратно сцениране (Backcasting); Мозъчен щурм  

(Brainstorming); Причинно-пластов анализ (Causal layered analysis – CLA); Обществени 

(граждански) панели (Citizens Panels); Анализ на кръстосано въздействие (Cross-impact 

analysis); Метод Делфи (Delphi method); Сканиране на околната среда (Environmental 

scanning – Escan); Експертни панели (Expert Panels); Екстраполация (Еxtrapolation); 

Неспазване режим и анализ на последствията (Failure mode and effects analysis – FMEA); 

История на бъдещето (Future history); Биографии на бъдещето (Futures biographies); 

Колело (кормило) на бъдещето (Futures wheel); Разработки за бъдещето; (Futures 

workshops); Игри Gaming; Ключови технологии (Key Technologies); Мониторинг 

(Monitoring); Морфологичен анализ (Morphological analysis – МА); Дърво на 

съответствията (Relevance tree); Сценариен метод (Scenario method);  Социално-мрежов 

анализ (Social network analysis); СУОТ анализ (SWOT Analysis Технологична пътна карта 

(Technology roadmapping); Анализи на тенденциите (Trend analysis) и др.           

     Сред тези методи с високата си степен на експертност изпъква Метод Делфи, който 

стои във фокуса  на дисертационната разработка. 
 

5. Метод Делфи – процес на създаване и утвърждаване 

като надежден метод за дългосрочно прогнозиране 
 

      Метод Делфи е „рожба‖ на РАНД Корпорейшън – САЩ и неговото създаване е един 

продължителен процес на теоретично обосноваване, експериментално доказване и 

пробиране, продължил повече от 20 години. Първото официално съобщение за 

използването на Метод Делфи е направено от неговите създатели Н. Долки и О. Хелмър 

през 1962 г. в  Memorandum RM-727-PR. Името на Метод Делфи се съотнася с 

Делфийския оракул в Древна Гърция. Това име е съзнателно дадено от А. Каплан, 

философ,  изследовател в РАНД Корпорейшън.   

     За обосноваването на метод Делфи са работили: Неговите създатели, специалистите 

от РАНД Корпорейшън: Олаф Хелмър - философ и  логик;   Норман Долки – математик;  

Никълас Ришър – философ (философия на науката). Изключителното съдействие при 

създаването оказват: Бернис Браун - математик; Самюел Кокран; Теодор Гордън - 

футуролог, експерт в областта на високите технологии, планиране и анализ на 

политиката. За разработването му допринасят и още много учени, посочени в 

дисертационната разработка.   

      Утвърждаването на Делфи като съвременен метод за прогнозиране има качеството на 

запазена  марка за РАНД Корпорейшън, която се доразвива от други изследователи от 
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различни страни, в продължение на над 60 години.  Обосноваването на Метод Делфи не 

е еднократен акт, а продължителен процес, чието развитие е отразено в серия от 

доклади. Те са части от изследователски Меморандум на РАНД Корпорейшън от 1948 г. 

до 1973 г. и представляват работни документи свързани с метода. По-важните от тях са 

посочени в Таблица № 2 на дисертацията. Докладите на РАНД Корпорейшън са строго 

аргументирани научно-практически жалони, маркирали пътя на развитие на Метод 

Делфи, който започва да се прилага в световен мащаб още след 1970 г., като се следват 

тези жалони. Така символът на интуитивното предвиждане в древността – Делфийския 

оракул получава своето съвременно звучене чрез метода за дългосрочно прогнозиране – 

Делфи, основан на симбиозата между интуиция, експертни знания и математико-

статистически модели. 
 

6.  Социологически ракурс към дългосрочното прогнозиране чрез Метод Делфи 
 

     Дългосрочното прогнозиране и Метод Делфи имат най-вече социален ефект. Те 

са инструменти за превеждане на обществото в бъдещото му състояние, поради това по-

нататък те са разгледани от чисто социологически ракурс, т.е. през призмата на няколко 

социологически теории имащи пряко отношение към осветляването на тяхното действие 

и целенасоченост. 

     6.1. Дългосрочното прогнозиране и Метод Делфи като подходи за предвиждането 

на различни бъдеща (Бертран де Жувенел). Бъдещето е ветрило от възможности, 

твърди Бертран де Жувенел,  участвайки в оживени разговори за бъдещето и неговото 

изучаване през 60-те години. От тогава неговия научен труд „Изкуството да се 

предвижда‖ (1967) се счита за класическо произведение във Футурологията. Освен това, 

той подчертава, че индивидът и обществото, включително цялото човечество имат не 

само едно бъдеще, а необозримо много възможни алтернативни бъдеща. Тези възможни 

бъдеща  най-често се определят като сценарии, разкази, които започват в настоящето и 

имат край в един въображаем, бъдещ момент. 

     В контекста на представената теория на Б. Де Жувенел за опознаването на ветрилото 

от бъдеща Делфи, като метод за дългосрочно прогнозиране може да допринесе: 1.за 

предвиждане на ветрилото от възможности, които могат да се случат в обществената 

система като цяло или в една определена негова сфера; 2.за идентифициране възможните 

алтернативи за действие, които предизвикват тези бъдеща; 3.за изработване на научно-

обосновани сценарии за реализиране на тези алтернативи. 

     6.2. Метод Делфи като начин за конструиране на бъдещата социална реалност 

(Питър Бъргър и Томас Лукман). В „Социалното конструиране на реалността‖ (1966) 

Питър Бъргър и Томас Лукман се фокусират върху всекидневния живот, който според тях 

е извор на реалности, като го дефинират като висша реалност. Реалността на 

всекидневния живот се организира около „тук-и-сега‖ на настоящето време. Тази зона 

включва светът, намиращ се в пределите на достъпността. Но реалността „тук-и-сега‖ 

може да се съотнесе към конструиране на една бъдеща реалност. Конструирайки 

настоящата реалност субектите участващи в процеса възпроизвеждат модели на 

бъдещето. Все повече в ежедневните взаимодействия присъстват конструкти свързани с 

бъдещата човешка дейност.  

     В този смисъл дългосрочното прогнозиране е конструкт на настоящето насочен към 

бъдещето, което осезаемо присъства в комуникациите между хората. Дългосрочното 

прогнозиране дава възможност да се конструира една бъдеща реалност, която хората 
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биха желали да узнаят, за да въплътят очакванията за него в реалния си, всекидневен 

живот. А Метод Делфи е конкретната техника, чрез която биха осъществили това. 

     6.3. Метод Делфи през призмата на социалната динамика на културата  

(Ейбрахам Молс). В своята монография „Социодинамика на културата‖ Ейбрахам Молс 

дефинира културата през призмата на научно-техническата революция,  която разширява 

динамиката на културното общуване благодарение на новите технически възможности за 

комуникация. Той дефинира културата в два типа: индивидуална и социална. 

Индивидуалната култура, спорад Е. Молс е екранът от знания формирани в 

съзнанието на човека. На този екран се преекспонират получените от света нови стимули 

– съобщения, на чиято основа се строят възприятия – т.е. форми, способни по-нататък да 

се изразят в думи и знаци. Те са свързани с ерудиция, задълбоченост и оригиналност, но 

така или иначе те са основани на общото съзнание, на колективната култура, която 

като цяло авторът обозначава като социокултурна таблица. Е. Молс смята, че под 

влияние на средствата за масова информация традиционната, „хуманитарна култура‖ се 

превръща в мозаечна култура. Ако хуманитарната култура е насочена към основни и 

главни теми, като се разграничава от дребнотемието, постулира всеобщи понятия в ума 

на хората, то мозаечната култура се опира на неподреден поток знания и случайни 

сведения, които получава човек чрез средствата за масова комуникация.  

     Значение по отношение на дисертационната разработка и формулирането от Е. Молс 

на понятието социокултурна таблица. Той я представя като моментна снимка на 

културата.  Обединени всички такива таблици в човешкия ум представляват картината на 

личната и обществена култура. В контекста на социокултурните таблици Е. Молс 

разглежда човекът като индивидуум – човекът като културна единица.   

     Могат да бъдат изведени два основни извода, които се експлицират от теорията на 

Е. Молс по отношение на дългосрочното прогнозиране и Метод Делфи са: 

1.Дългосрочното прогнозиране и Метод Делфи са културен отговор на съществуващата 

реалност за бъдещето и се основават едновременно на световната памет и на 

социокултурните таблици, усвоени от индивидуумите, които се реализират чрез 

независимо някой от посочените по-напред футурологични методи. 2.Що се отнася до 

експертните методи за дългосрочно прогнозиране, включително Метод Делфи, 

участниците в тях претворяват едновременно както своите експертни знания – „екранът 

на знания‖, така и на социокултурните матрици, тъй като те са индивидууми подвластни 

както на „книжната стена‖, така и на „мозаечната култура‖. Не съществуват такива 

експерти, затворени само в рамките на чистото знание, които да не се поддават на 

културното влияние в което съществуват едновременно като специалисти и членове на 

обществото. 

      6.4. Метод Делфи като технология на Третата вълна и преодоляване на Шок от 

бъдещето (Алвин Тофлър). По повод бъдещият икономически напредък на човешкото 

общество, което е обвързано с властта на финансови и пазарни социални актьори Алвин 

Тофлър  пише, че  това се случва на фона на една осезаема за всички, но от повечето хора 

неосмислена информационна революция, която девалвира традиционните фактори на 

производство - земя, труд и капитал. Мегаинформацията се превръща в ключ за 

контрола над всяка сфера. Третата вълна предизвика появата на когнитариат – група, 

основана върху знанието, информацията и използването на ума. Във владение на тази 

група е организираната информация, въображението и други културни качества, 

необходими за производството – твърди Тофлър. Когнитариатът владее средствата за 

производство на нова информация. С бясна скорост се променя начина на живот,  човек 
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започва да се чувства неуютно в този безумен свят и започва да изпитва ужас от това, 

което ще му се случи в бъдещето. Това явление А. Тофлър нарича шок от бъдещето.   

     В контекста на теоретичните виждания на Алвин Тофлър за обществото на 

Третата вълна и преодоляване Шока от бъдещето, дългосрочното прогнозиране и 

Делфи като негов метод играят ключова роля. Чрез тях може да се постигне: 

установяване оптималния размер на разширяващата се глобална мрежа от институции и 

лаборатории в бъдещето, които да работят за хората; прогнозиране цялостният и 

секторен напредък на обществото на Третата вълна – общество основано на 

информационните технологии и формирането на БВП на отделните общества; 

изработване на устойчиви политики за организациите и цели държави, попаднали в 

центъра на ускорителната промяна, настъпила вследствие информационната вълна  и т.н.  

     6.5. Метод Делфи като подход за управление на рисковото общество  (Улрих Бек). 

В свой научен труд Руската академия на науките (Российская Академия наук) рискът се 

описва като универсална за човечеството категория – точно толкова широка и 

обобщаваща като „смисъл‖, „ценност‖ „справедливост‖, „грях‖. В контекста на 

изложеното по-нагоре дългосрочното прогнозиране и Метод Делфи играят ролята на 

изследване, анализиране и проследяване в бъдещето на прогнозируеми рискове с цел да 

се намали техния негативен ефект върху обществото, да се предвиди тяхното настъпване 

или да се преодолеят те напълно, ако е възможно това. 

     Управлението на риска чрез дългосрочното прогнозиране дава възможност за 

справяне с човешкото общество като рисково общество. 

Понятието рисково общество е един от най – употребяваните в съвременните 

глобализационни теории и се свързва главно с немския социолог Улрих Бек. Според него, 

опасностите създават общество, а глобалните опасности – глобално общество. Той 

изрязява виждането си, че центърът на съзнанието за рисковете не се намира в 

настоящето, а в бъдещето.  Днес ние действаме, за да предотвратим или смекчим 

утрешните проблеми и кризи, за да вземем или да не вземем предварителни мерки. 

     Въздействието на кои рискове, могат да бъдат омекотени или предотвратени чрез 

мерки и политики, обект на дългосрочното прогнозиране и Метод Делфи: политики и 

мерки, свързани с намаляване на социалната цена от натрупването на иновации и 

небивалото ускоряване на технологичното развитие; политики и мерки, свързани  с 

намаляване риска от технологични сривове с разрушителни икономически, социални и 

екологични последствия; политики и мерки, които да  хармонизират отношението между 

наука и практика; политики и мерки свързани с произвежданата несигурност на 

Световното общество, които да преодоляват основните рискове на глобализирания свят: 

технологични (ядрени аварии); икономически (бедност, финансови кризи); социални 

(нарастващи неравенства и напрежения); политически (войни, тероризъм) и т.н. 

    6.6. Метод Делфи разгледан през Теоремата на Томас (Уилям Томас и Дороти 

Томас). Теоремата на Томас е социологическа теория, която е формулирана през 1928 г. 

от Уилям Томас (един от основателите на Чикагската школа) и  Дороти Томас. Нейната 

същност се изразява в следното: „Ако хората определят ситуациите като реални, то те 

са реални в своите последици.” Т.е. тълкуването на каквато и да е ситуация, довежда до 

определено  действие. Това ще рече, че бъдещето на хората е резултат от тяхното 

определящо мнение. Това, според теоремата може да бъде обозначено като дефиниция на 

ситуацията - начин, по който лицата, субективно конструират значението на социалното 

положение, а това понякога има малка връзка с обективните факти. Тъй като всички 

възприемат действителността по различен начин, реакциите на хората се различават.   
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    При това няма значение, дали това мнение по определени въпроси е грешно или 

правилно. В този смисъл теоремата може да бъде окачествена като самоизпълняващо се 

пророчество. Според Робърт Мъртън   социалната дефиниция на  това пророчество е, че 

то се превръща в неразделна част от ситуацията и по този начин се отразя върху 

последващи събития.  То е предсказание, което пряко или косвено засяга реалността по 

такъв начин, че резултатът е неизбежно верен. Това предсказание или някои изявления, 

свързани с него, имат свойството да предопределят протичането на социални механизми, 

които водят до последици, сързани със същността на пророчеството.   

     Теоремата на Томас  се проявява чрез експретното мнение на панелистите от 

Метод Делфи по следния начин: 1.чрез отговорите на зададените въпроси те субективно 

конструират значението на представения казус / ситуация и значението  й за бъдещето; 

2.идентифицирането същността на каквато и да е ситуация / казус води до определено  

действие, което означава, че бъдещето на хората е резултат от тяхното определящо 

мнение (в случая като експерти); 3.в този смисъл експертизата на Делфи панелистите 

може да бъде окачествена като като „самоизпълняващо се пророчество‖ - пряко или 

косвено засяга реалността по такъв начин, че резултатът е почти винаги неизбежно верен; 

4.по този начин Делфи експертизата има свойството да предопределя протичането на 

социални механизми, които водят до последици, сързани със същността на проучвания 

проблем; 5.хората започват да действат в съответствие с техните очаквания по така 

представеното евентуално бъдеще (или проблем, свързан с него). По този начин се върви 

към осъществяване на „пророчеството‖, дадено от Делфи панелистите.  

     6.7. Метод Делфи и категориално-понятийния апарат на Социологията. Делфи 

кореспондира с категориално-понятийния апарат на социологията в смисъл на:  

1.проектиране на социалната динамика - чрез него могат да се предвидят социалните 

изменения в обществото като цяло, в една или няколко сфери на обществото;  

2.прогнозиране на социалната промяна – като за изменение цялостната система на 

обществото, така и на елементи в хода на нейното бъдещо функциониране и развитие;  

3.израз на социалното време – той прави връзката между настояще и бъдеще, като 

акцентира основно върху бъдещото изражение на социалното време; 4.повишаване на 

социалния ефект на човешката дейност както в настоящето, така и в бъдещето, като 

следствията от него са целесъобразно изразходван обществен труд; 5.моделиране на 

социалните процеси за дългосрочен период от време, като се съизмеряват те 

едновременно с други процеси и явления, които могат да протекат в бъдещето;  6.има 

пряко отношение към социалното проектиране като научно-обсоновано моделиране на 

социални обекти, способни да изпълняват предварително уточнени функции;    

7.изследване на  настоящите и бъдещи социални процеси, като изменения на определена 

обществена дейност или съвкупност от такива дейности, които засягат или предстои в 

бъдеще време да засегнат големи групи от хора на национално или глобално ниво;  8.има 

пряко отношение към социалното управление като със своите експертизи подпомага 

регулирането и координирането на настоящите и бъдещите социални процеси, и 

дейността на социални институции, отговорни за тяхното осъществяване;  9.оценките от 

Делфи могат да бъдат фундамент за социологически експерименти, тъй като той дава 

възможност да бъдат пробирани, установени или прогнозирани възможностите на 

различни форми на социална дейност, които могат да внесат изменение във 

функционирането на обществото;  10.обогатява социологическото метапознание, като 

подпомага развитието на неговите теоретични и емпирично равнища.   
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ВТОРА ГЛАВА 

Еволюция на Делфи като метод за дългосрочно прогнозиране 
  

     В Първа глава на дисертационната разработка се подчертава, че дългосрочното 

прогнозиране  по своята същност представлява оценка на бъдещото развитие на 

обществото или някоя от неговите сфери, проникване в научния и технологичния 

напредък и социалните промени в дългосрочен план.     

     Но освен от гледна точка на дългосрочното прогнозиране, Метод Делфи би могъл да 

се разгледа и от друг ракурс – от гледна точка на човешките общности, тяхната 

динамика и способността им да се справят с рискове, в това число и бъдещи такива. 

      Българският социолог Д. Минев насочва вниманието към  способността на човешките 

общности да се справят с рисковете и неопределеността можем да си представим 

неопределеността като безкрайно множество от различни и неизвестни заплахи (и 

възможни алтернативни действия), комбинирани с нисък или дори липсващ капацитет на 

„субекта‖ да идентифицира заплахите, да избира (дефинира) и предприема адекватни 

действия, за да ги избягва или неутрализира. Високоразвитият капацитет на човешката 

общност да се справя с неопределеността, т.е. да идентифицира и неутрализира заплахите 

за себе си, може да се разглежда като способност да подлага заплахите на „социална 

обработка”, т.е. на комплекс от дейности като установяване  на шансовете за някакви 

заплахи да се сбъднат и да нанесат щети на общността /нейните членове/, преценяване на 

щетите и предприемане на действия да бъдат намалени или отстранени. 
 

1. Идентификационни характеристики на Метод Делфи 
 

     Създателите на Метод Делфи го свързват с изучаване на бъдещето и прогнозиране на 

бъдещи събития в човешкото общество – т.е. свързват го с футурологията – наука за 

прогнозиране на бъдещето. Обосновавайки защо е необходимо да се прогнозира 

бъдещето, в своя доклад „Предвиждане на бъдещето‖ („Predicting the future‖) Н. Долки 

пише, че  ако изобщо е възможно, хората искат да са наясно с бъдещите опасности и 

намиране на стратегии за намаляването им. Той обосновава необходимостта от Делфи 

процедурата  преди всичко със старата поговорка "Две глави мислят по-добре от една", 

когато не е налична точна информация по даден въпрос или по-общо "Н-глави са по-

добри от една‖. 

     Свързването на Метод Делфи с прогнозиране на бъдещето и футурологията 

продължават други негови последователи  - Дж. Грожър, Н. Груп, В. Хейдън, Дж. Хорн,  

Е. Корниш и др. 

     Н. Долки, формулира процедурата, наречена Делфи от РАНД. Тази процедура има три 

основни функции: 

     (1) Анонимност. Становищата на групата се записват отделно...  и когато отговорите 

се съобщават на останалите членове от групата те не се свързват с конкретни лица. 

     (2) Контролирана обратна връзка. Упражнението се провежда в няколко кръга, при 

които становищата, получени по време на един кръг се подават към групата през 

следващия кръг, обикновено под формата на статистически справки. 

     (3) Статистически групов отговор. "Груповото становище" се изразява по отношение 

на медианата като статистическа оценка - най-подходяща за цифрова оценка. Няма 

натиск върху експертите за достигане на "консенсус". 

     Н. Долки обобщава резултатите от експериментите в РАНД за сравняване на методите 

„лице-в-лице‖ (face-to-face) и Делфи като   посочва, че сериозни трудности при 
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взаимодействието „лице-в-лице‖ са: 1.Влияние на доминиращите индивиди; 2.Шум. При 

наличието на шум не се разбира не само слуховото ниво,   но и семантичния шум.  

3.Конформистки групов натиск.   

     Дж. Мартино дефинира първоначалния вариант на Делфи с три основни елемента: 

1.структуриране на информационния поток; 2.обратна връзка между участниците; 

3.анонимност на участниците. 

     А Г. Роу и Г. Райт го дефинират с четири ключови характеристики: 1.Анонимността 

на участниците в Делфи им позволява свободно да изразят своите становища без върху 

тях да се упражнява  натиск.  Решенията им се оценяват не според заслугите и авторитета 

им, а според предложената идея. 2.Итерирането, стоящо в основата на Делфи, позволява 

на участниците да усъвършенстват своите виждания в светлината на напредъка на 

групата, работейки в последователни кръгове. 3.Контролираната обратна връзка 

информира участниците за мненията на  останалите участници, като създава възможност 

за изясняване или  промяна на възгледите. 4.Статистическото акумулиране на груповия 

отговор дава възможност за количествен анализ и тълкуване на данните. Според 

авторите, формулирали тези четири характеристики за Метод Делфи може да се говори 

само, когато те са налице, т.е. класическият Делфи се придържа към тези четири 

характеристики, обобщени от тях. 

     На друго мнение са А. Делбек и др., Х. Линстоун и М. Търоф, М. Адлер и Е. Зиглио, 

които изразяват становище, че техниката, може да бъде ефективно модифицирана за да 

отговаря на нуждите на дадено проучване 

     Относно протичането на самата процедура, Дж. Фауълс описва следните десет 

стъпки за Метод Делфи: 1.Сформиране на екип; 2.Избор на група за вземане на решение. 

Обикновено това са експерти в дадената област на проучване; 3.Създаване на първия 

Делфи въпросник; 4.Тестване на въпросника за по-подходяща формулировка; 

5.Предаване на първите въпросници на експертите от групата; 6.Анализ на първия кръг 

отговори; 7.Подготовка на втория кръг въпросници; 8.Предаване на втория кръг 

въпросници на експертите; 9.Анализ на втория кръг отговор (стъпките от 7 до 9 може да 

се повторят, докато се постигне стабилност в резултатите).; 10.Изготвяне на доклад от 

журито/екипа за анализ, за да представят заключенията на изследването.   

     Редица автори, работили по утвърждаването на Метод Делфи смятат, че той е много 

приспособим изследователски метод, използван в много аспекти на научното познание. 

Той може да се използва: като се прилага при програми за планиране и управление (Г. 

Роу и Г. Райт); когато е налице непълнота в знанието за даден проблем или явления (М. 

Адлер и Е. Зиглио; А. Делбек и др.); при анализ на проблеми, които не се поддават на 

точни аналитични техники (М. Адлер и Е. Зиглио); когато е необходимо  

съсредоточаване на колективен човешки интелект при разрешаване на проблеми (Х. 

Линстоун и М. Търоф); за проучване на това, което все още не съществува (М. Цзинкота 

и Н. Ронкайнен;  Скълмоски, Хартман и Крах). 

     Прегледът на научната литература показва (Вж. Литература и Трета глава на 

дисертацията), че след неговото обосноваване в САЩ, заради своята ефективност,  

Метод Делфи започва веднага да се прилага във високоразвити в технологично, социално 

икономическо и политическо отношение страни.  А Х. Хунг, Дж. Олтсчълд и И.-Ф. Лий 

през 2008 г. съобщават, че Делфи като ключовата дума е включена в около 188 000 

материална в Гугъл (Google). Цифрите показват, че той е добре приет метод в много 

обществени и научни област. В заключение може да се цитира К. Пауъл, който пише, че 
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Метод Делфи се използва, защото е демократичен и структуриран подход, който впряга 

колективната мъдрост на участниците. 
   

4. Базови процеси за Метод Делфи 
 

     Носещата конструкция на Метод Делфи включва: експертна оценка, анонимност, 

итерация, консенсус. Те очертават всички последователни действия при обсъждане или 

прогнозиране на явленията или постигане на определена цел. 

    4.1. Експертна оценка (Експертиза). В социологическата литература като 

предпоставки за използването на експертизи са посочени: недостатъчност и 

недостоверност на информацията за състоянието на едни или други условия, в които се 

реализира изследвания обект; стохастичен (вероятностен) характер на обекта на 

информацията; сложност и новост на проблема. Всъщност, това са и предпоставките за 

провеждане на Метод Делфи, като експертен метод. Всички посочени характеристики на 

експертизата, се възприемат и като характеристики на метода: 

     Организацията на експертната оценка протича в няколко етапа: 1.Дефиниране 

целите и задачите на експертизата; 2.Избор на процедури за провеждане на експертизата; 

3.Подбор и формиране на групи от експерти; 4.Организация на самата  експертиза; 

5.Обработка  на информацията; 6.Формулиране на решения според резултатите от 

експертизата. 

     Българският социолог В. Георгиева смята, че експертната оценка минава през 

различни етапи, всеки от който има своите специфики и т.н. Според нея, тези етапи са: 

1.Формулиране на експертна оценка; 2.Формиране на управляваща група; 3.Организация 

на експертна оценка; 4.Провеждане на експертната оценка; 5.Анализ на резултатите.   

     Тук е мястото да се подчертае, че една от съществените разлики между 

традиционната експертиза и Метод Делфи – при него има съчетание на груповото и 

индивидуалното допитване: експертите работят индивидуално, но по същество са 

включени в анонимна група, чиито членове само организаторите на метода познават; 

липсва всякакъв пряк контакт между членовете на експертната група. 

     4.2. Анонимност. Тя обикновено е състояние, при което една личност е неизвестна за 

останалите хора. Понятието произлиза от гръцката дума ἀνωνυμία - anonymia, което 

означава без име, без автор. Според  А. Пфидзмън и М. Хансен социалните 

характеристики на анонимността са: тя намалява отговорността, но това може да има 

драматични последици, полезни и вредни, върху репутацията на човек; позволява на 

хората да разкрият безпристрастно личните си гледни точки, както в социален, така и в 

научен контекст; по своята същност тя е освобождение от игото на авторитетите, но в 

същото време може да се приеме и като скриване на лицето, защото то липсва . 

     При Делфи Метод експертите предоставят своите становища по такъв начин, че 

самоличността им остава запазена, но в същото време техните идеи могат да бъдат 

идентифицирани от изследователската група. Според П. Уилямс и И. Уеб 

анонимността може да бъде основен недостатък на Делфи, макар и да улеснява честното 

становище без групов натиск и избягването на пряка конфронтация от експерти с една 

друга, според К. Франклин и Дж. Харт.  

     4.3. Итерация. Думата произхожда от лат. iterare – повтарям, термин обозначаващ, 

най-общо казано повторението на даден процес.  От гледна точка на Метод Делфи 

итерацията може да се разбира като относително кратък период от време, определен за 

изследването, при който се изпълняват определени задачи, предварително планирани в 

процеса на изследването.   
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     Какво представлява итерацията при Метод Делфи показва Н. Долки в обобщаването 

на резултатите от първите експерименти, проведени в рамките на РАНД: (1) В почти 

всички случаи, има ясно изразена конвергенция на становищата след итерация. В първия 

кръг е налице склонност мненията да се разпрострат широко. Тази разлика намалява 

постепенно през следващите кръгове. (2) Принципът на намалението се забелязва най-

вече между първият и вторият кръг. (3) Показателно е, че точността на груповия отговор 

се увеличава с всяка следваща итерация.‖ 

     4.4. Консенсус. Целта на всеки Делфи процес е постигането на консенсус между 

експертите по определен проблем или прогноза. Как се разбира консенсусът, въобще? 

Консенсусът (от лат. consentīre  - да се чувстват заедно, да се споразумеят) е постигане на 

eдиномислие, пълно съгласие по даден въпрос между членовете на дадена група или 

общност. Описвайки пътя за постигане на консенсус Р. Уилямс и Маклеод пишат, че 

всеки член на групата може да „блокира‖ обсъжданото предложение и това се счита за 

крайна мярка. При Делфи процесът такова блокиране не може да се наблюдава.     

     Различни изследователи уточняват какво следва да се разбира под постигнат 

консенсус сред експертите при Метод Делфи, например: Т. Ланг възприема консенсуса 

като среден отговор на експертния панел; К. Логлин и Л. Мур смятат, че консенсусът 

означава минимум 51% на съгласие сред  експертите; Ф. Улсчак приема, че консенсус 

има при наличие на 80% съгласие; М. Гервайз и Г. Пепин пледират за 70% съгласие 

между експертите; В. Мичъл също разглежда 70% като най-ниско възможно ниво за 

постигане на консенсус; К. Пауъл се застъпва критериите за определяне постигането на 

консенсус да се обосноват още при започването на експеримента; 

      Разглеждайки консенсуса при Делфи следва да се отбележи, че според К. Пауъл 

консенсусът може да бъде разводнена версия на най-доброто мнение. Приблизително по 

същия начин И. Митроф и М. Търоф отбелязват, че един несигурен консенсус може да 

доведе до една компрометирана позиция или решение. 
 

5. Вариативност на Метод Делфи 
 

     Още през 1967 г. О. Хелмер допуска, че са възможни различни модификации в Делфи 

процедурата. Класическият Метод Делфи схематично е представен в неговото кръгово 

протичане от Г. Скълмоски, Ф. Хартман и Дж. Крах  (Фигура № 2 на дисертацията):  
 

Фигура № 2:   Процес на протичане на класическия Метод Делфи 
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Схемата е по: Journal of Information Technology Education Volume 6, 2007, The Delphi 

Method for Graduate Research -  с.4 

      

     Свой модел на кръгово протичане на Метод Делфи предлага авторът на дисертацията.   

(Фигура №3 на дисертацията):  

 

         Фигура № 3: Авторов модел на класическия Метод Делфи 
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     Днес съществуват различни варианти за използване на метод Делфи. Повечето от тях 

са описани в различни изследвания. Оригиналният Делфи често се променя, за да 

отговори на обстоятелствата и изследователският интерес. 

     5.1. Компютърно базиран Делфи – Хиперделфи (Computer-based Delphi - 

Hyperdelphi). В тази област работи най-вече М. Търоф, но и редица други изследователи 

на метода посвещават творческите си усилия в това направление – С. Биаръм, Р. Джъд, К. 

Кабинас, С. Колтън, Т. Тим и Т. Хатчър,  Ф. Дреслер, Д. Гудуил,  С. Кинкейд, Д. Пасиг и 

А. Шарбат, Й. Джин, Р. Левит, Дж. Кунц, Т. Кристиянсен, С. Хилц, съвместно с М. Търоф 

и др. От използването на компютърно-базирани (а по-късно и уеб-базирани) Делфи 

произтичат различни иновации в метода. Според М. Търоф и С. Хилц  те се състоят в 

следното: итерацията при конвенционалния Делфи, с използване на хартиени носители и 

осъществяваща се в три или повече отделни кръга, се заменя от процеса на 

продължително и непрекъснато кръгово взаимодействие, което дава възможност на 

участниците да променят своите оценки по всяко време и т.н.    

     5.2. Делфи в реално време (Real-time Delphi).  В съвременната изследователска 

работа, все по-голям брой  от прогнозите на Делфи се провеждат он-лайн с помощта на 

уеб-сайтове, които позволяват този процес да се извършва в реално време, обозначен 

като Делфи в реално време. Например, проектът ТехКаст (TechCast) използва група от 

100 експерти по целия свят за да се прогнозират открития във всички области на науката 

и технологиите. В рамките на Проект на хилядолетието на ООН (Millennium Project, 

UN) се работи именно по варианта Делфи в реално време. При него Делфи въпросникът е 

достъпен от респондентите он-лайн в Интернет. Отговорите се подават и се захранват с 

база данни от сървър.   

     5.3. Политика Делфи (Policy Delphi). Политика Делфи е представен за първи път през 

1969 г. и отчетен като завършен вариант през 1970 година от М. Търоф и представлява 

значително отклонение от разбирането и прилагането на класическия Делфи. По 

същество той представлява обмен и развитие на информирано мнение по определена 

тема и е инструмент за анализ на политически въпроси, а не механизъм за вземане на 

решение. 

     5.4. Дизагрегативен Политика Делфи (Disaggregative Policy Delphi - DPD). Образно 

казано, това е декомпозирана разновидност на Политика Делфи, създаден от Петри 

Тапио. Дизагрегативният Политика Делфи класифицира отговорите на експертите или 

група по интереси в подобни групи. Това се прави с помощта на клъстьрен анализ, който 

формира ядрото на различни сценарии директно от дадените отговори, поради което се 

възприема като Клъстърен Делфи. Качествени аргументи, събрани от аргументативни 

интервюта след това се изпращат към към клъстьрите с цел произвеждане на  съответни 

сценарии.   

     5.5. Имен Делфи  (Imen Delphi - ID).  Разработен е от Д. Пасиг и неговите 

последователи. За разлика от класическата техника на Делфи участниците директно не 

предвиждат бъдещите събития. Вместо това, Имен Делфи е така проектиран, че ги 

насочва към Общо споразумение за бъдещето.Участниците се насочват да постигнат 

едно от следните пет вида споразумение: 1.пълно съгласие; 2.мнозинство; 3.двуполюсен 

модел; 4.частично споразумение; 5.общо несъгласие. 

     Показаните варианти на Метод Делфи - Политика Делфи, Дизагрегативен Делфи и 

Имен Делфи са приложения на метода, които не се стремят към консенсус. При тях 

изходът на процеса не е постигане на консенсус. Авторът на дисертацията представя 
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техен графичен модел, от който се вижда многоаспектният изход от процедурата  

(Фигура № 4 на дисертацията): 
 

Фигура № 4: Авторов модел на вариантите на Метод Делфи, при които не 

се постига консенсус, а многоаспектни политики, решения и сценарии 

 

 
 

     5.6. Делфи електронна демокрация (Delphi electronic democracy). Според М. 

Болонини, уеб-базираните Делфи предлагат още две възможности за интерактивно 

създаване на политики и електронна демокрация. Това са:  Участието на голям брой 

участници; Използването на два или повече панела, които представляват различни групи 

(като политици, експерти, граждани), на които  администраторите могат да задават 

задачи, които отразяват техните различни роли и опит, като си взаимодействат в рамките 

специални структури за комуникация. Така например, политици и експерти могат да 

взаимодействат като главен панел на конференцията с една виртуална общност от 

граждани, сдружения и др., които им предлагат идеи. Това са, според автора, уеб-

базирани променливи комуникационни структури. 

     5.7. Аргумент Делфи  (Argument Delphi - AD). Това е вариант на Политика Делфи и се 

нарича Аргумент Делфи, тъй като се фокусира върху формулирането на съответни 

фактически аргументи. Създаден е от О. Куси, проучвал по този начин финландската 

система за инженерно образование. Според него е важно участниците да са информирани 

за имената на останалите участници, но отговорите да са дадени анонимно. Типично за 

Аргумент Делфи е, че в първия кръг вместо анкети се реализират интервюта с 

експертите. Само в първия кръг, при интервютата Делфи изследователите имат пряк 

контакт с участниците. При използване на този Делфи вариант разумно се оценяват 

отговорите на всяка група, заинтересовани страни и какъв опит те носят за панела.   

     5.8. Делфи – ротационна модификация (Delphi - rotation modification). Р. Къстър, Дж. 

Скарелла и Б. Стюърт правят научно съобщение за реализиран от тях през 1999 г. вариант 

на  Делфи, наречен от тях Делфи – Ротационна модификация. Според авторите, тази 
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техника е проектирана за да бъде разширена приложимостта на метода за работа с по-

голям набор от данни. Отликата от класическия Делфи се състои в това, че не се работи с 

един панел експерти, а се работи с три „въртящи се‖ под-панела, като това дава 

възможност да се обсъжда повече информация по поставения проблем. Тримата учени - 

изследователи обосновават ротационния Делфи със значителния проблем, който се среща 

при класическия – умора на експертите.   

     5.9. Други варианти на Делфи. Т. Гордън описва и някои други актуални съвременни 

вариации при приложението на Делфи: 1.Използване на симулационни модели. При тях, 

консенсус не се изисква. Ако е налице разногласие за стойността на всяка променлива, то 

те могат да бъдат тествани чрез количествени модели, за да се определи дали разликата 

има някакво важно значение. 2.Провеждане на дълбочинни интервюта с експерти са 

били използвани с голям успех като алтернатива на въпросниците при Делфи. При този 

подход, поканените експерти, първо се идентифицират, а после се уверяват в запазване на  

анонимността им. Интервютата се правят във време удобно за интервюираните. Водят се 

подробни протоколи, в които се дават решенията. Обикновено Делфи протича по този 

начин в 1-2 кръга. Тази разновидност на Делфи не е проектирана да бъде статистически 

значима, а по- скоро да предизвика идеи, които могат да бъдат важни за последващи 

анализи. 3.Някои приложения на Делфи са извършени он-лайн и такива експерименти 

датират от 1970 г., когато М. Tъроф експериментира с началото на компютърно-базирани 

комуникации за връзка с експерти заедно в мрежи. През 2002 г. той и колегите му 

създават Система за социално подпомагане. При нея големи групи от хора (хиляди) 

взаимодействат и да гласуват динамично по социалните въпроси. 

     Вариативността на Метод Делфи дава възможност на изследователите да го прилагат 

спрямо проучваната тема, във вид който най-много приляга на процеса. Затова се смята, 

че посочените вариации на Делфи не изключват бъдеща поява на нови такива, които да са 

провокирани от различни фактори. Но каквито и да са те – основния „гръбнак‖ при 

модификацията ще си остане класическия Делфи Метод. 
 

4. Кръгово протичане на Делфи процеса 
 

     Теоретично, Делфи може непрекъснато да се повторя, докато не се постигне 

консенсус. Налице са различни мнения относно това, колко кръга на Делфи са 

необходими, за да се постигне резултатност по изследвания проблем. Прието е да се 

смята, че той протича средно в четири кръга: 

     Първи кръг: Той традиционно започва с открити въпроси. Чрез отворения  въпросник 

се получава първичната информация, на основание на което следва итерирането в 

следващите рундове. След получаването на отговори от експертите, изследователите 

конвертират събраната информация в добре структуриран въпросник. Този въпросник се 

използва като инструмент за изследване във втория кръг, след събиране на данните.   

      Втори кръг: В него всеки участник получава втори въпросник и от него се иска да 

преразгледа елементите, обобщени от изследователите, въз основа на информацията, 

придобита в първия кръг. Съответно от експертите може да се изисква да дадат нови 

оценки по изследвания проблем.   

      Трети кръг: В него всеки  експерт получава въпросник, който включва елементи и 

оценки, обобщени от изследователите в предишния кръг и са помолени отново да 

преразгледат новите решения и да посочат причините за тези, останали извън консенсуса. 

Дава се възможност експертите да дадат допълнителни разяснения по решенията си.   
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      Четвърти кръг: Той често е последният кръг се дава окончателната възможност на 

експертите да преразгледат своите решения.  

      А. Делбек и др., Б. Лудвиг предупреждават, че резултатите при Делфи зависят до 

голяма степен от постигането на консенсус и итерациите може да варират от 3 до 5.     
 

5. Компоненти на Делфи процеса 
 

     Всеки процес процес има, своите съставни части – компоненти. Компонентите на 

Метод Делфи са: 

     5.1. Избор на тема. Според Р. Джъд, Р. Тейлър-Пауъл и Дж. Якобс, изборът на теми за 

проучване чрез Делфи е най-важната стъпка в целия процес, защото пряко се отнася до 

качеството на генерираните резултати. Във връзка с това е популярно мнението на 

изследователя Л. Каплан, който пише, че в научната литература, няма предложение за 

дефиниране относно темите, за Делфи. А К. Оу твърди, че изборът на подходящи теми за 

Делфи, обикновено се базира на преценката на главния изследовател. 

     5.2. Време за провеждане. Провеждането на Делфи метод може да отнеме различно 

време.  Съществува различие в мнението на различни изследователи за какво време 

трябва да бъде реализиран Делфи: А. Делбек, А. Ван де Вен, Д. Густафсон препоръчват 2 

седмици за отговарянето и приключването на всеки кръг;  В. Мичъл смята, че е 

необходимо време по-малко от 30 минути, за да завърши един етап от проучването, 

защото краткото време води до подобряване качеството на резултатите; Т. Гордън 

препоръчва интервалът между кръговете да е около 3 седмици; Р. Егерс и С. Джоунс 

намират, че този интервал е необходимо да бъде 4 седмици. Те изискват 3-4 месечен 

период, за да се завърши  Делфи, включвайки в този период подготовката и анализът.  А. 

Делбек, А. Ван де Вен и Д. Густафсон, Ф. Улсчак и Б. Лудвиг, препоръчват минимум 45 

дни за администриране на Делфи. По отношение на времето между итерациите, А. 

Делбек, А. Ван де Вен и Д. Густафсон препоръчват две седмици, за да може да се 

отговори спокойно на въпросите. 

     Изследователската група определя броя на итерациите и необходимото време за това 

във връзка с обема на проучването и също така, съобразявайки се с броя на участниците – 

колкото повече са те, толкова повече време е необходимо за обработка на техните 

становища и оттам – за формулиране на въпросниците.   

     5.3. Изследователска група. Тя играе много важна роля в целия процес, тъй като 

трябва да внимава да не отразява своите възгледи и предубеждения върху въпросите и с 

това да опорочи резултатите. В тази връзка М. Юсуф пише, че експертите са склонни да 

преценяват бъдещето на събитията в изолация. Така може да се получи манипулиране на 

Делфи, ако техните отговори могат да бъдат променяни от мониторинговата група, с 

надеждата да се придвижват към следващия кръг с отговори в желаната посока. Според 

В. Трочим, пред изследователската група стои и основната отговорност за осигуряване на 

етично поведение в рамките на научното изследване. Това включва защита на правата на 

участващите субекти за безопасност и хуманното отношение към тях, съставяне на 

съответни протоколи, както и придържане към институционални и държавни нормативни 

документи. Всички членове на изследователския екип трябва да имат подходящо 

образование, обучение и квалификация, за да поемат реализирането на проекта. Те трябва 

да имат способност да се справят добре със задачи под стрес и лесно да придобиват нови 

умения, в нови ситуации. 

     5.4. Експертна група. О. Хелмър и Н. Ришър смятат, че първият и най-очевиден 

критерий за експерт е знанието. В докладът „Систематично използване на експертна 
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оценка в изследователската работа‖ („The Systematic Use of Expert Judgment in Operations 

Research‖) от 1963 г., обосновавайки необходимостта от експертно мнение и защо е 

необходима  „техниката Делфи‖, О. Хелмър пише, че експертът е най-добре подбран на 

база на миналата си надеждност. Т. Гордън подчертава, че ключът към успешно 

проучване с Делфи се крие в подбора на участниците. Тъй като резултатите от Делфи 

зависят  от знанията и сътрудничеството на експертите, от съществено значение е да се 

включат лица, които биха могли да предложат ценни идеи.  А Н. Долки е категоричен, че 

трябва да се събират само най-добрите експерти или най-осведомените лица по дадена 

тема.‖  

     Минималният брой на участниците, за да се гарантира доброто представяне на групата 

е до известна степен в зависимост от проекта на експертизата. Експерименти на К. 

Брокхоф показват, че при идеални обстоятелства и малки групи съставени от по четири 

експерта, те могат да се представят добре.   

      Няма консенсус измежду изследователите на Делфи по отношение броя на 

експертите, участващи в процеса. А. Делбек, А. Ван де Вен и Д. Густафсон смятат, че 10-

15 души са напълно достатъчни. А Б. Уиткин и Дж. Олтчълд смятат, че 

препоръчителният размер на експертната група като цяло трябва да е под 50 души, но е 

възможно да бъдат наети и повече лица. 

       Х. Джоунс и Б. Туис изразяват мнение, че главният изследовател на проучването 

Делфи трябва да идентифицира и да избере най-подходящите лица чрез процес на 

номинация. В този смисъл е становището и на Б. Лудвиг, която също така посочва, че 

номинирането на добре известни и уважавани личности за членове на целевата група от 

експерти е препоръчителен.   

      Изразеното мнение на посочените по-горе автори кореспондира с тезата на 

българския социолог Д. Минев, според която при създаването на ново знание е 

необходимо да се включват не само изявени специалисти в развиващата се област, но и 

повече представители на човешката общност, които не са свързани пряко с науката и 

биха обогатили позитивно създаващото се ново знание. Така, чрез разширяването на 

традиционните елементи на научната практика, разширяването на фактите и кръгът на 

участниците в процеса на създаване на ново знание, се създават елементи на една нова 

научна практика, конструира се нов процес на създаване на ново знание. По такъв начин 

се демократизира самата наука.   

     Размерите на извадката се разглеждат и от други експериментатори с Делфи, 

например: К. Пауъл смята, че големината на извадката трябва да бъде в зависимост от 

изследвания проблем и колкото по-сложен е проблемът, толкова изследователите са 

склонни да работят с по-голяма извадка; Т. Гордън отбелязва, че повечето панели са 

съставени от 15-35 експерта, но има и такива които варират от 4 до 345 експерта; Б. 

Уиткин и Дж. Олтчълд сочат, че панелите не трябва да са съставени от по-малко от 50 

експерта и повече;  С. Хсю и Б. Станфорд заявяват, че панелът от експерти трябва да се 

състои от тези, които са високо квалифицирани и имат специализирани познания, 

свързани с изследваната област. Но групата от експерти е възможно да се състои от: 

опозиционни лидери, автори на публикации в областта на проучването, както и познати 

изследователи, които на прима виста (на първа ръка) разбират конкретния проблем; М. 

Юсуф смята, че  експертите трябва да бъдат добре информирани в съответната област, но 

в научната литература се смята, че една висока степен на компетентност не е необходима; 

Г. Скълмоски, Ф. Хартман и Дж. Крах отбелязват, че хомогенна група се нуждае от по-
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малка проба (10-15), но хетерогенна, особено такива, които са свързани като с 

международно изследване може да надвиши стотина.   

     Според българският социолог В. Георгиева качествата на всеки експерт трябва да са:  

компетентност, креативност, аналитичност и обемност /широта/ на мисленето, 

конструктивност на мисленето и др.      

     Освен цитираните автори, редица други изследователи на Метод Делфи са 

реализирали научни разработки свързани с формирането и работата на експертната група, 

като например: Б. Браун и С. Кокран, П. Аштън, Ф. Болдър и Г. Райт, Д. Густафсон, Р. 

Шукла, А. Делбек, Г. Уолстър, М. Маккий, П. Прийст, М. Джинзлър, Н. Блек, А. Клий и 

др. 

     5.5. Въпросници.  Стартът на итерациите при Делфи започва с изработването на 

първия въпросник, за първия кръг. Необходими са големи грижи и внимание за това, 

защото ако анкетираните не разбират въпросите, те могат да формулират неподходящи 

отговори и/или да останат разочаровани. 

     По повод изграждането на въпросниците Б. Браун пише, че серията от въпросници е 

изпъстрена с обратна информация, получена от анкетираните. К. Франклин и Дж. Харт, 

С. Кени, Ф. Хесън, Х. Маккена, Х. Линстоун и М. Търоф изразяват категоричното си 

мнение, че развитието на първия въпросник е много труден процес. Други изследователи 

на Делфи, които подкрепят тяхното мнение и по-подробно се спират на развитието на 

въпросниците са: А. Делбек, А. Ван де Вен и Д. Густафсон смятат, че отворените въпроси 

се използват за събиране на масив на мнения или проблеми, които да бъдат разгледани в 

по-късните кръгове; С. Кени, Ф. Хесън, Х. Маккена посочват, че в центъра на вниманието 

на изследователската група трябва да е начинът на изразяване на отворените въпроси, тъй 

като получените данни са основа за затворен тип въпросници в следващите етапи; М. 

Клейтън пише, че ако в първия кръг се използва един мащабиран формат, то въпросите 

често са извлечени от научната литература; Х. Линстоун и М. Търоф отбелязват, че за да 

се разбира всеки въпрос от всички участници той не бива да съдържа повече от 20-25 

думи (за предпочитане и по-малко). С твърде много думи, може да  и по този начин да се 

намали качеството на получената информация, като се стигне до изразяване  на 

двусмислие. 

     5.6. Комуникация. Първоначално Делфи изследванията са реализирани на хартиен 

носител и писалка, като отговорите на въпросниците са се връщали по пощата на 

изследователя. Още през 1967 г., когато е трудно дори за РАНД Корпорейшън да 

предположи бума на Интернет-комуникацията, създаделят на Делфи О. Хелмър допуска 

нов тип комуникация за обратна връзка.  

     С появата на електронната поща Делфи започва да се се провежда с помощта на 

персонални компютри в мрежа, като писалката и хартиеният носител постепенно 

изгубват своето приложение. Новите технологии позволяват на изследователите да 

сложат Делфи он-лайн въпросник, където участниците в изследването влизат и отразяват 

отговорите си.  Процесите на преминаване комуникацията при Делфи от хартиен на 

електронен носител са подробно описани от К. Кабанис, Дж. Ричардс, В. Шмидт. 

Електронната поща предлага много предимства и за двете страни - изследователи и 

експерти. Може би най-значителният принос на електронната поща за Делфи е бързата 

връзка, а оттам и поддържането на висок ентусиазъм у участниците. Ф. Хартман и А. 

Болдуин, Т. Гордън,  Н. Архангельский смятат, че благодарение на електронната мрежа е 

възможно изследването с Делфи да приключи и в един кръг. 



28 

 

     5.7. Анализ на резултатите. Представянето на резултатите на Делфи се разглеждат 

подробно в значителен брой различни монографии, свързани с него. 

     Някои изследователи включват анализ на резултатите, сортирани според зоните на 

съгласие и несъгласие. А други, напр. С. Кинкейд и А. Уотсън използват чисто качествен 

анализ. Чисто количествени методи са ползвали Дж. Френд, А. Силвърман, У. 

Уайтингхил. Повечето от изследователите, работили с Делфи – Дж. Френд, М. Гуд, А. 

Престамо, Дж. Розенбаум - започват с качествени методи, последвани от количествен 

анализ на следващ кръг, с помощта на Ликерт въпросници. Г. Скълмоски, Ф. Хартман и 

Дж. Крах смятат, че качественото  изследване е обяснително (тълкувателно) в смисъл, че  

чрез него по-добре се интерпретират социалния свят и опит. Ф. Хартман и К. Жъгдев, Р. 

Шмидт и др., С. Намбисън и др., Ф. Нидерман и др. посочват като трудност, 

обобщаването на резултатите, произхождащо от големия брой на експертите или от това, 

че са на различно местоположение. Ускорената еволюция на компютрите и техните 

приложения все повече облекчава процеса на анализ на резултатите и вземане на 

решения като част от Делфи.   

     Представянето на резултатите на Делфи се разглеждат по-подробно в различни 

монографии както на създателите на Делфи, така и на други негови изследователи, 

например Н. Долки и О. Хелмър, А. Делбек, Ван де Вен и Д. Густафсон, Х. Линстоун и 

М. Търоф и др. 

     5.8. Пилотно проучване. То понякога се провежда с цел пробиране на въпросника 

или всички процесуални проблеми, свързани с провеждането на Делфи. Това е особено 

важно за неопитни изследователи, които могат да си поставят прекалено амбициозни 

задачи свързани с обхвата на техните изследвания или с подценяване на необходимото 

време за реализация на всички етапи, свързани с метода. Според П. Прескот и К. Сокен 

често пилотни проучвания се предприемат по многобройни причини: 1.идентифициране 

на проблема; 2.концептуализиране на  проучването; 3.оформяне (структуриране) на 

проучването; 4.разработване на първият въпросник; 5.усъвършенстване на 

изследователския инструментариум; 6.разработване и изпитване на техники за анализ на 

данни. Г. Скълмоски и Ф. Хартман препоръчват пилотният Делфи като особено важен за 

неопитни изследователи, които могат да бъдат прекалено амбициозни по отношение на 

обхвата на своите изследвания или подценяват времето, което ще им отнеме 

изследването. А. Финк и Дж. Косесоф насочват вниманието върху това, че пилотното 

проучване е необходимо, защото има отношение към това, доколко качествена ще бъде 

търсената експертиза. 

     5.9. Одит на процеса. Редица изследователи на Делфи – М. Адлер и Е. Зиглио, А. 

Делбек и др., Н. Линстоун и М. Търоф, изразяват мнение, че перманентните проверки по 

време на процеса Делфи са от решаващо значение за подобряване на надеждността на 

резултатите. Според Дж. Кресуъл, Ф. Фаулър, М. Садлиоуски това е свързано със 

спазването на методологическа строгост и също е от решаващо значение при Делфи. 

Взискателността се подобрява, когато изследователите реализират „одитна пътека‖ за 

решаване по всички основни теоретични, методологични и аналитични въпроси, от 

началото до края, смятат М. Садлиоуски и Т. Кох. В този смисъл В. Роджърс и К. Коуълс 

пишат, че одитните пътеки помагат да се обоснове надеждността на научното изследване.   

 

6. Силни и слаби страни на Метод Делфи 
 

     Още от създаването си, до днешно време Метод Делфи както е подкрепян, така е и 

критикуван от научната общност. Подчертават се не само неговите положителни, силни 
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страни, но се посочват и неговите отрицателни, слаби страни. Както пише М. Юсуф, 

цялата история на метода Делфи е противоречива. Има много случаи, когато методът 

произвежда слаби резултати. Все пак, някои автори свързват това с ограниченото 

прилагане на метода, а не със слабостите на самия метод. 

      Силни страни на Метод Делфи  

      В подкрепа на Метод Делфи са изтъкнати проучвания на О. Хелмър, Р. Амънт и Дж. 

Висема и др. В изследване проведено от Г. Милкович, А. Анони и Т. Махони се отчитат 

изключителните качества на метода Делфи при прогнозирането на работна сила и се 

доказват неговите положителни страни. 

     Ш. Басу и Р. Шрьодер също безспорно доказват качествата на Метод Делфи при 

дългосрочно прогнозиране. Те сравняват прогнозите за пет години на Делфи, с прогнози 

направени чрез количествени и субективни методи. Оказва се, че прогнозните стойности 

на Делфи са с грешка от 3% - 4%, на количествените методи - 10%-15%, а на 

субективните методи – приблизително 20%. Получените резултати безспорно 

илюстрират предимствата на Метод Делфи при дългосрочното прогнозиране.   

     Според Р. Гейтуд и Е. Гейтуд, Метод Делфи като цяло е във висока степен 

ползотворен, когато трябва да се отговаря на един специфичен, едноизмерен въпрос. По-

малко е подкрепа му за използване при сложни прогнози, свързани с множество фактори. 

При такива сложни експертизи са по-подходящи количествени методи, при които да се 

ползват резултати от Делфи, които да служат за „суровина‖. 

     Тази позиция се поддържа от други групи изследователи на метода – Т. Гордън и Н. 

Хейуърд, М. Адлер и Е. Зиглио, според които той следва да бъде интегриран в други 

методи за прогнозиране или коопериран с тях. 

     Основното предимство на Делфи, е постигането на консенсус в дадена сфера на 

несигурност или при липсата на емпирични доказателства за даден процес или явление. 

Но освен това той е представен като един бърз евтин и сравнително ефикасен начин за 

комбиниране знанията и способностите на група от експерти. 

      В научната литература са описани много предимства на Метод Делфи, но сред тях 

като най-важна изпъква неговата гъвкавост. Той може да се използва в широк обществен 

диапазон - държавно планиране, бизнес и индустрия, социална политика, образование и 

т.н. Според А. Шарп Делфи спестява най-малкото пари на корпорациите за пътните 

разходи. С Делфи не е необходимо да се събират участници от няколко точки на земното 

кълбо на едно място, за решаване на даден проблем или за предсказване на бъдещето. 

Това е особено полезно за мултинационални корпорации, чиито мениджъри и ключов 

персонал може да са базирани в градове далеч един от друг.   

     В обобщен вид най-безспорните предимства на метода се заключават в неговите 

главни особености: 1.Анонимност на оценките. Спазването на принципа на 

анонимността отстранява отрицателния психологически ефект, пораждан от сковаващото 

влияние на авторитетите или прякото налагане на собствени идеи. Чрез този метод се 

избягва срещата между експертите и възможността те да си влияят психологически. Така 

всеки експерт не се влияе от оценките, които  формулират останалите. 2.Контролираната 

обратна връзка. Тя позволява експертите да вземат под внимание някои обстоятелства и 

мненията, с които до тогава не са се съобразявали. 3.Участието на високо ерудирани 

специалисти като експерти, гарантира висока научност и достоверност на прогнозите. 

4.Лесно и бързо се извлича най-доброто от знанията и опита на възможно най-

квалифицирани експерти.  

     Слаби страни на Метод Делфи 
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     Експериментирайки при обосноваването на Метод Делфи, неговите създатели Т. 

Гордън и О. Хелмър не се страхуват да отправят критика на процедурата още през 1964 г. 

като пишат, че процедурата е отворена за много критики и е необходимо да се  отвори по 

нея критична дискусия. 

     Но най-широката критика на метода Делфи е отправена от Х. Сакман, който 

заклеймява метода като ненаучен. Той отбелязва, че консенсусният подход може да 

доведе до разводнена версия и на най-добрите становища. Класическият Делфи, според 

него е ненадежден от научна и практическа гледна точка. Той представлява интерес само 

като неформално упражнение с евристични цели и трябва да бъде заменен от други 

техники, с доказано високи научни стойности и строги процедури 

     Н. Джарат и Дж. Уенщайн, П. Уилямс и  К. Уеб, твърдят, че за провеждането на Делфи 

е необходимо значително време, като ангажимент.  Освен това слабите страни на метода 

са свързани с продължителността и цената на проучването, както и със сложността по 

преработка на въпросниците и броя на кръговете. 

    М. Мърфи и др. сочат, че два или повече кръга е вероятно да доведат до конвергенция 

на индивидуални решения, но не е ясно дали това всъщност увеличава точността на 

решението на групата. 

     Има много случаи, когато методът, произвежда слаби резултати.  Някои автори 

отдават това на слабости при прилагането на метода, а не на слабости в самия метод. 

Трябва също да се разбира, че в области като науката и технологиите прогнозиране на 

степента на несигурност е толкова голямо, че точните и винаги верни прогнози са 

невъзможни и в тази област може да се очаква висока степен на грешка. 

      С. Макридакис и С. Уилрайт обобщават общите съмнения относно Делфи, които са 

свързани главно със следното: ниско ниво на надеждност експертните решения; 

обуслувеност на резултатите свързани с неясноти във въпросника, който се използва за 

събиране на данни във всеки кръг; трудности свързани с оценка степента на експертиза, 

включена в прогнозата. 

     Според Р. Дънам процесът отнема време, за да се координира и ръководи. Той прави 

изчислението, че координацията на техниката Делфи, при използване на електронна поща 

и 20 участници, при обработка на три въпросника може да отнеме 30 - 40 часа на един 

координатор. 

     Р. Овърбъри критикува Делфи като метод за прогнозиране на технологичното 

развитие чрез постигане консенсус на мнение сред експерти. Той твърди, че проблемът 

не е да се прогнозира какво би могло да се случи, а по-скоро да се реши какво трябва да 

се случи и той предлага подобрения в техниката Делфи, който ще го разграничи от един 

стар прилаган метод за гадаене с кристална топка или гледане на кафе, в система за 

непрекъснати консултации между  отговорни организации. 

     Критика към Метод Делфи отправят и С. Гудман, К. Пауъл, Дж. Пил, С. Кени, Ф. 

Хесън, Х. Маккена, М. Мадокс, Р. Егерс и С. Джоунс, К. Франклин и Дж. Харт, Т. Ланг, 

П. Уилямс и И. Уеб, Х. Хънг, Дж. Олтчълд, И. Лий и др. 
 

7. Подобряване качествата на Метод Делфи 
 

     Още при първите стъпки на обосноваването на Метод Делфи, през 1958 г.   неговите 

създадели О. Хелмър и Н. Ришър отбелязват някои предстоящи методически задачи, 

стоящи пред  Метод Делфи, които са свързани с неговото подобрение. А на по-късен 

етап, в своя „Доклад относно изучаване на дългосрочното прогнозиране‖ („Report a long-

range forecasting study‖) от 1964 г. Т. Гордън и О. Хелмър предлагат възможни 
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подобрения в Метод Делфи, които могат да бъдат реализирани в отбелязани от тях 

области.   

     Подобрение при прогнозирането и надеждността на метода Делфи може да се 

постигне като се вземе предвид възможността, че настъпването на едно събитие може да 

доведе до увеличаване или намаляване на вероятността от настъпване на други събития 

включени в проучването. Затова Крос-импакт анализ (Сross-impact analysis), 

(Кръстосан анализ на въздействието) е разработен от О. Хелмер и неговите 

последователи Н. Долки и Т. Гордън като разширение и допълнение на техниката Делфи.   

     В Доклад на РАНД R-677-ARPA, Maй 1971 г. се представя елементарен модел за 

въздействие, при който са формулирани като относителни вероятности кръстосани 

въздействия. В него Н. Долки описва Кръстосания анализ на въздействието като метод за 

преразглеждане на оценката на вероятностите за бъдещи събития, по отношение на 

очакваните взаимодействия между тези събития. Според него, аргументите за анализа на 

въздействие произтичат от основните аспекти на дългосрочното прогнозиране. При него 

обикновено са налице силни взаимодействия между набор от потенциални технологични 

събития или сред потенциални социални промени.  

     Стъпките за реализация на Крос-импакт анализа са следните: Стъпка 1: Избор на 

проблем и избор на експерти; Стъпка 2: Окончателен подбор и определяне на 

събитията; Стъпка 3: Проектиране скалата на вероятността и определяне на времевия 

хоризонт; Стъпка 4: Оценка на вероятностите; Стъпка 5: Генериране на сценарии. 

     Прилагането на този метод изисква минимум 7 - 8 месеца за генериране на набор от 

събития, протичане на изследването и тълкуването на резултатите. Това време може да 

варира и може да бъде по-дълго, ако се използват други инструменти и/или методи, за да 

се определи набор от събития. В зависимост от конкретния проблем за изследване се 

прилага специализиран софтуер, например SMIC метод. След 1970 г. са разработени 

различни техники за прилагане на Крос-импакт анализа, измежду които: KSIM, 

EXPLOR-SIM, INTERAX, Futures Group и др.      

     За подобряване резултатността на Метод Делфи чрез Крос-импакт анализа след 

създателите му са работили още  Р. Амара, М. Търоф, Дж. Кейн, Дж. Висема и Дж. Бенес, 

Е. Новак и К. Лоурант, Р. Сарин и др. 
 

8. Оценка за ефективността на Метод Делфи 
 

     За ефективността на Метод Делфи са налице редица аргументи. Г. Роу и Г. Райт 

отлично ги резюмират в публикуваните от тях проучвания до 1999 г. Те сочат, че в 21 

публикувани научни разработки, преобладаващите мненията са в подкрепа на 

ефективността на метода. Само две от публикуваните проучвания отчитат обратния 

ефект. 

     За над полувековното съществуване и ефикасно прилагане на Делфи  той се се оказва 

приложим както за както за прогнози  във всички сфери на обществения живот (Вж. 

Трета глава на дисертацията). Мащабното използване на метода в глобален мащаб е 

една от най-важните индикации за неговата ефективност. Но най-сполучливо, според 

автора на дисертацията, ефективността на Метод Делфи е изключително защитима чрез 

резултатността от дългосрочните прогнози, реализирани още в първоначалния период 

на неговото съществуване и прилагане – в средата на отминалия ХХ век. Подходящи за 

такъв анализ са едни от неговите първи приложения, свързани с два от първите Доклади 

на РАНД: 1.„Предварителен проект на експериментален космически кораб в орбита 

около Земята‖ („Preliminary project for manned spacecraft in orbit around the Earth‖) от 1946 
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г. и 2.„Доклад за изучаване на дългосрочното прогнозиране‖ („Report a long-range 

forecasting study‖) от 1964 г. Техният анализ е интересен от гледна точка на това, че 

съдържат едни от най-изначалните дългосрочни прогнози формулирани с Метод Делфи,  

т.е. бъдещето от 50-60 г. на ХХ век е вече настояще. 

     По-надолу в дисертацията са представени основни текстове от тези два доклада и  

доказателства за тяхната успешност: 

     1. Докладът „Предварителен проект на експериментален космически кораб в 

орбита около Земята”  1946 г. още във въведението отбелязва, че прогнозния апарат, 

който ще лети в Космоса ще бъде сериозно „сателитно съоръжение‖, който ще излети до 

края на месец септември 1957 г. – т.е. технологичното предвиждане е с 11 годишен 

прогнозен период. Когато вечерта на 4 октомври 1957 г. се съобщава за успешното 

изстрелване на първия космически апарат от Земята – „Спутник - 1‖, РАНД печели 

първата важна позиция в областта на дългосрочното технологично прогнозаране. По-

късно САЩ изстрелват „Експлорър 1‖ на 31 януари 1958 г.   

     2. В „Доклад за дългосрочното прогнозиране” от 1964 г. Т. Гордън и О. Хелмър 

описват резултатите от Метод Делфи, относно това какъв ще е бъдещият свят на 

човечеството: в перспектива след 20 години – през 1984 г.; при настъпването на новия век 

– през 2000 г.; през първите сто години на идващия нов век – 2100 г. Посочените за 

човечеството стъпки в бъдещето, в по-голямата си част са вече наше настояще, подробно 

отразени в дисертационната разработка. 

     Извън анализираните по-горе два доклада, показващи неговата ефективност, „роенето‖ 

на Метод Делфи след неговото създаване, както и разширяването на неговата 

вариативност достатъчно красноречиво доказват неговата значимост, което е подробно 

описано в Трета глава на дисертацията. 
  

9. Делфи като експертен метод 
 

     Обобщавайки научните разработки на К. Стангор, Ф. Фаулър, У. Трочим, Ф. Болдър и 

Г. Райт, Дж. Кресуъл, А. Финк, Дж. Косесоф, М. Шасин, Р. Брук, С. Макридакис и С. 

Уилрайт и др. експертните методи могат да се разделят на две големи групи:  

      Първа група: Индивидуални експертни оценки. Сред тях най-популярни са: Беседа 

или Интервю с експерта (устна, писмена, присъствена или задочна); Морфологичен 

експертен метод;  Сравнение по двойки и др. 

      Втора група: Колективни експертни оценки. Сред тях най популярните са: Метод 

на комисиите; Метод на колективна генерация и оценка на идеи (или както още се нарича 

метод на отнесената оценка); Метод Делфи; Операционни игри; Упражнения на 

дилетанти и др. Основните характеристики на посочените методи са отразени в Таблица 

№ 3 на дисертационната разработка. От тях е видно, че единствено Метод Делфи се 

реализира при анонимност на експертите, а всички останали са методи „лице-в-лице‖ 

(face-to-face). А принципната разлика между Метод Делфи и останалите експертни 

методи от типа „лице-в-лице‖ (face-to-face) е визуално представена във Фигура № 5 и 

Фигура № 6 на дисертацията.   
 

Фигура № 5:  Авторов  модел представящ контролираната  

обратна връзка с експертите при Метод Делфи 
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Фигура № 6: Авторов модел представящ  неконтролирана комуникация 

между експертите при методите „лице-в-лице” (face-to-face), 

с  участие на изследователска група (фасилитатори) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Делфи като метод на Футурологията и на Форсайт изследванията 
 

     През последните десетилетия съвременните учени подчертават значението на 

алтернативни и множествено видове фючърси, отколкото на една монолитна теория, 

наречена Футурология. Така в полето на прогнозирането Футурологията започва да се 

възприема като комплекс от Фючърсни изследвания (наричани едновременно с това и 

Футурология).  

     Фючърсните проучвания (на разговорен език – Фючърси имат за цел да се разбере 

какви са вероятните, правдоподобни бъдещи промени в обществото или различните 

организации.     

    Плурализмът на понятията Фючърсни проучвания и Фючърси показват богато 

разнообразие от алтернативни фючърси, включително подмножество от предпочитани 

фючърси (нормативни фючърси), които могат да бъдат изучавани. 

     Форсайт (от англ. ез. «foresight» – «предвиждане», «поглед в бъдещето») може би е 

най-старият термин за областта на прогнозирането. Той се разглежда като най-
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ефективният инструмент при формирането на приоритетите в областта на науката и 

технологиите, икономиката, правителството и обществото.   

     Съществуват както национални, така и международни фючърсни програми, измежду 

които най-популярните са Международната фючърсна програма (International Futures 

Programme) Iи Международната фючърсна мрежа  (International Futures Network), 

подробно описани от Г. Мей в книгата „Бъдещето е наше: предвиждане, менажиране и 

създване на бъдещето.‖     

     Посочените в Първа глава на дисертацията характеристики на Футурологичните / 

Форсайт – методи, дават възможност да бъде изградена и представа за тяхната 

констелация, спрямо Метод Делфи, която според автора на дисертацията може да 

бъде съставена от три нива на близост: 

     Първа констелация: Методи в най-голяма близост до Делфи. Те имат фундаментално 

значние към изграждането на неговата методология, могат да бъдат съчетавани или са 

резултат от него. Това са: Протоколи за изпреварващо мислене, Обратен огледален 

анализ, Обществени (граждански) панели, Ключови технологии, Технологично 

прогнозиране, Технологична пътна карта, Анализ на тенденциите. 

     Втора констелация: Методи в по-малка близост до Делфи. Тези методи могат 

успешно да подпомогнат предварителния етап при подготовката на Делфи. Те са: 

Сканиране на околната среда, История на бъдещето, Биографии на бъдещето, Разработки 

на бъдещето, Игри, Сценариен метод. 

     Трета констелация: Методи в най-малка близост до Делфи. Тези методи могат да се 

използват за анализ и верифициране на резултатите  от Делфи процеса. Те са: Неспазване 

на режима от последствията, Колело (кормило) на бъдещето, Екстраполация, 

Мониторинг, Инженерни системи, Експертни панели,  Анализ на кръстосаното 

въздействие, Симулация и моделиране, SWOT-анализ.     

     Посочените констелации са отразени във Фигура № 7 на дисертацията.     
 

Фигура № 7:  Констелация на Форсайт-методите спрямо Делфи 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     А във Фигура № 8 на дисертацията е показано съотношение при използването на 

Форсайт - методите, според техния изследовател Р. Попър. 

 

     Фигура №8:  Видове методи, използвани във Форсайт изследванията 
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Адаптирана фигура по Р. Попър, 2008 

      

     От средата на 1990 г. в Австралия, в Център за изследване на бъдещето, (Center for the 

Study of the Future) ръководен от Р. Слотър се създава база данни от Форсайт 

изследвания, проведени в световен мащаб.   Според обобщени данни на този Център,  

Метод Делфи във Форсайт се използва: 1.в комбинация от други методи, съставящи 

инструментариума на проучването; 2.като  единствен инструментариум на проучването. 

      Подобно изследване, свързано с приложението на Метод Делфи, в рамките на 

Форсайт, правят Р. Попър и Юропиън форсайт мониторинг нетуърк (European Foresight 

Monitoring Network – EFMN; Европейска мрежа за наблюдение над Форсайта). За да 

бъдат правилно разбрани по-долу представените таблици и графики са посочени нива за 

разчитане, които въвежда EFMN в своето проучване: Ниво 1, Ниво 2, Ниво 3  подробно 

описани в дисертацията. 
 

  Таблица № 4:  Форсайт по световни региони 
 

 Нива 0 и 1 Нива 2 и 3 

Международни 145 67 

Европа 757 713 

Латинска Америка 13 120 

Северна Америка 92 109 

Азия 55 89 

Океания 36 15 
 

Адаптирана таблица на български език по EFMN, 2009 
 

     В Таблици№№ 9,5 и 6 на дисертацията са показани честотата на използване на Делфи 

във Форсайт и Форсайт методите. 
  

Фигура № 9: Форсайт съчетан с Делфи по световни региони 
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Адаптирана фигура по EFMN, 2009  

 

       Таблица № 5: Форсайт съчетан с Делфи в Европа 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адаптирана таблица на български език по EFMN, 2009 

Таблица № 6: Честота на изпозване на Форсайт методите 

 Брой проведени Форсайт 

Белгия 17 

Дания 25 

Финландия 50 

Франция 119 

Германия 57 

Италия 17 

Холандия 181 

Норвегия 21 

Испания 44 

Великобритания 144 

Метод Брой % 

Литературен преглед 477 54 

Експертни панели 440 50 

Сценарии 372 42 

Екстраполация 223 25 

Разработки на бъдещето 216 24 

Мозъчна атака 169 19 

Други методи 157 18 

Интервюта 154 17 

ДЕЛФИ 137 15 

Въпросници 133 15 

Ключови технологии 133 15 

Сканиране на околната среда 124 14 

Есета 109 12 

SWOT- анализ 101 11 

Технологични пътни карти 72 8 

Моделиране и симулация 67 8 

Обратно сцениране 47 5 

Анализ на обратното въздействие 36 4 

Морфологичен анализ 21 2 

Обществени(граждански) панели 19 2 

Дърво на съответствията 17 2 

Мултикритериален анализ 11 1 
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Адаптирана таблица на български език по EFMN, 2009 
 

     Интерпретирайки резултатите на EFMN, Р. Попър представя таблица, включвайки 

изброените методи в 3 зони: 1. Широко използвани, 2. Най-често използвани, 3. С малка 

честота на използване (Таблица № 7 на дисертацията). 
 

Таблица № 7: Степен на използване на Форсайт методите 

Метод Брой Степен на използване 

Литературен преглед 477 

Широко използвани Експертни панели 440 

Сценарии 372 

Екстраполация 223 

Най-често използвани 

Разработки на бъдещето 216 

Мозъчна атака 169 

Други методи 157 

Интервюта 154 

ДЕЛФИ 137 

Въпросници 133 

Ключоеи технологии 133 

Сканиране на околната среда 124 

Есета 109 

SWOT- анализ 101 

Технологични пътни карти 72 С малка честота на 

Игри 6 1 
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Моделиране и симулация 67 използване 

Обратно сцениране 47 

Анализ на обратното въздействие 36 

Морфологичен анализ 21 

Обществени (граждански) панели 19 

Дърво на съответствията 17 

Мултикритериален анализ 11 

Игри 6 
 

Адаптирана и интерпретирана таблица на български език по Рафаел Попър, 2008 

 

     Очевидно от таблицата е, че Метод Делфи  попада в зоната на най-често използваните 

методи. 

     Могат да се посочат и някои успешни примери за български опит във Форсайт 

прогнозирането: Проект „ForeTech – Форсайт инициатива за прогнозиране на 

технологичното развитие на иновациите в България и Румъния” – пилотна форсайт 

инициатива за България, октомври 2003 – юли 2004 г.; Проект FISTERA – форсайт за 

технологиите на информационното общество в Европейското изследователско 

пространство, фондация „Приложни изследвания и комуникации‖;  Проект ForSociety, 

септември 2004 г., изпълнява се с подкрепата на ГД Научни изследвания на ЕК, 

Министерство на образованието и науката.  

     Но при описание на посочените Форсайт проекти липсва информация за това дали и 

доколко Метод Делфи е намерил място в тях.  
 

ТРЕТА  ГЛАВА 

Ефективност на Метод Делфи при дългосрочно прогнозиране в 

глобален мащаб 
 

     Успешното прилагане на над полувековния метод дава основание да се прилага той и в 

България, където е познат повече като теоретичен модел. Обнадеждаващите резултати, 

посочени в съдържанието на дисертацията, дават основание да се смята, че Метод 

Делфи има своята перспектива за прилагане в една от обществените сфери на 

България – социалната. 
 

1. Успешни практики на Метод Делфи 
 

     Още в началото на обосноваването на Метод Делфи, през 1968 г. Н. Долки  съобщава, 

че редица   промишлени предприятия започват да го прилагат Делфи, например 

(цитиранията на английски ез. са по автора) Thompson Ramo Wooldridge, IBM, Sandia 

Corp., National Industrial Conference Board, Xerox, как През 1970 г. Р. Амънт се опитва да 

установи областите, в които успешно е използван  Метод Делфи. Към същата година те 

са: икономика, възможност за обезсоляване на морската вода, перорални контрацептиви, 

поява на ултра-леки материали, автоматизирани езикови преводи, присаждане на органи, 

по-надеждни прогнози за времето, изкуствени органи и др. От тогава до сега са които 

методът се утвърждава като надеждна футурологична (фючърсна) процедура, прилагана 

на различно географско местоположение на земната карта и в различни области на 

общественото развитие. 

     1.1. Области на реализация.  След създаването му Метод Делфи започва широко да 

се прилага в различни области на технологичното развитие, науката, общественото 

развитие и генериране на прогнози в различни области, показани в Таблица № 8 на 
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дисертацията. В нея е посочено, че водещи научни разработки свързани с генериране на 

дългосрочни прогнозичрез Метод Делфи са реализирани в областите: дългосрочно 

прогнозиране; технологии и иновации; наука и образование; икономика, инсуктрия, 

търговия; финанси и бизнес; медицива и здравеопазване; социална сфера; военно дело и 

гражданска защита; комуникации и информационни технологии; спорт, туризъм и 

рекреация; социално управление, политика и демокрация. 

     Анализът на представената информация за приложение на Метод Делфи в тази 

таблица насочва към извода, че чрез него се решават научни и практически проблеми, 

възникнали в хода на функциониране на обществото на различен етап на неговото 

развитие.  По този начин Метод Делфи подпомага прогреса на човешкото общество.  Т. 

Гордън да пише, че Метод Делфи продължава да се използва широко. През септември 

2008 г., е направен преглед на база данни, която включва статии от 15 000 рецензирани 

професионални списания, издадени книги и и 105 публикации, в които се идентифицира 

думата "проучване Делфи". Установено е, че към същия момент, най-много се употребява 

методът в здравните науки.     

     1.2. Реализация на Метод Делфи в глобален мащаб.  В Таблица № 8 на 

дисертацията е посочено приложението на Метод Делфи в специфични обществени 

сфери на различни страни по света. Някои примери от нея са: 

 САЩ - за бъдещето на медицинските грижи; при прогнозите за продажби; във висшето 

образование;  оценка на нуждите на здравната общност; превенция на самоубийството 

сред американски военни;  проекти в областта на висшето образование в САЩ и 

др. 

 Япония - Форсайт проучвания в Япония след 1960 г.; технологични прогнози; 

национален Делфи на всеки 5 години след 1970 г.; дефиниране експертните умения на 

японските клинични медицински сестри и др. 

 Канада - проучване и оценка на бъдещите тенденции при визуалните и компютърни 

комуникационни полета; в областта на търговското и икономическо планиране; 

изследвания във висшето образование;   технологични иновации и др. 

 Великобритания - в страната  от 1995 г. е въведено на национално ниво прогнозирането 

чрез Метод Делфи; в областта на научните изследвания по отношение на децата; 

определяне на клинични характеристики на услугите, предоставяни в Общността за 

психично-здравни услуги  и др. 

 Германия - научно и технологично прогнозиране; нови технологии;   корпоративен 

Форсайт и др. 

 Франция - перспективите за развитие на 15 основни научно-технически направления; 

създаване на списък с неподходящи медикаменти при по-възрастни хора; проучването 

на раковите заболявания и др. 

 Испания - тестване значението на ученето през целия живот; амбулаторната  хирургия в 

Испания; как моделите на управление влияят върху качествените резултати на 

компаниите; продукти свързани с нови здравни и др. 

 Италия - анализ на опустошителния огън: проучване на четири случая в южната част 

на Италия; оценка на информационна система за трансплантация на черен дроб при 

възрастни и др. 

 Израел – в страната се работи с модификация на Метод Делфи – Имен Делфи (ID), 

разработен от проф. Д. Пасиг и неговите последователи; идентифициране на промените  

в израелското общество; бъдещата мисия на виртуална реалност (VR) в училищата и др. 
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 Бразилия - утвърждаване на критерии за вътреболнично използване на амикацин; 

постигане консенсус за курса на обучение по периодонтикс и др.; 

 Австралия - селекция на ИС проекти; идентифициране принципите на правните 

въпроси, които стоят пред компютърното право в страната;   агролесовъдни дейности; 

рискове и опасности от нараняванията при малки деца и предотвратяването им и др. 

 Южна Африка - прогнозиране бъдещето  на туристическия потенциал; изследване на 

висшето здравно образование; развитие квалификацията на лекари специализанти 

(лекари по семейна медицина); определяне клиничните компетенции на рентгеновите 

специалисти и др.; 

 Китай - изработване на критерии за оценка на китайските Интернет-търсачки; 

идентифициране на въпроси, свързани с хронична болка в кръста; подобряване 

хигиенното състояние на хотелите, класифицирането им и др.;  

 Русия - прогнозиране на технологичното развитие; наносистеми и нанотехнологии;  

нанотехнологиите по сектори и продуктови групи; изграждането на технологични 

пътни карти, показващи целите на отделните групи продукти и др.; 

 Мултинационална реализация - идентифициране на рисковете при развитието на 

софтуера; стандартизиране разбирането и лечението на болки в гърба; развитие и 

планиране политиките за устойчиво развитие на морския туризъм; анализ на бъдещото 

развитие на аквакултурите; формирането на нормативни сценарии; възникващи 

психосоциални рискове и др. 

     Систематизираният фактически материал доказва ефективността на Метод Делфи с 

оглед субектите, които в някакъв момент от своето развитие са се опирали на него: 

научни и образователни институции работещи с огромен брой възпитаници от различни 

страни и гигантски национални и мултинационални компании.   
 

2. Световен опит за приложимост на Метод Делфи в социалната сфера 
  

     Специалното фокусиране върху приложимостта на Делфи в социалната сфера се 

определя от факта, че авторът на дисертацията насочва своите теоретико-практически 

изследвания в тази област.   

     Социалната сфера на обществото се регулира от социалната политика - една от 

най-значимите публични политики, неотменима част от неговото устойчиво развитие. 

Ето защо фючърсните проучвания и прогнозирането за идентифициране тенденциите 

за развитие в социалната сфера стоят на дневен ред както пред националните 

правителства, така и в глобален мащаб.   

     В светлината на изложеното, Делфи може да бъде подходящ прогностичен метод, 

който може: да потвърди, модифицира или разработи организационната мисия на 

социалните дейности; да определи организационните ценности на сферата на социалните 

дейности; да създаде или ревизира дългосрочната визия на социалната сфера и нейните 

стратегически документи. 

     Но Социалната политика може да бъде разгледана и от гледна точка на кризата в 

публичните политики, така както прави българският социолог Д. Минев, който смята, че 

публичните политики, каквато е и социалната политика, обикновено са насочени към 

реални или по-чувствителни проблеми, като потребностите на дадена общност от 

медицински грижи; какви са потребностите на бедните от жилища или в областта на 

храненето, социални услуги трябва да бъдат предоставени на бездомните хора и т.н. В 

контекста на дисертационната разработка може да се подчертае, че Метод Делфи се явява 

достатъчно пробирана, надеждна техника, чрез която може да се идентифицират 
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проблемите на публичната политика насочена към социалната сфера на обществото – 

социалната политика. Чрез него се дава възможност, чрез участието в експертни Делфи 

панели активно да участват и играят роля при взимането на решения и онези, към които е 

насочена социалната политика – потребителите на социални услуги в социалната сфера.   

     Извън теоретичните постановки  свързани с Метод Делфи, световният опит дава много 

примери за неговото практическо приложение в социалната сфера, измежду които са 

следните: Дж. Ландета – в Испания разглежда и анализира валидността на Метод Делфи 

в социалните науки; К. Щраус, Дж. Зейглър и Л. Хърмън – от САЩ изразяват 

положителна оценка за използването на Делфи в социалните изследвания;  Д. Бърнет, Н. 

Мороу-Хауъл, Л.-М. Чен - провеждат в САЩ геронтологични социални изследвания  

основани на национално проучване чрез Метод Делфи; В. Климбие - прилага в рамките 

на Великобритания Метод Делфи по в рамките на мултидисциплинарно изследване за 

закрила на детето; С. Десландес, К. Фигуейра, Т. Мендес, Т. Де Оливейра и Д. Де Суза - 

провеждат в Бразилия Метод Делфи относно изготвяне оценка на показателите за 

стратегии, свързани със справяне с насилието срещу деца и младежи; К. Маккуей-

Джоунс, С. Карли, Дж. Робинсън - реализират в Англия проучване за планиране на 

действия при сериозни инциденти с деца чрез прилагане на Метод Делфи; Н. Петерсън, 

Р. Хатфийлд и Дж. Шърмър съобщават за проведен Делфи от Университета на 

Уисконсин – САЩ, за идентифициране необходимостта от курсове за обучение свързани 

с превантивни методи при наранявания и други опасности  сред малките деца от 1 до 5 г.; 

М. Морал, Ф. Собани и Р. Рейнис от Американския Международен университет – 

Бангладеш използват Метод Делфи за формулиране на мерки, свързани с намаляване на 

бедността. Други изследвания в социалната сфера чрез Метод Делфи правят У. Холмс, Ф. 

Стоукс, Р. Васкез-Рамос, Б. Уиткин и др. 

      Посочените примери показват, че Метод Делфи успешно се използва от различни 

изследователи в широката палитра от направления на социалната сфера. Логично 

възниква въпросът до каква степен той е прилаган или може да се приложи в България.  
 

                      3. Метод Делфи в България 
 

     3.1. Теоретични приноси. Периодът от 70-те до 90-те години на миналия век е смятан 

за период свързан с „бум‖ на прогнозирането в световен мащаб. Той не подминава 

България, включително и бившите социалистически страни. Но верни на марксистко-

ленинската доктрина учени отразяват своето виждане за прогнозирането от гледна точка 

на тази парадигма в науката по това време. В нейна светлина, едни от най-популярните 

научни разработки в тогавашния СССР са тези на Е. Янч, С. Ямполски и др.,  Д. 

Гвишиани, И. В. Бестужев – Лада,  Г. Еделинг,  А. Бауер, Г. Добров, С. Емелянов и В. 

Езеров. В същото време идеите за дългосрочното прогнозиране в България се 

обосновават от Д. Павлов, В. Добриянов, С. Качаунов,Н. Стефанов и Н. Яхиел, П. Ганчев,  

К. Миркович и др. 

     В България, след 1989 г. научни разработки свързани с прогнозирането и планирането, 

включващи и разглеждането на Метод Делфи се появяват най-вече след началото на 

Милениума и са свързани с имената на А. Дамянов и П. Горанова, В. Манов, Д. 

Панайотов и др., Н. Митев и М. Чиприянов, В. Найденов, Г. Георгиев, С. Дилков, И. 

Кусев,  Я. Янков,  В. Георгиева и др.  Посочените примери показват интереса на научната 

общност в България към теоретичното представяне на Метод Делфи, но в разработките 

липсва информация дали е осъществен той в някаква област от функционирането на 

българската обществена система.   
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     3.2. Практическа реализация. По-надолу се описват само онези Делфи, за което са 

открити достоверни и сигурни данни, а това са: 

     3.2.1. Метод Делфи в рамките на Планова работа на Институт по социология на 

БАН „Методи за измерване на трудовата активност” реализирана през 1985 г. От екип 

в състав: Максим Молхов, Бистра Аначкова, Саша Тодорова, Атанас Гайдов; 

     3.2.2. Метод Делфи в рамките на Научно-изследователски проект № НИД 21.03 – 

0 / 2005 на тема „Трансформация и адаптация на българския бизнес в процеса на 

интеграция на българското общество към ЕС”, реализиран в УНСС от екип под 

научното ръководство на доц. д-р Теменуга Ракаджийска; 

     3.2.3. Метод Делфи реализиран от екип на Катедра „Социални дейности” на 

Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” през 2011 г., в рамките 

на Проект „Футурологично  прогнозиране за развитието на социалните услуги в 

България”, ръководител на екипа доц.д-р Соня Илиева. 

    Този проект се представя подробно в дисертацията поради причини, водещи измежду 

които са: 1.в него са пробирани всички елементи на метода, с оглед детайлното му 

изучаване и прилагане в реалната практика; 2.реализира се заложена идеята Метод Делфи 

да бъде усвоен и припознат за практиката на социалната сфера; 3.възможността опита от 

учебно реализирания Метод Делфи да бъде пренесен и в други обществени сфери на 

България и др.   

     Основната цел, която си поставят изследователите е: След подробно теоретично 

запознаване със същността на Метод Делфи и неговите практически приложения в 

глобален мащаба, той да се пробира в учебни условия, за да бъде внедрен в практиката за 

дългосрочно прогнозиране на социалната сфера. 

     От целта произтичат и задачи, подробно отразени в дисертационната разработка. 
 

4.Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез Метод Делфи: 

Рискови групи, които ще преобладават в българското общество след 15 г. 
 

     4.1. Обосновка на изследването 

     Първа обосновка: Относно реализирането на Метод Делфи като изследователски, 

футурологичен метод в социалната сфера 

     Социалната сфера на България е една от най-отговорните и динамично развиващи се 

сфери на обществото. Целта на социалните институции е да увеличи броя на 

предлаганите социални услуги и удовлетворението на клиентите от със създаване на по-

нови, обвързани с бъдещето типове социални услуги. Основната причина, в този случай 

да се използва Метод Делфи е, че чрез него ще се акумулират различни перспективи, 

които могат да послужат като база за дългосрочно прогнозиране в социалната сфера. 

     Втора обосновка: Относно нормативната база, свързана с прогнозния проблем, която 

дава статистическа и политическа информация за неговото развитие 

     Прегледът на национални стратегически документи ясно формира актуалната 

представа за рисковите групи в българското общество. Базовата информация, която е 

свързана с прогнозата за бъдещите рискови социални групи в българското общество се 

съдържа в посочените  документи  в Таблица № 11 на дисертационната разработка. 

Редуцираната статистика на визираните стратегически документи насочва към 

очертаващи се рискови групи в българското общество: възрастните хора, безработните, 

трайно безработните, непълните семейства, децата в риск, раждащите малолетни 

момичета (деца раждат деца), самотните майки, големи части от ромските етнически 

общности – от тях главно децата и ромските жени. 
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      4.2. Практически стъпки, цел и задачи на изследването. Целта на това изследване 

е да се проучи потенциалът на Метод Делфи в социалната сфера, чрез прогнозиране на 

рисковите социални групи, преобладаващи в българското общество след 15 г. 

Формулирането на понятието рискови групи в темата на Делфи проучването е свързано с 

професионалната му употреба от служителите в социалната сфера на България. То е част 

от тяхната ежедневна практика и от техните компетенции.  

      4.3. Етапи за реализиране на Метод Делфи. Те са са подробно описани в 

Приложение № 2 на дисертацията. Представени синтезирано те са:  Етап № 1 - Съставяне 

на изследователския екип; Етап № 2 - Съставяне на експертна група; Етап № 3 - 

Приемане на план за практическо прилагане на Метод Делфи;  Етап № 4 - Проектиране 

на въпросите; Етап № 5 - Базов процес на Метод Делфи; Етап № 6 - Доклад на 

Изследователската група. 

     4.4. Изследователска група. Определена е на Съвет на Катедра „Социални 

дейности‖, утвърдена заедно с комплекта документи по проект „Футурологично 

прогнозиране на социалните услуги в България‖ от Факултетен съвет на Педагогически 

Факултет и от Академичен съвет на Шуменски Университет „Епископ Константин 

Преславски‖ – Договор № РД-07-307/15.03.2011 г. Съставът на Изследователската група 

се състои от 2 хабилитирани преподаватели и 1 студент. Към нея са привлечени: 1 

преподавател за статистическа обработка на резултатите от Метод Делфи и 1 

преподавател за статистическа обработка на данни от допълнително изследване, по 

системата SPSS. Определени са  задачите, които изпълнява изследователската група, 

посочени подробно в дисертационната разработка. 

     При реализирането на Метод Делфи екипът следва десетте стъпки описани от Дж. 

Фаулъс, посочени във Втора глава. Но най-важната задача на изследователската група 

е да не допусне отклонения от трите основни характеристики на Метод Делфи, 

отличаващ го от всички останали експертни методи, които Н. Долки описва: 

1.анонимност; 2.контролирана обратна връзка; 3.статистически групов отговор. 

     4.5. Експертна група. Членовете на Изследователската група постигат съгласие броят 

на експертите да бъде в границите от 5 до 10. Изпратена е писмена покана по електронен 

път към експерти, с които имат професионални контакти. За да не бъде ограничен 

изборът се реализират и Интернет търсения, като се идентифицира информация и за 

други потенциални участници. Поканените, с които Изследователската група има личен 

контакт отпадат в по-малък процент, отколкото тези поканени чрез Интернет. Това 

отговаря и на изложеното в научната литература от К. Франклин и   Дж. Харт, В. Мичъл, 

С. Кени и др. 

     Размерът на панела в първоначалния вариант се състои от 8 участника, съгласили се да 

участват от поканените общо 45. В последният момент изтеглят заявеното си участие  

трима. Така окончателния брой на панела Делфи се оформя с 5 експерта, посочени в 

Таблица № 14 на дисертацията. Панелът се състои от 5 членове, както следва: Директор 

на Дом за деца, лишени от родителска грижа – 1; Директор на дом за стари хора – 1; 

Директор на Дирекция Социално подпомагане - 1; Началник на Отдел за закрила на 

детето – 1; Директор на дом за временно настаняване – 1.   

     4.6. Изследователски методи. В повече от емпиричните изследванията се ползва 

комбинация от два или повече метода, поради което Изследователският екип включва два 

метода: Делфи и Ликерт-скала. 

     4.6.1. Метод Делфи. Изследователската група се опира на неговите основни свойства, 

измежду които: позволява на група от експерти да се справят със сложен проблем; 
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участниците могат да останат анонимни, като по този начин се намалява социалното 

напрежение между тях, вследствие влиянието на личностно господство на авторитетите; 

позволява открито споделяне на информация и разсъждения между участниците, чрез 

итерации; всеки от експертите може да предостави широка аналитична гледна точка по 

поставените въпроси и др. 

     4.6.2. Ликерт-скала. По същество всяка Ликерт-скала се състои от няколко серии 

твърдения с ограничено количество възможни отговори, които показват степента на 

съгласие с твърденията. Отразяването на експертното мнение чрез отговори на Ликерт – 

въпроси дава възможност да се прецизира работата на Изследователската група от гледна 

точка на безпристрастност и липса на субективизъм при подготовката на въпросите за 

всяка следваща итерация.  Отговорите на експертите са степенувани в две зони: 1.зона на 

одобрение – отговори, вариращи от „колебая се‖ до „напълно съгласен‖ и 2.зона на 

неодобрение – отговори, вариращи от „колебая се‖ до „напълно несъгласен‖. Взема се 

решение към всяка следваща итерация да продължат само отговорите от зоната на 

одобрение, без те да са подложени на допълнителна субективна преценка и обработка от 

членовете на Изследователската група. 

     4.7. Математико-статистически модел на Делфи изследването. Статистическата 

обработка на резултатите се реализира съобразно методическата разработка на Е. 

Божанов и И. Вучков и събразно която се показва конкордацията (консенсуса) на 

експертните отговори,  като краен резултат на изследването. Изграден е модел  за 

подобряване на нивото на съгласуваност между експертите представен във Фигура № 10  

на дисертационната разработка: 
 

Фигура № 10 :  Математико-статистичеки моделза подобряване на нивото на съгласуваност 
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     Данните от ранжирането (ранговете ха) на всички обекти могат да се представят във 

вид на матрица на ранговете, показано в Табл. № 16 на дисертацията. 
 

Таблица № 16: Входяща матрица на ранговете 
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     Обработката на регистрираната информация по време на Делфи проучването стана по 

аналогичен път, като данните са обработени с електронен Кендъл – калкулатор.  

Статистическият термин конкордация означава постигането на консенсус на оценките 

дадени от Делфи панелистите. 

      4.8. Комуникация между изследователската група и експертната група. Делфи 

въпросниците обикновено се изпращат по пощата, въпреки че интернет-базираните 

въпросници се използва все повече в практиката. За работа с Делфи в интернет-среда 

подробно се аргументират  Е. Колучи, С. Кели, Х. Минас, А. Джърм и др. Налице е обаче 

и проучване на А. Уокър и Дж. Селф, което показва значително по-ниски нива на отговор 

при използването на интернет-базирани въпросници, отколкото при „пощенски‖ 

въпросници.  

     Определено е времето за събиране на отговорите – едно денонощие - 24 ч., съобразено 

с мнението на Т. Гордън, който смята, че бързият начин на събирането на данни 

подобрява ентусиазмът и намалява броя на отпадащите от експертната група. Взето е 

решение за постоянен личен контакт с експертите, в духа на препоръките които дават С. 

Кени, Ф. Хенсън и Х. Маккена, въпреки, че  Б. Прайс дава обратна препоръка: той смята, 

че постоянните напомняния могат да доведат до падане рязко нивото на участие.   

      4.9. Изготвяне на първия въпросник и следващите, „дъщерни” въпросници. 

     Предварителен етап на съгласуване темите за първия въпросник. 

     За да разработи първия въпросник за Първи кръг на Делфи изследователската група 

изпраща на експертите списък с 8 примерни направления от работата в социалната сфера. 

След неколкократни консултации с експертите, те се консолидират да работят по 

Направление №7  като предлагат темата да бъде преформулирана по-кратко във вид: 

„Рискови социални групи на българското общество след 15 г.” Така след постигане на 

съгласие между експерти и изследователска група се започва формулирането на 

въпросника за Първи кръг на Делфи, на основание на който по-късно се разработват 

„дъщерните‖ въпросници за следващите кръгове. 

     Изследователската група работи с Ликерт-въпросници, като Първият въпросник 

съдържа начални 10 Ликерт-въпроса, свързани с предмета на изследването, а останалите 

въпросници са в резултат на акумулирани отговори, вследствие на итерациите. 

     Чрез допълнителен въпросник са изследвани реакциите на експертите към участието 

им в учебно пробирания Метод Делфи.    

      4.10. Кръгово протичане на Метод Делфи – 3 кръга. В рамките на научно-

изследователския процес Метод Делфи е предвиден за реализация в три кръга. Но екипът 

има готовност, в случай на необходимост да продължи броя на кръговете, до постигане 

на консенсус между експертите.   

     Първи кръг 

Експерти j 
                                   Обекти i 
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     Провеждането на Метод Делфи в рамките на научно-изследователския проект е 

предвидено да продължи в рамките на 3 кръга.  Това кореспондира с мнението на 

изследователя Б. Лудвиг, че три повторения обикновено са достатъчни,  за да се достигне 

до консенсусно решение.  

     Първият Ликерт-въпросник съдържа десет въпроси – твърдения: 

     Въпрос-твърдение №1: Преобладаващата рискова група в българското общество след 

15 г. ще бъдат продължително безработните. 

     Въпрос-твърдение №2: Преобладаващата рискова група в българското общество  след 

15 г. ще бъдат лица с асоциално поведение и криминални прояви. 

     Въпрос-твърдение №3: Преобладаващата рискова група в българското общество  след 

15 г.  ще бъдат хората с увреждания и хронично болните лица. 

     Въпрос-твърдение №4: Преобладаващата рискова група в българското общество след 

15 г.  ще бъдат възрастните хора / пенсионерите. 

     Въпрос-твърдение №5: Преобладаващата рискова група в българското общество  след 

15 г. ще бъдат обособени малцинствени групи. 

     Въпрос-твърдение №6: Преобладаващата рискова група в българското общество  след 

15 г.  ще бъдат многодетните семейства. 

     Въпрос-твърдение №7: Преобладаващата рискова група в българското общество  след 

15 г. ще бъдат непълните семейства. 

     Въпрос-твърдение №8: Преобладаващата рискова група в българското общество след 

15   г. ще бъдат хронично бедните. 

     Въпрос-твърдение №9: Преобладаващата рискова група в българското общество  след 

15 г. ще бъдат безработни младежи. 

     Въпрос-твърдение №10: Преобладаващата рискова група в българското общество след 

15 г. ще бъдат децата в риск. 

     Втори  кръг 

     След анализ на резултатите от първата итерация става ясно, че най-голямо сближаване 

на експертното мнение има по следните бъдещи рискови групи на българското общество: 

1.продължително безработни; 2.лица с асоциално поведение и криминални прояви; 3.хора 

с увреждания и хронично болни лица; 4.възрастни хора/пенсионери; 5.обособени 

малцинствени групи; 8.хронично бедни. Базирайки се на тези отговори 

Изследователската група редуцира първия въпросник (за Първи кръг) от 10 въпроса, на 6 

въпроса за Втория кръг. Те са свързани с посочените рискови групи, за които има най-

висока степен на сближаване на становищата – т.е. те се намират в „зоната на 

одобрение‖, за която Изследователската група предварително е взела решение, че ще 

продължат към следваща итерация. Поради това, че се намират в „зоната на 

неодобрение‖ отпадат по-нататък за итериране Въпроси № 6, 7, 9, 10. Изследователската 

група изпраща на експертите тези отговори, около които те трябва да постигнат 

консенсус. 

     Трети  кръг 

     След анализ на резултатите от втората итерация е регистрирано най-голямо 

сближаване на експертното мнение по следните бъдещи рискови групи на българското 

общество: 1.продължително безработните; 2.лица с асоциално поведение и криминални 

прояви; 3.хора с увреждания и хронично болни; 4.възрастни хора/пенсионери; 

5.обособени малцинствени групи. На основание регистрираните отговори 

Изследователската група редуцира втория въпросник отново основавайки се на 

решението си за „зона на одобрение‖ и „зона на неодобрение‖ (за Втори кръг) от 6 
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въпроса, на 5 въпроса за Третия кръг. На практика за следващия кръг отпада само един 

въпрос - № 8. Продължават въпроси от № 1 до № 5, които са свързани с посочените 

рискови групи, за които има най-висока степен на сближаване на становищата. 

Експертите са предупредени, че при третата итерация трябва да се насочат категорично 

към определяне на три рискови групи, което насочва към постигане на консенсус. Освен 

това експертите са помолени в края на този кръг да аргументират накратко отговорите си.  

     Така представените резултати показват, че в трети кръг на Делфи е неочаквано 

постигнат 100% консенсус, при планиран 75%, относно бъдещите рискови групи на 

българското общество след 15 години. В зоната на стопроцентовото одобрение, 

изразено в отговора на въпроса-твърдение чрез „Напълно съгласен” експертите 

посочват бъдещите рискови групи. Това са: лица с асоциално поведение и криминални 

прояви; възрастните хора/ пенсионерите; обособени малцинствени групи. 

     Резултатите от статистическия анализ на резултатите от Метод Делфи  показват: 
 

ПЪРВИ КРЪГ  ВТОРИ КРЪГ ТРЕТИ КРЪГ 

Kendall W = 0.5169 

ChiSq = 23.2591 
df = 9 

p = 0.0056 

Извод: Коефициентът на 
конкордация може да се 

счита за незначим! 

За следващия кръг се вземат 
предвид фактори с най-

малката сума на 

преобразуваните рангове. 

Kendall W = 0.6915 

p < 0.01 
Извод: Коефициентът на 

конкордация може да се 

счита за значим! 
 

Kendall W = 0.974 

p < 0.01 
э 

Извод: Коефициентът на 

конкордация може да се 
счита за пълен, относно три 

от проучваните рискови 

групи, за които е постигнат 
пълен консенсус между 

експертите 

 

     Експерименталното провеждане на Метод Делфи дава възможност да бъдат 

експлицирани следните изводи: рисковите групи в българското общество след 15 г. Ще 

бъдат: обособени малцинствени групи, възрастни хора, лица с асоциално поведение и 

криминални прояви. 
     Социологическия отговор на този резултат е даден в  параграф № 6 от Първа глава на 

дисертацията. 

     Помолени да аргументират отговорите си, експертите посочват именно тези групи, 

като мнението им е отразено подробно в Трета глава на дисертацията и нейното 

Заключение. 

     4.11. Активност на експертите. Ниската степен на активност у експертите е проблем 

за Делфи изследванията. Изборът на експерти, които се интересуват от обща тема, 

интересуваща всички, поддържа ентусиазмът и ангажираността им.  Изпълняването на 

това условие, заедно с коректното проследяване на отговорите и формулирането на 

адекватни въпросници за втория и третия кръг са в основата на факта, че в проведения 

Делфи се регистрира най-висока честота на отговори – по 100% за първи, втори и трети 

кръг.  

     Този резултат е изключително позитивен, още повече, че при прегледа на научната 

литература за Метод Делфи не са забелязани такива високи стойности. Експертите 

отговарят в рамките на посоченото време – 24 часа, като само двама от участниците 

връщат отговорите си след напомняния, което е показано в Таблица № 14 на 

дисертацията. 
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     4.12. Одит на процеса. Работа на Групата за мониторинг. Изследователската група 

възприема „Одит на процеса‖ по различен начин от класическия Делфи. Различието се 

състои в това, че вместо самата Изследователска група да се само-одитира, тази 

задача е възложена на Група за мониторинг, съставена от: 1 преподавател с 

образователна и научна степен „доктор‖ и 2-ма студенти от специалност „Социални 

дейности‖, които са и членове на Студентски научен център по футурология. Те са 

представени в Приложение № 4 на дисертацията.  

     С Групата за мониторинг е проведен тридневен семинар, свързан с историческото 

развитие на Метод Делфи, палитрата от дългосрочни прогнози, реализирани с него в 

световен мащаб, силните и слабите му страни. Определени са и „ПРАВИЛА ЗА РАБОТА 

НА ГРУПАТА ЗА МОНИТОРИНГ‖, визирани в дисертационната разработка. В края на 

процеса по реализиране на Метод Делфи Групата за мониторинг представя в обобщен 

вид своите наблюдения и становища, отразени подробно в дисертацията. 

      4.13. Доклад на Изследователската група. Изследователската група регистрирани 

следните недостатъци на учебно пробирания Метод Делфи: 1.Някои от експертите 

смятат, че специалността и по-дългия трудов стаж прави отговорите им с относително 

по-висока стойност и по-голямо значение от тези, на другите експерти; 2.Методическата 

принуда от премахване на крайните позиции за да се постигне консенсус е 

неблагоприятна по отношение постигане на истината; 3.Методът отнема повече време от 

другите методи „лице-в-лице‖ (face-to-face).Не всички експерти имат достатъчни умения 

в писмената, електронна  комуникация; 4.Нагласите на експертите са преди всичко 

насочени към дискусии, а не толкова към формулиране на алтернативи; 5.Методът не 

трябва да се разглежда като цялостно решение за прогнозиране и да се използва в 

комбинация с други методи с цел изкристализиране на истината по даден проблем и др. 
 

5. Перспективи за дългосрочно прогнозиране чрез Метод Делфи в 

социалната сфера ва България 
 

     Учебното реализиране на метод Делфи може да се превърне в самоцел, ако не бъде 

поставен в светлината на неговото перспективно прилагане в социалната сфера. 

Необходимо е да се види какви са шансовете за неговото разполагане в далечина, в 

хоризонт по-далечен от настоящето.   

     5.1. Становище на Изследователската група. Анализирайки учебно реализирания 

Метод Делфи членовете на Изследователката група правят извода, че няма 

организационни или методолого-практически проблеми, които да пречат на 

перспективното прилагане на метод Делфи в социалната сфера на България. Но тази 

перспектива те обвързват с преодоляването на някои основни проблемни области в 

реализацията му: перспективата на Метод Делфи е обвързана главно с подходящ избор на 

експерти;   да се използват алтернативни техники на интервюиране в проучването - 

например, среща „лице-в-лице‖ (face-to-face), проведена в самото начало може да бъде 

стимул за дискусия и в полза за изследването; резултатите от Делфи проучванията в 

идеалния вариант трябва да бъдат част от цялостни Форсайт изследвания; въпросниците 

да са формулирани по начин, който се разбира от всички; добре при бъдещи изследвания 

от този тип най-малко двама души трябва да действат като модератори; да се намерят 

административни и финансови механизми за стимулиране участниците в Делфи важно е 

изследването да се стреми към стабилност, а не към абсолютен консенсус и др.   

     5.2. Становища на експертите от Делфи панела. В последния, Трети кръг на учебно 

пробирания Метод Делфи към участниците е отправен и „Въпросник за изразяване  



49 

 

мнение на експертите след приключване на Метод Делфи”, показан детайлно в 

дисертационната разработка, чрез който експертите формулират своето лично становище 

и дават оценка както за качествата на Метод Делфи, така и с преценка за личното си 

участие в него. Анализът на представените становища на експертите дават възможност те 

да бъдат обобщени в  «ОЦЕНКА ЗА ПЕРСПЕКТИВАТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА 

МЕТОД ДЕЛФИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА», чиито основни изводи са подробно 

посочени в Трета глава на дисертацията и нейното Заключение. По-важните от тях са 

свързани с: липсата на опит с метода по идентифициране на проблеми или прогнозиране 

в социалната сфера; липсата на пряката дискусия с останалите експерти;положително 

отношението си към участието в Делфи процедурата; възможност Метод Делфи да бъде 

успешно прилаган в социалната сфера, но след допълнително пробиране в национална 

рамка и предварително обучение на хората, които ще го прилагат; преценка, че Метод 

Делфи би могъл да се прилага във всички сфери на развитие на българското общество и 

др. 

      5.3. Становище на специалисти от социалната сфера. С оглед съпоставяне 

резултатите от учебно пробирания Метод Делфи чрез допълнителни изследователски 

методи се провежда допитване сред специалисти от социалната администрация на 

Република България за това какви социални рискови групи те предвиждат в българското 

общество след 30 години, реализирано по електронен път в периода 01.07.2011 – 

25.07.2011 г. То няма представителен характер и се използва само като опит за 

„сверяване‖ изразеното становище на експертите от панела с тези на останалите 

специалисти в социалната сфера.  Освен това, чрез него се цели и установяване до каква 

степен Метод Делфи е познат в социалната сфера. Отзовават се 276 социални работници 

от от социалната администрация на България.   

       Според отзовалите се, след 15 г. първите три от посочените по-горе социални 

групи рискови за българското общество ще бъдат: 1.лицата с асоциално поведение и 

криминални прояви (20,12%); 2.обособени малцинствени групи (20,67%); 3.възрастните 

хора / пенсионерите (20,00%). След тази класация се нареждат: децата в риск  (8,45%), 

безработните младежи (8,23%), хората с увреждания и хронично болните лица (7,43%), 

хронично бедните (6,55%) и продължително безработните (6,22%). И при отговорът на 

този въпрос становището на социалните работници е, че многодетните семейства (2,33%) 

и непълните семейства (0,00%) не се очертават като една от сериозните рискови групи в 

българското общество след 15 г. , посочени във Фигура № 18 на дисертацията. 
 

Фигура № 18:  Рискови социални   групи, които ще  преобладават 

в българското общество след  15 г. 
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     Отзовалите се социални работници подреждането на първите три бъдещи рискови 

групи, което е показано в Трета глава на дисертацията. Установява се пълно 

съвпадение между отговорите на експертите от панела Делфи и отзовалите се от 

социалната администрация.   

Освен това, според преобладаващото им мнение: в структурата на социалната сфера не е 

реализирана дългосрочна прогноза за бъдещото развитие на рисковите социални групи в 

българското общество;  не познават или не са работили с дългосрочния метод за 

прогнозиране Делфи; биха приели да работят с метод за дългосрочно прогнозиране, като 

Делфи и др.   

Някои от резултатите от реализираното допитване изглеждат представени фигурално 

по начин, показан във Фигури №№ 21, 22 на дисертационната разработка: 
                                     

Фигура № 21:  Дали запитаните познават или са работили 

с дългосрочния метод за прогнозиране Делфи 
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Фигура № 22:  Готовност на респондентите за работят с Метод Делфи 
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Анализът на показаните резултати очертават една добпра перспектива за Метод 

Делфи в социалната сфера на България. 
 

Научните обобщения и изводи от цялостното съдържание на дисертацията са 

отразени подробно в нейното заключение. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

     В заключителната част се посочват о б о б щ е н и я    и   и з в о д и, които 

представени в синтезиран вид насочват към: 

     I. ЗНАЧЕНИЕ НА ДЪЛГОСРОЧНОТО ПРОГНОЗИРАНЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

ОБЩЕСТВОТО. 

     Обобщават се идеите и практиките свързани с дългосрочното прогнозиране, които 

започват от Древността и продължават до Съвременността като започват с интуитивни 

методи, преминават през утопични картини за бъдещето и стигат през ХХ век до 

изграждането на науката футурология, боравеща със строго научни математико-

статистически методи и модели.   

    Подчертава се, че дългосрочното прогнозиране е част от научното  познание. То се 

намира в специфично взаимодействие с други теоретически доктрини, концепции, 

системи, които в един или друг смисъл разглеждат като основен обект на изследване 

бъдещето, като осъществяват това на различни нива – теоретично, интуитивно, 

практическо. Наложително да се реализира в социалната сфера -  част от обществото, 

създаваща социални блага, придобиващи все по-голямо значение за неговото 

функциониране. Те оказват все по-голямо значение за жизнения стандарт, 

благосъстоянието, качеството на живот на хората. 

     II. ЕВОЛЮЦИЯТА НА МЕТОД ДЕЛФИ КАТО ЕФЕКТИВНА 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ТЕХНИКА 
     Подробното и последователно проследяване еволюцията на Метод Делфи от 

институционално до глобално приложим метод показва, че той е изключително гъвкава 

техника, подходяща за изследвания, когато има непълни познания за различни  явления 

в социалния свят. Но проведените Делфи проучвания не са еднакви. Съществуват 

разновидности  на метода вариращи от качествени към количествени или смесен 

тип.   
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     Метод Делфи се прилага в различни ситуации и за широк спектър от сложни 

проблеми, за които често няма други подходящи средства за анализ, защото при него са 

налице предимства пред останалите експертни методи, благодарение на ананонимността 

на участниците, итеративния подход и статистическия групов отговор. Но в същото 

време Делфи може да бъде изключително чувствителен към: нивото на експертни 

познания на експертите; яснота на формулираните въпроси; начина на стойностите  при 

определяне на консенсуса и т.н. 

     Централен субект на всеки Делфи е съставът на експертната група, която е 

„генераторът‖ на самото изследване. Те трябва да бъдат признати експерти в своята 

област;  да издържат високите темпове на работа и съпътстващо изтощение и др. 

     За подобряване резултатността от Метод Делфи е необходимо да се има предвид 

следното: той не трябва да се разглежда като основен инструмент за изследване, а като 

средство за подкрепа, като продължение на необходимите проучвания, с утвърдени и  

надеждни методи на изследване; въпросите за изследване, както и самите въпросници е 

необходимо да бъдат пилотно тествани, за да се избегне всякаква неяснота или 

противоречивост в тях. 

     При прилагането на Метод Делфи има потенциал за злоупотреби с него. Въпреки 

това, той все още е ценен инструмент за всички изследователи на обществото като цяло, 

на отделни сфери от общественото развитие и на футуролозите. Чрез него се насърчават 

иновациите.   

     Еволюцията на Метод Делфи през повече от 60 години от неговото съществуване се 

развива в следните посоки: 1.като научен метод – процесът по създаването на Метод 

Делфи е осъществен посредством строги изследвания, отразени в Меморандум от 

доклади на РАНД Корпорейшън;  2.като доразвиване на негови производни видове – По 

пътя на развитието си класическият (конвенционалния) Метод Делфи претърпява 

вариативност, като се превъплъщава в различни видове:  Компютърно базиран Делфи – 

Хиперделфи (Computer-based Delphi - Hyperdelphi); Делфи в реално време (Real-time 

Delphi); Политика Делфи (Policy Delphi); Дизагрегативен (Клъстърен) Политика Делфи 

(Disaggregative Policy Delphi - DPD);  Имен Делфи (Imen Delphi - ID); Аргумент Делфи  

(Argument Delphi - AD); Делфи – ротационна модификация (Delphi - rotation modification) 

и др.; 3.като териториална реализация – започва успешно да се прилага в страни 

разположени на 6-те световни континента; 4.като институционална реализация – става 

техника, обслужваща гигантски национални и мултинационални корпорации, световно 

признати университети и други научно-образователни структури, медийни гиганти, 

военни и военно политически организации и др.   

       Според автора на дисертацията, следва да се изгради класификация на Метод 

Делфи и от гледна точка на неговата практическа реализация:  1.Според 

обществената сфера на приложение - Това класифициране се определя от мисията, 

визията, целите, задачите и специфичните особености на всяка от посочените обществени 

сфери. Проучените многобройни примери за реализация на Метод Делфи в научната 

литература, тяхното обобщение и анализ  дават основание в този аспект да бъдат 

класифицирани: Делфи - технологии и иновации; Делфи - наука и образование;  Делфи – 

икономика; Делфи – индустрия; Делфи  - търговия и услуги; Делфи - финанси и Бизнес; 

Делфи - медицина и здравеопазване; Делфи - социална сфера; Делфи - военно дело и 

гражданска защита; Делфи - комуникации и информационни технологии; Делфи - спорт, 

туризъм и рекреация; Делфи - социално управление и политика. 2.Според мястото на 

приложение – Класифицирането по този начин дава представа за специфичната 
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реализация на Метод Делфи по отделни географски райони, при това с различно 

икономическо, политическо, културно и социално развитие. В този смисъл методът може 

да бъде определен като: Национален Делфи; Регионален Делфи; Локален Делфи; 

Общностен Делфи; Мултинационален Делфи. 3.Според големината на експертния панел 

– Проучената научна литература дава представа за различни размери на експертния 

панел, което определя и спецификата на работа с него. На това основание Делфи следва 

да бъде класифициран като: Малък Делфи (5-15 експерта), Среден Делфи (15-50 

експерта), Голям Делфи (50-150 експерта), Хипер Делфи (над 150 експерта) и 

Неограничен Делфи (отнасящ се главно за он-лайн Делфи изследванията). 4.Според 

кръговете (рундовете) на провеждане – Описанието и анализът на проучените Делфи 

изследвания показва, че той се реализира в различен брой кръгове (рундове), което прави 

специфично конструирането на методологията на всяка от посочените техники. В този 

контекст, основавайки се на проучената практика могат да бъдат класифицирани: 

Еднорундов Делфи (приключващ в 1 кръг), Трирундов Делфи (приключващ в 3 кръга), 

Четирирундов Делфи (приключващ в 4 кръга), Мулти Делфи (приключващ в над 4 кръга) 

и Неограничен Делфи (отнасящ се главно за он-лайн Делфи изследванията, при които се 

провеждат неограничен брой он-лайн кръгове). 5.Според темпоралното измерение – 

Всички посочени в дисертацията примери показват различно време за реализацията на 

метода. А това има съществено значение от гледна точка на планирането на целия 

процес, което създава различие в характеристиките на всеки отделен Делфи. По тази 

причина и в тази връзка той може да бъде определен като: Краткосрочен Делфи 

(проведен в рамките на 1 месец), Средносрочен Делфи (проведен в рамките на 3 месеца),  

Дългосрочен (проведен в период над 3 месеца) и Неограничен Делфи (отнася се до он-

лайн изследванията от този тип). Може да се твърди със сигурност, че класифицирането 

на Метод Делфи е отворен процес и това е свързано с неговата различна, вариативна 

практическа реализация.                

     III. КОНКРЕТНИ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ ИЗВОДИ ОТ УЧЕБНО 

РЕАЛИЗИРАНИЯТ МЕТОД ДЕЛФИ В БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ И 

ПОТВЪРЖДАВАНЕ  НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

     Опитът по учебно реализираният Метод Делфи в български условия показва, че: 

1.чрез прилагането на Метод Делфи, успешно са идентифицирани бъдещите рискови 

социални групи в българското общество след 15 г; 2.основната трудност е създаването на 

експертния панел; 3.при формирането на Делфи панела да бъдат включвани  различни 

групи експерти: представители на заинтересовани страни, т.е. тези, които са или ще 

бъдат пряко засегнати от въпросния проблем; учени с експертни знания; хора с умения да 

стимулират и изяснят алтернативни гледни точки; 4.препоръчително в екипа да бъде 

включен специалист – глобалист, който да анализира поставения проблем в глобален 

контекст; 5.необходимо да се намерят финансови механизми за стимулиране експертите в 

Делфи панела; 

     Основавайки се на анализираната световна практика, на успешно реализирания Метод 

Делфи в социалната сфера и пренасяйки теоретично реализирания опит върху 

останалите сфери на обществения живот в България, авторът на дисертацията смята, 

че напълно е възможно да се реализира български Перманентен Делфи на всеки 5 години, 

по примера на Япония. За целта успешно може да се използва научния капацитет на 

всички структурни звена на БАН, в координация с изследователски звена на българските 

университети. 
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     Предпоставките, необходими за успешна реализация на Метод Делфи в 

социалната сфера на България са свързани със: създаване на силна мотивация и 

нагласи сред служителите в социалната сфера да реализират дългосрочни прогнози с 

помощта на Метод Делфи; осъществяване на Форсайт изследвания в социалната сфера, 

където Метод Делфи да бъде поставен като инструментариум – самостоятелно или в 

констелация с други изследователски методи; реализиране на сериозна теоретико-

практическа подготовка на изследователите от социалната сфера за работа с Метод 

Делфи; при разработката на стратегически документи в социалната сфера за период 

над 5 години препоръчително да се ползва Метод Делфи – техника, с успехи в 

дългосрочното прогнозиране.   

     Изводите на изследователската група са, че особено полезен може да бъде Метод 

Делфи в социалната сфера като подпомага идентифицирането на настоящи и 

бъдещи проблеми на социалната политика - една от най-значимите публични 

политики, неотменима част от устойчиво развитие на обществото изразяващо се в: 

стремеж към социално отговорна икономика - установяване на баланс между 

икономическо, социално и технологично развитие; осигуряване на достоен живот за 

всеки човек, чрез обезпечаване на равни възможности за образование, здравеопазване и 

труд, гарантиране на основни човешките права. 

     IV. ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МЕТОД ДЕЛФИ В 

СОЦИАЛНАТА СФЕРА НА БЪЛГАРИЯ 

     Реализирането на  Метод  Делфи дава сериозни основания да се смята, че той има 

перспектива за прилагане в социалната сфера на България защото: 

     1. Експертните становища, дадени от експертите, участвали в Делфи панела  сочат, 

че: методът предизвиква дискусия за бъдещото на социалните дейности; удобен е за 

ползване, тъй като не е свързан с допълнителни разходи за транспорт или отсъствие от 

служебна или семейна среда; може да бъде успешно прилаган в социалната сфера, но 

след допълнително пробиране в национална рамка и предварително обучение на хората, 

които ще го прилагат; може да се прилага и във всички сфери на развитие на българското 

общество, но затова е необходимо допълнително обучение на ангажираните лица и 

организации; експертите от панела заявяват желание да го препоръчат като надежден 

метод за дългосрочно  прогнозиране. 

     2. Запитването до служителите на социалната сфера, дава допълнителна 

аргументация за успешното прилагане на Делфи: Тяхното мнение показва пълно 

съвпадение при идентифициране като рискови на: обособени малцинствени групи; лица с 

асоциално и криминално поведение; възрастни хора/пенсионери. Изводът, който се 

налага е, че Метод Делфи сработва ефективно в български условия, аналогично на 

положителната глобална практика.  

     Установява се ниска, незадоволителна степен на познаване на Метод Делфи сред 

служителите на социалната администрация, но в същото време висока степен на 

готовност у респондентите за прилагането му. В резултат на запитването са регистрирани 

като цяло положителни нагласи перспективно да се работи с Метод Делфи в практиката 

на социалната сфера на България.  

     V. ОБОСНОВАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОД ДЕЛФИ В 

СОЦИАЛНАТА СФЕРА НА БЪЛГАРИЯ 

     За да се посочат правилните и оптимални стъпки за пристъпване към употреба на  

всеки иновационен продукт, какъвто се явява Метод Делфи за социалната сфера, е 

необходимо да бъда изработен модел за въвеждането му в практиката. В този смисъл, за 
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въвеждането на успешно пробираната техника за дългосрочно прогнозиране Делфи 

авторът на дисертацията предлага  следния 
 

МОДЕЛ ЗА  ВЪВЕЖДАНЕТО  НА МЕТОД  ДЕЛФИ 

В СОЦИАЛНАТА СФЕРА НА БЪЛГАРИЯ 
 

     1. Цел: Да осигури на структурите от социалната сфера на обществото един доказал 

своята ефективност метод за дългосрочно прогнозиране, който да ги подпомогне в 

усилията да се изправят срещу новите предизвикателства, произтичащи от радикалната 

трансформация на обществото, рефлектиращи върху социалната система на Република 

България и да подпомогне реализирането на редица национални документи в сферата.   

община и др. 

     2. Задачи: 1.Чрез експертни оценки методът да повлияе  върху развитието на 

ключовите  фактори за социалната политика: жизнен стандарт; качество на живота; 

заетост; доходи на населението; пенсионна система; осигурителни отношения; 

социалната кохезия (сближаване); индустриални отношения; социален диалог; социална 

защита и подпомагане; социални услуги. 2.Изграждане на политики за социално-

уязвимите социални групи в българското общество: лица в неравностойно положение; 

деца в риск; лица изпаднали в бедност и социална изолация; възрастни хора / 

пенсионери; обособени малцинствени групи; лица без реализация на трудовия пазар 

(безработни); лица с девиантно поведение и др. 

     3. Изграждане на екипи. Прилагането на Метод Делфи в социалната сфера в голяма 

степен се обуславя от изграждането на следните добре подбрани и мотивирани екипи, 

които да са под непосредственото ръководство на МТСП: 1.Обучаващ екип – Членовете 

на екипа са високоподготвени университетски преподаватели със задълбочени знания в 

областта на дългосрочното прогнозиране, включително с Метод Делфи. Тяхна задача е: 

да изготвят съответна методология за прилагане на метода в български условия; да 

организира  качествено обучение за усвояване на теоретични знания и умения за 

прилагането на техниката, както и да изготви обучителни пособия за целта. Екипът се 

грижи за: координиране на  цялостната дейност по реализирането на Метод Делфи на 

територията на България; планиране всички дейности по прилагане на метода; 

предоставяне на консултации и практически съвети на всички заинтересовани лица, 

желаещи да приложат в своята работа методът за дългосрочно прогнозиране Делфи  и др. 

2.Екипи за провеждане на Метод Делфи – Това могат да бъзат специалисти от 

социалната сфера, представляващи заинтересованите страни, посочени в т. 5 на Модела, 

на национално, областно и общинско ниво. След подготовката им от обучаващия екип, 

реално върху тях пада отговорността за успешното реализиране на делфи и 

прогнозирането на бъдещите тенденции в областта на социалната политика в страната. 

3.Екипи за мониторинг – Те трябва да са изградени на три нива: национално, областно и 

общинско, тъй като мониторингът и оценката е ключов инструмент за развитие 

прилагането на Метод Делфи в социалната сфера. Конкретните им задачи са: да 

осигуряват постоянен поток от актуална информация за практиката па прилагане на 

Метод Делфи; да изработят комплексна оценка за ефекта и цялостното въздействие от 

прилагането на Метод Делфи в Социалната сфера; комплексната оценка за прилагането 

на Метод Делфи трябва да отчита неговите: релевантност – съответствие на прилагания 

метод спрямо реалните проблеми и конкретните потребности и възможности; на 

системата;  ефикасност - постигнатите преки резултати по отношение на обема на 

дейностите, спазването на времевия график, планираните / вложените ресурси; 

ефективност – оценка на реалните ползи и ефекти; устойчивост - резултатите и ползите 
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за социалната сфера и продължението им след времевата рамка на първия етап от 

прилагането. 

     4. Обучение. То следва да се извърши при следните условия: 1.изработване на 

методология за обучението от страна на Обучаващия екип; 2.изработване на методология 

за прилагането на метод Делфи в социалната сфера; 3.идинтифициране на приоритетите, 

които следва да бъдат идентифицирани в светлината на национални, областни и 

общински стратегии, планове за развитие и други планове и програми; 4.изготвяне за 

целта на учебно-методическо пособие; 5.наличие на национален, областен и общински 

планове за етапите на провеждане и времетраенето на провеждането; 6.осигуряване на 

всички необходими материално – технически средства за обучението и др. 

       6. Заинтересовани страни. На национално ниво:  Министерство на труда и 

социалната политика (МТСП); Агенция за социално подпомагане (АСП); Дирекциите 

„Социално подпомагане‖ (ДСП), защото те предоставят социални услуги; Държавна 

агенция „Закрила на детето‖ (ДАЗД). На областно ниво: Областен управител и областна 

администрация, Областен съвет за развитие и областни комисии; Регионална Дирекция 

„Социално подпомагане‖ (РДСП);  На общинско ниво: Общини – кметове и Общински 

съвети; местна администрация; Дирекции „Социално подпомагане‖ (ДСП); Обществени 

съвети за социално подпомагане в общините;  Местни общности и техните представители 

– НПО, местни организации, представители на рисковите групи.   

      7. Източници на финансиране. Прилагането на Метод Делфи в социалната сфера 

може да се финансира съгласно Глава 7 на Закона за социалното подпомагане от 

републиканския бюджет, общинските бюджети, национални и международни програми, 

дарения от местни и чуждестранни физически или юридически лица и др. При 

разширяване на прилагането му могат да се осигурят средства от Фонд „Научни 

изследвания‖ на МОМН, както и други възможности, което се предоставят по европейски 

донорски схеми. 

       8. Очаквани ефекти. Чрез Метод Делфи се очакват като ефекти подобряване на 

някои области в социалната сфера, като например: прогнозиране с възможно най-голяма 

точност нейните тенденции на развитие; промяна на самия модел за прогнозиране в 

структурите на социалните дейности в България; постигане на оптимална оценка от 

ефекта на предоставяните социални услуги; -ясно регламентирани стандарти за 

качеството на отделните социални услуги, съобразени с тяхната специфика, както и на 

измерими индикатори за качество; развитие на мрежата на доставчици на социални 

услуги предоставяни в общността; обосноваване на гъвкави алтернативни форми на 

социални услуги в общността и др. 

     9. Възможни заплахи.По пътя на реализиране на настоящия Модел е възможно да 

възникнат заплахи, изразяващи се в: нежелание от страна на заинтересованите лица да 

опознаят и прилагат метода за дългосрочно прогнозиране Делфи в практическия 

инструментариум, с който  работят; демотивиране от страна на екипите по модела; 

възникване на неочаквани, критични ситуации, които биха осуетили прилагането на 

метода; ревностно отхвърляне на метода от институции и научно-образователни звена, 

неприемащи качествата  му като подходяща техника за дългосрочно прогнозиране; липса 

на финансови средства за започване прилагането на Метод Делфи в социалната сфера, 

както и поява на недостиг, което би прекратило започнали изследвания с него и др. 

    10. Информация и комуникация. При въвеждането на Метод Делфи в социалната 

сфера е необходимо изграждане на адекватна информационно - комуникационна среда 

чрез: подаване на достатъчна информация в общественото пространство; предвиждане на 
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възможности за коригиращи действия; провеждане на пресконференции, брифинги и 

съобщения за медиите; поддържане на информационни сайтове в Интернет 

пространството и др. 

     11. Етапи на въвеждане. Въвеждането на Метод Делфи е напълно възможно да се 

осъществи в рамките на 30 месеца, т.е. две години и половина при реализирането на 

следните етапи: Първи етап (6 месеца )- Осигуряване съгласието на заинтересованите 

лица. Създаване на Обучаващ и координационен екип към МТСП. Изработване 

Оперативен план за въвеждането на Метод Делфи в социалната сфера, съгласуван със 

заинтересованите лица. Формиране на групите обучаеми в структурните звена на МТСП, 

АСП, ДАЗД, областите, общините и НПО. Втори етап (6 месеца) -  Анализ и обобщение 

на приоритетите, които следва да бъдат идентифицирани в  социалната сфера чрез Метод 

Делфи. Изработване на методология за обучението на групите по места. Изготвяне на 

учебно-методически пособия за обучението. Изработване на методология по въвеждането 

на Метод Делфи в социалната сфера. Осигуряване на всички необходими материално – 

технически средства за обучението и др. Съгласуване със заинтересованите лица на 

График за обучение. Формиране на групите за мониторинг и оценка, и провеждане на 

обучение с техните членове. Трети етап (12 месеца) - Провеждане на обучението по 

въвеждане на Метод Делфи в социалната сфера там, където заинтересованите лица са 

проявили желание и с формираните групи от обучаеми, по утвърдения график за 

провеждане на обучителния процес. Четвърти етап (6 месеца): Методическа и 

организационна помощ от страна на обучаващия и координиращ екип за цялостното 

протичане на първите Делфи изследвания в  социалната сфера. Идентифициране на 

проблемите, които ще се проучват чрез Метод Делфи. Селекция на експертните панели, 

след подготвени критерии за избор на експертите. Изграждане на изследователски групи. 

Изработване на първия въпросник. Подготвяне на комуникационните средства. Помощ 

при осигуряването на подходящ статистик или статистическо звено за обработка на 

материалите. Подготовка на групите осъществяващи мониторинг и оценка за наблюдение 

на реално провежданите Делфи процедури. Методически помощ при изготвянето на 

окончателните доклади от проведените Делфи. Подготовка на работещи варианти за 

изследователските групи, в случаите, когато по време на реализация на Делфи се получат 

ситуации, които биха застрашили процеса. Пети етап (след 2,5 години, напред в 

бъдещето) -  Анализ и обобщение на постигнатите резултати от изследователските 

групи. Идентифициране на допуснатите пропуски и грешки, както и на силните и слабите 

страни от всяко конкретно Делфи проучване. Изготвяне на Наръчник за прилагане на 

Метод Делфи в социалната сфера на България, като се има предвид реализирания анализ 

и обобщение за началното прилагане на техниката и проучените положителни практики   

в световен мащаб. Представяне на получените резултати чрез Национален форум, в 

присъствието на представители на заинтересованите лица и масмедиите. Започване 

целесъобразни действия по прилагането на метод Делфи, отправени в бъдещ хоризонт с 

оглед дългосрочно прогнозиране в социалната сфера на България. 

     Показаният Модел за въвеждане на Метод Делфи в практиката на социалната 

сфера  формулира основополагащи дейности, които могат гъвкаво да бъдат променяни 

в хода на изпълнение с оглед по-ефективно постигане на заложените резултати. За да 

бъде осигурено това, както и с оглед на по-целесъобразното и ефективно планиране на 

инвестициите, свързани с прилагането на метода е  необходимо финансово обезпечаване 

и изпълнение на настоящия модел. Ефектът от прилагането на Модела за въвеждане и 

прилагане на Метод Делфи в социалната сфера следва да бъде оценяван веднъж годишно. 
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Обособена част от оценките трябва да бъде съответствието на постигнатите резултати и 

въздействия, спрямо заложените параметри. Въз основа на конкретните изводи Моделът 

следва да бъде оценяван и актуализиран. 

     Въвеждането на Метод Делфи в практиката на социалната сфера може да бъде 

представено и като Пътна карта, показана във Фигура № 23 на дисертацията. 

     VI. МЕТОД ДЕЛФИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ И 

НАУЧНИЯТ ПРОЦЕС 

     А. От общотеоретична гледна точка: Осъществена е целта на настоящето научно 

изследване да се получат знания за Метод Делфи под формата на проверими обяснения,  

в резултат на обобщение и синтез на резултатите от различни експерименти с него, 

представени от различни изследователи. В дисертационната разработка е реализирана 

познавателната дейност  на две основни нива на осмисляне на действителността: 

емпирично и теоретично. Благодарение на емпиричното познание в дисертационната 

разработка са натрупани достатъчно голям обем от научни доказателства, благодарение 

на които се формират в достатъчна степен представи и знания за техниката Делфи. Чрез 

теоретичното познание в дисертационната разработка се навлиза по-дълбоко в научното 

търсене и се обясняват специфичните същностни характеристики на Метод Делфи. Чрез 

това ниво на познанието се преодолява съзерцателността на емпирията,  като се достига 

до теоретично осмисляне на Делфи като научен метод. Науката е процес на натрупване 

на знания и открития чрез системното проучване на наблюдавани феномени, какъвто е 

Метод Делфи. В дисертацията са натрупани знания, чрез реализирането на релации, 

характеризиращи научния процес: изследовател – обект; изследовател – познавателен 

образ; сравняване между познавателния образ (създадения модел) и реалната практика 

(функциониращия обект), установява се степента на сходство между модела на 

класическия (конвенционален) Метод Делфи и функциониращите негови варианти;  

търсене на сходство в ценностен аспект и др. Основната характеристика на Делфи като 

научен метод се състои в това, че той се основава на събирането на наблюдаеми, 

емпирични и измерими доказателства, на чието основание се формулират бъдещи 

тенденции. Намира приложение и в различните групи науки: природни науки, социални 

науки, хуманитарни науки, приложни науки   и др. Но дълбоко трябва да се подчертае, че 

в генезиса на Метод Делфи стоят формалните науки – логика, математика, теория на 

игрите и др., на които се опират неговите създатели, обосновали един от най-

феноменалните съвременни изследователски методи. В дисертационната разработка е 

достигната целта на научното изследване, като е създаден  научен принос по посока 

доказване на работната хипотеза и обобщаване на нови и потвърдителни факти за 

ефективността на Метод Делфи, като метод за дългосрочно прогнозиране.   

     Б. От общосоциологическа гледна точка Метод Делфи има отношение към: 

проектиране на социалната динамика и социалните изменения;  прогнозиране на 

социалната промяна – изменение цялостната система или елементи на обществото;  

социалното време – прави връзката между настояще и бъдеще;  социалният ефект на 

човешката дейност както в настоящето, така и в бъдещето;  моделирането на 

социалните процеси за дългосрочен период от време;  социалното проектиране като 

научно-обсоновано моделиране на социални обекти;  изследването на настоящи и бъдещи 

социални процеси;  има пряко отношение към социалното управление;  

социологическите експерименти - дава възможност да бъдат пробирани, установени 

или прогнозирани възможностите на различни форми на социална дейност;обогатяването 
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на социологическото метапознание, като подпомага развитието на неговите теоретични 

и емпирично равнища.   

     В. От гледна точка на определени социологически теории Метод Делфи е: 

     Подход за предвиждането на различни бъдеща  (Бертран де Жувенел) - Бъдещето е 

ветрило от на възможности, т.е. човечеството има не само едно бъдеще, а необозримо 

много възможни алтернативни бъдеща.  Допринася за   за предвиждане на това ветрило 

от такива възможности и алтернативи за действие, които предизвикват тези бъдеща;   

     Начин за конструиране на бъдещата социална реалност  (Питър Бъргър и Томас 

Лукман) - Според  тях, всички човешки знания за реалността почиват на всекидневния 

живот и социалните взаимодействията в него,  те конструират съществуващата социална 

реалност „тук-и-сега‖. Конструирайки настоящата реалност „тук-и-сега‖, субектите 

участващи в процеса възпроизвеждат и модели на бъдещето.   

     Израз на социалната динамика на културата  (Ейбрахам Молс) -Методът е 

културен отговор на съществуващата реалност за бъдещето и  се основава едновременно 

на световната памет и на социокултурните таблици, усвоени от индивидуумите, които го 

реализират чрез независимо кой от посочените по-напред футурологичени методи; 

     Технология на Третата вълна и преодоляване на Шок от бъдещето (Алвин 

Тофлър) - В контекста на теоретичните виждания на Алвин Тофлър за обществото на 

Третата вълна и преодоляване Шока от бъдещето, дългосрочното прогнозиране и Делфи 

като негов метод играят ключова роля. Чрез тях може да се постигнат стратегии за 

управление на обществото или негови сфери  

     Подход за управление на рисковото общество (Улрих Бек) – Чрез Делфи, научно се 

предвижда появата на едни или други рискове, дава възможност за контрол и 

преодоляването им и същевременно е отговор на призива за своевременни действия по 

отношение на бъдещето. 

*  *  * 

  Метод Делфи ще продължи да бъде жизнеспособен метод и в обозримото 

бъдеще, защото той е  свързан с необичайно голямата динамика на съвременния живот и 

прогрес, за която вече не е достатъчно съзнателното разширяване на съвремието, както е 

било винаги при традиционното мислене. Човек е предизвикан да надникне със своите 

планове в бъдещето, поради което знанието за бъдещето, проверката на оформящите 

сили и съответните прогнози се налагат като важни актуални проблеми на обществото, до 

голяма степен решими чрез Метод Делфи. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ 
 

Декларирам, че настоящата дисертация е изцяло авторски продукт и в ейното 

разработване не са ползвани в нарушение на авторските им права чужди публикации и 

разработки. 

 
НАУЧНИ  ПРИНОСИ  
 

1. Методът Делфи е използван за целите на социологическа изследователска програма 

и е представен в контекста на определени теории и категориално-понятийния апарат 

на социологията. 

2. Чрез практико-приложната страна на метода, се навлиза в същността на 

философията на социалното познание – интерпретацията и прогнозирането на 

бъдещето. Метод Делфи е представен не само като уникална изследователска 

процедура, а в контекста на една цялостна традиция за изследването на бъдещето. 

3. Дългосрочното прогнозиране и метод Делфи са дефинирани на едно различно мета-

равнище, изразяващо не толкова моментния разрез на определена социокултурна 

ситуация, а именно нейните тенденции за развитие в бъдеще, като по този начин се 

правят прави първи стъпки към разработката на иновационен методологически 

подход към изследването на социалната динамика и социалната промяна. 

4. Обобщени и анализирани са научни данни от над шестдесет годишната еволюция на 

Метод Делфи, с помощта на които се доказва неговата ефективност в рамките на 

различни национални, мултинационални, секторни и др. изследвания, реализирани в 

глобален мащаб.   
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5. Получени са практически резултати, доказващи ефективността на Метод Делфи, 

като метод за дългосрочно прогнозиране като са генерирани препоръки за неговото 

усъвършенстване. 

6. Приложена е специфична методика за адаптиране на Метод Делфи към българските 

условия и установяване перспективата му за приложение в социалната сфера на 

обществото. 

7. Реализиран е социален експеримент чрез учебно тестване качествата на  класическия 

(конвенционален) Делфи, с оглед перспективата дългосрочно да се прогнозира чрез 

него в социалната сфера. 

8. Създадена  е класификация на Метод Делфи, от различни гледни точки на неговата 

приложимост. 

9. Методът е представен и анализиран в констелация с други известни методи за 

дългосрочно прогнозиране. 
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