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Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита пред научно жури в 

разширен състав на катедра „Английска филология“ към Факултета по 

хуманитарни науки към ШУ „Епископ Константин Преславски“ на 

01.12.2017 тод. 

 

Дисертантката е докторант на самостоятелна подготовка в докторска 

програма по Германски езици (съвременен английски език) към катедра 

Английска филология. 

 

Дисертацията е в обем 235 страници, стандартен формат А4, със 17 фигури и 

3 таблици. От тях 14 страници са библиография, от които 188 цитирани 

заглавия, 7 речника и 10 интернет източници. Приложението включва корпус 

от 2600 думи и изрази, оформен като речник на азбучно-гнездови принцип.  

 

Списъкът от публикации по същината на дисертацията включва 7 заглавия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 16.02.2018 г. от 13 часа в 

зала 211, корпус 2 на Шуменския университет. 
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1. Глава I Въведение  

Логистиката e относително нова дисциплина, възникнала в средата на 20 век, която 

в наши дни се радва на голям интерес не само у нас, но и в световен мащаб. Тя се явява 

естествено продължение на много науки, като маркетинг, мениджмънт, търговия и др., а с 

други е тясно свързана и използва тяхната терминология – информационни технологии, 

транспорт и пр. 

Бурното й развитие обуславя множество терминологични проблеми, както на 

международно, така и на национално равнище. Тази област на познание е все още 

неизследвана и оправдава съпоставителен анализ на терминологията в английския и 

българския език. Английски, защото това е езикът на логистиката, а български, защото е 

жизненоважен за специалистите, работещи в областта на логистиката, за студентите, за 

преподавателите, като цяло за всеки, свързан с икономиката на България.  

Актуалността на подбраната тема се определя не само от възникването на една 

нова наука, но и с проблемите, свързани с терминологията характерна за нея. В български 

условия логистиката и свързаните с нея операции имат своята специфика. Макар че се 

изучава в много висши училища, които подготвят всяка година повече от 1800 

специалисти в конкретната сфера и поне два пъти повече експерти в специалности, 

свързани с транспорта, все още тъй наречените логистици са малко. В повечето компании 

това са хора със завършена степен в друга област на образованието и с огромен 

практически опит, които се учат в движение, за да приложат съвременните логистични 

практики в сектор „Транспорт, спедиция, складови услуги“. Те владеят чужд език и 

попълват знанията си в оригинал, понеже книгите, посветени на логистиката, преведени 

или написани на български, са малко на брой. Затова терминологията, която ползват, се 

състои основно от материални заемки или калки, или дълги обяснения на термините, за 

които липсва преводен еквивалент. От друга страна, много често им се налага да 

функционират в двуезична комуникативна ситуация. Терминологични изследвания в 

областта на логистиката почти липсват с изключение на неколцина руски, китайски и 

литовски учени, които разглеждат проблемите по отношение на образуването и превода 

на термините. 

Обект на изследването са терминологичните единици в английската и българската 

терминологична система на логистиката, т.е. всички тясноспециални, междуотраслови и 

общо употребими термини и думи, включени в нея. Това са прости и сложни думи и 

словосъчетания, както и съкращения и акроними. Като части на речта са разглеждани 

основно прости и сложни съществителни и словосъчетания, тъй като те най-точно 

изразяват езиковата форма на термина. На прилагателните имена като елемент на 

терминологично съчетание, глаголите и наречията, също е отдадено дължимото внимание. 

Предмет на изследване са понятийно-семантичните отношения в английската и 

българската терминологична система на логистиката, техният динамичен характер и 

склонност към промени, както и тенденциите, които оказват въздействие на езика и водят 

до вариантност. Анализът се прави в синхронен план на английски, за да подпомогне 
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използването на английската терминологична система на логистиката като огледало, в 

което се оглежда българската терминосистема. Необходимо е да се подчертае, че 

логистичната терминология в английския език е възникнала и се е развивала успоредно с 

науката, затова тя е в по-завършен етап на формиране, отколкото българската. 

Следователно, по-логично е да се подходи от английската към българската система, а не 

обратно. Освен това, изследването може да представлява интерес за студенти и 

специалисти, които не са непременно българи. 

Използвани са главно оригинални писмени източници, а устната комуникация е 

оставена на заден план. Тя би могла да бъде тема на по-нататъшни изследвания. Методите 

за терминообразуване и терминологична номинация, заемането на термини и ролята му в 

терминологичната номинация ще бъдат разглеждани на по-късен етап. 

Корпусът е съставен от 2600 думи и изрази, подредени по начин, при която 

съставните термини, състоящи се от определение и определяемо, се търсят по 

определяемата дума. Той е съставен на базата на учебните материали за магистърската 

специалност по Логистика във ВВМУ „Н. Вапцаров“ – Варна, по сложност и честотност 

заедно с уеб-базирани тълковни речници, както и наличните англо-български морски и 

авиационен речници в сродни специалности. Характеризира се с автентичност и се 

измерва с достатъчно голям брой единици, за да бъде обективен и представителен за 

домейна, в който се използва. Очевидно, много малка част от термините са регистрирани в 

речници, ето защо преводните варианти са дадени от автора описателно и след 

консултация с експерти в областта. 

Цел на изследването са тенденциите в английската и българската терминологична 

система на логистиката, които ще открояват насоки в развитието й, базирайки се на 

наблюдения върху ексцерпирания материал (Tendencies in the English and Bulgarian 

Terminological System of Logistics). В тази връзка задачите, поставeни в изследването, 

включват: 

1. Съставяне на корпус от термини и терминологични съчетания в английския и 

българския език в сферата на логистиката, който да послужи като обект на изследване. 

2. Съпоставителен анализ на терминологичната система в двата езика, включващ: 

А. Представяне на логистичната терминологична система в българския и 

английския език и термините, съставящи ядрото и периферията. 

Б. Установяване на понятийно-семантични отношения в системата и описание на 

системните отношения между концепти и термини в двата езика. 

В. Изясняване типологията на формална и семантична вариантност и техните 

подвидове, по-конкретно полисемия, синонимия, антонимия и омонимия, както и 

проблемите, свързани с тях. 

3. Обобщаване на резултатите от сравнителния анализ с цел по-нататъшна 

нормализация и стандартизация на терминологията в българския език, което да 

подпомогне работата на преподаватели, студенти и експерти, заети в логистичния сектор. 



7 
 

Работната хипотеза е, че българската терминологична система на логистиката все 

още е в процес на формиране и развитие, т.е., ако заемем съответния логистичен термин, 

тя е „работа или дейност в процес на изпълнение“. Това я прави динамична и податлива на 

тенденциите, оказващи влияние на езика като цяло. Такова състояние оправдава 

наличието на голям брой терминологични единици, вариращи по произход и форма, които 

се проявяват в семантична и формална вариантност, неточност и неяснота на термините, 

изобилие от паралелно съществуващи термини за едно понятие, липса на термини за 

ключови понятия в българския език и пр. Това е неминуемо, защото когато дисциплината 

е нова, езикът-приемник е изложен на процесите на заемане, калкиране и перифраза, за 

сметка на това той губи своите собствени изразни средства (Сейгър 1990: 85). 

Следователно, закономерностите, установени при изследването, ще регистрират само 

тенденции, и подлежат на доразвитие, което на свой ред ще е начален етап в посока на 

нормализацията и стандартизацията на терминологичната система на логистиката в 

българския език. 

Подходите и методите, използвани за доказването й, са комбинация от 

семасиологичен и ономасиологичен подход, съпоставителен метод в синхронен план, 

лексикосемантичен метод при изясняване проблемите на вариантността, както и елементи 

на анкетен и изчислителен метод за определяне на количествени параметри. 

За да се стесни диапазонът на тази интердисциплинарна наука, която постоянно се 

разширява, наблюденията се ограничават до терминологията в международната логистика, 

тъй като точно в международен план тя се пресича с корабния бизнес. Комплексният 

характер на международната логистика предполага не само използване на терминология, 

възприета от определени сфери на бизнеса, мениджмънта и търговията, но и от товарни 

операции, морски транспорт, търговско право и пр. Така студентите от ВВМУ 

специалност корабоводене и мениджмънт на водния транспорт биха могли да надградят 

своите знания и да открият нова перспектива към работата си. А това означава още, че 

изследваната област на логистични термини е необходимо да се разшири и да обхване и 

терминологията на корабния бизнес. 

В раздела Преглед на литературата предлагаме обзор на източници, свързани с 

развитието на терминологията и различните школи, маркиращи етапи в това развитие. 

Разглеждат се дефиниции на термина, изискванията към него и терминологичната 

система. В това изследване под терминология се разбира съвкупността от термини в 

дадена област или език. 

Традиционният подход към терминологията се свързва с Вюстер и неговия 

Виенски кръг, Съветската, Пражката и Квебекската школа в Канада, които заедно 

формират Общата теория на терминологията. Сред основните принципи, които тя 

застъпва, в наши дни са все така валидни необходимостта понятието да се означава с един 

термин, синхронното изучаване на термините и понятията, т.е. съвременното състояние на 

термините, и нуждата от стандартизиране на терминологията. 
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Наследството, което Корпусната лингвистика оставя в зависимост от нуждите на 

потребителите, са електронните корпуси като средство за лингвистични изследвания. Те 

са незаменими за терминолозите при съставянето на терминологични речници, при 

описание на понятията в системата на дадена понятийна област, при установяване на 

признаците на едно понятие, когато се съставя дефиницията на термина и др. За подобен 

подход към терминологията се застъпват Сейгър (1990), Синклер (1991) и др. 

Други изследвания, които критикуват традиционните теории на терминологията, 

представляват когнитивната насока в терминознанието. Така Социотерминологията 

(1993) допуска развитие на понятията и термините, терминологична вариантност, наличие 

на полисемия и синонимия в специализирани текстове и пр. отбелязвайки, че 

вариантността зависи главно от употребата и потребителя.  

Лингвистиката и терминологията се срещат и в Комуникативната теория за 

терминологията, в която предмет на изследване е „живата терминология“, затова както и 

в обикновения език специализираните текстове могат също така да съдържат синонимия, 

неопределеност, неяснота, парафраза, плеоназъм и системи на терминологична 

вариантност, които се осъществяват на различни нива (Кабре и др. 2012 ). 

Социокогнитивният модел на Темерман (2000), предложен в Социокогнитивната 

теория за терминологията, следва основните постулати на когнитивната теория. За нас 

той е ценен с това, че: 

- езикът не може да се разглежда отделно от понятията, понеже играе ключова роля 

в създаването на категориите; 

- терминологичната дефиниция е гъвкава и варира съобразно лингвистичния 

контекст, нивото на специализация, характера на адресата и адресанта и т.н.; 

- категориите, понятията и термините са в постоянно развитие; 

- полисемията и синонимията са често срещано явление при терминологичната 

номинация и специализирания дискурс, в този смисъл когнитивните модели са 

основополагащи. 

Рамковата терминология съчетава в едно основните положения на 

комуникативната и социокогнитивната теория за терминологията. Характерно за нея е 

изучаването на термините в контекст, тъй като едни и същи термини в съчетание с 

различни единици от специализирания език могат да изразяват различни отношения. Тя 

подчертава необходимостта от познаване на домейна, понятията в него, както и 

отношенията между тях. 

Въпреки че терминологията и текстовата лингвистика изучават аспектите на 

езиковата употреба от различни гледни точки и използват различни методи, те също имат 

допирни точки. И двете изследват въпросите за кодирането и разпространението на знания 

от различни изходни точки и подходи. Все пак, текстовете могат да бъдат създадени за 

различни цели, но не съществуват независимо от тези, които ги създават и възприемат 

(Тодорова 2015: 20) и не могат да бъдат разбрани нито извън термините, предаващи 

информацията, нито извън критериите за текстуалност. 
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Българските терминологични изследвания от края на 20-ти и началото на 21-ви век 

следват тенденциите на развитие на съвременните терминологични теории, представени 

по-горе. Теоретичната терминология е обобщена в трудовете на Попова (1990, 2004, 2005, 

2010, 2012), Колковска (2006, 2008), Кабакчиев (1999), Христова (1999, 2011) и пр. 

Сравнителният анализ на терминологичните системи на български и други езици също 

бележи ръст - компютърна терминология (Кирова 2002), морска терминология (Тончева 

2003), мироопазващи операции (Георгиева 2014), туризъм (Паланска 2015, Луизова-

Хорева 2012) и др. Налице е и когнитивната тенденция в изследванията на българската 

терминология - Алексиев (2005), Пенчева (2011), Луизова-Хорева (2012) и др. Обект на 

изследване са и въпросите на терминообразуването, по-конкретно терминологизация - 

Манолова (1984), Петкова (2010, 2013), Колковска (2006); заемане - Петкова (1988, 1996), 

Попова (2003), Благоева (2003); Бояджиев (2005), Симеонова (2016), семантичен пренос 

чрез метафора, както и терминологична вариантност - Алексиев (2000, 2005), Пачева-

Карабова (2006), Луизова-Хорева (2012) и др. 

Отчитайки нарасналата роля на комуникацията и информацията в наши дни, 

предизвикана от ръста на специализирани знания в световен мащаб, това изследване се 

стреми да използва най-новите разработки в терминологията у нас и в чужбина, за да 

опише и обясни процесите, развиващи се в терминологичната система на логистиката. 

Определянето на параметрите и изготвянето на типологията на нейния специализиран 

лексикон изисква разнообразни техники за справяне с проблемите и задачите, зададени 

тук. 

Съществуват множество дефиниции за термин, като най-общата се предлага от 

стандарта ISO 1087: „вербално означаване на понятие в определена тематична област“ 

(ISO 1087-1:2000: 6). Ние ще се придържаме към формулираната от М. Попова в „Теория 

на терминологията“ дефиниция, че „терминът е знак от естествен или изкуствен език, 

който означава понятие в системата на дадена научна, техническа и въобще 

професионална област“ (Попова 2012: 25). Приемаме и разликата между значение и 

съдържание на термина, като второто обхваща цялата съвкупност от знания за обекта в 

действителността, който се изучава от науката (Попова 2012: 36). Всеки термин е знак, 

характеризиращ се с три измерения: лингвистично, когнитивно и онтологично. Към тях 

можем да добавим и четвърто, комуникативното измерение, което е имплицитно, 

(свързано с дискурса). Понятията включват повече или по-малко специфични 

характеристики на конкретни обекти, които на свой ред определят положението им в 

понятийната система. Те не съществуват независимо един от друг, а влизат в различни 

отношения (йерархични позиционни – вертикални, хоризонтални; семантични и пр.).  

Сред изискванията към термина, които учените поставят, се числят посочените в 

ISO 704 (2009: 38-39) прозрачност, последователност, адекватност, краткост, 

словообразувателност, езикова правилност, предпочитание към родния език. Към тази 

група можем да прибавим още еднозначност, точност, системност, произносително 

удобство, независимост от контекста и стилистична неутралност. Термините разгръщат 
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отношенията си вътре или извън терминологичната система на съответната тематична 

област. 

Изключително трудно е да бъдат създадени термини, отговарящи на всички 

горепосочени условия. По моему, те би трябвало да отговарят на повечето от 

горепосочените изисквания, тъй като са реални термини, функциониращи в реална 

комуникация. Създаването на идеални термини е цел, към която терминолозите се 

стремят, но рядко постигат. Усилията за хармонизиране, унифициране и стандартизиране 

на термините могат да бъдат постигнати чрез тяхната класификация и систематизация.  

Трудът е структуриран в 4 глави и заключителна част, както и библиография. 

Уводната глава въвежда в особеностите на логистиката, обосновава необходимостта от 

изследване в тази област, посочва възможната теоретична и практическа значимост и 

проблемите, които са обект на изследване в настоящата работа. 

Глава II се занимава с понятийно-семантичните отношения в системата на 

логистиката. Тя започва с изясняването на въпроси за възникването на науката логистика 

и специализирания английски език, който се използва за целта. По-нататък се разкриват 

отношенията на системност в логистичната терминология на базата на модела, предложен 

от Попова, като конфигурация от таксономични, партитивни и асоциативни връзки. 

Обособяват се двата вида системност – вътрешна и външна - и се дообогатяват чрез 

класификацията на Сейгър за понятийните отношения. Те на свой ред се реорганизират, за 

да обхванат тези, които са типични за логистиката.  

Глава III описва състава на терминологичната система в английския език. Прави 

се аналогично описание на българската терминологична система. Посочват се базови и 

периферни термини и се групират смислово на такива, свързани с потоци, функции, 

операции, структури и пр. Добавят се два нови типа – термини, свързани с мрежи и с 

логистични области, за да отчетат новите тенденции в логистиката и УВД. 

Глава IV представя видовете вариантност в сферата на логистиката в английския и 

българския език – формална и семантична. Анализират се последователно проблемите, 

свързани с полисемия, омонимия, синонимия, и антонимия, техните характерни черти, 

типове и семантични съответствия. Формалният тип вариантност се разглежда според 

нивото на проявление в езика – фонетично, графично, морфологично, синтактично, 

словообразувателно, лексикално и стилистично. Посочват се преобладаващите варианти в 

двата езика. Високата вариантност на терминологичната система се обяснява с етапа на 

продължаващо развитие, затова формалната вариантност се разглежда успоредно с 

проявленията на синонимия, за да се подчертаят особеностите на посочените термини.  

В последната част се формулират изводите от изследването. Те посочват 

резултатите от него. Чрез тях се потвърждава истинността на работната хипотеза и се 

подчертават приносните моменти. 
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2. Глава II Понятийно-семантични отношения в терминологичната система на 

логистиката  

За постигане на по-голяма яснота в тази глава се поставят няколко въпроса, чието 

изясняване би подпомогнало настоящата разработка. На първо място стои въпросът дали 

логистиката е наука или не. Според привържениците на тезата прояви на логистиката като 

наука могат да бъдат наблюдавани още през 70-те години, когато възникват 

професионални асоциации като тогавашния „Съвет по логистичен мениджмънт“ в САЩ, 

„Асоциация по логистика“ в Германия, и още подобни групи в много други страни. 

Създадени са университетски катедри, разработени са академични програми, публикуват 

се научни списания, направени са теоретични приноси, въведени са нови концепции и 

инструменти до 2000 г., когато професията логистик е призната, за да бъде последвана 

само десет години по-късно от професията мениджър на веригата за доставки. 

Според някои руски лингвисти терминологичната система на логистиката се 

създава на базата на много други области на знанието. Голяма част от термините са заети 

от тях и са навлезли в типични логистични сфери като управление на запасите (напр. 

replenishment), складиране (bonded warehouse), транспорт (roll-on roll-off), информационни 

технологии (automatic identification) и така нататък. Всъщност Купцова твърди, че 42% от 

лексикалните единици, които са включени в речника на Европейската асоциация за 

логистика (ELА), са заемки от сферата на мениджмънта (Купцова 2012). 

 

Фиг.1 

Връзка на корабния бизнес с логистиката 

От друга страна, всеки специалист по морски бизнес английски основателно ще 

направи подобни заключения за термини общи както за логистиката, така и за морския 

бизнес, като се започне с транспортни средства (tanker, bulk carrier), премине се към 
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видовете товари (break bulk cargo, containerized cargo) и товарните транспортни единици 

(tanktainer, trailer), документите, придружаващи корабните операции (bill of lading, cargo 

manifest), страните, участващи в тях (consignor, carrier) и т.н. Един експерт по логистика 

би заключил, че това е естествено, тъй като корабоплаването е подсистема в логистиката, 

докато специалист по корабоплаването ще заяви, че транспортът и логистиката са 

взаимосвързани. 

Диаграмата по-горе (фиг. 1) показва връзката и взаимодействието между 

корабоплаването и логистиката, която разкрива не само процеса на корабоплаване, но и 

основните участници в бизнеса и договорите за превоз в него.  

Вторият поставен въпрос е дали е възникнала такава система в българския език. 

Доказателство за това откриваме в обзор на транспортния и логистичния сектор в 

България, насочен към чуждестранните инвеститори, в който се посочват дати от края на 

19 век до наши дни, свързани с изграждане на логистични съоръжения в България. 

Цитирани са известен брой компании, които представляват около 5% от 

икономиката по отношение на приходите и броя на служителите. Техните услуги варират 

от спедиция и логистика до складиране и автомобилен транспорт. Има 58 промишлени 

зони, чийто потенциал все още не е напълно експлоатиран. Университетите в България 

подготвят ежегодно над 1800 студенти в специалности, свързани с логистиката 

(http://www.investbg.government.bg/sectors/.../Transport+and+Logistics.pdf). Всички тези 

факти доказват, че в България е създадена и функционира в продължение на най-малко 

четири десетилетия логистична терминологична система, за да служи като средство за 

комуникация между професионалистите в тази област. 

Според изследвания на Световната банка от 2014 г. и въведения от нея индикатор 

за логистична ефективност в световен мащаб България заема 47-то място с общ резултат 

от 3,16. Тя е в компанията на Панама, Литва и Виетнам. Резултатът за страната е 

сравнително по-висок от средния за Европа и Централна Азия, но почти всички държави-

членки на ЕС са пред нас, както и повечето от съседните страни на Балканския полуостров 

(https://lpi.worldbank.org/international/global/2014). 

Списъкът от термини, използвани в логистичния домейн и свързаните с него 

дейности, дефинираме и наричаме терминологична система на логистиката. Той е нужен 

на служителите, ангажирани в логистиката, за да осигурят ефективна комуникация и 

оперативна съвместимост с международните си партньори. Приемаме, че подобна система 

от логистични термини съществува и на български език, макар и все още в процес на 

създаване, предназначен за ползване от практикуващи логистици, преподаватели по 

предмети, свързани с логистиката и английския език за специални цели (ESP), както и 

студенти.  

Третият поставен въпрос е дали английският език за целите на логистиката може да 

бъде добавен към съществуващите видове английски за специални цели. Тъй като той е 

тясно свързан с тематиката на логистиката, обслужва набор от потребители, използва се в 

определени комуникативни ситуации и носи информация, отговорът е категорично 
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положителен (Кабре-Кастелви 1999: 68). Ако се позовем на дефиниции на понятията 

логистика и управление на веригата за доставки
1
, ще се убедим, че английският език за 

целите на логистиката се състои от множество подразделения и участници, заети в 

различни комуникативни ситуации и използващи различни регистри. 

Понеже логистиката възниква като наука в момент, когато водещата роля на 

английския език се утвърждава, той се оказва и основно средство за комуникация в 

домейна. Японски стратегии и термини като "kanban", "kaizen", "jidoka" и др. остават 

изключение от преобладаващия брой термини от английски произход. Това може да се 

обясни и с факта, че въпреки наличието на различни школи за логистика, те са основно 

базирани в САЩ, поради което комуникацията обикновено се провежда на един език – 

английски и то интернационален английски, езикът, представляващ хибрид между 

британски и американски английски, използван в професионална среда като средство за 

общуване между хора, за които той не е майчин език. 

2.1. Понятийни области  

Според ISO 704: 2009 понятията не съществуват като изолирани единици знание, а 

винаги във връзка едно с друго. Нашите мисловни процеси непрекъснато създават и 

прецизират отношенията между понятията, независимо от това дали тези отношения са 

официално признати или не. По-нататък понятийните отношения се изясняват и 

илюстрират с оглед понятийните системи и области. Затова различните понятийни 

области ще използват различни понятийни характеристики, подбрани за конкретния 

систематичен ред (Сейгър 1990: 25). 

Въз основа на диаграмата (фиг. 2) според нас една логистична система включва 

следните елементи, вградени в понятийни области: 

• Материални, информационни и парични потоци 

• Стационарни съоръжения на логистичната система - складове, фабрики, дистрибуторски 

центрове 

• Съоръжения извън логистичната система – суровинни източници, изходни пунктове за 

продажба, магазини 

• Логистични дейности, процеси, функции и операции 

• Технологии за обработка на товари, и претоварване 

• Транспортни връзки - транспортни средства, видове транспорт и комуникации 

• Инструменти, базирани на информационни технологии 

• Елементи на веригата за доставки, измерения, връзки и др. 

Когато се придвижим в международната логистика, картината става по-сложна и 

по-трудна за очертаване. Тя предлага нови възможности в световна среда и международна 

конкуренция, включва нови партньорства и работа в мрежа чрез нови технологии. На по-

                                                           
1
 Например „Логистиката е свързана с управлението на потока от стоки от точката на доставка до 

потребителя и обикновено се фокусира около физическото движение и обработка на продукта“ 

(www.logisticsbureau.com/about-supply-chain/) 
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големи разстояния това води до нова перспектива за бизнес процесите в логистичната  

                                                                           Верига на доставки 
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система, изисква нови практики, които да бъдат приети заедно с нарастващата 

загриженост за околната среда. В тази връзка тя се приближава към понятието „верига на 

доставките“. 

Картината се допълва от техническата, организационната и социалната гледна 

точка. Техническият аспект се отнася до инфраструктурите (напр. roads, railways, shipping 

lanes и warehouses), оборудването (напр. trucks, forklifts и vehicles), опаковките (напр. 

containers, pallets, trailers) и хората (напр. picker, forklift operator, truck driver, stevedore) в 

системите. Човешкият фактор отчита социалната перспектива на логистиката. Наред с 

хората следва да се имат предвид и социалните и екологичните последици от 

логистичните процеси в рамките на организационни, правни или политически граници 

(ведомствени, фирмени, национални граници и др.) 

Понятийни отношения съществуват както вътре в тематичните области, така и 

между тях. Обикновено в терминологията признаваме: 

1. Генерични (род-вид) отношения, установяващи йерархичен ред; като по-широкото 

понятие надхвърля по-тясното и обратното. 

2. Партитивни (част-цяло) отношения, които показват връзката между понятията, 

състоящи се от повече от една част и техните съставни части. 

3. Сложни отношения, които поставят понятията в референтни класове като обекти, 

методи, свойства, качества, състояния, процеси и т.н. 

2.2. Системност в логистиката 

Като цяло, учените подчертават системния характер на терминологията, който 

произтича от систематичността на науката. Представителите на руската езикова школа по 

терминология споделят мнението, че е невъзможно да има набор от термини, които не са 

свързани или организирани в дадена система (Даниленко 1977, Головин 1987, Володина 

1997). Според Сейгър в терминологичната теория понятията трябва да бъдат подредени по 

някаква схема на концептуална класификация и представени в систематична структура. За 

да се направи това, понятията се характеризират с отношенията, в които влизат с други 

съседни понятия (Сейгър 1990: 28). Не на последно място, Попова развива идеята, че ако 

всички обекти и явления са пряко или косвено свързани в реалността, тогава и понятията, 

и техните лексикални/терминологични значения отразяват тази връзка. От това следва, че 

речникът на даден език, включващ целия набор от термини, представлява система, която 

до известна степен съответства на действителната връзка между явленията (Попова 2012: 

524). Освен това, тя подчертава, че терминологичната система има смисъл за науката, ако 

може да определи знанието чрез термини и ако може да осигури или подпомогне 

комуникацията (Попова 2005). 

Системните отношения в областта на логистичната терминология не са били обект 

на изследване досега. Правени са опити за нейното стандартизиране в речника на ELA и 

Съвета на специалистите по управление на логистични системи в САЩ. (Купцова, 

Стерлигова 2006: 1) Пет стандарта, свързани с транспорта на стоки и логистиката са 

приети от българския институт по стандартизация, сред които и БДС EN 14943:2006, 
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чието заглавие е „Транспортно обслужване. Превози и снабдяване. Специализирани 

термини“ (http://www.bds-bg.org/bg/bg/standard/?natstandard_document_id=34377). Стандар-

тът, обаче, е неизвестен за специалистите, достъпът до него е ограничен, срещу 

заплащане, и е на английски. 

Предвид факта, че логистичните термини все още не са стандартизирани и 

систематизирани на български, можем да ги разглеждаме като натрупване на 

взаимосвързани термини, което е в съответствие с възгледа на Попова, че 

терминологичната система е организиране на дадена съвкупност от термини, които имат 

определени взаимоотношения и като цяло са подчинени на конкретен концепт (Попова 

2004: 34). Под концепт на системата ще се разбира начинът за изразяване на понятийно-

семантичните отношения в съответната предметна област, който осигурява 

комуникацията. Цялото натрупване на термини в областта ще представлява субстрата, 

докато отношенията между термините, определени от техните понятия - структурата на 

системата (Попова 2005: 5). Освен това, за да се идентифицират терминологичните 

взаимоотношения, приемаме твърдението на Алексиев, че терминът „терминологични 

отношения“ надхвърля термините „концептуални отношения“ и „лексико-семантични 

отношения“, като последните две са координационен термин (Алексиев 2014). Не на 

последно място, трябва да се позовем и на стандартите, разработени от организации като 

Международната организация по стандартизация (ISO) и Европейския комитет по 

стандартизация (CEN), тъй като те свързват понятията както чрез йерархични, така и 

нейерархични връзки. 

Анализът на системността в логистичната терминология следва модела, предложен 

от Попова (2004: 33-39), съгласно който разграничаваме вътрешна и външна системност. 

Класификацията на Сейгър на понятийните отношения също е включена, доколкото се 

вписва в модела на Попова. Тя на свой ред се реорганизира, за да обхване тези, които са 

типични за логистиката.  

Позовавайки се на Никитин за двата вида отношения между понятията (отношение 

на съседство – импликация, и отношение на сходство – класификация), вътрешната 

системност подразделяме на още два типа системност – импликационна и 

класификационна (Никитин 1979: 95). На още по-ниско ниво диференцираме партитивна и 

асоциативна импликационна системност. Първата представлява отношенията „цяло-част“ 

и „част-цяло“ и служи за обозначаване на връзките между понятия, състоящи се от повече 

от една част и техните съставни части, а втората разглежда различните отношения между 

реалните обекти и понятия, като например „дейност-вършител“, „дейност-място“, 

„дейност-резултат“, „процес-продукт“, „процес-инструмент“, „причина-следствие“, 

„вършител-обект“ и др. Класификационната системност, от друга страна, обхваща 

родовите взаимоотношения или отношения на сходство, чрез която търсим прилики и 

различия между обектите от реалния живот въз основа на връзката „вид-род“. 

Външна системност наблюдаваме, когато два термина, принадлежащи към 

различни предметни области, са свързани по форма и смисъл, или само формално, или 

http://www.bds-bg.org/bg/bg/standard/?natstandard_document_id=34377
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само смислово. Пример за първия случай е fleet management, който е логистичен, 

транспортен, дори военен термин, и навсякъде означава управление на транспортните 

средства. На свой ред cabotage възниква като морски термин, означаващ крайбрежно 

плаване, докато в логистиката каботаж(ен превоз) е придобил значението превоз в 

рамките на дадена държава от превозвач с регистрирани превозни средства в друга 

държава (на ЕС). Термини, съвпадащи смислово донякъде, но с различна форма, са 

littoral zone и coastal waters - крайбрежни води, които се числят към общоупотребимата 

лексика и други терминологични системи, но не са взаимнозаменяеми. 

Три са основните източници на въшна системност: 

• терминологизация - семантична деривация, при която на название от 

общоупотребимата лексика се дава ново терминологично значение 

• детерминологизация - преминаване на термини от дадена научна област в 

общоупотребимия език и 

• ретерминологизация - пренасяне на термин или терминоелемент от една научна 

област, сфера, дисциплина в друга с пълно или частично преосмисляне на значението 

(Петкова: 2010: 50-53). 

Терминологизацията може най-добре да бъде илюстрирана с някои от основните 

термини в логистиката: flow, link, chain и network - поток, връзка, верига и мрежа, които 

се използват широко в ежедневния английски и български език. Когато обаче са части от 

логистичната система, те се възприемат съвсем различно - потокът е процес на движение, 

реализиращ връзки в структура, която може да бъде верига или мрежа. Аналогично, 

pipeline в логистиката се определя като част от транспортната верига между 

производителя и потребителя, т.е. акцентът е върху функцията на пренос. 

Примерите за детерминологизация са по-малко, понеже логистиката е нова наука и 

все още заимства термини от други науки. Така надценка на български се отнася до 

цените в продажбите, обслужването, вноса и износа и т.н., докато първоначално тя се е 

ограничавала до модел на ценообразуване - mark up. Подобни примери са promotion - 

промоция, briefing - брифинг, banking - банкиране и т.н., които не принадлежат точно на 

логистичната терминология, но не нарушават отношенията с понятийно-семантичната 

система, от която идват. 

Процесите на ретерминологизация протичат или с пренасянето на един термин от 

една научна област в друга, или с детерминологизация на термина, преди да навлезе в 

новата научна област. Първият процес се илюстрира с harmonization, термин преминал от 

музикалната към правната област като процес на установяване на общи закони и 

стандарти - хармонизация, очевидно в резултат на метафоричен пренос. Вторият е по-

често срещан в логистичната терминология. Така dock, който първоначално обозначава 

пристан или пирс и дори пространството между съоръжения за приставане на кораби, 

преминава в общия английски с това основно значение. В логистиката терминът е 

заимстван като платформа за товарене или разтоварване на камиони, влакове, кораби и 

др. Аналогично reclamation извървява пътя от възстановяване на суша от море или блато 
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в морския английски до възстановяване (на полезни вещества) и изхвърляне на излишния 

материал. 

Ако термините имат общ елемент, семантичен и/или формален, те представляват 

системна група, характерна за вътрешната системност. Пример за такава група могат да 

бъдат типовете utility - полезност/ time utility - времева полезност/ place utility - 

пространствена полезност/ form utility - полезност на формата и оwnership utility - 

полезност на притежанието. Тук utility се тълкува като мярка за добавена стойност. 

Партитивната импликационна системност може да се представи чрез модела: 

А се състои от В, С, D ... или X е съставна част на Y, и лесно се изобразява графично, 

напр. hub and spoke system се състои от главина (хъб) и много спици. В центъра 

обикновено се извършват дейности като повторно сглобяване и разпространение на стоки, 

пътници или данни. Спиците служат за връзка между клиентите и центъра - звездообразен 

модел. 

Колковска твърди, че тези отношения „имат йерархичен характер и заедно с 

родово-видовите са от първостепенно значение да се изгради система от научни понятия в 

различни научни области“ (Колковска 2008б). Обаче партитивните отношения в 

логистиката, констатирани по-долу, според броя и видовете части са не винаги и само 

йерархични, а могат да се простират в пространството и времето. Те могат да се 

подразделят на следните видове: 

• Цялото се състои от много еднакви части - bulk commodities - масови товари. 

• Частите са точно ограничен брой – напр. A single carriageway road consists of two 

verges, a single footway and a single carriageway with four traffic lanes - Пътното 

платно се състои от две зелени ивици, един тротоар и платно с четири ленти за 

движение. 

• Цялото се състои от различен брой части - a logistic network - логистична мрежа. 

• Частта или частите са незадължителна съставка на цялото - 2 tier companies can 

operate as sub-contractors to tier 1 companies. – Компаниите от 2 ред може да 

работят като подизпълнители на компании (доставчик) от 1 ред. 

• Частта е елемент от цялото или самото цяло - grab - грайфер е набор от механични 

челюсти прикрепени към края на кран, използван за обработка на насипни товар и 

съоръжение със същото предназначение 

• Частите са по избор - напр. Trailer on a Flatcar (TOFC - вагон за ремарке) and 

Container on a Flatcar (COFC - контейнерен вагон) са елементи от интермодалните 

превози, където ремаркетата или контейнерите се поставят на железопътни вагони, 

но не и едновременно. 

Освен тях (Сейгър 1990: 33), намерени бяха примери за други партитивни 

отношения в логистиката, обозначаващи движение, операции, време и местоположение. 

Установено е, че първите три вида съществуват и в морската терминология (Тончева 2003: 

20). Това не е случайно, защото логистиката се занимава с движение на потоци (от хора и 

стоки) във времето и пространството, което е общо за всеки вид транспорт. 
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 Части от процес - напр. a cycle view of the supply chain processes - разглеждане на 

процесите във веригата за доставки като цикли. Те включват: цикъл на поръчката 

на клиента; цикъл на попълване; производствен цикъл; и цикъл на поръчките. 

 Части от пътуване - headhaul and backhaul - пълен курс към клиента и обратно;  

 Периоди от време - напр. transit time - 1. времето, необходимо за завършване на 

пътуването - продължителност на рейса/курса 

                                                                             2. времето, необходимо за физическо 

преместване на стоки между различни точки във веригата на доставките или 

встрани към друг обект 

 Части в обект - warehouse → storage point, packing point, delivery station, etc. - склад 

→ пункт за складиране, пункт за опаковка, пункт за доставка 

 Директно, партитивни отношения могат да се предават и с представки, като mono-, 

bi-, semi-. multi-, и др., напр. monorail system - еднорелсова система, single-card Kanban 

system - система KANBAN с използване на една карта, bi-fuel vehicle - автомобил с 

възможност да работи с бензин или метан, dual-purpose vehicle - автомобил с двойно 

предназначение, semi-finished products – полуфабрикати, multi-modal transport - 

мултимодален транспорт, multi-axle bogie - многоосна талига и др. 

 Комплексните отношения, дефинирани от Сейгър (Сейгър 1990: 34-35), са типични 

за асоциативната системност. Използвайки видовете взаимоотношения, които той счита 

за разкриващи естеството на понятията, можем да ги редуцираме до осем основни вида: 

Таблица 1 

Асоциативната системност дефинирана от Сейгър 

Видове отношения Отношение между пример 

1. причинен от причина – следствие transport – ozone depletion 

транспорт - разрушаване на 

озоновия слой 

2. свойство материал – свойство timber – green 

дървен материал - суров 

3. мерна единица явление – мерна 

единица 

обект - мерна 

единица 

running – dead ahead (0
o
 ahead) 

движение - точно напред (на пеленг 0
o
) 

bag – multiply 

торба - многослойна 

4. предназначение за 

 

 

 

предназначение против 

обект – инструмент 

 

процес – инструмент 

 

обект – средство за 

противодействие 

heavy lift – crane 

тежък колет – кран 

shipping – container 

превоз по море – контейнер 

rat – pest repellent 

гризач – репелент за вредители 
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5. съдържание обект – контейнер bandage - first aid kit 

бинт – аптечка за първа помощ 

6. метод процес – метод 

(обърнат) 

e-tail – Paypal 

електронна търговия - PayPal 

електронна система за плащане 

7. състав обект – материал 

(обърнат) 

container – steel 

контейнер - стоманен 

8. разположение дейност – място 

 

 

обект – място 

picking – warehouse 

събиране на необходимите стоки за 

изпълнение на поръчки – склад 

mezzanine – warehouse 

многоетажен стелаж тип мецанин - 

склад 

Други отношения, групирани около материал, процес, обект и действия, също се 

очертават типични за логистиката. Те са представени в таблица 2: 

Таблица 2 

Асоциативни отношения в терминологичната система на логистиката 

Отношение Пример Преводен еквивалент 

1.1. Материал – продукт ore – billet руда – къс 

1.2. Материал – състояние incompatible cargoes 

– tainting 

несъвместими товари - вмирисване 

2.1. Процес – продукт shipbuilding – ship корабостроене - кораб 

2.2. Процес - резултат container securing – 

stack stability 

укрепване на контейнери - 

устойчивост на стифа 

2.3. Процес - обект temperature control 

– perishable cargo 

температурен контрол - лесно 

развалящ се товар 

2.4. Процес - вършител temperature control 

– thermograph 

температурен контрол – 

термограф 

3.1. Обект – мерна единица swap body – 7.15 m 

length 

сменяема каросерия - 7.15 m 

дължина (стандартна) 

3.2. Обект – място port – avantport пристанище - външен рейд 

3.3. Обект – състояние bag – bleeding bag торба - течаща торба 

3.4. Обект – движение inputs – inbound/ 

inward logistics 

вложени ресурси - входяща (на 

входа) логистика 

3.5. Обект – посока services – insourcing услуги - връщане на изнесените 

услуги обратно в компанията 
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3.6. Обект – предназначение waste – disposal/ 

recycling 

отпадъци - изхвърляне/ рециклиране 

4.1. Действие – място receiving, putaway – 

warehouse 

приемане, прибиране - склад 

4.2. Действие – метод order fulfilment – 

pick-by-vision 

изпълнение на поръчка - зрително 

идентифициране 

4.3. Действие – материал co-packing – shrink-

wrapping 

двойно опаковане - опаковане в 

полиетиленово свиваемо фолио 

4.4. Действие – 

предназначение 

labour tracking – 

productivity 

проследяване на работната ръка - 

продуктивност 

Освен йерархични отношения между термините в две посоки - род-вид и вид-род, 

класификационната системност разглежда и отношения на съподчиненост (вид1, вид2 и 

пр. спрямо род) и пресичане (когато даден термин се включва в друг или го припокрива). 

В първия случай сходството се определя по интегриращ принцип, напр. 

- функция – stock → buffer stock, cycle stock, contingency stock – запас → буферен, текущ, 

за непредвидени обстоятелства 

- предназначение – truck → pallet truck, stacker truck, reach truck - (товаро) повдигач → за 

палети, за складовe, високоповдигач 

- място – warehouse → floating warehouse, shore warehouse, rolling warehouse – склад → 

плаващ, брегови, подвижен и пр. 

а различие - по диференциращ признак, напр. 

- етап на монтажни дейности – assembly → light assembly, final assembly - монтаж → 

довършителен, окончателен 

- форма - logistic system → divergent logistic system, convergent logistic system, network 

logistic system - логистична система → разклоняваща се, сборна, смесена (мрежова), etc. 

Пресичащи се отношения се илюстрират с техниките за управление на отпадъците: 

reconditioning → възстановяване, refurbishing → възстановяване + обновяване и 

remanufacturing → възстановяване + обновяване + преработване. 

 Предложеният тук анализ може да послужи като основа за по-нататъшни 

изследвания в създаването на терминологична рамка за тази конкретна област на 

терминологията. След като установихме различни степени на системност, можем да 

приложим по-нататък резултатите в съставянето на терминологичен речник по логистика. 

Освен в терминологията, системността може да има последици при преподаването на 

английски език за целите на логистиката за по-добро представяне и разбиране на връзките 

между понятията и термините. Не на последно място, така ще се улесни ефективната 

комуникация между потребителите на тази терминологична система. 
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 3. Глава III Състав на терминологичната система на логистиката  

Използването на онтологии за структуриране на термините и отношенията между 

тях в логистичния домейн е един от подходите за описване състава на терминологичната 

система на логистиката. Експерти в областта твърдят, че използването на онтологии може 

да бъде от полза за оперативната съвместимост на предприятията в областта на 

логистиката особено при интернет приложения за означаване на контейнер / оборудване, 

предназначено за превоз на товари. И макар че чрез тях може да се отстрани неяснота или 

несъответствие при използване на различни термини за едно понятие, те зависят от езика, 

на който са създадени, а зависимостите, установени чрез тях, не могат да се интерполират 

за друга област или език. 

В зависимост от това как се отнасят към тематичната област, съществуват 

тясноспециални, междуотраслови и общоупотребими термини и думи, влизащи в нея. 

Същото важи и за логистичната терминология, която може да бъде илюстрирана по 

следния начин: 

а) тясноспециални термини - materials management, cross-docking, 3 party logistics 

provider, outsourcing, offshoring, и т.н .; 

б) междуотраслови или нетехнически термини (на границата между специализирания 

и общия език): manufacturing, production services, technology-enabled process, shipment, 

consignment, carrier и др.; 

в) общоупотребими думи, често използвани в предметната област: model, test, planning, 

pattern, compliance, warehouse и т.н. 

Термините могат да се разглеждат от друга гледна точка в зависимост от етапа на 

интеграция в терминологичния лексикон. Показателни за терминологията в ранен стадий 

на формиране не са същинските термини, а квазитермини, предтермини, хипотермини и 

нови термини. Поради целите на тази работа горните не се включват в анализа. Освен 

това, в него се съдържат още номени (ZPMC Gantry crane) терминоними (Eddie за 

тежкотоварен камион), терминоиди (granny lane) и прагмоними (Mafi trailer). 

Като части на речта термините се представят най-добре от съществителните. Това 

се доказва и от морфологичната класификация на термините, според която най-често 

срещани са съществителните и тези, които изпълняват функция на глагол или 

съществително (поради конверсия). 

В терминологичната система на логистиката влизат термини думи, композити и 

словосъчетания, както и съкращения и акроними. Според корпуса, съставен за целите на 

това изследване, съотношението между думи и словосъчетания е 23% на 77%, а между 

еднокомпонентни и многокомпонентни – 19% на 81%. Резултатите се потвърждават и от 

друго подобно изследване, основано на речника на ELA, където еднокомпонентните 

термини са 15%, а многокомпонентните – 85%. От втората група 55% се състоят от два 

компонента, 21% - от три, а 6% - от четири и повече, докато композитите са 18%. 

(Купцова 2015: 71) 
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В центъра на терминосистемата е разположено ядрото, в което влизат следните 10 

базови термина – supply, transport, product, cargo, system, chain, load, order, service и 

process, чиято структура служи за създаване на нови термини. Има и други термини с 

висока честотност, напр. materials, freight, които са синоними на някои от базовите. 

Периферните термини зависят от отношенията, които имат с основните, т.е. означават 

категория, обект, процес, свойства, отношения и пр. Те се числят към области като 

мениджмънт, транспорт, търговия, технологии, маркетинг, право, математика и др. В най-

външния слой се намират общоупотребимите думи. 

Изследването на речника на ELA посочва девет основни области в логистиката. 

Повечето от термините са свързани с идеята за движение и транспорт на материали и 

продукти. На второ място в диаграмата са термините, свързани с управлението на 

логистичните системи, което доказва интегрирания характер на дисциплината, следван от 

традиционно обозначаваните места - складове, дистрибуционни центрове, търговски 

обекти и т.н. Трето място заемат термините за УВД, които са последното допълнение и 

връзка с логистиката. Всъщност УВД не само пресича логистиката, но я и обхваща, тъй 

като е стратегия, която пресича бизнес процесите. (Купцова 2015: 71) 

3.1. Структура на логистичната терминологична система в английския език 

Структурата на логистичната терминологична система се очертава на базата на 

модела, предложен от Стерлигова (2004), който е подходящ за организиране и 

класифициране на термините в нашия корпус. Той, обаче, е модифициран, за да включи и 

термините за УВД. Опира се не на понятийните области в логистиката, а изяснява така 

наречените базови и периферни термини в нея. Тъй като принципът на логистиката е, че 

управлява потока на материалите от доставчиците, тяхното движение чрез различни 

операции в организацията и потока на материалите към клиентите, базовите термини се 

свързват с потоци, операции и структури. Периферните термини са тези, които са 

свързани с логистичните функции и приложението им на практика. 

а. Термини, свързани с потоци - primary и return flows, parts inbound и product outbound 

flows, cash flow, material flow, information flow и др. 

б. Операционни термини - logistics activity, logistics function, logistics process, logistics 

operation, logistics service и др. 

в. Структурни термини - logistics link, logistics chain, logistics channel, logistics system, 

logistics chain node и др. 

  Термините, свързани с организацията и интегрирането на веригата за доставки, 

които не се вписват в горните три групи, обособяваме в нова група: 

г. Мрежови термини - logistics network, network design, vertical integration, horizontal 

integration, joint venture, tiering и др. 

д. Приложни термини - logistical approach, logistic environment, logistics mission, 

sourcing, logistic mix и др. 

  Последната група, наречена термини, свързани с функциите, преименуваме  
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е. термини, свързани с логистичните области (които са 15 на брой), за да се избегне 

двусмислицата с термина функция – тук се числят термини на логистиката на снабдяване, 

на производство, на пласмент, на съхранение и обработка на материалите и пр. 

  От гледна точка на корпусната лингвистика установяваме, че ¾ от всички глаголи, 

включени в логистичния корпус, се използват в общоупотребимия език и от общо 185 

глагола 140 се срещат в Grammar Patterns 1: Verbs – изследване върху глаголите в 

английския  език. Анализът на глаголите показва, че те могат да бъдат класифицирани в 

приблизително три смислови групи, означаващи „поставяне на място“, „закрепване“ и 

„придвижване на нещо или управление на превозно средство“. От тях последната група 

подразделяме на шест подтипа – „карам“, „превозвам“, „придвижвам“, „отклонявам“, 

„пренасям“ и „управлявам средства за транспорт“, като всяка от групите се подчинява на 

определен граматичен модел. 

3.2. Структура на логистичната терминологична система в българския език 

 Според това как се отнасят към тематичната област, тук също разграничаваме 

тясноспециални, междуотраслови и общоупотребими термини и думи. Същото важи и за 

логистичната терминология, която може да бъде илюстрирана по следния начин: 

а) тясноспециални термини - функционално-стойностeн анализ, икономичен/ 

оптимален размер на партидата, товарен обем, загубен при подреждане на стоките и 

др.; 

б) междуотраслови или нетехнически термини (на границата между специализирания 

и общия език): ефект на камшика, карта за балансирана оценка, капиталов оборот, 

облачна услуга и др.; 

в) общоупотребими думи често използвани в предметната област: логистично звено, 

теория на опашките, паричен поток, хоризонтално сътрудничество и др. 

 На базата на нашия корпус българската логистична терминологична система се 

състои от едно- и многокомпонентни термини, като първата група представлява 18%, а 

втората - 81%. Термините словосъчетания представляват 72% от примерите в корпуса, 

44% са фрази от две думи и 56% - от повече думи, за разлика от английския, където 

преобладава първият клас. 

 Термините допълнително се подразделят на производни, непроизводни и сложни в 

зависимост от модела на терминообразуване. Така сметка, канал, мрежа, заявка, 

фактура са еднокоренни, докато претоварване, превозвач, интермодален, конвейер и т.н. 

са производни, придружени от един или два афикса. И накрая, автовоз, товародател, 

полуфабрикат, ценообразуване са примери за термини сложни думи. 

Термините словосъчетания в българския език се делят на предложни и 

безпредложни. Първият клас преобладава, тъй като формалната им структура се пояснява 

от съответния предлог и поради характерния за езика словоред - стойност на товара до 

склада или до получател, ефективно обслужване на клиентите, поток за управление на 

физическата дистрибуция, пълен курс към клиента и др. Безпредложните се 
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характеризират със синтактична връзка между терминоелементите и имат атрибутивна 

функция - товарен контейнер, обществен превозвач, таранен нос, сухопътен мост и др. 

Съкращения се наблюдават при инициализми, акроними и субстантивирани форми, 

но в по-малка степен в сравнение с английските термини. Освен това, инициализмите и 

акронимите се заемат пряко от английски, напр. Ро-Ро - Ro-Ro, Лo-Лo - Lo-Lo, ТЕУ - TEU, 

или не са регистрирани официално, напр. ВДС - верига на добавената стойност, ВП - 

виртуално предприятие, МР - Материален ресурс, ППМ - Планиране на потребностите 

от материали, УВД - Управление на веригата за доставки. Термините, които са резултат 

от субстантивизация и универбизация, бавно си проправят път в българската логистична 

терминология, напр. пристан, рампа, офшорка и пр. 

Заемането е мого продуктивно в българската терминологична система. Думите са 

заемани от различни езици на по-ранен етап, а най-често срещаните са: 

латински → productio - продукция, apparatus - апарат 

гръцки → logistikos – логистика, dromos – друм 

италиански → avviso - авизо, modello – модел, giro – джиро (заверка) 

немски → Inventar - инвентар, Haengerzug – хенгер (камион с ремарке) 

френски → reservoir – резервоар, dispache – диспач (уреждане на загуби при авария) 

холандски → stellage – стелаж, vracht – фрахт, dok - док 

руски → веха, кница, настил, счетоводство и др. 

  През последните години, обаче, английският език е основен източник за заемане. 

Затова термини сложни думи и съчетания се образуват като комбинация от чужда и 

домашна дума. Различаваме четири възможни варианта според начина на съчетаване на 

корените или терминоелементите: 

• домашни корени или основи – товаропоток, сухопътен, товароразпoредителен 

• чужди корени или основи – микроикономика, автопарк, щабелкран, хидротехнически 

• домашен + чужд корен или основа – бързооборотен, складово-манипулационен, 

теснолинейка 

• чужд + домашен корен или основа – автомивка, лихтеровоз, автовлак и др. 

  Аналогично, четири вида термини съчетания могат да се разграничат, съставени от: 

• домашна дума + чужда дума – изпълнителски персонал, довършителен монтаж, 

сменяема каросерия, незавършено производство 

• домашна дума + домашна дума – плаващ вълнолом, разтоварна площадка, броен 

товар, складови разходи, защитна опаковка 

• чужда дума + домашна дума – интермодално оборудване, проектeн товар, логистична 

верига, автомобилна товарителница 

• чужда дума + чужда дума - сервизен коносамент, офшорна компания, порталeн кран, 

материален ресурс и др. 

 Според частта на речта, към която принадлежат, българските логистични термини 

са най-често съществителни - продукт, доставчик, реекспорт, ремарке; прилагателни 

като част от терминосъчетания - следпроизводствен, логистичен, интермодален, 
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мореходен; глаголи - складирам, превозвам, претоварвам, експедирам; дори и наречия - 

точно навреме, нагоре по веригата, навътре от брега и т.н. 

 Българският логистичен речник е съставен предимно от международни и 

заимствани думи, но той не е напълно неразбираем за неспециалистите. На първо място, 

термини, използвани за назоваване на (сравнително) нови феномени, свързани с 

логистиката, като например устойчиво развитие, управление на риска, мрежови 

структури, потребности на клиента и т.н. или термини, отнасящи се до методите, 

използвани в логистиката и бизнеса като управленски договор, лицензиране, 

подизпълнител, електронна търговия, може да се считат за част от познанията на лицето 

във връзка с бизнеса или икономиката. Други, на които предстои да станат част от този 

речник, като: repurpose - промяна на предназначението (на материалите), recovery 

(включващо повторна употреба, ремонт, реконструкция или унищожаване) - 

оползотворяване и routing guide - средство за планиране на маршрута също не звучат 

мистериозно за непрофесионалистите. 

 

  4. Глава IV Вариантност в областта на логистиката в английската и 

българската терминология 

 Проявленията на езикова вариантност все още предизвикват противоположни 

мнения. В тази част на дисертацията разглеждаме проблема за вариантността, 

източниците и причините за възникването й, проследяваме мненията на учените за 

проявите на вариантност и степента, до която тя може да бъде приета. Подчертава се 

фактът, че в начален етап на формиране на определена терминологична система, тя е 

положителен феномен, тъй като показва процес на намиране на най-адекватния термин за 

изразяване на определено понятие и трябва да се толерира. Вследствие на това трябва да 

се приеме, че вариантността е съществена характеристика на комуникацията между 

експертите, като и термините, и понятията трябва да бъдат проучени в тяхното динамично 

взаимодействие. 

 Като следваме проучванията на Попова за външна и вътрешна системност, 

разглеждаме възможността за съществуване на два вида вариантност: семантична и 

формална. Първият вид се определя като възможностите на езика с една своя единица да 

назове повече от едно различни значения, а вторият – като използването на паралелни 

езикови средства (лексикални, морфологични, словообразувателни, синтактични), за да 

изразят по различен начин идентични терминологични значения (Попова 2012: 572). 

Към семантичната вариантност тук причисляваме полисемия, омонимия, 

синонимия, и антонимия, проблемите, свързани с тях, характерните им черти, типове и 

семантични съответствия. Формалният тип вариантност се разглежда според нивото на 

проявление в езика – фонетично, графично, морфологично, синтактично, 

словообразувателно, лексикално и стилистично. Високата вариантност на 

терминосистемата и нейното продължаващо развитие обуславят причината формалната 

вариантност да се разглежда успоредно с проявленията на синонимия. 



27 
 

 4.1. Семантична вариантност 

  4.1.1. Полисемия (многозначност) 

Терминологичната полисемия очевидно противоречи на едно от основните 

изисквания всеки термин да назовава само едно понятие. Тя е широко разпространена и 

дори в сравнително нова дисциплина като логистиката три от десетте думи, за които се 

твърди, че принадлежат към ядрото на логистичните термини, не са моносемантични - 

transport, chain и service. 

  Според начина на възникване някои учени разграничават моноцентрична и 

полицентрична полисемия или радиална и верижна полисемия в зависимост от това дали 

всички значения тръгват от един източник или всяко е свързано с предходните. Така 

първият тип може да се илюстрира с consignment – 1. изпращане на стока; 2. пращане на 

стока на консигнация; 3. пратка, партида, а вторият с truck – 1. /АЕ/ камион; 2. 

(товаро)повдигач; 3. открита товарна платформа. В зависимост от начина на пренос на 

смисъла се различават метонимично и метафорично мотивирана полисемия, като първият 

тип преобладава в логистичната терминология. 

 Най-често срещани модели на метонимично базирана системна многозначност в 

корпуса са следните 

 контейнер • съдържание → truck – камион; товар в камион; 

 контейнер като мярна единица → barrel - 1. барел (BE = 36 галона; AE = 42 

галона); 2. бъчва;  

 процес • резултат → shipment – превоз; пратка; 

 място • организация → depot - 1. депо; 2. място за съхраняване; 

 събитие • място → drayage – 1. сухопътен превоз на стоки на кратки разстояния; 

2. таксата за превозa; 3. сухопътен превоз на контейнери от/до пристанище. 

 Метафорично мотивираната многозначност най-често е несистемен тип. Тя може 

да се илюстрира с despatch - 1.изпращане; 2.бързина, експедитивност; 3.телеграма; 

4.официално съобщение; 5.диспач (парично възнаграждение за икономисано време), 

където всяко от значенията е свързано с контекста. Този пример показва още, че 

системната и несистемната полисемия могат да съжителстват в набор от значения на един 

термин. 

 Типична за логистичните термини е така наречената категориална полисемия, 

която предполага, че значението на понятието се състои от характеристики, отнасящи се 

до няколко категории едновременно, напр. връзки между процеси, събития, измервания, 

резултати и др. Откриваме примери за нея в следните модели: 

 процес • инструмент → security – гаранция, залог; 

 вършител • действие → wholesaler и retailer - търговец на едро/дребно; бизнес 

свързан с търговия на едро/дребно; 

 процес • събитие → sourcing – 1. установяване на източници (на суровини); 2. 

избор на доставчици;  
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 процес • резултат → backhaul – 1. обратен курс с камион с полезен товар; 2. 

самият товар превозван на този курс;  

 процес • обект → benchmarking – 1. изучаване на челния опит; 2. ориентировъчен 

параметър;  

 вършител1 • вършител2 → vendor – 1. продавач; 2. производител, дистрибутор; 

  инструмент1 • инструмент2 → truck – 1. /АЕ/ камион; 2. (товаро)повдигач;  

 агент • инструмент → carrier - 1. превозвач; 2. транспортен кораб, 

както и изредените по-горе модели на системна полисемия. 

 Други случаи на полисемия, които наблюдаваме, са: 

 отношения част - цяло, когато дадена дума означава човек или фирма, напр. freight 

forwarder - спедитор, спедиторска фирма; shipper - товародател; фирмата, 

която се занимава с тази дейност и др. 

 полисемия поради полисемантични афикси. Това е надлежно отбелязано и 

анализирано от Тончева по отношение на наставката –age (Тончева 2003: 81) и –ing 

напр. haulage - 1. сухопътен транспорт; 2. теглене, влачене; 3. транспортни 

такси. 

 Терминологичната система на логистиката в българския език също се отличава с 

полисемия, но в по-малка степен. Ако един полисемантичен термин трябва да бъде 

заимстван в езика-приемник, неговите значения обикновено се предават с различни думи, 

като по този начин се губи полисемията. Българският език не прави изключение от 

правилото: shipping - 1. корабоплаване; 2. превоз на товари; 3. експедиране на товар; 4. 

(събир.) кораби, търговски флот; 5. корабна транспортна такса. Полисемията може да 

бъде запазена на български език, ако се основава на аналогия или съседство. Добър 

пример за това е gondola - 1.саморазтоварващ се жп вагон за насипни материали тип 

гондола; 2.камион-гондола; 3. металeн стелаж тип гондола. 

  В опит да обобщим полисемантичните термини в двете терминологични системи 

прилагаме класификацията, използвана от Георгиева (2014: 130-142), за да установим 

семантично съответствие между термините във всеки от езиците и да изясним 

английското и българското понятие в логистиката. Основното разграничение е между 

симетрични и асиметрични термини, които могат да бъдат моносемантични или 

полисемантични. Следователно, симетричните термини, независимо дали са 

моносемантични или полисемантични, са напълно еквивалентни. 

 Моносематични еквивалентни термини напр. cluster - клъстър, re-engineering – 

реинжeнеринг; 

 Полисематични еквивалентни термини, при които има съответствие между значенията 

на българския и английския термин, напр. assembly point - 1. сборен пункт; 2. точка за 

изпълнение на поръчки. 

 Моносематични частично симетрични термини, при които терминът в единия език 

частично съответства на термина в другия, напр. pilferage - 1. the act or practice of 
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stealing small quantities or articles; 2. the amount so stolen се заема само с първото си 

значение -  дребни кражби. 

 Полисемантични асиметрични термини, където един от термините е полисемантичен, а 

другият не е, или и двата са полисемантични, но не са симетрични по смисъл, напр. на 

български зърновоз може да се предаде на английски с grain lorry, grain trailer или 

wagon, както и grain carrier. 

 4.1.2. Омонимия 

 Като цяло, в зависимост от източника омонимия в терминологията възниква 1. 

между термин и общоупотребима дума, което може да се дължи на терминологизация или 

детерминологизация и 2. между термини, принадлежащи към различни тематични области 

- така наречената междусистемна омонимия (Татаринов 2006: 139). Типично за втория тип 

е, че термините имат различни дефиниции и действат в различни терминологии. 

Източници на омонимия в логистичната терминология се наблюдават при взаимодействие 

между отделни научни дисциплини (coil – 1.намотка; 2.рулон), при междуезиково заемане 

(sound – 1.звук от латински; 2. голям дълбок залив от староанглийски); при гранични 

случаи на несистемна полисемия (bight - 1.бухта - залив във формата на полумесец; 

2.извивка на река, бряг; 3.въжена бухта; 4.примка на въже и при словообразуване (CEU – 

1. еквивалентна единица при превоз на автомобили; 2. електронно устройство за 

управление). 

 Интересен случай на омонимия може да се отбележи и в резултат на регионални 

различия, напр. depot - 1./BE/ депо; склад; хранилище; хамбар; 2./AE/ автогара, ж.п. 

станция. 

  Омонимите в корпуса може да се класифицират според това дали правописът и 

произношението им съвпадат или не на: 

а. Същински омоними - напр. interline – 1.обща авиолиния; 2.разредка; 

б. Омофони - site (местоположение)/sight (гледка); key (ключ)/quay (кей); 

в. Омографи - lead [led] - 1. олово; 2. лот; lead [li:d] - 1. вързален клюз; 2. тесен канал с 

опасно дъно 

г. Хетероними – permit - (v) разрешавам; (n) разрешително, пасо. 

 Според тяхното граматично значение омонимите се делят на пълни и частични: 

а. Пълни - seal - 1.тюлен; 2.печат, пломба; 

б. Частични: 

- прости лексико-граматични – bound - (v) гранича; bound - (past participle of to bind) 

насочен, на път за; 

- сложни лексико-граматични – green - (adj) зелен или екологичносъобразен and green – (v) 

позеленявам, внедрявам „зелени“ практики 

- лексически – custom – (n) обичай в мн. ч. и customs - (n) митница 

 Омонимията изисква специално отношение поради неяснотите, които може да 

причини дори при специализирана комуникация. Следователно, ако не може да се 
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избегне, трябва да се използва достатъчен и подходящ контекст, за да се осигури 

разграничаване. 

 4.1.3. Синонимия 

 4.1.3.1. Типология на синонимите 

 В съвременното терминознание съществуват полярни мнения относно 

синонимията. Според някои учени синонимията не би трябвало да се толерира в 

терминологията и там където има някакво различие, идващо от промяна в денотата, да се 

смята, че става дума за два (или повече) термини (Попова 2012:591). Според други появата 

на синонимни изрази и варианти на термините се приема в съвременната терминологична 

наука, защото едно понятие може да има толкова езикови проявления, колкото и различни 

комуникативни ситуации, които изискват различни езикови форми (Сейгър 1990: 58). Има 

и трети, които считат, че терминологичната синонимия се различава от синонимията в 

езика въобще (Даниленко 1977:73).  

  Несъгласие има и по повод тяхната класификация, като най-често срещаната е 

между пълни и частични синоними. Има, обаче, и подробни категоризации, посочващи и 

източници за възникване на синонимите (вж. Винчелер 1983: 17). За целите на това 

изследване синонимите се групират според тяхната равнозначност в значението, както и 

според нивото на проявление. Освен термини думи и съчетания се включват съкращения, 

правописни и синтактични варианти. 

 Според равнозначността в значението основното деление е между пълни и 

частични синоними. Макар и рядко абсолютни синоними съществуват в логистичната 

терминология, напр. transport и carriage; supplier и vendor. Този тип може да се изразява 

вербално – NOx → nitrogen oxide - азотен оксид и невербално, чрез друг канал на 

комуникация, напр. маркировка на товара и значението й. Пълните и съкратени форми на 

термини могат също да се считат за пълни синоними, напр. B2B = business-to-business - 

бизнес към бизнес. Абсолютни синоними се срещат и при сложни думи термини и 

терминосъчетания в следните случаи: 

- когато имат различно ляво определение - block train = unit train - блок влак 

- когато се различават по дясно определение - логистика на проявите = логистика 

на събитията – event logistics 

- когато се различават по определяемото - logistics channel = logistics pipeline - 

логистичен канал 

- когато имат различно определение и определяемо - emergency stock = strategic 

inventory - авариен запас. 

 Частичните синоними изобилстват в корпуса. В зависимост от нивото, на което се 

реализират, те могат да бъдат лексикални, морфологични, синтактични, 

словообразувателни и фразеологични. 

а. лексикалните синоними разделяме на семантични и стилистични подвидове според 

денотативното и конотативното значение на думите. Пример за семантични синоними е 

групата термини около идеята за превоз по суша: road haulage, cartage and drayage. 
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Haulage се отнася до транспорт на стоки по суша или ж.п., затова се нуждае от пояснение: 

road haulage - сухопътен транспорт на стоки; cartage - превоз на стоки с кола; и drayage 

- сухопътен превоз на контейнери от/до пристанище. 

 Стилистичните синоними се различават само по това, че принадлежат към 

различни стилове, т.е. те могат да бъдат взаимозаменяеми, но конотацията ще се промени. 

Обикновено разграничението е между: 

- официален – неофициален стил, напр. rectify a shipping mistake – fix/correct a mistake - 

поправям грешка или 

- абстрактен - конкретен стил, напр. стифадор - докер на български. 

 Семантично-стилистичните синоними обединяват двата предходни типа и се 

наричат още контекстуални синоними. Например logistics и supply chain management могат 

да бъдат случайни синоними в определен контекст. 

б. Морфологичните синоними са много малко в корпуса и включват предимно термини с 

различни наставки, напр., discharge port - discharging port → разтоварно пристанище. На 

български някои от заемките от английски език също могат да породят морфологични 

синоними - distribution → дистрибуция, дистрибутиране и др. 

в. Синтактични синоними при логистичните термини срещаме при терминологични 

съчетания с повърхнинна структура N + N, които могат да бъдат перифразирани с предлог 

(най-често of или for) и дясно определение, напр. handling method - method of handling → 

метод на обработка; shipping instructions – instructions for shipping → указания за 

товарене, инструкции за изпращане. 

г. Словообразувателните синоними обикновено произлизат от същия корен, но с 

различни наставки. Типичен пример са прилагателните производни на logistics logistic и 

logistical, означаващи логистичен. Те, обаче, не са предпочитаните термини за поясняване 

на ключови термини в логистиката, а тъкмо logistics в атрибутивна функция. 

д. Фразеологичните синоними в корпуса попадат в две категории - пълни и непълни. 

Пълните синоними се отнасят до словосъчетания, докато непълните синоними са свързани 

със способността на думите за колокация. Първата категория илюстрираме с deep-sea 

shipping = high-sea shipping → морски превози, а втората – с complete a document = fill out 

a document = make out a document → попълвам документ. 

 4.1.3.2. Вътрешносистемни и външносистемни синоними 

 Предлагаме тази опозиция, защото тя се оказва объркваща за крайните 

потребители. Външносистемната синонимия се наблюдава между cross-docking, 

transshipment и transloading. Първият термин означава прехвърляне на стока между 

превозни средства с минимум/без складиране. Вторият - претоварване от един вид 

транспорт на друг, а третият - претоварване от един вид транспорт на друг или едно 

превозно средство на друго във вътрешността на страната. 

 Следващата група синоними се основава на модела на вътрешната системност, 

която се подразделя на импликационен и класификационен тип. Партитивни (част-цяло) 

отношения откриваме в термина vertical integration, който може да указва процес в две 
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посоки - напред в посока на дистрибутора или назад в посока на доставчика. 

Асоциативните или категориалните отношения илюстрират различни езикови форми на 

понятието в зависимост от комуникативната ситуация, напр. empty run, in-ballast run и 

dead mileage, защото и трите означават празен курс, но вторият се отнася за кораби, а 

третият – за камиони. И накрая, класификационните термини синоними обозначават 

йерархични отношения между две или повече понятия (род-вид или вид-род). Така в 

дадена ситуация родовото понятие се заменя с хипоним, напр. packing – опаковане; 

polybagging – опаковане в найлон; shrink-wrapping - опаковане в стреч-фолио, фолиране; 

kitting - комплектоване на свързани изделия и др. 

 Термини, възникнали в резултат на регионални различия, също може да се окажат 

синоними. Често те илюстрират различия в британски и американски английски и не 

винаги са лесни за асоцииране, напр. articulated lorry /ВЕ/ – tractor trailer /АЕ/ → прицеп  и 

др.  

 Разграничение между симетрични и асиметрични синоними също можем да 

направим не само във всеки от езиците, но и помежду им в зависимост от броя на 

компонентите в термина дума или словосъчетание. Симетричните синоними се срещат 

между термини от една или няколко думи, състоящи се от еднакъв брой компоненти. На 

английски език такива синоними са long-haul = long-distance → за (преходи) на дълги 

разстояния, а на български - гаранционни запаси = минимални запаси → minimum stock. 

Подобен тип синонимия се наблюдава, когато термините в езика-приемник са заети от 

английски: freight village = logistics centre = logistics park → товарно селище = логистичен 

център = логистичен парк. 

 Асиметрична синонимия се среща между термин от една дума и 

терминосъчетание или между термини словосъчетания, съставени от различни 

компоненти, напр. stocking point = warehouse → склад и road train = lorry with trailer → 

автовлак. 

 В българския език асиметричната синонимия е по-често срещана, първо, заради 

опита да се предаде смисъла на даден термин описателно, и второ, поради липсата на 

стандартизация, която позволява няколко преводни еквивалента да съществуват 

едновременно, докато единият не се утвърди. 

 4.1.3.3. Синонимия в резултат на компресия 

 Големият брой многокомпонентни термини засилва тенденцията към компресия и 

съкращаване. Наблюдението на Тончева, че ако кратки и пълни варианти на даден термин 

се отнасят до едно и също понятие, те също могат да се считат за синоними, оправдава 

анализа на кратките форми на термините във връзка с разглеждания досега проблем 

(Тончева 2003: 91). 

 Трябва да уточним, че кратките форми на термините тук разглеждаме като 

абсолютни синоними на пълните термини. Нашият корпус от синонимни термини 

регистрира четири вида компресия: универбизация, блендинг (телескопия), кондензация и 

съкращение, освен графичното представяне на термини, който вече коментирахме. Тези 
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кратки варианти се срещат както устно, така и писмено, и илюстрират принципа на 

езиковата икономия. 

 Универбизацията е процес, при който от структурно по-сложна единица се 

получава проста дума. В английската терминология тя се среща при двукомпонентни думи 

термини, които се редуцират до една дума – проста или сложна, напр. charter party → 

charter – чартър (договор за наемане на кораб); railroad car → railcar → car – ж.п. вагон. 

В българския език универбизацията най-често е чрез суфиксация, напр. винетен стикер → 

винетка, а по-рядко – чрез декомпозиция - чартърен полет → чартър.  

 Процесът, при който се образуват нови думи чрез „сливане“ на части или отломки 

(splinters) на думи, се нарича блендинг. Той включва два последователни етапа – 

отрязване (clipping) и свързване (compounding) на частите. Ако приложим правилото на 

Плаг AB + CD → бленд (телескопична дума) (Плаг 2003: 157), като A, B, C и D се отнасят 

до съответните части от думи, можем да различим следните видове в нашия корпус: 

1. AB + CD → AC – petroleum logistics → petrolog – логистика на нефтени продукти; 

chemical logistics → chemilog – логистика на химикали;  

2. AB + CD → AD - lean + agile – leagile → икономичeн + гъвкав; electronic retailing → e-

tailing – електронна търговия;  

3. AB + CD → ACD – electronic business → e-business - е-бизнес; polythene bagging → 

polybagging - опаковане в полиетиленово свиваемо фолио 

4. AB + CD → ABD - tank container → tanktainer - контейнер за наливни товари; bulk 

container → bulktainer - контейнер за насипни товари;  

5. AB + CD → ABC - food logistics → foodlog – логистика на хранителни продукти 

 Този тип компресия е също метод за създаване на нови термини, които обозначават 

нововъведения, поради което е много често срещан при именуване на нови продукти или 

части от машини. Случаи на блендинг в български език са рядкост – интернет, 

европалет(а) и др. 

 Съкращенията изобилстват в логистичната терминология. Според примерите в 

корпуса можем да разграничим инициализми, които се подразделят на акроними, напр. 

LOGOPS (Logistics Operations) – логистични операции, POS (Point of Sale) – ПОС, пункт 

за продажби и алфабетизми - KPI (Key Performance Indicator) - Ключов показател за 

ефективност, SCM (Supply Chain Management) – УВД (управление на веригата за 

доставки) и др. Срещат се и абревиатури, които са комбинация от числа и букви, където 

числото не означава дума - 3PL (Third-Party Logistics) → логистичен доставчик от трето 

лице; 3PL фирма; 4P (Product, price, place, promotion) → продукт, цена, пласмент, 

промоция и пр. 

 Някои английски съкращения може да имат аналогична съкратена форма на 

български, напр. РКТ (Ръководство на корабния трафик) → VTS (Vessel Traffic System), 

РМУВД (референтeн модел за УВД) → SCOR (Supply Chain Operations Reference-Model) и 

др., а може и да нямат - EDI (Electronic Data Interchange) → електронен обмен на данни; 

WIP (work-in-process) → незавършено производство и пр. Много по-често, обаче, 
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съкращението влиза в езика ни без изменения освен транслитерация, напр. FEU (Forty-

Foot Equivalent Unit) → ФЕУ (40-футов контейнер), CEU (Car Equivalent Unit) → СЕУ 

(еквивалентна единица при превоз на автомобили) и др. Очертава се тенденция дадено 

съкращение да стане част от терминосъчетание в езика-приемник, напр. ERP (Enterprise 

Resource Planning) → ERP системa за планиране ресурсите на предприятие; ISBN 

(International Standard Book Number) → ISBN номер и т.н. 

  Кондензация чрез изпускане на част от думата (clipping) е явление по-типично 

за професионалния жаргон, отколкото за официалния стил на общуване. Тя се наблюдава 

при отпадане на началната, крайната или средната част на думата, напр. van < caravan – 

ван, exec < executive - изпълнителски персонал; mart < market – търговски център. 

Понякога, след като бъде срязана, дадена дума може да претърпи адаптация, както reefer < 

refrigerator – хладилeн кораб, контейнер, камион, вагон и пр. Словосъчетания също може 

да бъдат подложени на този процес, без това да се отразява на значението им, напр. liquid 

bulk cargo може да се съкрати до liquid cargo – течен товар. Тези примери са много редки 

в корпуса и като цяло в българския език. 

  4.1.4. Антонимия 

  Макар че явлението антонимия е разисквано от много учени, все още съществува 

неяснота какво точно представлява и как трябва да се разглежда в терминологията. Затова 

можем да подходим към него, посочвайки най-характерните черти на антонимите. Те се 

отнасят до явления, качества, свойства и процеси, разглеждани от противоположни гледни 

точки. Принадлежат към една и съща част на речта и към едно и също семантично поле, 

идентични са по стил, граматично значение и функции и назовават контрастни понятия. 

Имат склонност да се появяват заедно в изречения, нещо което се наблюдава и в 

специализирани текстове.  

 В широк смисъл дадено понятие може да има различни антоними в зависимост от 

критериите за класификация (място, посока, начин), напр. green waters – blue waters (the 

open sea) → крайморски vs морски води, green transport – eco-unfriendly transport → зелен 

vs екологично несъобразен транспорт. 

Антонимите обикновено се разглеждат като двойки, както при couple – decouple, 

kitting – dekitting, понякога, обаче, се разширяват до три или повече термина, напр. the four 

cardinal points – north, east, south, west. Лайьнс и Круз ясно демонстрират неадекватността 

на традиционното понятие за антонимия, посочвайки разнообразието от различия, които 

съществуват в областта на лексикалните противоположности, напр. посока, място, 

последствия и т.н., които са обичайни и в логистичната терминология (по Липка 1992: 

148). 

Традиционната морфологичната класификация регистрира еднокоренни и 

разнокоренни антоними в корпуса. Разнокоренни антоними са collect – deliver → вземам – 

доставям (пратка); private (carrier) - common (carrier) → частен превозвач - обществен 

превозвач и др. Еднокоренните са производни от общ корен и афикси, придаващи 

отрицателно значение на думите, като префиксите un-, im-, in- il-, ir- (добавени към 
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прилагателни), non-, mis-, dis-, de-, un- (добавени към прилагателни, съществителни и 

глаголи), напр. assemble – disassemble → сглобявам – разглобявам, stuff - unstuff → товаря 

(контейнери) - разтоварвам (контейнери); consolidate - deconsolidate → консолидирам – 

деконсолидирам (пратки); palletized - non-palletized → палетизиран – непалетизиран 

(товар). В българския език тези антоними се образуват с аналогични представки - раз-, не-, 

де- и понякога ре-: engineering – re-engineering → инжeнеринг – реинжeнеринг. 

Понякога антоними се формират чрез антонимни наставки: -ful и -less (harmful - 

harmless). По-често -less не се противопоставя на -ful, а променя съществителните в 

прилагателни и означава „липса на“, както при contactless scanning of goods - 

безконтактно сканиране,  lightless plant - несветещ (автоматизиран) завод и др. 

Семантичната класификация на антонимите в логистичната терминология 

разграничава четири вида: 

а. Контрадикторни (с комплементарна противоположност), които означават абсолютни 

състояния или свойства, т.е. те са взаимно изключващи се и не е разрешено средно 

положение, напр. deep-sea shipping - short-sea shipping → морски превози на големи 

разстояния - морски превози на кратки разстояния; push strategy - pull strategy → 

стратегия с изтегляне или с избутване. Повечето от еднокоренните антоними също 

принадлежат към този клас: assemblе - disassemblе → комплектовам - разкомплектовам; 

durable (goods) – non-durable (goods) → стоки за продължително ползване – стоки за 

кратковременно ползване. 

б. Контрарни (степенни), които обозначават степен на дадено качество или дейност и 

допускат възможността за междинни членове, също антонимни. Те могат да бъдат 

илюстрирани с nearshoring, offshoring и onshoring - етапи на преместване на бизнеса на 

дадена компания, отчитайки разходите за труд и операции. Offshoring се отнася до 

преместването на фирма или бизнес процес в друга държава или континент, а nearshoring 

е преместване на бизнес процесите на една компания в чужда страна, която е в географска 

близост, докато onshoring или inshoring включват преместване на бизнес процесите на по-

евтино място в страната. Българските еквиваленти са материални заемки, които не 

поясняват разликата между понятията. Това евентуално може да направят техните 

дефиниции. Прилагателните са друг пример за този тип антоними, когато те могат да 

бъдат градирани, напр. температурно - cold – chilled – lukewarm – warm – hot, където 

междинните термини са асиметрични на hot. Освен тях, миналите причастия също може 

да се използват за означаване на степен, както при хладилните товари, които са 

температурно контролирани и могат да бъдат frozen solid – chilled – cooled → дълбоко 

замразени – замразени – охладени съответно. 

в. Конверсивни (векторни) антоними, които „изразяват връзката между две (езикови) 

единици, като посочват посоката на едната спрямо другата по някаква ос“ (Круз 1986: 

231). Така основната идея при този клас антоними е посока и движение, които 

преобладават в логистиката, напр. inbound logistics - outbound logistics → входяща 

логистика - изходяща логистика; inputs – outputs → вложени ресурси – изходни резултати 
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(продукция, услуги, печалби) и др. Както се вижда, подобни антоними са често срещани в 

логистичната терминология и ако дейността и посоката не могат да бъдат уточнени, тя 

трябва да бъде обяснена в контекста. 

г. Обратни (обратими конверсивни) антоними, които означават един и същ референт или 

ситуация, разглеждана от различни гледни точки, с обръщане на реда на участниците и 

техните роли (Палмър 1982: 94-100). С други думи, съществуването на един от термините 

предполага съществуването на другия термин. По този начин ще има двойки, които 

представляват две противоположни перспективи в (договорни) отношения или 

прехвърляне на товари в транспортната верига като consignor/consignee → изпращач - 

получател, origin /destination → произход - местоназначение и др. Съществителните от 

този вид антоними обикновено указват социални роли, докато глаголите и прилагателните 

означават действие или състояние, което обръща или отменя качеството, действието или 

състоянието на другия. 

Като части на речта антонимите в логистичната терминология могат да бъдат 

съществителни, глаголи, прилагателни и наречия. Термините сложни думи и съчетания 

също могат да влязат в антонимни отношения в съчетание с причастия (opening stock - 

closing stock → начални запаси в началото на периода - краен запас в края нa периода; 

closed port - open(ed) port → пристанище, затворено за корабоплаване – пристанище, 

отворено за корабоплаване), глагол плюс предлог (pick up address - drop off address → 

адрес на вземане - адрес на доставка) и пр. 

4.2. Формална вариантност 

 Типологията на формалната вариантност се определя от нивото на проявление, но 

не обхваща варианти на термините между отделните езици. Така че, в зависимост от това 

къде се наблюдава вариантност, различаваме следните видове в терминологичната 

система на логистиката: 

• фонетична и ортографска вариантност, напр. cluster - клъстър, кластър; trailer - 

трейлър, трейлер, които са материални заемки в процес на адаптация. Друг източник, при 

който се появяват подобни варианти, е погрешно или остаряло произношение на даден 

термин, напр. demurrage – демюрейдж, демураж и др. 

• морфологична вариантност, напр. образуване на форми за род и число на 

съществителните с характерни български окончания - exchange → обмяна, обмен; 

marketing → маркетиране, маркетинг. 

• синтактична вариантност, дължаща се на разликата в синтактичните модели. Може 

да обхваща прости и сложни думи термини и терминосъчетания. Тук предложената 

класификация се отнася само до словосъчетанията в корпуса: 

 а. Терминосъчетания с еднакви терминоелементи, но в различен ред, напр. 

purchasing policy - policy of purchasing → политика на закупуване; terms of delivery – 

delivery terms → условия на доставка; 

б. Терминосъчетания с общ терминоелемент, атрибутивен или не, напр. логистика 

на проявите - логистика на събитията → event logistics, cargo manifest – goods manifest → 
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товарен манифест - товарна декларация, при които първият документ се употребява в 

морския бизнес, а вторият – в сухопътния транспорт; 

 в. Терминосъчетания с различни терминоелементи, но еднакво значение, напр. 

intermodal logistics complex - freight village - интермодален логистичен комплекс - център 

за товарни превози, където и двата термина означават възел в транспортната верига, 

където се извършва прехвърляне на товар от един вид транспорт на друг; 

 г. Терминосъчетания/сложни думи съкратени до една дума в резултат на 

субстантивизация, напр. товарач на зърно - зърнотоварач → grain loader; суров 

материал – суровина → raw material и др.; 

 д. Терминосъчетания /сложни думи съкратени с една дума в резултат на 

декомпозиция, напр. контейнер с повишена височина - хай кюб → high cube container – 

high cube, отворен контейнер - опън топ → open top container – open top и пр. 

 В българския език най-често срещани са терминосъчетания съкратени в резултат на 

субстантивизация и суфиксация, а декомпозицията обикновено се наблюдава при 

материални заемки от английски. Трябва, обаче, да се има предвид, че съкратените форми 

понякога се нуждаят от допълнително изясняване. Така товарителница в българската 

терминология ще варира според типа транспорт, следователно нужно е да се определи 

дали е aвтотранспортна или ж. п. товарителница или коносамент. 

• словообразувателна вариантност възниква при прости думи с еднаква основа, но 

различни наставки, напр. outsourcing → аутсорсинг, аутсорсване; billing → 

документация, документиране, to logist → логистирам, извършвам логистични дейности 

и др. 

• лексикална вариантност – тук се ограничаваме до абсолютни синоними според 

произхода на термините. Различаваме три основни групи: 

a. паралелна употреба на чужда и домашна лексема, напр. acquisition (Latin) – 

merger (English) → сливане на две или повече фирми в една нова фирма; cargo (Latin) – 

freight (Dutch or German) → товар – фрахт. В българския език вариантите са материална 

заемка и калка, напр. джиро (Italian) - заверка → endorsement; авизо (Italian) - съобщение 

за изпратена стока → advice of dispatch. 

b. паралелна употреба на две чужди лексеми, напр. charter (Latin) – affreight 

(German) → чартирам – фрахтовам and transport (Latin) – carriage (Old French) → 

транспорт – превоз. Положението с такива заемки на български език изисква по-голямо 

внимание, защото може да се допуснат грешки по различни причини. Така в двойката 

стифадор (Latin) – докер (English) на български втората дума се използва като докер, 

хамалин, а първата – за някой, който отговаря за товарните операции, което е неточно. 

c. паралелна употреба на две домашни лексеми. Причината за това може да е 

синонимия, както в rest area - lay-by → отбивка (от магистрала) or build-to-order – made-

to-order → конструиране по поръчка. В други случаи може да се изхожда от 

предназначението, напр. бордови автомобил (според конструкцията на товарното 

пространство) -  прицеп (според окачването) - tilt trailer и т.н. 
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• стилистична вариантност се наблюдава, когато връзката е между термин и 

професионална дума (жаргон), поради което тя е тясно свързана с контекста, напр. 

маршрутка и маршрутно такси - routing taxi на български илюстрира избор на термин в 

зависимост от регистъра. Интересен случай на стилистични варианти е употребата на 

епоними вместо термини в неофициалната комуникация, напр. igloo по производителя 

вместо isothermal container - изотермичен контейнер и др. 

В заключение трябва да признаем, че терминологичната вариантност присъства в 

специализирания език и е важен проблем в логистичната терминология. След като 

обсъдихме причините за вариантите при термините и ги анализирахме по отношение на 

еквивалентност, йерархия и асоциация, можем да ги използваме, когато представяме 

знания в терминологията, като същевременно се стремим към хармонизация и 

стандартизация в логистичната терминологична система. 

 Необходимостта от стандартизация е безспорна. Проблемът е, че процесът има за 

цел унифициране на термините, но терминологичната вариантност не е само резултат от 

небрежност или произвол от страна на специалистите. От една страна, нужно е да се 

направи избор между две или повече алтернативни наименования за едно и също понятие, 

процес и т.н. От друга, предварителната техническа спецификация по ISO (2006) 

конкретно посочва термини, които съществуват едновременно, поради което признава 

синонимията (т.е. вариантността) в терминологията. Следователно стандартизацията 

трябва да се разглежда като част от процеса на езиково развитие, но до известна степен и 

при определени обстоятелства, които трябва да бъдат зададени предварително. 

 

 5. Заключение 

Съпоставителният анализ, който се предлага в това изследване, доказва хипотезите, 

посочени в уводната част, че както английската, така и българската терминологична 

система на логистиката все още са в процес на разработване, нестабилни и чувствителни 

към промени. Съответно, езикът приемник е изключително силно засегнат от английската 

система на логистичната терминология, нейните особености и тенденции в създаването. 

За разлика от други терминологични системи логистичната терминология не се 

основава на международни документи, целящи нейната унификация и стандартизация. 

По-скоро тя се формира, като комбинира знания от редица науки, сравнително 

последователна и ясна е по своя характер, с малко регионални специфики и практики. 

Американският английски език е имал огромна роля в създаването й, тъй като логистиката 

се е появила и развила като наука първоначално в англоговорящите страни. 

Терминологична система на логистиката в българския език все още е в процес на 

формиране, за да осигури средство за ефективна комуникация на работещите в сферата. 

Трябва да се признае, че нейните специфики произтичат от функционирането й в 

двуезична комуникативна ситуация. Следователно, необходимо е да се преразгледат и 

преоценят традиционните принципи на терминологията, за да може да се анализират 
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процесите на терминообразуване, понятийно-семантичните отношения, както и високата 

честотност на варианти в системата - формални и семантични. 

Структурата и съставът на българската логистична терминологична система бяха 

определени в сравнение с английската, използвайки комбинация от съпоставителни, 

лингвистични и количествени методи, където е необходимо. Логистичната 

терминологична система е описана с оглед на тясноспециалните, междуотрасловите и 

общоупотребимите термини и думи, влизащи в нея. Терминологичният лексикон се 

състои от термини, обозначаващи категории и понятия, процеси, процедури, дейности, 

свойства, отношения и мерки. Някои от основните термини са свързани с идеята за 

движение и транспорт на материали и продукти, описани чрез потоци от обекти, движещи 

се във времето и пространството, други означават възли и връзки в дадена система. 

Операционните, структурните и мрежовите термини формират трета група, като 

последните са новодобавени. Термините, свързани с приложенията и логистичните 

области, принадлежат към периферните термини на логистичния речник. Освен това 

основните термини представляват вътрешносистемни отношения, а периферните - външни 

отношения с други области. 

Безспорен факт е, че логистиката се формира от съчетаването на други области на 

експертиза. Съществуват три основни източника на външна системност, описващи 

процесите на миграция към общия английски и обратно (терминологизация, 

детерминологизация и ретерминологизация). От една страна, те обогатяват логистичната 

терминология, а от друга причиняват външносистемна полисемия и омонимия, което води 

до двусмислици или недоразумения в комуникацията. 

Вътрешносистемните отношения показват такива връзки между понятията, които 

отразяват реалните връзки между обектите в действителността, т.е. тяхното съседство и 

взаимосвързаност. Те допълнително се подразделят на импликационни и 

класификационни. Отношенията „цяло-част“ и „част-цяло“ служат за обозначаване на 

партитивната системност, докато отношенията между реалните обекти и понятия 

представляват асоциативната системност. Родовите отношения, както вертикални, така и 

хоризонтални, се разглеждат в класификационната системност. Така се осигурява добра 

отправна точка за създаване на онтология на логистиката, обхващаща сложността на 

логистичните понятия и отношенията между тях. 

Английската и българската терминосистема се състоят от термини думи, които са 

прости и сложни, и многокомпонентни съчетания, като последните преобладават. 

Предложните терминологични съчетания са най-многобройни и в двата езика, най-често 

поради усилието да се обясни семантичната връзка между компонентите. Простите думи 

са или домашни, или заети. 

В логистичната терминология се наблюдават различни форми на формални и 

семантични варианти. Що се отнася до семантичната вариантност, полисемията се поставя 

на първо място, защото е многобройна в логистичната терминология. Разграничават се 

категориална и партитивна полисемия, както и вътрешносистемна и външносистемна 
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полисемия. Въз основа на семантичното съответствие на термините в английския и 

българския език се въвежда симетрична и асиметрична полисемия. Полисемантичните 

термини, заети в български, обикновено се обясняват с различни думи или се свеждат 

само до една дума. 

Що се отнася до терминологичните омоними, те се обсъждат във връзка с 

полисемията. Посочват се източници на омонимия и се илюстрират традиционните 

класификации, като се отчитат специфичните типове външносистемни и регионални 

омоними. Необходимо е да ги използваме в достатъчен и подходящ контекст, за да се 

осигури разграничаването помежду им. 

Синонимията се смята за неприемлива по отношение на термините от някои 

терминолози, но тя присъства в терминологията и специализираните текстове по 

логистика. В зависимост от еквивалентността на смисъла разграничаваме абсолютни и 

частични синоними. Абсолютните синоними могат да бъдат вербални и невербални, като 

се срещат както при термини от една дума, така и при терминологични съчетания. 

Частичните синоними са средство за алтернативно обозначаване, което може да се 

реализира на различни нива: лексикално, морфологично, синтактично, стилистично и т.н. 

Те изобилстват в корпуса. 

  Външносистемните и вътрешносистемните синоними са изведени като отделен тип 

синонимия, защото представляват проблем и в двете терминологични системи и показват, 

че те все още са в процес на формиране. Последният тип се основава на вътрешната 

системност, поради което се подразделя на партитивни, асоциативни и класификационни 

типове. Въвежда се и вид синонимия, произтичаща от регионалните различия. Накрая се 

анализират симетрични и асиметрични синоними не само във всеки един от езиците, но и 

между тях, в зависимост от броя на компонентите в даден термин, сложна дума или 

съчетание, като се обясняват причините за съответствие, съществуващо или липсващо 

между термините. 

 Кратките варианти на термините произтичат от тенденцията за съкращаване и в 

двата езика. В нашия корпус се наблюдават четири вида компресия: универбизация, 

блендинг, кондензация и абревиация. Причината, поради която те се обсъждат тук, е, че 

ако кратки и пълни варианти на даден термин се отнасят до едно и също понятие, те могат 

да се считат за синоними. Същите типове синоними могат да се идентифицират в 

българската терминологична система на логистиката, но са по-малко на брой или изразени 

с различни модели в езика-приемник, различни лексеми или различни нива на разяснение. 

Антонимията като синонимията е широко разпространена както в английската, така 

и в българската логистична терминология. Антонимите се разглеждат от морфологична 

гледна точка, т.е., когато се образуват с помощта на префикси и суфикси. От семантична 

гледна точка се различават четири класа антоними: комплементарни, контрарни, обратни 

и конверсивни. Антонимите се срещат по-често в многокомпонентните термини, 

отколкото в термини думи и логично пораждат асиметрични антоними. 



41 
 

Формалната вариантност се определя от нивото на проявление като фонетична 

ортографска, морфологична, синтактична, словообразувателна, лексикална и стилистична. 

Синтактичната вариантност е най-често срещаната в българската логистична 

терминология. Наблюдава се особено в терминологични съчетания със структура N + N в 

следните подтипове: терминосъчетания с еднакви терминоелементи, но в различен ред, 

терминосъчетания с общ терминоелемент, атрибутивен или не, терминосъчетания с 

различни терминоелементи, но еднакво значение и терминосъчетания, съкратени до една 

дума термин. Лексикалната вариантност също е изследвана, но се ограничава до 

абсолютни синоними в зависимост от произхода на термините - домашни или чужди. 

В терминологична система, която все още е в процес на развитие, вариантността в 

термините изобилства. Можем да се опитаме да я намалим, като изберем най-

подходящите български еквиваленти, които отговарят на изискванията за формиране на 

термини възможно най-точно. Освен че е модерен и динамичен, езикът на логистиката на 

български език трябва да бъде точен и последователен, а това следва да бъде резултат от 

съвместните усилия на експертите по логистика и специалистите по терминология, които 

трябва да преразгледат съществуващия речник и да създадат стандарт на българските 

логистични термини. 
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Справка за приносните моменти 

1. Това е едно от малкото изследвания в терминологичната система на логистиката и 

първото в областта на международната логистика и корабния бизнес в английския и 

българския език. В това отношение то е актуално с подходящо подбрани цели и задачи. 

2. Анализът подробно описва структурата на логистичната терминологична система както 

на английски, така и на български език, като използва установени методи и процедури, но 

ги доусъвършенства и модифицира, за да се отчетат новите тенденции в логистиката и 

УВД и термините, които те са въвели в употреба. Поради своя интердисциплинарен 

характер логистиката отразява тенденции, които могат да се окажат съществени за други 

области. 

3. Предложен е обзор на лексикалните, семантичните и синтактичните особености на 

езика на логистиката, който може да се окаже полезен при решаването на проблемите в 

терминологичната вариантност и заемането в българската терминологична система. 

4. Създаден е модел на системност в логистичната терминология, като се разграничават 

външно- и вътрешносистемните отношения. Този модел може да послужи като основа за 

по-нататъшни изследвания в създаването на терминологична рамка за конкретната област 

на терминологията. 

5. Проблемите на терминологичната вариантност се разглеждат в сравнение и могат да 

послужат както на специалисти по езика, така и по специалността и впоследствие да се 

използват в бизнес комуникациите, езиковото обучение и преводите. 

6. Корпусът от английски и български логистични термини и терминологични фрази е 

съставен като речник във формат, готов за ползване от обучаемите, или да служи като 

градивен елемент за съставяне на още по-богат списък на английските термини и техните 

български еквиваленти в логистиката. 

7. Практическите последици от проучването ще имат благоприятно въздействие върху 

работата на експерти в логистичния сектор, преводачи, както и студенти и преподаватели. 

То може да послужи като основа за решаване на редица терминологични проблеми, 

свързани с кодификацията и стандартизацията на логистичната терминология в България. 

8. Изследването е написано на английски, което го прави достъпно за всички, които 

владеят английски език и се интересуват от изследвания в областта на логистиката или 

езика, независимо дали са българи или не. 
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