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THE  NOBEL  PRIZE  IN  PHYSICS 2017
НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ПО ФИЗИКА ЗА 2017 Г. *
Кралската шведска академия на науките реши да присъди Нобеловата награда по физика за
2017 г., както следва: едната половина на Райнер Вайс, а другата половина съвместно на Бари К.
Бариш и Кип С. Торн „за решаващи приноси към създаването на LIGO-детекторите и наблюдаването на гравитационни вълни“ („for decisive contributions to the LIGO detector and the observation of
gravitational waves“).

Фотос 1. Райнер Вайс
(Rainer Weiss)

Фотос 2. Бари К. Бариш
(Barry C. Barish)

Фотос 3. Кип С. Торн
(Kip S. Thorne)

Роден през 1932 г. в Берлин, Германия, Ph.D. през 1962 г., от Масачузетския технологичен институт
(MIT), Кеймбридж, МА, САЩ,
професор по физика в MIT1.

Роден през 1936 г. в Омаха, НЕ,
САЩ, Ph.D. през 1962 г. от Университета на Калифорния, Бъркли, КА, САЩ, професор по
физика в Калтех, Пасадена, КА,
САЩ2.

Роден през 1940 г. в Логан, УТ,
САЩ, Ph.D. през 1965 г. от
Принстънския университет, Ню
Джърси, САЩ, професор по теоретична физика в Калтех, Пасадена, КА, САЩ3.

Космическо чуруликане4
На 14 септември 2015 г. детекторите на LIGO
в САЩ за пръв път регистрираха вибрации на
пространството, предизвикани от гравитационни
вълни. Въпреки че достигналият до Земята сигнал
бе извънредно слаб, той вече предизвестява рево-

люция в астрофизиката. Гравитационните вълни
представляват един абсолютно нов начин както за
проследяване на най-бурните събития в пространството, така и за тестване на границите на нашето
познание.
Наблюдаваните гравитационни вълни са въз-

Превод на статия от рубриката Popular science background, публикувана на страницата на Нобеловия комитет.
Повече информация по въпроса може да се намери на адрес http://nobelprize.org. Илюстрации на фигурите: ©Johan
Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences (бел. прев.).
1
http://web.mit.edu/physics/people/faculty/weiss_rainer.html B
2
https://labcit.ligo.caltech.edu/~BCBAct/ K
3
https://www.its.caltech.edu/~kip/index.html/
4
Буквален превод на английския термин chirp – чуруликане, цвъртене, т.е. отнася се за кратък, рязък високочестотен
звук. Той обикновено се използва в популярната литература, посветена на гравитационните вълни, тъй като такъв е и
характерът на регистрираните сигнали (бел. прев.).
*
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никнали при жестокия сблъсък между две черни
дупки преди повече от хиляди милиона години.
Алберт Айнщайн отново се оказа прав. От момента, когато Oбщата теория на относителността

предсказа съществуването на гравитационни вълни, измина цял век, а Айнщайн винаги се съмняваше дали въобще някога ще бъдат регистрирани
(Фигура 1).

Фигура 1. Първата гравитационна вълна, регистрирана някога
LIGO (the Laser Interferometer GravitationalWave Observatory – лазерна интерферометрична
обсерватория за гравитационни вълни) е съвместен проект на хиляда учени от повече от двадесет
страни. Заедно те осъществиха едно почти петдесет годишно прозрение. Със своя ентусиазъм и
решителност, неоценими за успеха на LIGO, Нобеловите лауреати за 2017 г., пионерите Райнер
Вайс и Кип Торн, заедно с Бари Бариш, ученият
и ръководителят, който доведе проекта до завършеност, осигуриха успеха на повече от четири
десетилетните усилия за наблюдаване на гравитационните вълни.
Слуховете започнаха да се разпространяват
приблизително пет месеца преди интернационалната група от учени да се реши на 11 февруари
2016 г. да обяви за откритието си – време, което бе
използвано за уточняване на пресмятанията. Със
своето първоначално откритие учените от LIGO
поставиха няколко рекорда: освен първото наблюдение на гравитационни вълни, те получиха първите признаци за съществуването на черни дупки
със среден размер между 30 и 60 слънчеви маси
и че те могат да се сливат. За един кратък момент
гравитационното лъчение от сблъскващите се
черни дупки се оказва много по-мощно от светлината, стигаща до нас от всички звезди на видимата
Вселена.
Пространство–времето трепти
Била абсолютна тъмнина. Но не и абсолютна
тишина. Цялото пространство–време се разтърсва
от сблъсъка на две черни дупки. Подобно на вълничките от хвърлено във водата камъче, в Космоса
се разпространяват предизвиканите от удара гравитационни вълни. На тях им е необходимо определено време, за да стигнат до нас. Въпреки че се
движат със скоростта на светлината – най-голямата възможна скорост, изминават повече от хиляда
милиона години, докато пристигнат тук, на Земя-

4

та. На 14 септември 2015 г. в 11 часа и 51 минути
централноевропейско време едно леко притрепване на картината от светли и тъмни ивици в американските LIGO-лаборатории разкри драмата,
разиграла се много отдавна и много далече, на 1,3
млрд. светлинни години от Земята.
LIGO не е като обикновените телескопи, които улавят светлина и друго електромагнитно лъчение, идващо от пространството. Той е инструмент за прослушване на гравитационните вълни,
разпространяващи се в пространството. Макар че
гравитационните вълни представляват трептения
на самото пространство–време, а не звукови вълни, тяхната честота е като на тези, които можем да
чуем с ушите си.
От десетилетия физиците се мъчат да регистрират тези гравитационни вълни, които, както
предсказа преди сто години Алберт Айнщайн,
пронизват Вселената. Според неговата теория
в четиримерното пространство–време могат да
се разпространяват гравитационни вълни, които
възникват винаги, когато някаква маса се движи
с ускорение – както когато един скиор се спуска
слалом, когато една звезда от далечна галактика
експлодира или двойка черни дупки обикалят
една около друга.
Както и гравитационните вълни, черните дупки също се описват от създадената през 1915 г. от
Айнщайн Обща теория на относителността. Повече от 50 години мнозинството учени бяха убедени,
че черните дупки съществуват само като решения
на уравненията на Айнщайн, но не и в действителност. Теорията на относителността обяснява гравитацията като изкривяване на пространство–времето. Там, където гравитацията е изключително
силна, кривината става толкова голяма, че се образува черна дупка. Черните дупки са най-странните
обекти в пространство–времето – нищо не може
да напусне една черна дупка, дори и светлината.
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Поради тази причина те са постоянен източник на
мистерии във физиката.
Гравитационните вълни са свързани с надеждата за наблюдаване на нещо неочаквано, но дълго
време не беше ясно дали мистериите на пространство–времето някога ще бъдат разгадани. В продължение на много години Айнщайн бе убеден,
че няма да бъде възможно да се изучават гравитационните вълни и не бе сигурен дали вълните
са реални или представляват само една математическа илюзия. Неговият съвременник и колега
Артър Едингтън бе дори още по-скептичен и изтъкваше, че изглежда, гравитационните вълни „се
разпространяват със скоростта на мисълта“.
Съществуването на гравитационни вълни
стана по-приемливо към края на 50-те години на
миналия век, когато новите изчисления показаха,
че всъщност те пренасят енергия и по принцип би
трябвало да бъдат наблюдаеми. Едно частично непряко доказателство за съществуването им се появи през 70-те години, когато американските астрономи Джозеф Тейлър и Ръсел Хълс използваха
голям радиотелескоп за наблюдаване на двойка
изключително плътни звезди, един двоен пулсар.
Те успяха да покажат, че звездите обикалят една
около друга с нарастваща скорост и губейки енергия, се сближават. Количеството на загубите бе в
съгласие с теоретичните пресмятания за отнесената от гравитационните вълни енергия. Джозеф
Тейлър и Ръсел Хълс получиха Нобелова награда
по физика през 1993 г.
Пряко доказателство за съществуването на
гравитационните вълни обаче би било наблюдава-

нето на самите вълни. Но тъй като пространство–
времето трудно се поддава на деформации, само
най-бурните космически процеси могат да предизвикат достатъчно големи гравитационни вълни, за
да могат да бъдат регистрирани. И все пак тяхната
амплитуда е нищожна: регистрирането им е равносилно на измерване на разстоянието до отстояща на десет светлинни години звезда с точност,
равна на дебелината на косъм. Освен това, дори
ако цялата Вселена постоянно е изпълнена с гравитационни вълни, най-мощните събития рядко се
случват именно в нашата Галактика. Ето защо за
целта ние трябва да погледнем по-надалече.
Гравитационните вълни разкриват миналото
Сега това се случи – гравитационните вълни
бяха хванати в капана на LIGO. Двете черни дупки, които се сблъскват, обикалят една около друга от момента на раждането си в ранните мигове
от историята на Вселената. С всяка обиколка те
се сближават спираловидно и това нарушение на
пространство–времето по-нататък се разпространява все по-далече и по-далече в пространството
под формата на гравитационни вълни.
Вълните отнасят със себе си енергия, което
предизвиква сближаване на черните дупки. Колкото повече ги сближава тяхното движение по спирала, толкова по-бързо обикалят черните дупки и
толкова повече енергия се излъчва при ускорения
им танц, който продължава много милиони години. В самия му край, за части от секундата, двата
хоризонта на черните дупки се допират и дупките са понасят към своя фатален край със скорост,

Фигура 2. В продължение на милиони години двете черни дупки, обикаляйки една около друга, излъчват
гравитационни вълни. При това те се доближават все повече и повече една към друга, докато накрая в рамките на няколко десети от секундата се слеят, образувайки една черна дупка. В този момент вълните достигат
максимален интензитет, което за нас тук, на Земята, на разстояние от 1,3 млрд. години, звучи като някакво
космическо чуруликане, което спира рязко.
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близка до скоростта на светлината. След тяхното
сливане всички трептения затихват и остава една-единствена въртяща се черна дупка, по която
няма следи от нейното драматично минало.
Споменът за сливането на дупките обаче не
е напълно загубен – историята остава записана
във вълните на пространство–времето. Гравитационните вълни, ритмично разтягайки и свивайки
пространството, променят височината на тона си
с промените в посланието, което носят. Ако бихме
могли да чуем всички вълни, а не само най-силните от тях, цялата Вселена би била изпълнена с
музика, подобно на чуруликането на птиците, изпълващо гората с по-силни звуци тук и по-тихи –
там. Милиарди години след като дуетът от черни
дупки се е приближавал ускорено към своя финален хаотичен удар, се чува едно кресчендо, преди
звуците да изчезнат и да настъпи тишина, която не
ни разкрива нищо.

Сега ние можем да чуем само няколкото
финални трели. Защо те са толкова тихи?
Причината е в огромното разстояние до източника на гравитационните вълни, които,
подобно
на
светлинните,
отслабват
с
увеличаване на разстоянието. По такъв начин,
когато гравитационните вълни пристигнат тук,
тяхната интензивност е намаляла значително –
деформацията на пространство–времето, която
трябва да регистрира детекторът на LIGO при
преминаване на вълната край Земята, бе хиляди
пъти по-малка от размерите на атомното ядро.
LIGO – един гигантски интерферометър
Мечтата витаеше наоколо повече от петдесет
години, но пътят към успеха бе дълъг, изпълнен с
неочаквани завои и понякога труден за много от
учените, които го следваха. Един от първите детектори, предназначени да регистрират гравитационни вълни, приличаше на камертон, чувстви-

Фигура 3. Как да уловим една гравитационна вълна. Първите регистрирани гравитационни вълни са родени при един бурен удар между две черни дупки, протекъл на разстояние 1,3 млрд. светлинни години от нас.
Когато 1,3 млрд. години по-късно тези вълни преминават през Земята, те са значително отслабнали: промените в пространство–времето, които измерва LIGO, са хиляди пъти по-малки от размерите на атомното
ядро.
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телен към вълни с точно определена честота. Но
Джозеф Вебер от университета на Мериленд във
Вашингтон би могъл само да гадае каква е честотата, на която черните дупки ще изпеят своята
лебедова песен. Първия детектор той построи
през 60-те години на миналия век, по времето, когато много хора изобщо се съмняваха в самото
съществуване на гравитационни вълни и на черни
дупки. Ето защо през 70-те години бе сензация,
когато Вебер обяви, че е чул тези финални звуци.
И тъй като никой не бе в състояние да повтори неговите резултати, наблюденията му се разглеждаха като фалшива тревога.
В средата на 70-те години, въпреки широко
разпространения скептицизъм, Кип Торн и Райнер
Вайс бяха твърдо убедени, че гравитационните
вълни могат да бъдат регистрирани и да предизвикат революция в нашите познания за Вселената.
Райнер Вайс вече бе анализирал възможните източници на фонов шум, който би смущавал техните измервания. Той също така бе проектирал детектор – един лазерен интерферометър, който би
преодолял този шум.
Докато Райнер Вайс разработваше своя детектор в MIT в Кеймбридж, извън Бостон, Кип Торн

също започна работа с Роналд Древър, който построи своите първи прототипи в Глазгоу, Шотландия. В крайна сметка Древър се премести в Калтех в Лос Анжелис, за да се присъедини към Торн.
Вайс, Торн и Древър заедно образуваха триото,
проправящо пътя в продължение на много години. Древър в крайна сметка напусна работата си
по проекта, но успя да види откритието, преди да
почине в дома си в Шотландия през март 2017 г.
Вместо проекта на Вебер, работещ като камертон, Вайс, Торн и Древър разработиха друг
инструмент, който представлява лазерен интерферометър. Неговият принцип е известен отдавна: интерферометърът се състои от две взаимно
перпендикулярни рамена. Там, където рамената
се свързват, както и в краищата им, по специален
начин са окачени масивни огледала. Една преминаваща гравитационна вълна действа по различен начин на рамената, когато под нейно влияние
едното рамо се скъсява, другото се удължава.
Промените на дължините на рамената се измерват с помощта на лазерни лъчи, които сноват
между огледалата. Ако не се е случило нищо, лъчите, разпространяващи се по двете рамена, при
срещата си в общия им край взаимно се гасят. Ко-

Фигура 4. LIGO се състои от два еднакви гигантски интерферометъра. Гравитационната вълна е минала първо през интерферометъра в Ливингстон и след 7 милисекунди – през отдалечения на 3000 км негов близнак в
Ханфорд. Двата сигнала са почти еднакви и са в добро съгласие с предсказания вид сигнал от гравитационна
вълна. Като се използват сигналите, върху южното небе може да се очертае една област, в която се е намирал
източникът на вълните.
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гато обаче някое от рамената промени дължината
си, двата лъча изминават по рамената различен
път, техните светлинни вълни губят синхрон и
когато лъчите се срещнат, общият интензитет на
светлината вече се променя – не е нула.
Идеята бе сравнително проста, но както
обикновено, Дяволът се крие в подробностите,
така че бяха необходими повече от 40 години
за реализацията ѝ. Изискваха се едромащабни
инструменти за да измерват микроскопични
промени на дължини, по-малки от размера на
атомното ядро. Планът предвиждаше да се
построят два интерферометъра, всеки от тях с
рамена, дълги по четири км, по които лазерният
лъч да снове многократно, като по такъв начин
удължава пътят на светлината и се увеличава
вероятността за регистриране и на най-малките
деформации на пространство–времето. LIGO е
разположен в степите на американския северозапад, извън Ханфорд, щата Вашингтон, като едно
също такова съоръжение е разположено на три хиляди км на юг, в мочурищата на Ливингстън, щата
Луизиана.
Години бяха необходими, за да се разработи
най-чувствителният за всички времена инструмент, способен да направи разлика между
гравитационните вълни и фоновия шум. Това
изискваше сложен анализ и съвременна теория
– области, в които специалистът бе Кип Торн.
Но за да се построи сложният инструментариум,
бяха необходими творческа инженерна мисъл и
майсторска изработка, където пък бе пионерският
приност на Райнер Вайс. Дължината на вълната
на лазерната светлина и нейният интензитет
трябва да бъдат колкото е възможно по-стабилни,
а лъчът трябва да достига окачените огледала
изключително точно. Те не би трябвало да
потрепват, дори когато падне листо от намиращите
се наоколо дървета, когато някое дете тича или
минава камион по отдалеченото шосе. В същото
време тези висящи огледала трябва свободно да
се разлюляват от преминаващите гравитационни
вълни. Трябваше да се компенсират топлинното
движение на атомите от повърхността на
огледалата, а така също и квантовите ефекти в
лазера. Наложи се да се разработи нова лазерна
технология и да се създават нови материали, както
и да се конструират гигантски вакуумни тръби,
антисеизмична изолация и други жизнено важни
технологии, които далече надминават предишните
постижения.
Невъзможно бе да се реализира подобен проект
в малки мащаби – бе нужен нов подход. Когато
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през 1994 г. Бари Бариш пое ръководството на
проекта, той преобразува малката група, състояща
се от около 40 души, в голямо международно
сътрудничество с повече от хиляда участници.
Той търсеше хора с необходимия опит, привлече
за работа многобройни групи от много страни.
Невъзможната мечта можеше да се сбъдне само
чрез съвместните усилия на голямата наука.
Сигналът пристигна веднага
През септември 2015 г. след усъвършенстване, отнело няколко години, LIGO отново бе готов
да започне търсенето. Сега, снабден с десетократно по-мощни лазери, с 40-килограмови огледала,
с високоефективно филтриране на шумовете и с
една от най-големите вакуумни системи в света,
той регистрира сигнал от вълните няколко дни
преди официалното начало на експеримента. Вълната премина първо през устройството в Ливингстън и след това 7 милисекунди по-късно – движейки се със скоростта на светлината, се появи в
отстоящия на три хиляди км Ханфорд.
В ранната утрин на 14 септември 2015 г.
компютризираната
система
изпрати
едно
съобщение. В САЩ всички още спяха, но в
Германия, в Хановер беше 11:15 ч. и Марко Драго,
един млад физик в Института „Макс Планк за
гравитационна физика“, се канеше да обядва.
Кривите, на които той хвърли бегъл поглед,
изглеждаха точно така, както онези, които той
многократно се упражняваше да разпознава.
Възможно ли бе той да е първият човек на
света, който вижда регистрирани гравитационни
вълни? Или това бе само фалшива тревога, една
от случайните проверки, за които знаеха само
малцина?
Формата на вълната бе точно както
предсказаната и това не бе проверка. Всичко
пасваше идеално. Първопроходците, които вече
бяха осемдесетгодишни, както и техните колеги
от LIGO, бяха най-накрая в състояние да „чуят“
мечтаната от тях музика, подобна на глисандо или
на песента на птица, чуруликаща своята самотна
песен. Бе твърде хубаво, за да е вярно, и затова
едва през февруари следващата година им бе разрешено да разкрият новините пред всички, включително и на семействата си.
Добре пазената тайна, наречена GW 150914,
отговаряше на всички техни очаквания. От сигнала
изследователите можаха да установят, че масите
на двете черни дупки са съответно 29 и 36 пъти
по-големи от масата на Слънцето, а диаметрите
им – не по-големи от 200 км. Сливайки се, те
образуват черна дупка с около 62 слънчеви маси,
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така че в процеса на сливане, за няколко десети
части от секундата те излъчват под формата на
гравитационни вълни енергия, еквивалентна на
три слънчеви маси. Така за този кратък времеви
интервал GW 150914 се превръща в най-мощния
излъчващ обект във Вселената. Сигналът посочва
също областта от южното небе, където е протекло
бурното събитие, и разстоянието до него – 1,3 млрд.
светлинни години. Това означава, че сливането е
станало преди 1,3 млрд. години, т.е. по времето,
когато животът тук, на Земята, е правил крачката
от едноклетъчни към многоклетъчни организми.
След първото откритие LIGO регистрира още
две подобни събития. Подобното европейско устройство, наречено VIRGO, което се намира в
Италия, близо до Пиза, през август 2017 г. се присъедини към LIGO и на 27 септември те обявиха
за своето първо съвместно откритие: на 14 август
и трите космически детектора регистрираха едни
и същи гравитационни вълни, излъчени при сливането на две черни дупки със средни размери,
протекло преди 1,8 млрд. години.
Досега детекторите са регистрирали четири
пъти разтърсване на Вселената и се очакват още

много подобни открития. Индия и Япония също
строят нови обсерватории за гравитационни вълни. Когато разполагат с повече експериментални
данни от разположени далече едно от друго съоръжения, учените ще могат да установят по-точно
откъде идват сигналите. Това ще позволи по-нататък обектите да бъдат изследвани с оптични
телескопи, с рентгенови телескопи или друг тип
телескопи.
До откриването на гравитационните вълни
всички наши знания за Вселената дължим на наблюдения на лъчения от целия електромагнитен
спектър, както и на космически лъчи и неутрино.
Гравитационните вълни обаче са пряко свидетелство за смущенията на самото пространство–време. Това вече е нещо съвсем ново и различно, разкриващо невиждани светове. Голямо изобилие от
открития очаква онези, които успеят да регистрират гравитационни вълни и да разчетат техните
послания.
			
Превод от английски език:
			
прoф. д.п.н. Христо Попов
		
Физически факултет на
		
СУ „Св. Климент Охридски“

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
СЪЮЗЪТ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНИЦИАТИВА ЕДИНЕНИЕ
ОРГАНИЗИРАТ

ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ
ФИНАНСИРАНЕ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
„КАК ДА ТИ ПЛАЩАМЕ, ДОКТОРЕ?“
Дискусията ще се проведе на 21 февруари 2018 г. (сряда) от 14.00 ч.
в Големия салон на БАН
София, ул. „15 ноември” №1
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОСМИСЛЯНЕТО
НА РЕЛИГИОЗНАТА ИДЕНТИЧНОСТ
Доц. д-р Веселин Босаков,
Институт за изследване на
обществата и знанието – БАН
През изминалите години отношението към исляма и мюсюлманите се превърна в средоточие на
разнородни по своя характер социални процеси,
които получиха своя публичен образ или промениха смисъла си под въздействието на променящите
се приоритети в социалното конструиране на отношението към Другия. Новите феномени в пространството на религиозните отношения, както и
промененият политически контекст в отношението към исляма, проблематизиращ не само неговата
история, но и перспективите на присъствието му
в България, промениха възприемането на (и толерантността към) религиозното различие. В основата на тази промяна стои бързо придобиващата
глобално значение представа за необходимостта
от преосмисляне на отношенията между религиозната вяра и насилието, между религиозната
принадлежност, идентичността и многообразието, придобили неочаквано значение в контекста
на представата за наличието на определена свързаност между развитието на глобалния тероризъм
и исляма. Тази същностна промяна трансформира
както социалната реалност на диалога между религиите, така и значението на изследователските
усилия, насочени към тяхното изучаване в традиционна контактна среда, каквато без съмнение е
Балканският полуостров.
Ще бъде ли в състояние България да изпълни с
ново съдържание гениалната политическа формула, маркирана в Декларацията за правата на човека и гражданина на Великата френска революция
и определила днешния принцип на Европейския
съюз „Всички са различни, всички са равни“?
Ще бъде ли в състояние българското общество да
разграничи и гарантира етническото, културното,
религиозното, сексуалното и езиковото различие,
въвеждайки в същото време принципа на всеобщото равенство на всички граждани пред закона?
Възможно ли е Балканите да се превърнат в пространство на баланс, гарантиращ индивидуалното
различие и общото равенство пред върховенството на закона и по този начин да превърнат рисковете на своето геополитическо значение в предимства – като онези, заради които преди векове при
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нас са се установили бягащите от насилието евреи и цигани? Отговорите на всички тези въпроси
зависят от коректността и научната отговорност,
с която успяваме да регистрираме процесите на
трансформация в отношението към исляма и към
чуждата религиозна идентичност у нас.
През изминалите години изследванията, посветени на аспекти на етнокултурната ситуация
в България и отношенията между религиозните
общности в страната, се опитваха да установят
тенденциите на сближаване и преодоляване на
негативните стереотипи, формирани в резултат
от налагането на модела на етнически хомогенна
българска нация по време на тоталитарния режим.
Естествен център на тези усилия бе определянето
на обхвата и остротата на социалните дистанции,
интензитета на негативните стереотипи и ефективността на процеса на интеграция. Постигнатите в този период резултати даваха основания да се
приеме, че е налице процес на постепенно сближаване на позициите по отношение на националното развитие между различните етноконфесионални групи, както и основания да се приеме, че
се установява култура на толерантност в процеса
на изграждане на принципите на либералната демокрация в България. Но събитията от последните
години и особено новата вълна от национализъм,
която днес структурира съществена част от политическото пространство, налага да бъдат подложени на преоценка както прекалено оптимистичните
очаквания, така и устойчивостта на регистрираните досега нагласи спрямо културното и религиозното различие. Именно затова религиозният свят
на Другия провокира към преосмисляне на собствените основания на вярата ни. Не можем да се
отнасяме към фундаменталното различие на непозната вяра по друг начин освен чрез потвърждение
на собствените ни религиозни основания. Затова
толкова често, коментирайки или изследвайки религиозния свят на Другия, говорим и мислим за
него чрез понятията и мисловните структури на
собствената ни религиозност. Извън строго историческата реконструкция на основните постулати
на чуждата вяра, социологическата интерпрета-
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ция се опитва да проникне встрани от опорните
точки на всекидневната оценка, за да открие достатъчно надеждни основания за сравнение и анализ. Затова изглежда толкова трудно да бъде изградена строга изследователска рамка, в която да
бъдат сведени до минимум както субективните
оценки и основания, така и възможните отклонения, породени от прибързаната самоувереност,
която ни придава историческият прочит на религиозното поведение. Латентният конфликт между
историческата реконструкция и социологическата
интерпретация в отношението към исляма в България структурира изследователско поле, в което
се проектират различните опити за осмисляне на
проблема за съвместимостта в анализа на ислямския религиозен свят. Затова един от основните
проблеми, пред които се изправя всеки подобен
опит, е определянето на границите на историческия подход към анализа на ислямското религиозно всекидневие. Историческият контекст на съжителството придобива своето актуално значение
само в степента, в която той се е превърнал в обща
рамка, в обяснителна схема от телеологичен вид в
съзнанието на нашите съвременници. Затова винаги на Балканите напрежението между официална история и фамилна, общностна или етническа
памет е възпроизвеждало политическото значение
на историята.
Историческата реконструкция на факти и
обстоятелства, предопределили взаимоотношенията между различните етнорелигиозни групи
и общности, съжителствали на Балканите, придобива своята реална значимост едва когато се
превърне в част от аргументацията на собственото различие и в отправна схема, пътна карта или
обща рамка на отношението ни към различието.
Извън този усвоен и преработен в диалога между поколенията смисъл за историческа истина,
историческите факти имат ограничено значение
при анализа на актуалните етнорелигиозни феномени. Тяхната употреба като основа за обяснение
на случващото се днес, а още повече – като потенциал за определена насока на развитие в бъдеще,
остава в рамките на идеологиите, които най-често конструират границата между етноцентризма,
шовинизма и националпопулизма. Тази граница
е маркирана от принципното разбиране за валидността на историческия факт като елемент от социологическата интерпретация и политическата
прескрипция. От другата страна на тази граница
фактите и събитията отпреди векове могат да бъдат отново и отново мобилизирани като оръжия и
основания за аргументиране на собствените ни не-

приязън и страх, породени от различието. Затова
толкова често латентните етнически и религиозни
конфликти търсят пространство за своята институционализация в споровете за съдържанието на
учебниците по история или в достъпа до властовата позиция, позволяваща определянето на единната, официална, национална история на Балканите.
Дългата изследователска традиция, основана
върху представата за значението на процеса на
секуларизация, бе изправена пред необходимостта от преосмисляне на феномени, които бяха определени от Питър Бъргър като десекуларизация,
като ново завръщане и преосмисляне на религиозното чувство и разширяване на неговото значение
в процеса на конструиране на социална реалност
[1]. Мащабът на социалните трансформации подложи на съмнение ефективното приложение на
демократичните норми на съжителство между
различните религиозни традиции. Процесите, означавани като глобализация, мобилизираха съпротива, основавана все по-често като усилие за запазване на собствената идентичност на различни
културни традиции. В тези условия религиозната
принадлежност се превърна в един от смисловите
центрове на стремежа за обособяване в глобалния
дебат за качеството на човешкото развитие. Различните религиозни концепции влязоха в остро
противоречие с обхвата и насоката на социалните
промени, съпътстващи глобализирането на пазарните отношения [2]. В този смисъл съществуващият от един век модел на разделение между църквата и държавата се нуждае от развитие и нова
аргументация. Религиозният фундаментализъм се
превръща в морален и политически код за обосноваване на съпротивите срещу процеса на глобализация. Развитието на съвременната цивилизация
предизвика същностен дебат за основанията на
вярата в променящата се социална реалност. И въпреки че световното обществено мнение изглежда
съсредоточено върху измеренията на ислямския
фундаментализъм и интегризъм, сходни процеси
могат да бъдат установени и в християнството.
Всичко това направи възможно спекулативното
определяне на тези процеси като „война между
религиите“ или като „сблъсък на цивилизации“.
Европейската модерност е пространството, в
което като че ли борбата между исляма и останалите вероизповедания е най-категорична. Ислямът не приема модела на европейска модерност,
още повече в неговия американизиран вариант.
Моралните аргументи на правоверните мюсюлмани са насочени срещу злоупотребата с човешкото същество, с превръщането на човека в стока,
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на човешките чувства и желания в източник за
извличане на печалба. Нарушаването на баланса
между биологично и духовно в човека и неговата
социална изява превръща всички символи на европейската модерност в предизвикателство към
възприятията и принципите на исляма.
Моралните норми, осмислени чрез религиозната догма и практика, са самостоятелно равнище
на разграничение, проблематизиращо отношението към исляма в България. В условията на дълбока
и конфликтна преоценка на житейския опит и ценностите на възрастните поколения в българското
общество, в резултат от десетилетията на „войнстващ атеизъм“ и дисциплинарен колективизъм,
демонстрацията на стриктно приложение на религиозната етика открива нови разграничения, които маркират латентни религиозни конфликти [3].
Религиозните деца на насилствено атеизираните
си родители предизвикват границите на техния
компромис с вярата. Демонстративното следване
на религиозните и моралните норми на една религиозна система провокира болезнена съпротива
поради дълбокото вътрешно усещане за криза в
религиозната идентичност. Именно затова новите модели на нравственост, подчинена изцяло на
религиозната догматика, предизвикват най-често
агресията на натрапчивото недоверие в автентичните морални основания на този избор. Православният и правоверният, които еднакво спазват
всички изисквания на своята вяра, не могат да оспорят чуждата морална норма. Но конформистката инструментализация на религиозната практика,
използването ѝ като компенсаторен механизъм в
кризата на ощетената индивидуалност винаги
ще предизвикват взаимно недоверие, породено
от разколебаността на собствените основания на
вярата на оценяващия. Границата е в самите нас
и собствената ни способност да следваме автентичните измерения на религиозната вяра. Всяко
отклонение от тях ориентира агресията ни към
поведението на другите, на което винаги сме готови да припишем двойно по-голямо двуличие и
лицемерие, отколкото онова, с което ние самите
пристъпваме към религиозната етика. Този нравствен конфликт не може да бъде преодолян извън
контекста на цялостното преодоляване на кризата
на идентичността, която проектира своите основания в миналото, а своята дълбочина – в страха от
бъдещето, белязан от несигурността на настоящето.
Проблемът за идентичността стана различим
в българското публично пространство като въпрос
за степента, в която различието на малцинството
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има право да участва в изработването на общи
правила. Но истинските основания на кризата на
идентичността са резултат от дефицит на културни средства за създаване на нов смисъл за мнозинството. Така проблемите, свързани с националния
идентитет, бяха описвани и коментирани много
по-често в контекста на националистическите
страхове от различието, отколкото като усилие за
преодоляване на кризата на идентичността в наложените сходства. Идентичността е съзнание за самотъждественост във времето и пространството.
Тя се изгражда около няколко крайни основания,
отвъд които ние преставаме да бъдем различни и
различими от останалите в публичното пространство. Постигането на идентичност е културен процес. Той предполага съхранението на определени
ценности, които, независимо от социалната среда,
продължават да определят поведението и разбиранията ни за света. Идентичността все по-рядко
се свързва с нацията, а определителите за национално присъствие не кореспондират пряко, във
всекидневния живот на хората, с техните собствени житейски стратегии. Разбирането на действителността, единствено и само като резултат на
случилото се преди, непрекъснато тласка общественото съзнание към сравнение. А сравнението
предполага описание, което най-често се движи
по линията на външните различия, без да навлиза
в същността на влагания в тях смисъл. Не случайно именно историческият подход към проблемите
на националната идентичност поставят под съмнение социалните механизми на всекидневния
живот.
Национализмът е резултат от комплекс за национална малоценност. Маниакалната фиксираност на общественото внимание в собствените
предимства на един народ винаги предполага самооправданието чрез „лошия съсед“, чрез външните сили, които са враждебно настроени към нас,
чрез непрекъснатото самосъжаление, което определя полето на собствената ни реализация. Национализмът приема толерантността за слабост, а
разбирането на различията за липса на достатъчен
патриотизъм. Опитите за подмяна на патриотизма
с националистически призиви винаги е показател
за наличието на дълбока криза в съзнанието за национална идентичност. Податливостта към този
тип фразеология най-често маркира наличието на
съществени различия в начина, по който се възприемат и интерпретират общоприетите ценности на човешкото съжителство. Дезинтеграцията
в ценностен, социален и икономически план превръща обществото в механичен сбор от агресивни
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и конфликтни интереси. Липсата на съзнание за
общност не може да бъде преодоляно без приемането на определен минимум от споделени и отстоявани ценности, които културата може да направи
достъпни.
Друга граница, която маркира отношението
към исляма в България, както и устойчивостта
на собствената ни религиозна идентичност, е определена от властта. Отношението към чуждата
вяра е опосредствано от проблема за властта. Това
показват всички социологически изследвания,
които търсят аргументи за интерпретация, преминаваща отвъд двуизмерната картина на социално
желателните самоопределения в понятията на толерантността. Това е и собствената територия на
търпимостта като напрегната затвореност и липса
на достъп до властови ресурс, чрез който онова,
което бива търпяно, може да бъде неутрализирано. В понятията на властта функционират и огромна част от доминиращите обяснителни модели за
поведението на мнозинството и малцинството. Защото, в истинския смисъл на думата, една религиозна или етническа общност може да се превърне
в мнозинство или малцинство само доколкото се
реферира спрямо някаква система на неравенства,
генерираща власт. Религиозната общност, дори
когато се състои от изключително ограничен брой
хора, не може да бъде определяна като малцинство, тъй като доколкото е именно религиозна или
културна, тя конструира цял един свят. Същото
важи и за мнозинството, което може да бъде определено като такова само в рамките на определена
система на разпределение и контролиран достъп
до властта. Именно затова социологическите изследвания на религиозните отношения у нас очертават същественото значение на властта като
предиктор на регистрираните етностереотипи и
равнище на толерантност. Казано най-общо, традиционно декларираната толерантност към чуждото различие у нас е налице само когато става въпрос за отношение към друга, равнопоставена във
властово отношение група или общност. Всичко
това придобива истинските си критични измерения по отношение на исляма в съвременния свят.
В отношението към исляма съществуват всички
пластове и нюанси, изпълващи континуума между толерантност и търпимост. Доминиращи са
онези от тях, които са зависими от съществуващите структури на власт. Колкото повече нараства
властовата дистанция между религиозните общности, толкова по-често търпимостта и социалната желателност подменят автентичното религиозно и културно уважение към чуждото право на

различие. Колкото по-малки са неравенствата във
властовите позиции, толкова по-често на преден
план излиза споделеният жизнен и културен опит
на съседството, което структурира автентичните
пространства на толерантността в българското общество [4].
Присъединявайки се към Европейския съюз,
България стана външна граница на европейското
политическо и културно пространство. Това е факт
с огромно значение, който променя съществено
отношението към религиозното и културното различие. Процесите на формиране на нова ислямска
култура в България маркират първото съществено
разделение в традиционните представи за присъствието на исляма у нас. Традиционната мюсюлманска общност в България винаги е бивала
определяна като част от съвременната българска
история и култура. Ислямът, съжителствал в разстояние на десетилетия с християнството, във време на упадък и възмогване, винаги е бил по-познат,
по-близък и разбираем в контекста на съседството, белязано от обща съдба. Новата ислямска култура, която все по-отчетливо бележи религиозните
представи и идентификационните полета на младите български мюсюлмани, вече променя пространството на религиозното съжителство. След
превръщането на страната ни във външна граница
на европейското политическо и културно пространство ни предстои да се изправим пред още
поне една разновидност на съвременния ислям в
лицето на албанските общности, които ще търсят
възможност за бъдеща реализация в европейското
пространство на България. Така, на територията
на страната, в пространството, структурирано от
културата на съседство, ще се проектират различни измерения на съвременния ислямски религиозен и духовен живот, които ще търсят подкрепа и
разбиране сред българските мюсюлмани. Ако към
европейските измерения на проблема за отношението към исляма добавим и факта, че България е
първата страна, която се е присъединила към Европейския съюз с толкова сериозна мюсюлманска
общност в рамките на постоянното си население,
ще успеем да оценим колко значим е социологическият анализ, който ни позволява да определим
границите в отношението към исляма в навечерието на тяхната поредна трансформация.
Принудителната колективистичност на представите за религиозната общност на Другия, в условията на едно посттоталитарно, постиндустриално, но и посттрадиционно общество, каквото е
българското, очертава границите на приемане и
споделяне на общностното всекидневие. Съсед-
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ството дефинира смисловите пространства на индивидуалното преживяване на общуването, но у
нас винаги срещу него са се конструирали по-скоро негативните етностереотипи на абстрактната
група и нейното всекидневие. Способността за
артикулиране на културния диалог в ситуацията
на съседството се оказва недостатъчна при определянето на отношението към имагинерната
общност на другите. Отвъд хоризонта на непосредствения общностен опит на съседството, мисленето за групата, олицетворяваща различието,
винаги е противопоставяло териториалната и културно-историческата представа за близост и отдалеченост [5]. Представата за действителността на
една истинска солидарност, основана на вярата,
се конструира като критично значим контрапункт
на съзнанието за разпокъсаност и вътрешно противопоставяне в механично поддържаната солидарност на собствената религиозна група. Затова
толкова често всекидневните общностни правила
за взаимопомощ и доверие на мюсюлманската
общност са предмет на недоверие, граничещо с
пренебрежение и страх. Общностният религиозен
живот предизвиква сравнение, което задълбочава
съзнанието за криза в основанията на собствената ни солидарност. Затова изглежда толкова лесно
подобни примери да бъдат артикулирани в понятията на затвореност, изолираност и дори враждебност. Границите на общностната солидарност
се артикулират в контекста на принадлежността,
но придобиват истинското си значение едва в
свободния избор, гарантиращ религиозната идентичност. Формално споделените ценности, употребени като маркер на разграничаване спрямо
другите, не могат да произведат нищо друго освен
самопринуждаващата механика на негативната
солидарност, а тя на свой ред премества все по-напред границите на неразбирането, страха от различието и готовността за неговото заличаване [6].

В пространството на отношението към исляма вече се проектират и фигурите на отношението
към чужденеца, който изповядва еднаква религия
с онези, при които ще търси своята житейска реализация. Ще се превърне ли религиозната общност и нейната солидарност в средство за преодоляване на имиграционните конфликти? Какъв е
интеграционния капацитет на българското общество спрямо другите вярващи в същата религия, с
която сме съжителствали в разстояние на векове?
Как ще се трансформират представите ни за толерантност и търпимост на границата на потенциални или латентни религиозни конфликти, породени от неразбиране, изолационизъм или обикновен
страх от загуба на собствената културна и религиозна мяра? Това са все въпроси, очакващи своите
отговори в режим на задълбочен професионален
анализ и научна коректност на изследователската
активност.
Литература
1. Бъргър, П. (съставител). Десекуларизацията
на света. С. ИК Критика и хуманизъм, 2006.
2. Sandel, M. What money can`t buy: the moral
limits of markets. NY. Farrar, Straus and Giroux,
2012.
3. Фотев, Г. (съставител). Европейските
ценности в днешното българско общество.
С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2009.
4. Фотев, Г. (съставител). Съседството на
религиозните общности в България. С.,
Институт по социология, БАН, 2000.
5. Босаков, В. Българските турци между
културата на съседство и религиозната
идентичност. С., изд. ЛиК, 2000.
6. Босаков, В. Ислям и модерност. Взаимни
предизвикателства. С., изд. Иврай, 2015.

CHALLENGES TO UNDERSTANDING RELIGIOUS IDENTITY
Veselin Bosakov

Abstract
The trends widely designated as features of globalization generate resistance that is increasingly based
on the effort to maintain the identity of cultural traditions. In this connection, religious affiliation becomes one
of the cores of meaning in the efforts to form a separate identity within the global debate on the quality of human
development. A fundamental boundary marking the attitude toward Islam in Bulgaria, and the sustainability of
one’s religious identity, is defined by power. The attitude toward the religion of others is mediated through the
problem of power. This has been indicated by all social surveys seeking arguments for interpretation that transcends
the two-dimensional picture of the socially desired self-definitions of the concept of tolerance. This is the territory
par excellence of tolerance in terms of a tense closure and lack of access to power resources that would allow
neutralizing that which is tolerated. The religious world of the Other provokes rethinking the grounds of our own
faith. We could not refer to the fundamental difference of another religion without affirming the grounds of our own.
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Материалите в рубриката са от Научна конференция на тема:
НАУКА И ЛЪЖЕНАУКА – БОРБА В ИМЕТО НА ИСТИНАТА,
организирана от Съюза на учените в България – Комисия по етика
и Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН,
с подкрепата на Българската академия на науките
(23 ноември 2017 г., Големия салон на БАН)
При конституирането си през 2014 г. настоящата Комисия по етика при Съюза на учените в България си постави като задача за мандата си (2014 – 2018) освен текущата си дейност да инициира и провежда ежегодно научни прояви, посветени на особено актуални проблеми, които засягат максимално
широк кръг участници в научната сфера. Организирани бяха три кръгли маси и една конференция:
„Плагиатството в науката“, 12 ноември 2014; „Състояние на критиката в научната сфера“, 18 ноември
2015; „Проблеми при реферирането на българските научни издания“, 24 ноември 2016 и „Наука и лъженаука – борба в името на истината“, 23 ноември 2017. За провеждането бяха избрани конферентни
зали в Софийския университет, Центъра по заразни и паразитни болести и Централното управлeние
на БАН. Материалите от първата кръгла маса бяха отпечатани в специален сборник (Плагиатството в
науката, С., 2016), а останалите са публикувани на страниците на сп. „Наука“ в специални тематични
блокове (2015, № 1-3; 2016, № 1-3; 2017, № 1). Трябва да се отбележи значителният и траен медиен
интерес, който предизвика кръглата маса за плагиатството в науката. За това свидетелства и фактът за
почти светкавичното изчерпване на тиража на изданието от нея.
Подбраните теми отразяват обществено значими въпроси, предизвикващи ожесточени дебати, а
някои от които – имащи и силно медийно присъствие. Чрез проведените форуми Комисията по етика
изрази разбирането си, че Съюзът на учените в България е логично да продължи да бъде инициатор за
разглеждане на въпроси с широко обществено значение.
От настоящия брой започва публикуването на докладите от научната конференция „Наука и лъженаука – борба в името на истината“, проведена при съдействието и с партньорството на Българската
академия на науките на 23 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН. На конференцията бяха изнесени
доклади, които акцентираха на псевдонаучните практики и концепции, свързаните с тях нарушения на
научната етика, разпространяване на паранаучни твърдения в сферата на хуманитарните и социални
науки, биологическите науки и др. Дневният ред съчета опити за обобщения на основни тенденции с
изложения по отделни конкретни случаи.
													
„Н.“

ЛЪЖЕНАУКА, ПСЕВДОНАУКА И КАЧЕСТВО НА
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
(ЕДНА НОВА ТРАКТОВКА НА ПОНЯТИЕТО „ПСЕВДОНАУКА“)
Проф. д-р инж. Симеон Василев,
председател на СУБ – клон Пловдив
I. Въведение
През последните десетилетия по-съществено
у нас, но и като световна тенденция, се наблюдава едно значително занижаване на качеството на
висшето образование. Проблемът е изключително значим, тъй като е тясно свързан с цялостното
обществено развитие, поради което е предмет на
многобройни анализи, проучвания и изследвания.
Висшето образование е продължителен и
сложен процес и затова качеството му зависи от

много и от най-различно естество фактори. Значителна част от тях, които са свързани с редица
обществени явления и процеси, са сравнително
задълбочено анализирани и добре проучени, но
други не са и затова заслужават по-голямо внимание от страна на изследователи, експерти, политици и въобще всички, които под една или друга
форма управляват или са в пряка и непосредствена връзка със сферата на висшето образование.
Към тази група фактори и причини следва да
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се отнесе и влиянието на науката върху висшето
образование и цялостния обучителен процес, тясно свързан с него. Това е така по ред причини, а
именно:
1. Науката и образованието имат един и същ
предмет на дейност, т.е. и двете представляват
система от знания, които обаче се ползват по различен начин – от учения директно в практиката, а
от преподавателя – да обучи други хора да боравят
с този научен продукт.
2. И в науката, и в образованието работят едни
и същи хора, т.е. субектът, който осъществява и
двата вида дейности, е един и същ.
3. И двата вида дейности, съвместно с областта на приложение на получените от тях резултати,
образуват един затворен цикъл „наука – образование – практика“, в който резултатът на всяка една
от тях е двигател за останалите две (Фигура 1).
От друга страна, самият образователен процес

Фигура 1. Цикъл „наука – образование – практика“
представлява структура, състояща се от отделни
учебни дисциплини, обединени в едно цяло чрез
взаимовръзките, които осъществяват помежду си.
Тези учебни дисциплини представляват по същността си една или няколко научни специалности,
изнасяни във форма, съответстваща на целите и
задачите на образованието и практическите нужди
на съответната специалност. Следователно между
учебните дисциплини и съответстващите им научни специалности, направления и пр. клонове
на науката съществуват преки връзки, пораждащи
една силна взаимосвързаност помежду им.
Оттук следва и твърдението, че същността и
характерът на отделните научни клонове силно
влияят върху качеството на образователния процес и той силно би се влиял и от тяхната абнормност, носители на която са различните форми на
псевдонаучност.
II. Основни девиации на съвременната наука и форми на проявлението им
За понятието „наука“ съществуват много и
най-различни дефиниции, но като че ли най-използвана е тази на Аристотел [14], която гласи, че
науката „е систематизирано достоверно знание,
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което може да бъде убедително обяснено чрез
логиката“. В съвременната философия на науката понятието е до известна степен стеснено, като
обхватът му е ограничен само до знания, които са
експериментално проверими въз основа на научния метод. По наше мнение проблемът с дефинирането на понятието „наука“ се състои в това, че е
необходимо да се върви не към стесняване на понятието, а в обратна посока – към неговото максимално разширяване с оглед обхващане на цялата
многолика научна сфера. В съвременния свят ролята на науката е огромна. Тя вече се е превърнала
в основния фактор за развитие на човечеството и
без нея животът на който и да е човешки индивид
става немислим. Затова една съвременна дефиниция на понятието следва да отбележи, ако не всички, то поне преобладаващата част от характерните
му белези. Като такива бихме могли да отбележим: разглеждането на науката като сложна система със своя собствена вътрешна организация, с
ясно очертани цели, принципи и наличие на оригинален подход към дейността си; основни клетки в тази структура се явяват знанията, а връзките
между тях са изградени на базата на логиката и
логичното мислене; основният вектор на търсенията се насочва по пътя на доказателствения метод
и не на последно по значимост място – получените резултати да имат ясна изразена приложимост.
Имайки предвид това, на базата на класическата
дефиниция на Аристотел [5, 8, 12, 14] може да се
построи една нова, по-пълна и по-точно отразяваща съвременността дефиниция, а именно: науката е вътрешно структурирана система от знания, изградена чрез принципите на логическото
мислене и базирана на строго доказани факти
и твърдения, потвърдени от практиката.
Едно от предимствата на гореизказаната дефиниция е, че чрез нея науката може по-убедително
да се отграничи от всички явления, обявяващи себе
си за наука, но на които липсва съществена част от
включените в това понятие атрибути: 1. Високата
степен на организираност на системата от знания
(наличие на структура, която ѝ е вътрешно присъща (иманентна); 2. Като основен принцип на конструиране на структурата е използвана логиката,
т.е. тази структура задължително да е подчинена
на законите на логическото мислене; 3. Резултатите ѝ да са изградени въз основа на доказани факти
и твърдения; 4. Потвърждението на тези резултати
да става в практиката, т.е. да бъдат приложени и
впрегнати в развитието и общочовешкия прогрес.
Имайки предвид всичко това, много по-лесно е
да се отделят онези учения, школи и други области
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на човешката дейност, които имат претенцията
да бъдат част от науката, но не са именно поради
липсата в структурата им на горепосочените атрибути. Всички те са дефинирани от много съвременни изследователи на науката като лъженаука
или псевдонаука [1, 4, 5, 9, 15]. Според някои от
тях [3, 9, 15] двете понятия са идентични, което се
потвърждава и от семантичната им тъждественост
(ψενδηζ на гръцки означава лъжа, измама), според
други те имат известни отличителни особености.
Така например, руският учен С. Куталадзе счита
[2, 5], че псевдонауката представлява финансирана лъженаука. Според други автори [5] двете понятия са взаимнозаменяеми, но в научните среди
се предпочита понятието псевдонаука, тъй като то
включва претенции за научност, подкрепени със
стремеж да бъдат отклонени средства от науката с
цел нейното злепоставяне.
Към обобщеното понятие „псевдонаука“ общо
взето е включен богат арсенал от разновидности
на такива отклонения от истинската наука като
паранаука, квазинаука, антинаука, ерзацнаука и
др. Всички гореизброени термини характеризират
едно или друго отклонение от точната дефиниция
за наука и най често отразяват индивидуaлни виждания на използващия ги автор.
III. Учебен процес. Взаимовръзка „качество – псевдонаука“
Както вече споменахме, образователният
процес е изграден от поредица учебни дисциплини, пряко свързани с една или няколко научни специалности (клонове на науката), подредени в определена дидактична последователност.
Всяка учебна дисциплина дава на обучаемия
определена порция систематизирани знания, т.е.
съдържанието ѝ е разделено на отделни теми,
разработвани от преподавателя в тясна връзка с
обучаемите в хода на учебния процес. Тази система от знания е отразена в два основни документа – учебен план и учебна програма. В плана
са включени подредените учебни дисциплини с
техния обем по учебни години и семестри, а в
учебната програма са представени темите по
обем, последователност и форми на изучаване
за всяка от учебните дисциплини (Фигура 2).
От анализа на тази структура е видно, че
качеството на образователния процес е в пряка
връзка с две основни групи фактори: първата
е свързана с това, какво се преподава; т.е. със
съдържанието на учебната документация, а втората – с това, как се преподава, което включва
обема, формите на занятия и начините на поднасяне на учебното съдържание. Първостепен-

на роля за формиране на качеството и неговите
показатели в частност е първата група фактори,
тъй като те определят какви знания ще получат
в крайна сметка обучаемите. Оттук произтича и
обстоятелството, че качеството на висшето образование е немислимо без преподаване на сериозни и добре развити научни клонове, които
директно да залегнат в учебната документация.
От това, какви учебни дисциплини ще заложим
в учебния план, пряко зависи и какво ще е качеството и нивото на подготовка на бъдещите
специалисти.
Този въпрос става особено актуален в днешно време, тъй като по различни причини (фи-

Фигура 2. Принципна структура на учебната
документация

нансови, икономически, социални и др.) стремежът на много университетски ръководства е
да залагат в учебните планове учебни дисциплини с несъществуваща или на много ниско
ниво и силно ограничена научна база. Причината за тази силно негативна тенденция се крие
в порочната система за финансиране на нашето висше образование, изградена на принципа
„парите следват студента“, т.е. обемът на бюджетната субсидия се явява една проста линейна функция от броя обучаеми. Това принуждава
ръководствата, с цел да запазят студентите си,
съществено да занижават общото научно ниво
на преподаване. Много често те оказват силно
негативно влияние на учебния процес, занижавайки съществено неговото ниво.
Научната база на подобни дисциплини представлява особена форма на псевдонаука. Тя се характеризира с някои свои типични особености:
1. Опростенческо разглеждане на факти и
явления. 2. Липса на елементи на анализ на тези
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факти и явления. 3. Отсъствие на пречупване на
научното знание през призмата на практиката. 4.
Отсъствие на директно предаване на научни знания за нуждите на образованието. 5. Липса на приемственост с някои от фундаменталните учебни
дисциплини (Фигура 3).
Трябва да се отбележи, че подобен ред учебни
дисциплини не оказват и възпитателен ефект върху обучението, тъй като отсъствието на връзка с
практиката не способства и за формиране на практически умения у обучаемите.
Всичко това на практика означава, че подобни
псевдонаучни учебни дисциплини могат да бъдат
отнесени и към някои от конкретните форми на
псевдонауката като паранаука или квазинаука.

Фигура 3. Липса на приемственост между практиката и някои учебни дисциплини
IV. Изводи и заключения
Причините за появата и разширяване на разпространението на подобна псевдонаучност в
системата на висшето образование са много и разнообразни, но като по-съществени могат да се откроят няколко:
1. Стремежът на много университетски ръководства да сведат до минимум естествените
трудности при обучението по някои тежки за усвояване специалности и направления, но с висока
наукоемкост и изградени с по-сложен и труден за
усвояване инструментариум, запазвайки по този
начин студентите си.
2. Създаване на учебни дисциплини за определени преподавателски кръгове и лобита, без да
се държи сметка за обективните необходимости
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на образователния процес.
3. Съкращаване на общите хорариуми от часове в учебните планове с оглед подобряване на
някои финансови показатели и икономия на средства.
4. Трайната тенденция на масовизация на науката и висшето образование, която, превръщайки
ги в особен вид бизнес и производствена дейност,
също води до снижаване на качеството и създава
условия за възникване на псевдонаучност.
Срещу подобни тенденции в системата на висшето образование е необходимо да се води борба.
Това е неразривно свързано с въвеждане на редица
структурно-организационни мерки, а именно:
• Разработване на учебните планове и програми на национално експертно равнище.
Учебната документация, съществена част от която са двата въпросни документа, е основата, върху която се гради целият образователен процес.
Затова тя трябва да се създава на национално и
междунационално равнище. Именно тук трябва
да намери решение въпросът: „Какво да се учи?“.
Процесът трябва да е задължително доминиран
от Министерството на образованието и науката и
тук да намери решение и проблемът с изхвърляне
на някакъв вид псевдонаука от съдържанието на
учебната документация. Експертността трябва да
се осигури от активното участие на представители
на университетските структури.
• Съобразяване със световния опит и особено с този на напредналите страни (Европейски
съюз, САЩ, Япония и др.). Това, че страната ни
е член на ЕС, ни дава значителни предимства в
това отношение, а активното ни участие в редица
европейски и други образователни проекти (като
тези на AUF например) би следвало да осигури изпълнението на това изискване.
• Съобразяване на учебната документация
със съвременните научни достижения и особено с тези на доказалите авторитета си науки,
научни области и направления. Горепосоченото
изискване е особено важно, тъй като по същество
това е също особена форма на борба с псевдонауката.
• Адекватност на включените в плановете
учебни дисциплини със създаването на практически умения, с нуждите на бизнеса. Един от
най-ефективните начини за преодоляване на псевдонаучността в образователния процес са връзките с практиката. Формално провежданите производствени практики и стажове, тяхното място в
учебните планове, както и продължителността им
също могат да бъдат разглеждани като специфи-
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чен вид псевдонаучност.
• Изграждане на солидна база (фундамент)
на подготовката на обучаемите, създаваща
възможности за адаптивност и мобилност.
Много важен, бихме казали решаващ, елемент
в структурата на висшето образование се явява
фундаменталната подготовка. Обикновено тя
се реализира през първите 2 до 4 семестъра и
трябва да се формира от солидни общообразователни и специални фундаментални учебни дисциплини. Обикновено те са класически за всеки
вид висше образование и са твърдо базирани на
световния опит. Те са и най-трудно усвояемите
от студентите, но овладяването им е най-сигурната гаранция за една успешна специална подготовка.
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FALSE SCIENCE, PSEUDOSCIENCE AND QUALITY OF HIGHER EDUCATION
(A new interpretation of the term „pseudoscience“)
Simeon Vassilev

Abstract
The quality of higher education is the basic requirement of society for it and it is a decisive factor for the development
and prosperity of every nation. It is a complex indicator depending on many factors varied in nature, but many of
them are closely related to the educational documentation. These are the disciplines included in the curriculums
and their content, reflected in the educational programs. To the extent that they are based on pseudoscientific facts
and productions, they are capable of seriously damaging and substantially reducing the quality of the learning
process and the overall preparation and orientation of classes, as well as the knowledge and skills of learners.
What specific measures could be taken in order to limit the impact of that dangerous phenomenon, how and to
what extent pseudoscience in the education process should be identified and evaluated – all these issues are at
the core of the present work.

ИНДИГОВИТЕ ДЕЦА В СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА
Доц. д.п.н. Милен Замфиров,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Понятието „индигови деца“
Понятието „индигови деца“ е въведено от
Нанси Ен Тейп, авторка на книгата „Да разбереш
живота си чрез цветовете“, която описва своите
възможности да вижда човешката аура [18]. Българската връзка е, че първото дете, нарочено за
„индигово“, е ... българче. Казвало се Марк и било

повикало само откривателя си по телепатичен път.
И така, кога едно дете е индигово? Според езотеричната литература физиологията на човека е
енергийна система, в която съществуват меридиани, по които тече енергията, и чакри, които са един
вид батерии, събиращи и разпращащи тази енергия. Основните чакри са 7, всяка от тях трепти с
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честотата на един от седемте цвята на дъгата, които заедно образуват светлината. Нетрадиционните
изследователски методи показвали, че честотните
характеристики на тяхното електромагнитно поле
са по-различни. В светлинното им излъчване, уловимо с Кирлиановата фотография, присъствало и
индиговото, което преди това се е срещало в изключителни случаи.
Тук трябва да обясним ефекта на Кирлиан и
доколко той е обективен. Коронният разряд във
високочестотно поле е наблюдаван не от Кирлиан, а от Никола Тесла през 1891 г. Ако поставим
кое да е тяло в електрическо поле с достатъчно напрежение, от микроостриетата, с които е покрита
всяка повърхност, ще започне газов разряд. Една
от проявите на разряда е светлинното излъчване
от атомите или от молекулите газ, в които под
действието на ударите на електроните се възбуждат оптични преходи. Това явление е така добре
изучено през последните сто години, че е смешно
да се говори за светлинното излъчване на каквато
и да било аура. Впрочем самият Кирлиан е защитил откритието си с патент не върху откриване на
нов ефект, а върху „начин на фотографиране на
обекти във високочестотни токове“.
Според книгата на Каролина Хеенкамп „Децата на новото хилядолетие“ [11] (издадена в две
части на български през 2003 и 2004 г. и свободно циркулираща из Интернет) индиговите деца са
първите, които могат да виждат аурите, ангелите,
другите измерения или енергийните вълни. Във
въпросната книга се разкрива и „апостолската“
дейност на хора, наричащи себе си служители
на светлината, които, полагайки огромни усилия,
успели... да повишат планетарната енергия (!) до
такава степен, че станало възможно проявяването чрез инкарнация (инкарнацията в езотеризма
постулира зачеването и раждането на разумно същество, най-често човек, което е материално проявление на трансцендентно същество или сила) в
нашия свят на голямо количество индигови деца
[5].
Естествено и тук, в България, за да не останем
по-назад, започва превъзнасянето на тази невероятна теория. Например В. А., представяща се за
психолог, филолог, лингвист и социален психолог,
твърди, че индигови деца не само съществуват, но
и че те са предвестниците на шестата раса. Ако
сте объркани от факта, че имате спомен, че расите са съвсем други, например европеидна, негроавстралоидна и пр., то не се тревожете. Според окултната митология (основно Блаватская и
Мулдашев) расите на Земята били... пет. И така,
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по реда на появяване [8]: първата раса (самородените) е възникнала на Земята чрез психичната
енергия. Представителите й били високи по 30–40
м, размножавали се чрез пъпкуване и имали „трето око“, с което осъществявали връзка с Висшия
разум. Втората раса (безкостни) били подобни
на първата, но достигали 30 м височина. Третата
раса (лемурийци) се дели на ранни и късни лемурийци. Ранните били с ръст до 20 м, двулики с четири ръце, с две очи отпред. Късните лемурийци
достигали ръст 7–8 м. Между другото, те построили сфинкса. Ръстът на четвъртата раса (атланти)
бил вече 3–4 м и те ползвали знания чрез включване в Общото информационно поле, владеели
дистанционна хипноза, можели да въздействат на
гравитацията и построили египетските пирамиди.
И така, стигаме до петата раса (т.е. до нашата),
наричана още арийска раса, която възникнала при
късните атланти, но по-голямата част от нея подивяла. Отначало били с ръст 2–3 м, после започнали да се смаляват, функцията на третото око изчезнала. Постепенно външността на човека от петата
раса придобила чертите на съвременния човек [8].
Та индиговите деца, според някои „психолози“, са нещо като куриери на шестата раса. Вероятно авторите на подобнo невероятно заключение
са забравили или по-скоро никога не са знаели, че
пропорцията на живия организъм се изменя с нарастването му. Например, ако размерите на животно се увеличат 2 пъти, обемът и теглото му биха
нараснали 8 пъти, а здравината на костите му, която се определя от сечението им, само 4 пъти. Така
че разните лемурийци, атланти и пр. всъщност не
биха могли да помръднат, понеже костите им не
биха издържали собственото им тегло, какво остава да строят пирамиди. Ето защо най-големият
бозайник на Земята – китът, е морско животно.
Понятието „кристални деца“
„Изследователката“ Дорийн Вирту първа разкрива удивителните послания на… кристалните
деца. Но какви са тези деца? Ето какви – ако аурата
на индиговите деца излъчва индигов цвят, то кристалните имат многоцветна аура – разпаднала се на
седем цвята пропусната през призма бяла светлина. Според Вирту кристалните деца са прелюдия
към директно безсловесно общуване – вместо с
писмени символи и устна реч хората щели да обменят мисли и знания чрез телепатия [15].
Много бързо книжните пазари, включително
и българските, се наводниха с литература, посветена на индиговите деца. Юрий Фомин, автор на
книгата „Перспективи на човешката еволюция“,
прогнозира, че вследствие на мутации, породени
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от техногенната активност на човека, в близко бъдеще ще се появи универсално същество, надарено с телепатични, ясновидски и други екстрасензорни способности [13]. Парапсихоложката Селия
Фен обаче е уверена, че причината за тези промени ще бъде не техническият прогрес, а осъществяван сега „групов проект“ на Вселенския разум.
Следвайки неговите повели, хиляди просветени
души ще слязат от по-високи нива на духовни вибрации в нашия материален свят и ще се въплътят
във физически тела като индигови деца, за да станат учители и лечители на човечеството [12].
„Диагностика“ на индиговите и кристални
деца
Как да разберем дали детето ни е индигово?
Можете просто да ползвате някои от множеството
„тестове“ за индигови деца. По-долу са подбрани
част от няколко теста [16]:
√ „Често при сутрешно събуждане детето
ми изпитва физически болки“.
√ „Детето ми започна да заеква около двегодишна възраст, защото трудно намираше нужните думи“.
√ „Детето ми страда от алергии и/или обриви по кожата“.
Или [1]:
√ „Склонен е към вредни навици“.
√ „В случай, че се натъкне на непреодолима
стена от равнодушие и лъжи, е способен на ярост и жестокост“.
√ „Имат склонност към безсъние, неспокоен
сън, нощни кошмари, често заспива трудно или се
страхува да заспи“.
√ „В пубертета не са редки периодите на депресия, случвало се е да мисли за самоубийство“.
Ако в теста (попълва се, като се отбелязват съответно: 0 – никога, 1 – от време на време, 2 – често и 3 – много често), сте зачертали предимно 0 и
1, детето ви не е индигово, при зачертани повече
2 – то е предимно индигово, а ако най-често сте
ограждали цифрата 3, можете да сте сигурни, че в
семейството си имате индигово дете [16].
Съвсем очевидно е, че подобни „тестове“
може и да успокоят родителите, но търсенето на
квалифицирана помощ е крайно наложителна в
изброените случаи – сутрешна болка, нощни кошмари, депресия, алергии, заекване… Подобни
симптоми в никакъв случай не бива да се игнорират, самозалъгвайки се, че това всъщност са прояви на някаква „индигова“ надареност.
Но това не пречи на Мег Блекбърн Лоузи с категоричност да заявява, че „някои от децата на
новото време на пръв поглед не функционират

„нормално“ на умствено, емоционално или физическо равнище. Някои имат какви ли не недъзи, от
дребни до значителни. Част от тях са с тежка
инвалидност… <> Най-силно засегнатите деца в
повечето случаи не говорят или не могат да говорят, но повечето от тях общуват по телепатия
с повече лекота, отколкото доста от нас с думи“
[6].
Избягването на консултация със специалисти
в областта като специални педагози, педиатри,
логопеди, психолози, лесно довежда до абсурдни твърдения, обясняващи дадено нарушение с
това, че „Енергийните модели често зациклят
в части на мозъка и това нарушава достъпа на
детето до съответните области от интелекта.
И обратното, при някои деца енергийните
полета в мозъка се сливат, създавайки поле от
енергия, което отваря достъп до неизползвани
от повечето хора части от мозъка. Освен това
умеят да проектират съзнанието си във Вселената и да пътуват във времето и пространството,
донасяйки в нашия свят мъдрост отдалеч отвъд
него“ [6].
Индигови деца и аутизъм
Последователите на теорията за индигови,
кристални и пр. деца правят пряка и груба връзка
между измишльотините си и аутистичните деца.
Според тях появата на кристалните деца е причина броят на децата с аутизъм да е рекордно висок.
Дорийн Вирту обаче е убедена, че кристалните
деца не само не са аутисти, а всъщност са най-духовно просветени участници в човешката еволюция. Посегателството върху техните дарби според
нея е престъпление, което заплашва да „прекърши
цивилизацията още преди да покълнат семената
на промяната“ [11]!
Преди всичко трябва да се отбележи, че аутизмът е неврологично разстройство, което обикновено се проявява рано, в първите години на
детето. То затруднява способността на детето да
се учи как да общува, да взаимодейства е другите
социално и да се включва в игри, изискващи въображение. Класифициран официално като общо
разстройство на развитието, аутизмът препятства
развитието на детето [9].
От десетилетия аутизмът се е утвърдил като
предизвикателство за учените, които вече разбират колко сложен е наистина. Точно в такъв момент се появяват различни псевдоспециалисти,
които успешно спекулират с болката на родителите и умело ги манипулират. Това става, независимо
че сега се знае много повече за аутизма, отколкото
преди десетилетия, но въпреки това внушения-
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та, че децата с аутизъм са всъщност индигови, си
имат и своята хранителна среда, която се захранва
от факта, че причините за това нарушение [3] все
още не са известни на науката.
Този факт, разбира се, не спира псевдоспециалистите уверено да убеждават родителите в
невероятните си измишльотини. Например Мег
Блекбърн Лоузи в своята книга „Децата на новото
време. Кристалните деца, Децата индиго, Звездните деца, Ангелите на земята“ [6] твърди, че
при аутизма „пътищата на електромагнитната
енергия в мозъка се свързват в клуп. С други думи,
енергията започва да се върти в кръг или елипса
в малък участък от мозъка. Тогава други части
от енергийната система, сензорните рецептори,
засядат в „пусково“ положение. Когато електромагнитните комуникации в мозъка започнат да
образуват клуп, детето „засяда“ в едно доста
тясно поле. Мрежата от неврони в мозъка образува малък, ограничен формат, което на свой ред
ограничава способността на детето да общува
нормално на триизмерно равнище. Оттам и различните нива на аутизъм“.
В съвременната наука се отбелязват доста
подробно симптомите на аутистичните лица. Част
от тях са [9]:
- липса на комуникация, както с думи, така и с
жестове (например детето е необичайно тихо или
има само няколко думи в репертоара си, не сочи
или не се придвижва към нещата, които харесва,
или не се усмихва, или не гука, когато някой се
опитва да привлече вниманието му);
- постоянно пляскане с ръце;
- обсесивен интерес към тема или предмет,
стигащ почти до изключване на другите (бебето
може да се взира в лампата и да бъде привлечено от нея, независимо къде се намира то в стаята,
или по-голямо дете може да прекара часове, за да
я включва и изключва);
- интензивна чувствителност към докосване,
звук, миризма или вкус;
- агресивни реакции като внезапно избухване
или удряне на главата, когато графикът му или установеният ред се променят по някакъв начин.
Повишена зрителна, слухова и/или тактилна
чувствителност се среща при част от аутистичните лица (например детето може да реагира, сякаш
е одрано с нокти, когато се докосне до плата на
блузата си). Естествено, това дава основание на
Мег Блекбърн Лоузи да заяви, че въпросната реакция се дължи на чувството на заплаха от страна на децата, тъй като „когато бъдат докоснати
от някого, те усещат всичко, което той някога е
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преживявал — най-дълбоките му страхове и чувства, светлото и тъмното в него. Освен това повечето деца с аутизъм не понасят да бъдат ограничавани по какъвто и да било начин, защото и
така им е трудно да живеят в телата си“ [6].
Индиго и Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието
Синдромът на хиперактивност с дефицит на
вниманието (СХДВ) е едно от най-често срещаните в детството нарушения на невропсихологичното развитие. Това е медицинско състояние с
реални невробиологични причини и не е резултат
от лошо възпитание. То засяга милиони деца по
света и е лечимо заболяване при адекватни терапевтични интервенции на различни специалисти
в областта на детско-юношеско психично здраве
(психолози, детски психиатри, детски невролози
и евентуално логопеди и възпитатели, специално
обучени за целта) [10].
Основните симптоми, както названието показва, са съчетание между хиперактивно, зле модулирано поведение с подчертано невнимание и
липса на устойчивост в изпълнението на задачите,
проява на симптомите в повече от една ситуация
– в училище, у дома, в игрите, резистентност на
поведенческите характеристики в различни ситуации и спрямо времето [7].
Дали „специалистите“ по индигови деца ще
се съгласят с обикновените психиатри и психолози? Както се досещате – не. А причината за това
се корени в твърденията им, „че децата с нови
модели на мозъчните вълни често се проявяват
като синдром на дефицит на вниманието (СДВ)
или синдром на хиперактивност с дефицит на
вниманието (СХДВ)“, т.е. един родител не бива да
се притеснява, ако детето му е със СХДВ, защото
„Поради своя нов модел на мислене и засилените
си способности за усвояване на знания Децата на
новото време, особено Кристалните и Звездните
деца, на пръв поглед страдат от СДВ или СХДВ.
Истината обаче е, че тези деца нямат нужда да
обмислят дълго нещата — ако това изобщо се
налага — защото вече разполагат с информация,
спретнато подредена за бъдеща употреба! И
тъй като са свободни, необременени от никакви
системи от убеждения, Децата на новото време
притежават вродената способност да оставят
съзнанието си да се рее когато и където поискат
— като същевременно те продължават да живеят в триизмерния свят!“ [6].
След като дефицитът на вниманието с лекота
е обяснен, то веднага се преминава към анализ и
на хиперактивността – „Освен дефицит на вни-
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манието, на Децата на новото време много често се приписва и хиперактивност. А в тях няма
нищо „хипер“, освен ако не става дума за опита
им. Когато е в състояние да събира и съхранява информация секционно, детето го прави със
скоростта на светлината и този процес често
остава незабелязан за нас. Сетне, докато всички останали се мъчат да насмогнат, използвайки
по-тромавата линейна логика, детето се отегчава и започва да проявява признаци на нетърпение.
Това нетърпение в много от случаите изглежда
като лошо поведение” [6].
Други самозванци твърдят, че психиатрите
често поставяли погрешни диагнози като хиперактивност с дефицит на вниманието (Attention
with Hyperactivity Disorder – ADHD) на деца, които всъщност са индигови. Поради тази причина
Вирту е убедена, че правилната диагноза трябва да
бъде – концентрация, ориентирана към по-висши
измерения (Attention Dialed into a Higher Dimension ADHD) [17]. Остроумно, нали? Същевременно подобни „специалисти“ успокояват родителите
да не се притесняват, ако детето им например изостава в развитието на речта, понеже може да е
индигово. Дори да не проговори, пак не бива да
се притесняват, тъй като то може да е кристално, а
кристалните деца комбинират телепатия, своеобразен език на символите и звуци.
Заключение
Почти всички автори на книги за индигови
деца се придържат към приблизително една концепция. Според нея в детските градини и училищата се наблюдават множество симптоми, свидетелстващи, че у малките има нещо „съвсем
различно“. Всъщност, когато бъдат заплашени, те
можели да проявят и насилие. Според Нанси Ен
Тейп децата, които през последните десет години
са извършили насилие срещу родители, учители
или свои връстници, във всички случаи са били
индигови деца [4].
Подобни „специалисти“ умело внушават на
родителите, че дефицитът на внимание, хиперактивността, дискалкулията, дисграфията, дислалията, хипертонията, хипоактивността и пр.
(списъкът е доста дълъг) изобщо не са повод за
тревога, понеже тези симптоми са присъщи на децата индиго. Индиговите деца просто си избирали
страдания и синдроми, които нямало как да бъдат
подминати. Така принуждавали родителите си и
обкръжението си да им обърнат внимание [1].
Естествено проповедниците на индиговата
идея снизходително допускат, че може би има проблем. Читателят едва се е осъзнал от шокиращите

разкрития и веднага го връхлита откровението на
проповедниците на индигото – индиговите деца
имат... хронично „обърната полярност“! Това ще
рече, че постоянно губят енергия, което от своя
страна било причината за податливостта им на
всякакви болести (най-вече дефицит на вниманието и хиперактивност). Така че, докато полюсите
им са обърнати, е почти немислимо състоянието
им да бъде стабилизирано.
Щом имаме индигово дете, трябва да имаме
и специален подход за въздействие върху него.
Нека споделим впечатленията на Верена Траутвайн, майка на две индигови деца, практикуваща
и радионика (според езотеризма, система за диагностика и лечение от разстояние, която ползва човешката способност за свръхсетивно възприятие):
„Давид е на 7 години – мило и отворено дете. Той
има голямо бъдеще. Синът ни сякаш не се чувстваше уютно в собствената си кожа и не можеше да се утвърди в класа. Накрая му въздействах
със средствата на радиониката и му направих
холограма на душата. Стана ясно, че в подсъзнанието си е складирал „чувство на безсилие“ [14].
Прави ли ви впечатление умелото смесване на понятия от психоанализа и откровена шарлатания?
В интерес на истината излъчващо „биополе“ наистина съществува. От всеки жив организъм действително излизат разни видове излъчвания, преди
всичко – топлинно. Във вътрешността на живите
организми се движат всякакви течности – кръв,
лимфа, вътреклетъчна течност и т.н., които съдържат заредени частици (натриеви йони например),
около тях се създават електромагнитни полета с
различна честота. Някои същества ги излъчват
дори във видимата област на спектъра – напр. светулките. И още нещо – от живото същество доста
често излизат акустични (звукови) колебания. Ето
това е биополето. Само не е ясно защо е необходимо да се измисля тази дума, при положение че
такива полета има и около работещия автомобил,
и около радиатора.
В заключение може да се каже, че магията, астрологията, мистиката, суеверието се опитват да
наложат своето влияние върху масовото съзнание,
умишлено използвайки научна терминология или
заявявайки, че науката ще ги потвърди в бъдеще.
Но докато чакаме това потвърждение, психичното
здраве, а понякога и животът на хората се излага
на риск.
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INDIGO CHILDREN IN SPECIAL EDUCATION
Milen Zamfirov

Abstract
This article present some conclusions about indigo children. In the last years indigo children have many
popular supporters. They could be found among parents and some specialists. The article claims that indigo
children should not be subject of special pedagogy.
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ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧЕСТОТНО-ОРБИТАЛНИТЕ
РЕСУРСИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИЯ СПЪТНИК
„БЪЛГАРИЯ САТ-1“
Ст.н.с. инж. Елисавета Александрова,
Българско астронавтическо дружество

Предисловие
На 23 юни 2017 г. потегли към позицията си
на геостационарната орбита (ГСО) първият български телекомуникационен спътник „България
Сат-1“ (BGS-1). В настоящата статия са представени предисторията, стъпките и документите с резултатите от проучвания и анализи, представени
в защита на правото на достъп на РБългария до
честотно-орбиталните ресурси за спътниково телевизионно разпръскване (BSS).
Българската администрация, имайки сериозно намерение да използва назначението за РБългария в BSS Плана за Райони 1 и 3 за работеща и
ефективна BSS система, е положила всички усилия през годините да запази еталонната ситуация
в контролните точки достатъчно добра за целта.
През 2006 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) издава Разрешение на „Булсатком“
АД да изгради и експлоатира BSS система, основана на плановото назначение за България от позиция 1.2°

Фигура 1. Зона на покритие на ниво–3 dB за плановите назначения за Р. България за спътникова телевизия
Предоставени са 10 спътникови канала (22,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40) с ширина на честотната лента 27 MHz за кръгова поляризация на
излъчванията в обхвата 12.1–12.5 GHz в посока
(спътник – Земя) и 17.3–17.9 GHz (Земя – спътник) и зона на покритие/обслужване (Фигура 1).
В действителност по времето на издаване на
разрешението ситуацията с българската позиция в
Плана за радиоразпръскване-спътниково за Райони 1 и 3 на ITU-R, въпреки доброто ѝ стопанисване от българската администрация на съобщения-

та, се оказва, че е невъзможно от практична гледна
точка да бъде използвана за разгръщане на реална
BSS мрежа. Причината за това са някои нотифицирани и вече въведени в действие BSS спътникови мрежи в съответствие с Член 4 на Приложение
30 на Международния радиорегламент (РР), който
позволява плановите обхвати да се използват и от
системи за „допълнително използване“ на плановите обхвати 11.7–12.5/17.3–18.1 GHz. Българската администрация, изпитвайки затруднения с
тази ситуация, предприема редица действия и се
провеждат редица проучвания, включително измервания на смущенията към плановата позиция,
търсейки начин да разреши проблема с достъпа до
ГСО, без да нарушава предоставянето на услугите
в BSS обхвата и да причинява неудобства на голямата общност от потребители, от тези с много
близко разположение спътникови мрежи, които са
вече в експлоатация. Това са норвежките спътникови мрежи „Thor 5“ (0.75° з.д.) и „Thor 6“ (0.85°
з.д.). Те излъчват телевизионни (ТВ) сигнали на
същите честоти, но с линейна поляризация, която
осигурява само 3 dB развръзка с кръговополяризираните сигнали на плановите канали за България. Освен това, за да преодолеят несъгласието
от страна на българската администрация на съобщенията, заявките за тези системи пред ITU-R са
подадени с изрязана територията на България по
границите ѝ (Фигура 2), където са контролните
точки за установяване на наличието на недопустими смущения. Подобен подход е известен като
„paper filing“, тъй като такива лъчи е невъзможно
да бъдат конфигурирани в действителност, но все
още не е забранен в РР. Тъй като няма почти никаква развръзка по поляризация, плановите канали за България не могат да се използват повторно.
Предприети действия и проучвания
В стремеж да намери решение българската
администрация започва проучвания и дейности
за подкрепа на по-справедлив достъп и по-ефективно използване на ГСО и BSS спектъра. През
м. юли 2010 г. се организира провеждането на
измерване на нивото на сигналите от „Thor 5“ и
„Thor 6“ в 4 точки на територията на България 24
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часа с еталонна приемна земна станция, наета от
спътниковия оператор „АСТРА“ с участието на
представител на КРС и се установява, че очакваното ниво на смущения е непреодолимо високо

(Фигура 3).
Провеждат се проучвания за нова позиция на
ГСО, от която да се изгради икономически изгодна спътникова мрежа в плановите обхвати. В ре-

Фигура 2. Контурите на лъчите на заявените системи за „допълнително използване“ от номинална позиция
0.8° з.д. с изрязана вътре в тях територията на Р България по границите, т.нар. paper filings

Фигура 3. Пример за измереното ниво на сигнал по 22-ри BSS планов спътников канал от позиция 0.8°

зултат на проучванията се установява, че позиция
1.9° и.д. е най-възможна за използване в долната
половина 11.7–12.2 GHz на BSS обхвата, тъй като
попада в забранен сектор на ГСО за BSS излъчвания към Район 1 на ITU-R (Европа и Африка).
Анализират се смущенията към ITU-R Район 2
(Северна и Южна Америка), заради които е прието ограничение на използването на тази част от
BSS обхвата, тъй като е разрешен за използване
за излъчвания в неподвижна спътникова радиослужба (FSS) към Район 2 още в далечната 1977
г., когато се приема първият BSS План за Райони 1

26

и 3 (Европа, Африка, Азия и Австралия) на основата на аналогови ТВ сигнали и се установява, че
развръзка от –45 dB при максимална еквивалентна
изотропно излъчена мощност (ЕИИМ) = 56 dBW
на BSS излъчвания към Район 1, осигурява необходимата защита на FSS системи към Район 2.
Българската администрация на съобщенията подава на 04.11.2010 г. заявка до Бюрото по радиосъобщения (РБ) към (ITU-R) за 40 BSS канала, които
включват и долната половина на BSS обхвата със
следните лъчи (Фигура 4) [1] (Лъч 2 е за BSS канали в лентата 11.7–12.2 GHz).
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Бюрото по радиосъобщения отказва каналите
в долната половина на BSS обхвата, тъй като орбитална позиция 1.9° и.д. попада в орбитален сектор 0° – 4° и.д., който не е включен в Таблица 1 на
Част A3 на Допълнение 7 към Приложение 30 на
РР, т.е. този сектор е забранен за BSS излъчвания
към ITU-R Район 1. Българската администрация
на съобщенията решава да потърси подкрепа от
всички възможни структури на ITU-R (РБ, РРБ,
CPM11-2, SG4/WP4A), за да постави за решение
своя проблем пред Световната радиоконференция
(WRC–12), която да ѝ позволи да използва BSS

Лъч 1
Лъч 2
Фигура 4. Заявените лъчи в заявката за спътникова
мрежа за допълнително използване на плановите
обхвати от позиция 1.9° и.д.
обхвата 11.7 – 12.2 GHz от позиция 1.9° и.д. по
условията от Член 4 на Приложение 30 на РР.
На 26.11.2010 г. [2] българската администрация на съобщенията се обръща към Борда за регулиране на радиосъобщенията (РРБ) към ITU-R,
който е арбитър в случаи на проблеми извън РР,
като представя обобщените резултати от анализи
на смущенията, демонстриращи, че близко разположени FSS спътници към Район 2, като NSS20 на позиция 2° и.д., и BSS система от 1.9° и.д.
към Район 1 могат да работят съвместно без недопустими смущения в обхвата 11.7–12.2 GHz [3].
Междувременно се провежда Подготвителното
съвещание за Световната радиоконференция 2012
(СРМ11-2, 14–21.02.2011, Женева, Швейцария),
на което се представя проблема с плановата система за РБългария, че е невъзможна за осъществяване и се аргументира възможността за отпадане на
ограниченията в Допълнение 7, което да позволи
заявяване на орбитална позиция 1.9° и.д. в обхвата
11.7–12.2 GHz [4, 5]. В резултат на обсъждане подготовката за WRC-12, на CPM11-2 беше изразено
мнение [6, 7] за необходимостта от потвърждаване
на представените съображения в българските документи с допълнително проучване в рамките на
Изследователска група 4/Работна група 4А (SG-4/
WP4A) на техническите аспекти на проблема.
Подробните технически анализи на смуще-

нията от предлаганата за Район 1 BSS система от
позиция 1.9° и.д., с максимална EИИМ = 56 dBW
и 45 dB потискане на страничните листа от диаграмата на спътниковата предавателна BSS антена
към Район 2 показаха незначително влияние към
система от неподвижната спътникова радиослужба (FSS), вече нотифицирана и включена в Международния честотен регистър (MIFR) с орбитално отстояние от едва 0.1° при най-неблагоприятна
ситуация на смущения [8]. РРБ в своите решения
по искането на България [10] и в Протокола от 56та му сесия [11] изрази своето положително отношение към намерението този въпрос да бъде проучен и инструктира Бюрото да отнесе този въпрос в
Отчета за дейностите на РРБ след WRC-07, който
е част от Отчета на Директора на Бюрото по радиосъобщения до WRC-12 [27]. Съвещанието на
WP4A през май 2011 г. разгледа Doc.4A/502 [12] с
техническа оценка на влиянието на предложената
BSS система за Район 1 на 1.9° и.д. към съседни
FSS мрежи за Район 2 в лентата 11.7–12.2 GHz и
беше разработен Работен документ (WD) на групата [13] със заключение за незначително влияние от предложената BSS система за Район 1 към
FSS мрежи за Район 2, почти колокирани с нея.
На следващото съвещание на WP4A, WD беше
разширен с някои допълнителни проучвания [19].
Беше направено сравнение на отношението сигнал/смущение от BSS системата за Район 1 на 1.9°
и.д. към FSS мрежи за Район 2 с „Критерия за защита от единично смущение (SEI) на FSS носещи
сигнали“, както се определя в Препоръки: ITU-R
S.1150, т.1.2; ITU-R S.532, Забележка 12 и ITU-R
S.741, което потвърди незначителното влияние
към цифрови FSS излъчвания. Като резултат от
дискусиите в Работна група 4А, беше направено
заключение, че използването от България на BSS
канали в лентата 11.7–12.2 GHz от позиция 1.9°
и.д. няма да има забележимо влияние върху FSS
мрежи в Район 2. Резултантният документ беше
приложен към Отчета за работата от 7-мото и 8-то
съвещания на WP4A [21].
Изследователска група 4 (SG4) изрази съгласие техническите анализи да бъдат приложени
към Сводката на SG4 [25,26], за да даде на резултатите от тях възможно най-широко разпространение преди WRC-12. SG4 съгласува, също така,
предложенията на Председателя на SG4 да включи въпроса в Отчета на Председателя на SG4 за
Радиоасамблеята (RA-12) поради неговата важност и да го изпрати до Директора на РБ.
Основавайки се на цитираните по-горе резултати от проучванията, че изключение за България
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да заяви система по Член 4 на Приложение 30 на
РР за обхвата 11.7–12.2 GHz на 1.9° и.д. няма да
наруши ограниченията на орбиталните позиции,
постановено в Част А3 на Допълнение 7 на Приложение 30, предназначени да поддържат баланса
между използването му за FSS и BSS и че в същото време основният принцип на РР ще бъде
по-стриктно следван:
„... да улесни равноправния достъп и рационалното използване на природните ресурси на радиочестотния спектър и геостационарната орбита“.
Българската администрация се обръща към
WRC-12 и участващите администрации да се съобразят с Резолюция 2 (Rev.WRC-03), която се
опитва да определи по-благосклонно отношение
на развитите страни към нов кандидат-участник в
семейството на страните със спътникови системи
със следните решения:
„1. че регистрацията на Бюрото по радиосъобщения на честотни назначения за спътникови
радиосъобщителни радиослужби и тяхното използване не дава постоянен приоритет за която
и да е отделна страна или група от страни и не
пречи на изграждането на спътникови системи
на други страни;
2. че, съответно, страна или група страни, имащи регистрирани от Бюрото честоти за техни
спътникови радиосъобщителни услуги, трябва да
вземат всички практични мерки да улеснят използването на нови спътникови системи на други
страни или групи страни, особено развиващи се
или слабо развити страни, при тяхно желание“ ,
както и се позовава на факта, че преходът към BSS
цифрова технология и развитието на спътниковите антенни технологии създават условия за по-добри резултати от координацията между FSS и BSS
мрежи, включително в орбиталната дъга от 37°
з.д. до 10° и.д., където са разположени забранените сектори.
Искането на България към WRC-12
Въз основа на резултатите от техническите
анализи през 2011 г. и заключенията по въпроса
с честотно-орбиталните ресурси за РБългария на
форумите на ITU-R, представени по-горе, българската администрация предлага на WRC-12
решение за специфично изключение1 [28], което
ще ѝ позволи да подаде до РБ заявка по Член 4
на Приложение 30 на РР за BSS канали в лентата
11.7 – 12.2 GHz от позиция 1.9° и.д., която попада
в забранения участък от 0° до 4° и.д. съгласно До-

пълнение 7 на Приложение 30 на РР.
Въпросът беше решен регулаторно чрез решение на Пленарно съвещание на WRC-12, даващо
указания на Бюрото по радиосъобщения да приеме като изключение по условията на Член 4 на
Приложение 30 на РР BSS назначения за РБългария от позиция 1.9° и.д. в обхвата 11.7–12.2 GHz
със специфицираните технически характеристики
в [29] и на Фигура 5.
По-нататъшни действия за по-добро съвместно използване на честотно орбиталните
ресурси
Поради силната опозиция на страните от
СЕРТ (Конференцията на европейските пощи и
телекомуникации) [4, 5, 9, 16, 17, 22, 23, 24], основно поради конфликт на интереси, прикривайки ги зад опасения за недопустими смущения към
техни BSS системи, беше регламентирана доста
ниска мощност ЕИИМ < 27.8 dBW/Hz на BSS из-

Фигура 5. Контурите на BSS лъча за заявка за
спътникова мрежа за допълнително използване на
обхвата 11.7-12.2 GHz от позиция 1.9°

лъчванията от позиция 1.9° и.д. в лентата 11.7-12.2
GHz [29]. Затова, от една страна, да позволи заявяване на по-висока мощност на BSS излъчванията
от позиция 1.9° в дъгата 37° з.д. до 10° и.д. от
ГСО, което ще даде възможност за по-ефективно
съвместно използване на честотно-орбиталните
ресурси в този обхват, българската администрация
продължи своите действия на форуми на ITU-R и
СЕРТ. Тези действия доведоха до включване на
предложението за отпадане на съществуващите ограничения в този орбитален сектор от ГСО
като Общоевропейско предложение за нова точка в дневния ред на следващата световна радиоконференция (WRC-19) и WRC-15 реши този въпрос да бъде включен като т. 1.4 от Дневния ред на
WRC-19 [30]: „1.4. Да разгледат резултатите от
проучванията в съответствие с Резолюция 557
[COM6/9] (WRC-15) и да преразгледат, ако е необходимо, ограниченията, посочени в Приложение 7
към Допълнение 30 (Rev.WRC-12), като същевре-

Причината за предложението на българската администрация за това изключение е, че тя не желаеше да причинява
експлоатационни затруднения на вече действащите спътникови оператори и да нарушава обслужването на
съществуващата голяма общност от потребители.
1
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менно осигурят защита и без да налагат допълнителни ограничения върху заданията в плана и
списъка и бъдещото развитие на спътниковата
радиослужба в рамките на плана и съществуващи и планирани мрежи за фиксирани спътникови
услуги“. Очаква се положително решение, даващо
възможност за по-високи мощности от 1.9° Е, за
което българската администрация продължава да
съдейства активно пред структурите на ITU-R и
СЕРТ2.
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PROVIDING FREQUENCY-ORBITAL RESOURCES FOR
TELECOMMUNICATION SATELLITE „BULGARIA SAT-1“
Elisaveta Alexandrova

Abstract
On June 23, 2017, the first Bulgarian telecommunication satellite „Bulgaria Sat-1“ (BGS-1) was launched
toward its position on the geostationary orbit (GAS). This paper presents the background, the steps and the documents
with the results of the studies and analyzes presented in support of the right of access of the Republic of Bulgaria to
the frequency-orbital resources for satellite television broadcasting.
Проучванията и разработката на документите, цитирани по-горе, са извършвани с участие на експерти, членове на
Българското астронавтическо дружество (БАД), основите на което са положени на 08.12.1957 г.
2
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НАНОИНФОРМАТИКАТА – ОСНОВНА РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТ
Доц. д-р инж. Мила Илиева-Обретенова,
МГУ „Св. Иван Рилски“ – София
Увод
В последните 20 години нанотехнологиите
се развиват особено бързо. Приложението им
продължава да се разширява в основни клонове на стопанството като електроника, комуникации, медицина, козметика, текстилната промишленост, строителството, а напоследък и в
хранителната индустрия. Развитието на тази
иновативна сфера на научното познание и намирането на по-широки приложения на нановеществата са приоритет в Европейската програма за
конкурентоспособността на икономиката, създаване на работни места за висококвалифицирани кадри, постигането на устойчив растеж и
целите на стратегия Европа 2020 [2].
Това бурно развитие на нанотехнологиите
постави два големи въпроса. От една страна, е
подреждането и управлението на големи бази
данни от изследвания с наноматериали, а от
друга – въздействието на наноматериалите върху здравето на хората и околната среда. Бяха използвани методите на информатиката и така се
появи нова област в науката – наноинформатика.
Както показва самото название, наноинформатиката е комбинация от научноизследователска
работа с материали в наномащаб и информатика. Тя се опитва да определи коя информация е
еднозначно съвместима за тази област, а след
това да развива ефективни начини за събиране,
узаконяване, складиране, анализиране, моделиране и прилагане на такава информация.
В Центъра за екологични последици от нанотехнологиите в САЩ се разглежда екосистема с вградени сензори, която се използва за
изучаване на взаимодействието на наночастиците с всички аспекти на природната система [5]. Поради факта, че наноинформатиката
е млада научна област, но вече изключително
разнообразна, данните се събират и докладват
по различен начин в различните изследвания,
което прави трудно съпоставянето им. Сребърните частици например в едно блато във Флорида могат да имат съвсем различно поведение от
тези, изследвани в река Амазонка. В бъдещите
изследвания, при които се решават и по-сложни въпроси, за да се комбинират многобройните
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бази данни, е необходимо учените да постигнат
съгласие какво точно искат да знаят, когато подреждат и структурират данните за наноматериали.
Кристиян Хендрен и съавтори в статията си
[6] идентифицират какви параметри би трябвало да се изследват, когато се изучава специфична околна среда. Предлагат се два значими
процеса за наночастиците, за да се измерват
при функционалния анализ: ефективност на
закрепване (дали наночастиците прилепват към
повърхността) и скорост на разтваряне (дали
се отделят йони). Ако се съберат и съпоставят
всички сравними данни, когато се осъществяват
краткосрочни научноизследователски проекти,
е възможно да се подкрепят повече механистични проучвания, за да се направят прогнози как
наноматериалите, които не са били подложени
на тест, ще се държат при дадени условия.
Ефективни подходи в наноинформатиката
За изграждане на ефективен подход в наноинформатиката работят редица институции в много
страни – САЩ, ЕС, Япония, Русия и прочие. Националният научноизследователски съвет (NRC)
за проучване на наноматериалите в САЩ и Групата за нанобезопасност към Европейския съюз
концентрират своето внимание към влиянието им
върху околната среда, здравето и риска.
Проекти за специално финансирани хранилища включват: Международния регистър за наноматериали [8], Националния раков институт (NCI)
и Лабораторията за охарактеризиране на наноматериалите в САЩ [9].
В Националният раков институт се изпълнява Национална програма за ракова информатика (NCIP) с работна група по нанотехнологии
(NanoWG) за научните работници в областта на
наноматериалите, проявяващи особен интерес в
областта на наноинформатиката и компютърните подходи. Тази работна група включва активно
членство и принос на много общности от различни области – наночастици, околна среда, здраве,
безопасност, търговска индустрия, стандарти.
Специално внимание се отделя на наномедицината и прогнозите за риска в околната среда. Групата
разработва и публикува и стандарти за обмен на
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Предлага се да се разделят органичните от неорганичните наноматериали.
За органичните наночастици са важни характеристиките биологична разградимост и биологична устойчивост. Независимо от размерите, два
параметъра играят решаваща роля тук – зарядът
на наночастиците в контакт с клетъчните мембрани и голямата им реактивоспособност.
Нанотехнологиите в промишлеността, и особено в електрониката, водят до предимства в
структурите и в качествените показатели на изделията. В органичните материали обаче, които са
основен изграждащ елемент на хранително-вкусовата промишленост и козметиката, тези технологии могат да предизвикат сериозни нарушения
в структурата и качествата на продуктите, включително и опасни последици за човешкия организъм. Една от причините за това могат да бъдат
токсичните свойства на наноматериалите.
Взаимодействието на органичните наноматериали с биомолекулите се явява ключов компонент на процеса при оценка на риска. Органичните наночастици адсорбират белтъците с висок
афинитет към тях и формират комплекси с потенциални токсични ефекти. Понастоящем изследвания върху адсорбцията на наночастици и други
етапи на токсикинетиката са правени главно с метали и метални оксиди [1].
Специално създадените наноматериали –
предизвикателство за глобалното развитие
Учените и инженерите, разработващи нови
продукти в световен мащаб, понастоящем работят
в посока към разбиране и контролиране поведението на веществата в наномащаб. Специално създадените наноматериали, обикновено класифицирани като вещества с поне едно измерение между
1 и 100 nm, показват невероятни физични, биологични и химични свойства. Учените могат да получат вещества с уникални нови качества, както
и да предвидят и пресметнат потенциалните странични ефекти, като натрупването на биoустойчив
материал в околната среда и неблагоприятните
латентни последици за здравето на хората. Тъй
като разбирането за поведението на наноматериалите от естествен или случаен произход е особено важно за въздействието на специално създадените нановещества, данни са били събирани
за всички класове от тези материали. В статията
под „наноматериали“ или „нановещества“ разбираме всички класове – естествени, случайни и
специално създадени. Голямото разнообразие на
възможните физикохимични характеристики и

приложения доведе до различни бързо появяващи
се данни относно наноматериалите – първични
(чисти) и модифицирани. Появиха се резултати
за взаимодействията им в околната среда (лабораторни и природни изследвания), засягащи широк
спектър от потенциално значими биологични взаимодействия. Специфичните свойства и характеристики на новите наноматериали влияят върху
тяхното токсикинетично поведение и токсикологичен профил. Необходимо е да се валидират рутинни методи за детекция, характеризиращи количественото им определяне [1].
Вижда се, че перспективата за набори от данни за наноматериали е доста трудна задача. Трябва
да се добави, че официалните протоколи за производствата, измерванията и тестванията на наноматериалите са още в процес на усъвършенстване.
Още повече, че наноматериалите са динамични
продукти, като често се преобразуват след освобождаването им в околната среда или в човешкото тяло [7]. Такива предизвикателства правят
процеса на интегриране на различните масиви
от данни, свързани с отделните нанотехнологии,
много труден проблем. Напредък е определянето
и постигането на ниво „функционална оперативна
съвместимост“ за наборите от резултати, които се
дефинират като еднакви в рамките на един масив
от данни. По този начин данните ще могат да се
сравняват и споделят за постигане на дадена аналитична цел.
Структуриране на наноданните
Структурирането на данни в информатиката
се определя като активно и текущо управление на
данни по време на целия им жизнен цикъл в интерес на ерудицията, науката, обучението. Дейностите по структурирането позволяват откриването и
възстановяването на данни, поддържането на качество, прибавянето на стойност и осигуряването
на повторната им употреба във времето. Способи
като този, посочен по-горе, които се развиват с
цел да се организират и да се анализират данни
за наноматериалите, представляват усилия, които
могат да се различават в широки граници по отношение обхвата им, променящи се цели и етапи на
развитие.
В тази насока интерес представлява проектът NDCI – инициатива за структуриране на данните за наноматериалите. Основни задачи в него
са: 1) Да представи и даде оценка за състоянието
на структурирането на данни за нановеществата
в полето на множеството резултати за тях и 2) Да
се обърне внимание на детайлите от интерактивни
изисквания и работни потоци за потребителите,
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създателите и анализаторите на тези данни.
Структурирането на научни данни представлява тема от съществен интерес за изследователската работа върху наноматериалите и свързаните
с нея групи по наноинформатика. Методите, протоколите и параметрите, водещи до генерация на
данни в тази млада област от науката, се развиват
паралелно с резултатите, които характеризират
новите наноматериали, тяхното действие и потенциални въздействия. Бурното развитие на научните инвестиции в рамките на общността дава
възможност да се установи интерактивна, обратна
връзка между отраслите и секторите, необходима,
за да се отговори на предизвикателства, свързани
с комерсиализирането на нанотехнологиите. Общността, работеща в областта на наноинформатиката, може да помогне за намаляване времето на
придвижването на нанопродукта от разработката
му до пазара и да намали страничните негативни
въздействия на нанотехнологиите, позволяващи
образуването на наночастици.
Тук трябва да се обърне внимание на още един
аспект на структурирането на данни. Допълнителни изследвания са необходими по отношение
стабилността на новосъздадените наночастици в
храните, фуражите, в храносмилателната система
и биологичните тъкани. Трябва да бъдат разработени валидирани рутинни методи за откриването,
охарактеризирането и количественото им определяне в храни, напитки, фуражи и контактни с тях
материали. Учените в областта на наноинформатиката ще помогнат получените резултати да се
сформират в структурирани бази данни, които да
се използват от работещите в нанонауката и нанотехнологиите в световен мащаб [1].
Структурирането на данните е широк термин, обхващащ всички аспекти, участващи в усвояването им в централизирани хранилища или
във формат за поделено ползване. Практиките за
структуриране в проекта NDCI включват аспекти
като обосновка и методи за стъпките в процеса на
структуриране. Тук се включват: източници и разбор на информацията в масиви от резултати, организиране на данни в киберструктури, формализиране на данни за актуална и бъдеща съвместимост.
Формализирането на междинните данни може да
се отразява на качеството на данните, а оттам –
и на бъдещия експериментален дизайн. И двете
са необходими, за да се премине към постигане
на оперативна съвместимост на широки, коренно различни набори от наноданни. Необходимо е
по-тясно сътрудничество с научноизследователската общност. Това ще позволи да се състави кар-
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та на ландшафта на подходите за структуриране
на наноданните и да се определи какво ниво на
оперативна съвместимост между масивите от данни и системи ще е необходимо, за да бъдат подкрепени редица начинания в рамките на общността.
В Таблица 1 се обръща внимание на социалния аспект на общността, работеща в областта на
нанотехнологиите. Това е например нежеланието
да се споделя; проблеми с качеството на данните;
развитието на онтологията, възприемане на решенията и обикновена липса на данни. Възможно е
да се появи неяснота какви параметри на материала и системата са подходящи, за да се прогнозира
поведението и взаимодействието на наноматериалите.
Както се каза по-горе, в наноинформатиката
стои отвореният въпрос за сравнение на нановеществата. Кои нановещества са еднакви [11]?
Необходимо е да се приеме дефиниция за „еднакъв материал“, а също и определение от информационна гледна точка.
В Таблица 2 са показани изискванията, считани за необходими при сравняване на наноматериалите.
От Таблица 2 се вижда, че разработването на
стандартни методи изисква тясно международно
сътрудничество с оглед получените данни да могат да бъдат сравнявани в световен мащаб и научните резултати лесно да бъдат хармонизирани. В
тази насока работи и Международната комисия по
стандартизация [1, 2].
Оттук става ясно, за да са ползотворни усилията в разгръщащата се област на науката наноинформатика, е необходимо постоянно интегриране
на наноданни чрез структурирането им, а с това
ще се постигне и функционална оперативна съвместимост.
Идентифициране на ползвателите
Терминът наноинформатика обхваща широк
обсег от сфери и може да се различава по смисъл
за различните групи, работещи в областта на нанотехнологиите. Тук могат да се включат разнообразни видове данни и употреби като: каталози
на продукти, позволяващи отделянето на наночастици; изследвания, за да се намерят количествени
зависимости между наноспецифична структура и
биологична активност; определяне на концентрациите на наночастици в околната среда чрез преки
измервания и модели и много други. От една страна, е необходимо всички работещи в областта на
нанотехнологиите да могат да ползват тези данни,
а от друга – да се интерпретират новопоявилите се
резултати.
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Таблица 1. Социален аспект на наноинформатиката
Сдружение, институция
1. DANA – база данни

2. Нанотехнологии. Потребители. Продукти. Инвентаризация (CPI)

3. CEINTNIKC Център за
екологичните последици
от нанотехнологиите. Знания по наноинформатика
за общо ползване

4. Nanosifter Университет
в Юта

Главни предизвикателства при структуриране на данни за
наноматериали
       DANA е акроним на Данни наноматериали, но по-често се среща
като база данни за познанието на наноматериалите. Едно от най-големите
предизвикателства пред наноинформатиката е разделянето на валидните от
невалидните данни. Затова е необходимо получаването на информация за
идентичността на наноматериала от дадено изследване, което включва определянето на физико-химичните му характеристики. Ако липсва такава информация, считаме данните за невалидни.
Друга важна стъпка е събирането на стандартни оперативни протоколи
(SOPs) или съгласувани протоколи за тестване на нанотоксичността в следващите 4 години.
Предизвикателство е разработването на подходящи модели на данни и
адекватни онтологични структури, за да се поддържа следващата генерация
електронни инфраструктури.
        Програмата за инвентаризация на нанотехнологични продукти за
потребление (CPI) е разработена от Научния център Woodrow Wilson
International Center of Scholars – най-подробният и пълен списък на продукти
за потребление, които съдържат наноматериали. Липсва подкрепа от нанотехнологичната индустрия. Секретността за разработваните продукти прави
много трудно осигуряването на детайлни характеристики за индустриалните наноматериали. Много фирми считат, че свързването с програмата CPI
има негативен ефект върху имиджа на потребителските продукти.
Друга трудност е структурирането на проекта CPI заедно с променливостта на потребителския пазар. Затова са добавени способности за
„croudsourcing“, т.е. да се получава информация от многобройни данни.
По този начин учени и производители могат да въведат нови данни или да
редактират съществуващите.
Липсват установени правила за споделяне на данни при съществуващите
уреди и техники.
Сложно е да се опишат взаимодействията на наноматериалите в околната среда. Голям брой са параметрите, които управляват трансформациите.
Необходимо е да се изясни как ще се отчита времето, когато наноматериалите са описани и измерванията са проведени по протежение на траекторията на едни дългосрочни експерименти. Това поставя задачата за създаване на база данни, която поддържа възпроизводимостта и сравнимостта при
множество изследвания.
Целта на проекта на Наносито е да се създаде средство на естествен
език (естествен лингвистичен продукт NLP), който да извлича данните за
наноматериалите и свойствата им директно от първичната литература.
По отношение на структурирането на данни, две главни задачи стоят
пред нанонанауката и нанотехнологията: 1) Да се разработят стандарти и
правила за отчитането на данни в литературата и 2) В бъдеще да се развива
онтологията на наночастиците (NPO), като се прибавят повече функционалност, междинни данни и взаимодействия към нея.
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Таблица 2. Сравнение на наноданни
Сдружение, институция
1. DANA – база данни

2. Нанотехнологии. Потребители. Продукти. Инвентаризация (CPI)

3. CEINTNIKC Център за
екологичните последици
от нанотехнологиите. Знания по наноинформатика
за общо ползване

4. Nanosifter Университет
в Юта

Главни предизвикателства при структуриране на данни за
наноматериали
Трябва да се определи набор от параметри, които да определят „еднаквите нановещества“. Ако се измени размера и формата на една наночастица,
ще се получи различно поведение на тази частица. Предстои задълбочена
изследователска работа за определяне на необходимите параметри, които да
опишат „еднаквия материал“.
Оформя се концепцията за разработване на математичен модел за вероятността параметрите Х (извън параметрите У, които могат да бъдат определяни със съвременни методи за измерване) на една наносубстанция да са
едни и същи с тези на друга. Колкото е по-голям броят на параметрите, които
са едни и същи, толкова е по-голяма вероятността двете наносубстанции да
се окажат еднакви.
В рамките CPI е много трудно да се определи дали нановещество, което
е налично в два или повече продукта, е „едно и също“. Могат да се групират
нановещества с еднакъв химичен състав, но без детайлно описание от производителя, това е невъзможно. За да се сравняват директно нановеществата
в потребителските продукти, са необходими данни за: състав, форма, размер, състав на покритието, кристалност.
За да се поддържат сравнението и анализите в подкрепа на научноизследователските цели, е абсолютно необходимо да се определят вътрешните
характеристики на наноматериала и характеристиките на заобикалящата го
система. По този начин ще се изяснят механизмите, които управляват поведението на наноматериалите и участието им в прогнозите за риска. Това
означава да бъде контролирана лабораторната система, компонентите на
околната среда, биологичните системи, както и зависещите от системата
„външни“ характеристики на материала. Когато всички тези аспекти и съответстващите им междинни данни от получаването и тестването постоянно
се докладват, е възможно директно сравняване на набори от данни.
Информацията, която е необходима за директно сравняване на наноматериалите и определянето им като еднакви, е относно дескрипторите на
молекулата (молекулярните описания) и биохимичната активност на наноматериалите. Дескрипторите на молекулата включват: молекулно тегло и
хидродинамичен диаметър. За биохимичната активност се определят цитотоксичност, жизнеспособност на клетката, ефективност на трансфекцията на наноматериалите . Последното може да се използва при методите за
извличане на данни и машинно обучение за сравняване на материали при
определяне на тяхното свойство и дали са отделни вещества. Ако материалите не са отделни вещества (т.е. полимери), разпределението на молекулното тегло и полидисперсност ще бъдат свойствата, които ще се използват за
сравняването на наноматериалите при оценката им.

Затова, според наши разработки, в наноинформатиката трябва да се идентифицират всички
ползватели [3]:
• Изследователи, работещи в областта на нанонауката.
• Производители на наноматериали и продукти
от тях.
• Производители на компоненти.
• Потребители на наноматериали и продукти от
тях.
• Доставчици на едро.
• Доставчици на дребно.
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И тъй като наноинформатиката е математическа дисциплина, за функционирането ѝ, както сме
разработвали в наши изследвания:
1. Синтезират се специални функции: А) Обслужващи жизнения цикъл на наноматериалите и
продуктите от тях и Б) Обслужващи жизнения цикъл на поддържащата компютърна мрежа.
2. Дефинира се информационен модел за управляваните единици.
3. Разработва се потребителски интерфейс за
всички ползватели [4].
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Заключение
Наноинформатиката е математическа наука,
центрирана около обслужване, която се развива с
бързи темпове в последните години.
Изследователите, разработващи нови наноматериали, се опитват да използват измерените
им свойства, за да прогнозират въздействието им
върху здравето на хората и околната среда. Специално внимание се обръща на органичните наноматериали като структурни елементи в хранителната
промишленост и козметиката.
В рамките на наноинформатиката е разгледан проект, разработван в САЩ – Инициатива за
структуриране на данни за наноматериалите. Основни задачи в него са:
1. Оценка на състоянието на структурирането
на данни за нановеществата в полето на множеството резултати за тях.
2. Определяне на интерактивни изисквания и
работни потоци за създателите, анализаторите и
потребителите на тези данни.
Социалният аспект на наноинформатиката
показва главните предизвикателства при структурирането на наноданни в различни проекти и институции: DANA-CPI-потребители, продукти, инвентаризация; Център за екологичните последици
от нанотехнологиите: Наносито.
Разгледани са основните данни, необходими
за сравняване на наноматериалите. Тази насока
трябва да се развива предвид по-нататъшното задълбочаване на структурирането в базите данни за
наноматериали.
За бъдещата работа в областта на наноинформатиката сме определили в нашите разработки две
насоки:
1. Идентифициране на ползвателите на наноданни в наноинформатиката и сформиране на
бази данни според изискванията им.

2. Синтезиране на специални функции за обслужване в нанонауката и нанотехнологиите; разработване на потребителски интерфейс.
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NANOINFORMATICS – BASIC ROLE AND RESPONSIBILITY
Mila Ilieva-Obretenova

Abstract
Nanoinformatics is a mathematical science, which has revolutionary development and is dedicated to
services. Data structuring from results set is considered. Researchers, developing new nanomaterials, use
researched features to forecast their impact on human`s health and environment and for risk assessment. For
the future work in the field of Nanoinformatics are defined two directions: 1. Synthesis of special functions,
supporting the life cycle of nanomaterials and products of them and life cycle of underlying computer
network and 2. Development of interface for all users.
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ПРОЕКТ WEMA – В ПОЛЗА НА УПРАВЛЕНИЕТО
И ОПАЗВАНЕТО НА БИОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ
ВЪВ ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ НА БЪЛГАРИЯ

Гл. ас. д-р Невена Иванова,
ИБЕИ – БАН,
ръководител на проект WEMA

Проектът WEMA (Wetland Ecosystem
services Mapping and Assessment in Bulgaria)*
започна през септември 2015 г. и приключи през
април 2017 г. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Програма BG03 „Биологично
разнообразие и екосистеми“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 – 2014 г. и изпълнен
от екип от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ
– БАН). Основната цел на проекта WEMA беше
картиране и оценка на състоянието на екосистемите от тип „вътрешни влажни зони“ извън мрежата Натура 2000, както и на предоставяните от
тях екосистемни услуги. Проектът ще допринесе за интеграцията на биоразнообразието в секторните политики (управление на водите, земеделие и животновъдство и др.). По проекта има
публикувани четири прессъобщения в сайта на
БТА, проведени са два семинара, отпечатани са
две брошури (една от които на английски език),
издадена е книга, представяща резултатите от
проекта, изготвени са два филма, единия по-кратък и предназначен за широката общественост,
и втори, които представя резултатите и е предназначен за по-специализирана публика (учени,
преподаватели, експерти в ИАОС, РИОСВ).
Основни резултати по проекта:
 Идентифицирани и картирани са 285 екосистеми от тип „вътрешни влажни зони“ посредством GIS-обработка и теренни проучвания.
 Оценено е състоянието на определените
екосистеми чрез директно измерване или анализ на налични данни за растително и животинско разнообразие, почви, води, влияние на
пожари, сметища и инвазивни видове.

 Оценени са предоставяните продоволствени, културни, регулаторни и поддържащи екосистемни услуги.
 Изготвени са отделни карти на подтиповете екосистеми, тяхното състояние и предоставяните услуги.
 Събраната информация и направените
оценки са въведени в база данни.
Увод
Човечеството е част от природата и зависи от
нея за своето съществуване, за своята икономика
и благополучие като цяло. Природата ни осигурява храна и вода за нашето всекидневие, материали
и суровини за индустрията, медицински растения
за поддържане на нашето здраве. Природните екосистеми играят ролята на филтри за водата, осигуряват местообитания за голямо разнообразие
от растения и животни, включително пчелите,
които осигуряват опрашването на земеделските
култури. От природата хората също получават духовно удовлетворение, вдъхновение и естетична
наслада. Терминът „екосистемни услуги“ всъщност включва в себе си всички тези ползи, които
човечеството извлича от природата. Природата
осигурява много ефективни, евтини и устойчиви
решения на човешките потребности. В повечето
случаи обаче хората не си дават сметка за ролята на природните ресурси и екосистемни услуги
или си представят, че природата е един безкраен
„рог на изобилието“, от който човечеството може
да черпи непрекъснато. Инвестирането в устойчиво ползване на природни ресурси, както и тяхното
опазване в дългосрочен план, обикновено остава
на заден план в повечето програми за развитие на
области и общини. Оценката на екосистемите за
хилядолетието [1] показа, че човешката дейност
е променила повечето от екосистемите на Земята,

Участници в проекта: биолог Борис Велков, гл. ас д-р Борислав Наумов, ас. Борислава Гьошева, ас. Боян Мичев,
биолог Валери Георгиев, гл. ас. д-р Васил Василев, гл. ас. д-р Вера Антонова, доц. д-р Владимир Вълчев, ас. Галя
Георгиева, доц. д-р Драган Чобанов, доц. д-р Емилия Варадинова, доц. д-р Ивайло Дедов, Лъчезар Якимов, гл. ас д-р
Марио Лангуров, Мила Ихтиманска, гл. ас. д-р Милена Павлова, гл. ас. д-р Милка Елшишка, доц. д-р Наско Атанасов,
доц. д-р Николай Симов, гл. ас. д-р Рабиа Суфи, гл. ас д-р Радка Фикова, хим. Радостина Христова, гл. ас.д-р Ростислав
Бекчиев, гл. ас.д-р Симеон Луканов, биолог Соня Цонева, д-р Стефан Казаков, доц. д-р Ценка Часовникарова, гл. ас.
Чавдар Гусев, гл. ас. д-р Янка Видинова.
*

36

НАУКА – кн. 1/2018, том XXVIII

Издание на Съюза на учените в България

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
като най-голямо е влиянието върху сладководните
екосистеми, и по този начин се застрашава способността на Земята да подсигури с ресурси и услуги бъдещите поколения.
Оценката на състоянието на екосистемите
представя информация за способността им да осигуряват услуги за човечеството в дългосрочен период. Тези знания са важни, за да бъдат документирани съществуващите загуби и/или деградация
на екосистеми и техните услуги и впоследствие да
се оцени влиянието върху социално-икономическите условия. След това се набелязват пътищата
за устойчиво развитие на екосистемите, така че да
продължат да поддържат „доставката“ на определените екосистемни услуги. Също така, оценката
на екосистемите осигурява информация за взeмане на решения в секторните политики, най-вече при териториалното планиране, опазването на
природата, в земеделието, в горското стопанство,
при действия за смекчаване на промените в климата, намаляване замърсяването на въздуха и др.
Законодателство
През май 2011 г. Европейската комисия и
съвет приемат „Съобщение за изпълнение на
Стратегията за биологично разнообразие до
2020 г.“ [2], което определя времевата рамка, за
да бъдат постигнати целите от Аичи на Конвенцията за биологично разнообразиe [3]. Главната
цел е до 2020 г. „да се спре загубата на биологично разнообразие и деградацията на екосистемните услуги в Европейският съюз и да бъ-

дат възстановени, доколкото е възможно, да
се увеличи европейският принос в предотвратяването загубата на глобалното биологично
разнообразие“. За да се постигне тази главна
цел, Стратегията очертава шест специфични
цели с 20 конкретни дейности. Според Дейност
5 и Цел 2 на Европейската Стратегия за биологично разнообразие до 2020 г. [4]:
Дейност 5: Подобряване знанията за екосистемите и техните услуги в ЕС: „държавите
членки следва, със съдействието на Комисията, да картират и оценят състоянието на екосистемите на своята територия и съответните услуги от тях, да оценят икономическата
стойност на тези услуги до 2020 г., да организират интегрирането на тази стойност в системите за отчитане и докладване на европейско
и национално ниво“. Дейност 5 се изпълнява от
Работна група MAES (Mapping and Assessment
of Ecosystems and their Services).
Цел 2: Поддържане и възстановяване на екосистемите и техните услуги. До 2020 г. екосистемите и техните услуги трябва да се поддържат
и/или подобряват чрез създаване на „зелена инфраструктура“ и да бъдат възстановени поне 15
% от унищожените или изменени екосистеми.
Работна група MAES (Mapping and Assessment
of Ecosystems and their Services) очертава основните 4 стъпки за картиране и оценка на състоянието на основните типове екосистеми в ЕС и
услугите, които те предоставят (Фигура 1).

Фигура 1. Обща рамка/стъпки за оценка състоянието на екосистемите и техните услуги (по [5])
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Обща характеристика на екосистемите тип
вътрешни влажни зони
Типологията и описанията на екосистемите от
тип вътрешни влажни зони е съгласно „Методология за оценка и картиране на състоянието на
екосистеми във влажни зони и техните услуги
в България“, част Б7, която е съобразена с общата класификация на екосистемите, разработена в
Аналитична рамка за картиране и оценка на екосистемните услуги, която се прилага от ЕС и държавите членки [6].
Възприетият подход използва типология на
три йерархични нива, като комбинира екосистемната класификация на MAES с класовете земно
покритие от CORINE Land Cover (CLC) и с класификацията на типовете екосистеми (основни
групи природни местообитания) на Информационна система за природата на Европейския
съюз (EUNIS). MAES екосистемната типология на
ниво 2 – Вътрешни влажни зони следва ниво 1 на
ЕUNIS, което е D – Блата, торфища и мочурища,
а на трето ниво отговаря на EUNIS ниво 2, като се
разграничават типологични единици – подтипове
на екосистемата, които съответстват на биотични
и абиотични характеристики на типовете местообитания от класификацията на EUNIS (Таблица 1). Тези подтипове са кодирани, съгласно изискванията на методичната рамка, и са основни
оценъчни единици при картирането и определянето на екосистемните услуги на национално и субнационално ниво.

зони (ниво 2) са територии с естествена тревиста
от хигрохидрофилен и/или хигрофилен тип растителност, типична за блата, заблатени места и мочурища, планински торфища и тресавища, чието
възникване, функциониране и стопанисване се
предопределя от наличието на вода, която силно
преовлажнява повърхността на почвата или образува воден пласт (около10 сm) над нея, най-малко
през половината на календарната година и не са
асоциирани с открити води/открита водна повърхност. Често в тези влажни зони и доминиращите в
тях фитоценози се образува маса от полуразложени растителни остатъци, условно наричана торф.
Най-типичен е този процес в планинските торфища и тресавища, където се образува същински
торф, който се получава при разлагане на сфагнови мъхове в кисела среда (pH < 5,5) на дъното на
водоема.
Идентифицирани са три типологични единици (подтипове) от ниво 3 – 701 Преходни блата
и подвижни торфища (съответстващ код EUNIS
D2), 702 Алкални блата и мочурища (EUNIS D4)
и 703 Съобщества на тръстика, папури и острицови треви (EUNIS D5). Те се разграничават
въз основа на източника на постъпване на вода,
нейното количество и качество (химичен състав,
минерализация и твърдост), хоризонтално и вертикално разположение, основна скала и субстрат,
растителни съобщества и тяхната структура (флористичен състав, доминанти и едификатори), торфообразуващи процеси и др.

Таблица 1. Типология на екосистемните от тип вътрешни влажни зони в България
Ниво 1
Сухоземни екосистеми

Ниво 2

Ниво 3

Тип Вътрешни влажни зони – Блата,
торфища и мочурища (EUNIS ниво D)

Подтип 701 Преходни блата и подвижни торфища –
EUNIS ниво D2
Подтип 702 Алкални блата и мочурища – EUNIS ниво
D4
Подтип 703 Съобщества от тръстика, папури и
острицови треви, които не са свързани с открити
водни площи – EUNIS ниво D5

При характеризирането на типологичните
единици на ниво 2 и 3 са използвани основни съответстващи литературни източници на информация за сладководната флора и растителност в България [7, 8, 9, 10, 11], природни местообитания от
хигрофилен тип като блата, торфища и мочурища
[12, 13, 15] и влажните зони в комплексен план
[14]. Взети са предвид и критериите за разграничаване, описания и параметри на местообитанията от категорията блата, торфища и мочурища в
класификацията на EUNIS [15].
Екосистемите от тип Вътрешните влажни
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Методика
Методиката за оценка и картиране на състоянието и предоставяните услуги от екосистемите
на вътрешните влажни зони е част от национална
методологична рамка за оценка на състоянието на
екосистемите в България и потенциала им да предоставят услуги (биофизична оценка). Тази методика не покрива пълния цикъл от оценка и докладване на екосистемните услуги, като не включва
тяхното остойностяване. Методиката е разработена така, че да бъде валидна за цялата територия
на България и предоставя теоретичната обосновка

НАУКА – кн. 1/2018, том XXVIII

Издание на Съюза на учените в България

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
и необходимите стъпки, които да се предприемат
за постигане на заложените цели в Дейност 5 на
Стратегията за биологично разнообразие.
Методика за оценка състоянието на вътрешните влажни зони
Методиката за оценка на състоянието на вътрешните зони се осъществява на базата на поредица от индикатори. Оценката на целевите екосистеми извън екологичната мрежа Натура 2000
е извършена на базата на 10 индикатора и техните
19 параметъра, които са представени в Таблица 2
в картираните 285 полигона/екосистеми. От тях

само един полигон принадлежи към тип 701 – преходни блата и подвижни торфища (D2 по EUNIS),
шест полигона принадлежат към тип 702 – алкални блата и мочурища (D4 по EUNIS) и останалите
278 полигона (97,5% от общия брой) принадлежат
към тип 703 – съобщества от тръстика, папур и
острицови треви (D5 по EUNIS).
Оценката на отделните параметри на индикатори е извършена на база на скали, представени в
Таблица 3.
Всеки индикатор е оценен в скала от 1 до 5 и
отразява състоянието на екосистемите: 1 – много

Таблица 2. Индикатори за оценка състоянието на екосистеми от тип „вътрешни влажни зони“ извън
екологичната мрежа Натура 2000
Тип

Индикаторна
група

Структура на екосистемите

Биотична
разнородност

Индикатор

Покритие на екосистемния
подтип в рамките на полигона
(11601)

Процент покритие на подтипа
влажна зона в рамките на
полигона

2. Растително
разнообразие (111)

Богатство на растителни видове
(11101)

брой видове в полигона

3. Животинско
разнообразие (112)

Богатство на животински видове
(11201)

брой видове в полигона

4. Чужди и инвазивни
видове (114)

Наличие на чужди и инвазивни
видове (11401)

Брой видове в полигона

5. Други биотични
индикатори за
разнообразие (115)

Наличие на видове (растения
/ животни) от Червената книга
(11501)

брой видове в полигона

Качество на почвата (12101)

тип на почвата

Органични вещества в почвата/
Органичен въглерод (12102)

Процент

Почвена реакция, pH (12103)

Число

Съотношение на органичен
въглерод и общ азот в почвата
(12104)

дробно число

Обща химия на водата:
pH (12201),
електропроводимост (12202),
разтворен кислород (12203),
амоний (12204), нитрати (12205),
фосфати (12206),
нитрити (12207)

за pH – число,
електропроводимост – µS/cm,
разтв. кислород – mg/l,
нитрати – mg/l,
нитрити – mg/l,
фосфати – mg/l,
амоний – mg/l

Абиотична
разнородност

Екoсистемни
процеси

7. Хидрологична
разнородност (122)

Воден запас

Мерна единица

1. Наличие на
екосистемата (116)

6. Почвена
разнородност (121)

Материален
бюджет/Баланс на
веществата

Параметър (код)

8. Режим на нарушения
Пожари (12502)
(125)

Брой

9. Други индикатори
за абиотична
разнородност (126)

Концентрация на замърсители в
почвата от околни зони (12601)

брой сметища

10. Материална
запасеност

Биомаса

t/ha (въздушно сухо състояние)

11. Воден баланс (231)

Воден баланс вход/изход (23101)

брой извори в полигон

12. Воден запас

Валежи

мм/сезон или месеци
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лошо, 2 – лошо, 3 – умерено, 4 – добро, 5 – много
добро. Всеки полигон от вътрешни влажни зони
притежава атрибутивна информация за индикаторите и параметрите, съхранявана в геопространствена база данни.

Изчислен е индексът на проява на екосистемата (Index of Ecosystem Performance – IP), отразяващ състоянието на екосистемите:
IP = 'ni /'ni(max),
който представлява отношение на сумата от оцен-

Таблица 3. Скали на използваните параметри на индикаторите за оценка на състоянието на екосистеми от
тип „вътрешни влажни зони“ по проект WEMA
Индикатор

Мерна единица /
подпараметър

Параметър

Скала за оценка на състоянието
1 много
лошо

2 лошо

3
умерено

4 добро

5 много
добро

Растително
разнообразие (111)

Богатство на растителни
видове (11101)

брой видове в полигон

<5

6-10

11-20

21-30

>30

Животинско
разнообразие (112)

Богатство на животински
видове (11201)

брой видове в полигон

<20

21-50

51-100

101-150

>150

Чужди и инвазивни
видове (114)

Наличие на чужди и
инвазивни видове (11401)

брой видове в полигон

>10

7-9

4-6

1-3

0

Други биотични
индикатори за
разнообразие (115)

Наличие на видове (растения
/ животни) от Червената
книга (11501)

брой видове в полигон

0

1-4

5-11

12-22

>22

Наличие на
екосистема (116)

Покритие на екосистемния
подтип в рамките на
полигона (11601)

<10%

11-30%

31-50%

51-70%

>70%

Антропогенни

Пясъч-ни

Всички
останали
видове

Блатa и
почви

Торфени почви

<0,5%

0,5-1,0%

1,0-1,5%

1,5-2,5%

>2,5%

Почвена
разнородност (121)

Качество на почвата (12101)

процент покритие

Тип на почвата

Почвена
разнородност (121)

Органични вещества
в почвата/ Органи-чен
въглерод (12102)

Почвена
разнородност (121)

Почвена реакция, pH на
почвата (12103)

скала

<4 и >10

4-5 и 9-10

5,01-6,49

7,6-8,99

6,5-7,59

Почвена
разнородност (121)

Съотношение на органичен
въглерод и общ азот в
почвата (12104)

скала

<8

8-10

10-12

> 12

няма
стойност

pH (12201)

–

<5,5; >9,7

5,5-6,5;
8,7-9,7

6,6 – 8,6

–

електропроводимост, μS.cm
(12202)

>1500

1300-1500

1 1 0 0 1300

750-1100

<750

разтворен кислород, mg/l
(12203)

<3,00

3,00-4,00

4,00-5,00

5,00-6,00

>6,00

амониев азот, mg/l (12204)

>0,8

0,6-0,8

0,4-0,6

0,2-0,4

<0,2

нитратен азот, mg/l (12205)

>4,00

3,00-4,00

2,00-3,00

1,00-2,00

<1,00

0,040,075

<0,04

Хидрологична
разнородност (122)

процент

Обща химия на водата

ортофосфати, mg/l (12206)

>0,15

0,11-0,15

0,0750,11

нитритен азот, mg/l (12207)

>0,3

0,20-0,30

0,09-0,2

0,06-0,09

<0,06

Пожари (125)

Брой регистрирани пожари в
полигон (12501)

>4

3

2

1

0

Други ндикатори
за абиотична
разнородност

Концентрация на
замърсители в почвата от
околни зони (126)

брой сметища регистрирани
в полигон (12601)

>3

3

2

1

0

Материална
запасеност

Биомаса

t/ha
(въздушно сухо състояние)

≤1,5

1,6-2

2,1-3

3,1-5

>5,1

Воден баланс

Воден баланс вход /изход
(231)

Брой извори във влажната
зона и в радиус от 500 м.
(23101)

0

1

2

3

>3

Воден запас

Валежи

Режим на
нарушения

40

мм/сезон или месеци

НАУКА – кн. 1/2018, том XXVIII

Издание на Съюза на учените в България

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ките на индикаторите към максималната възможна сума от оценки на индикаторите, където:
'ni – сума от оценката на индикатора;
'ni(max) – сума от максимума от оценката на
индикатора (i.e. n *5);
IP – реално число със стойности между 0 и 1.

IP оценките за различните състояния на екосистемата са, както следва: IP 0–0,2 – много лошо;
0,21–0,4 – лошо; 0,41–0,6 – умерено; 0,61–0,8 – добро; 0,81–1,0 – много добро.

Таблица 4. Индикатори за оценка на екосистемните услуги на екосистеми от тип „вътрешни влажни зони“
извън екологичната мрежа Натура 2000 (със * са обозначени ЕУ, които не са оценени в проект WEMA)
Група

Продоволствени

Раздел

Екосистемна услуга (CICES код)
Подземни води за питейни цели (1122)

1. Консумация на подземни води
(112201)

l/ден/на глава
от населението

Биомаса

Влакна и други суровини от растения,
водорасли и животни за директна употреба
или обработка (1211)

2. Производство на биомаса от
растения, гъби и животни за
суровини (121101)

t/ha

Повърхностни води за непитейни цели (1221)

3. Общо водочерпене от
повърхностни сладки води
(122101)

милиони m3/
година

Подземни води за непитейни цели (1222)

4. Общо водочерпене от подземни
сладки води (122201)

милиони m3/
година

Стабилизиране на земни маси и контрол на
ерозията (2211)

5. Превенция на ерозията (221101)

число от скала

Буфериране и намаляване на потоци земна
маса (2212)*

Предотвратяване на потоци земна
маса*

–

–

–

Защита от наводнения (2222)

6. Предпазване от наводнения
(222201)

проективно
покритие на
растителността,
проценти

Поддържане на жизнения
цикъл, природните
местообитания и защита на
генетичния фонд

Поддържане на популации и местообитания за
размножаване (2312)

7. Поддържане на
биоразнообразието (231201)

Общ брой
видове

Формиране и състав на
почвата

Процеси на разграждане и усвояване (2332)

8. Съдържание на почвено
органично вещество (233201)

число в
проценти

Състояния на водата

Химично състояние на сладките води (2341)

9. Физикохимични елементи за
качество на сладки води (234101)

число

Атмосферен състав и
регулиране на климата

Микро и регионално климатично регулиране
(2352)*

–

–

Емоционални преживявания, свързани с
растения, животни и пейзажи в околната среда
(3111)

10. Преживявания сред дивата
природа (посетители - туристи,
наблюдатели на птици, растения и
др.) (311101)

брой за година

Физическо използване на територии и
акватории в различни условия на околната
среда (3112)

11. Преживявания сред дивата
природа (дейности – селски
туризъм, пешеходни и вело
маршрути и др.) (311201)

брой за година

Научен интерес (3121)

12. Научен интерес (публикувани
статии) (312101)

Брой

Образователен интерес (3122)

13. Образователен потенциал
– образователни дейности
(фестивали, посетителски
центрове, зелени училища и др.)
(312201)

Брой

Естетически наслади (3125)

14. Естетически преживявания
(снимки, представени в Google
Earth) (312501)

Брой

Духовни и/или
емблематични

Символни взаимодействия (3211)

15. Символни видове (321101)

Брой

Други културни продукти

Съществуване/консервационна значимост
(3221)

16. Консервационна значимост.
Брой защитени територии (322101)

Брой

Вода

Хидрологичен цикъл и поддържане на
водните потоци (2221)*
Регулаторни и поддържащи

Параметър/
Мерна ед-ца

Вода

Подвижност на твърди
субстрати

Потоци на течности

Физични и експериментални
взаимодействия

Културни

Индикатор

Интелектуални и
когнитивни взаимодействия
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Методика за оценка на екосистемните услуги на вътрешните влажни зони
Оценката на екосистемните услуги, предоставяни от вътрешните влажни зони извън екологичната мрежа Натура 2000 е извършена на базата на
16 индикатора и техните 16 параметъра (Таблица
4) в картираните 285 полигона. Всеки индикатор
е оценен в скала от 1 до 5 плюс 0 и отразява релевантния капацитет на екосистемите да предоставят съответната услуга: 0 – няма релевантен
капацитет за предоставяне на съответната ЕУ; 1
– нисък капацитет за предоставяне; 2 – релевантен
капацитет за предоставяне на ЕУ; 3 – среден капацитет за предоставяне на ЕУ; 4 – висок капацитет
за предоставяне на ЕУ; 5 – много висок капацитет
за предоставяне на ЕУ. Всеки полигон от всички
подтипове вътрешни влажни зони – 701 (D2), 702
(D4) и 703 (D5) притежава атрибутивна база данни с информация за индикаторите.
Резултати
Резултати от оценката на състоянието
на екосистеми тип „вътрешни влажни зони“
Резултатите от оценката на състоянието на целевите типове екосистеми показва, че по четири
от индикаторите (наличие на екосистема, чужди и
инвазивни видове, концентрация на замърсители

се предизвикват обикновено късно наесен или
рано напролет, след или преди сезона на активна
вегетация. Това би представлявало заплаха за анабиозните или хиберниращи немигриращи видове,
които зимуват в тях.
По индикатора „почвена разнородност“ екосистемите се намират в добро състояние (Фигура 2). Оценката на този индикатор е извършена
чрез четири параметъра – Качество на почвата,
Органични вещества в почвата/Органичен въглерод, Почвена реакция (pH) на почвата и Съотношение на органичен въглерод и общ азот в почвата. Оценката на индикатора е извършена чрез
осредняване на оценките по четирите параметъра на индикатора. По индикатора „животинско
разнообразие“ целевите екосистеми се намират
в лошо състояние (Фигура 3). Този резултат е очакван, като се има предвид, че целевите екосистеми/полигони се характеризират с малка площ и
разнообразие/ разнородност на местообитанията.
И при трите подтипа екосистеми – 701 (D2), 702
(D4) и 703 (D5) по-голям процент от полигоните
се намират в лошо състояние и няма полигони в
добро и много добро състояние. Разнообразието
на животните в полигоните варира между 3 и 87
вида.

Фигура 2. Оценка на индикатора почвена разнородност в целевите полигони

Фигура 3. Оценка на индикатора животинско разнообразие в целевите полигони

в почвата от околни зони (брой сметища) и режим на нарушения (брой пожари)) екосистемите
се намират в много добро състояние. Следователно вътрешните влажни зони се характеризират с
малък брой инвазивни и чужди видове, липса на
замърсявания от сметища и нарушения от типа
на пожарите. Пожарите обаче биха представлявали заплаха, тъй като зоните са малко на брой и
по площ и евентуален пожар би унищожил голям
процент от общия процент на зоните. В тези райони умишлени пожари (на околните стърнища)

Резултатите по индикатор растително разнообразие показват по-разнородна картина в сравнение с предходния параметър (Фигура 4). Вижда
се, че единственият полигон/ екосистема от подтип 701 (D2) по този параметър е в много добро
състояние (оценка 5). Половината (три полигона)
от полигоните от тип 702 (D4) са в добро състояние, а другата половина са в много добро състояние. При подтип 703 (D5) в умерено състояние се
намират 58% от полигоните, 40% са в лошо състояние, един процент са в много лошо състояние
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и един процент са в добро състояние. Резултатите
са очаквани, тъй като екологичните и ценотични
специфики на екосистемите от подтип 703 (D5)
предопределят относително ниско видово богатство. В много случаи тръстиката и папурът образуват монодоминантни съобщества с малък брой
видове.

тори за биотична разнородност – наличие на видове от Червената книга) вътрешните влажни зони
се намират в лошо и много лошо състояние. Това
е очаквано, като се има предвид, че целевите екосистеми/ полигони се характеризират като цяло с
малка площ и разнообразие на местообитанията,
а и повечето представителни екосистеми от тези

Фигура 4. Оценка на индикатора растително разнообразие в целевите полигони
Индикаторът „хидрологична разнородност“
е оценен чрез седем параметъра (активна реакция
на водата, електропроводимост, разтворен кислород, концентрация на амониев азот, нитратен азот,
нитритен азот и ортофосфати). Оценката на инди-

Фигура 6. Индекс на проява (IP индекс) на екосистемите от тип вътрешни влажни зони
типове се намират в екологичната мрежа Натура
2000.
Индексът на проява на екосистемата показва, че състоянието на екосистемите от тип
вътрешни влажни зони е добро и само при 3%
от полигоните то е умерено (Фигура 6). При двата
подтипа – 701 (D2) и 702 (D4) всички полигони са
в добро състояние, докато при 703 (D5) по-голяма
част от полигоните (97%) са в добро състояние, а
3% са в умерено състояние. Екосистемите заемат
малки площи между ниви, покрай пътища, канали, населени места, но създават условия за съхраняване на биоразнообразие, което е привързано
към влажни местообитания. Изследваните полигони с влажни зони се характеризират със специфично взаимодействие между компонентите
почва – вода, което оформя междинната/ екотонна зона. Това е качествено нов тип среда, която се
различава както от сухоземната, така и от водната.
Особеностите на плитките влажни зони са резултат на комплементарното действие и взаимовръзки на факторите на средата, характеристиките на
почвата (pH, съдържание на биогени), характера
и динамиката на подхранването и спецификата на
протичащите биологични процеси в анализираните екосистеми.
Резултати от оценката на екосистемните
услуги във вътрешните влажни зони
Анализът ни показва, че с най-голям релевантен капацитет (висок и много висок) е услугата

Фигура 5. Оценка на индикатора хидрологична
разнородност в целевите полигони
катора е извършена чрез осредняване на оценките по параметрите на индикатора и то само в тези
полигони, в които е отчетена вода. Резултатите
показват, че в огромната си част изследваните полигони от подтип D5 са в умерено до много добро
състояние и само 22% са категоризирани в лошо и
много лошо състояние (Фигура 5).
По два от оценяваните индикатори (воден запас – воден баланс – брой извори и други индика-
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„Поддържане на популации и местообитания
за размножаване (2312)“. С висок капацитет за
предоставяне са също екосистемните услуги „Защита от наводнения (2222)“ и „Научен интерес
(3121)“. С нисък релевантен капацитет за предоставяне е услугата „Стабилизиране на земни маси

и контрол на ерозията (2211)“. Девет от екосистемните услуги на вътрешните влажни зони са
оценени с нерелевантен капацитет. Обобщена информация за капацитета на предоставяните екосистемни услуги от целевите влажни зони е показана в Таблица 5.

Таблица 5. Обобщени данни за оценката на екосистемните услуги на подтипове екосистеми във вътрешни влажни зони на национално ниво.
Индикатор

Вътрешни влажни зони
Преходни блата и
подвижни торфища,
701 (D2)

Алкални блата и
мочурища,
702 (D4)

Съобщества от тръстика, папури
и острицови треви, които не са
свързани с открити водни площи

Подземни води за питейни цели
(1122)

0, няма релевантен капацитет

Влакна и други суровини от
растения, водорасли и животни за
директна употреба или обработка
(1211)

0, няма релевантен капацитет

Повърхностни води за непитейни
цели (1221)

0, няма релевантен капацитет

Подземни води за непитейни цели
(1222)

0, няма релевантен капацитет

Стабилизиране на земни маси и
контрол на ерозията (2211)
Защита от наводнения (2222)
Поддържане на популации и
местообитания за размножаване
(2312)
Процеси на разграждане и усвояване
(2332)
Химично състояние на сладките
води (2341)

няма релевантен
капацитет (0)

нисък (1) към релевантен (2)
капацитет

нисък (1) към релевантен капацитет (2)

среден капацитет (3)

среден (3) към висок (4)
капацитет

висок капацитет (4)

много висок капацитет (5)

висок (4) към много висок (5)
капацитет

висок капацитет (4)

висок капацитет (4)

нисък (1) към релевантен (2)
капацитет

среден (3) към висок (4) капацитет

-

среден капацитет (3)

среден капацитет (3)

Емоционални преживявания,
свързани с растения, животни и
пейзажи в околната среда (3111)

0, няма релевантен капацитет

Физическо използване на територии
и акватории в различни условия на
околната среда (3112)

0, няма релевантен капацитет

Научен интерес (3121)

висок капацитет (4)

висок капацитет (4)

Образователен интерес (3122)

0, няма релевантен капацитет

Естетически наслади (3125)

0, няма релевантен капацитет

висок капацитет (4)

Символни взаимодействия (3211)

много висок капацитет
(5)

релевантен капацитет (2)

среден капацитет (3)

Съществуване/ консервационна
значимост (3221)

0, няма релевантен
капацитет

0, няма релевантен капацитет

0, няма релевантен капацитет

Заключение
Състоянието на екосистемите от тип „вътрешни влажни зони“ се определя от динамиката на
годишния воден бюджет в условията на местния
микроклимат и релеф.
Резултатите от оценката на състоянието показват, че състоянието на екосистемите от тип
„вътрешни влажни зони“ е добро и само при 3%
то е умерено. При подтипове D2 (преходни блата
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и подвижни торфища) и D4 (алкални блата и мочурища) всички полигони са в добро състояние,
докато при D5 (съобщества от тръстика, папур и
острицови треви) по-голяма част от полигоните
(97%) са в добро състояние и само 3% са в умерено състояние. Това е качествено нов тип среда,
която се различава както от сухоземната, така и от
водната. Особеностите на плитките влажни зони
са резултат на комплементарното действие и вза-
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имовръзки на факторите на средата, характеристиките на почвата (pH, съдържание на биогени),
характера и динамиката на подхранването и спецификата на протичащите биологични процеси в
анализираните екосистеми. Това междинно разположение на вътрешните влажни зони по скалата
за състояние на екосистемите се дължи на това, че
от една страна, тези екосистеми предоставят условия за разнообразие от животински организми
(въпреки, че не се характеризират с голямо биоразнообразие) поради факта, че в тях има както
сухоземни, така и водни условия на средата. От
друга страна, съседното им разположение със земеделски земи води до тяхното замърсяване с изкуствени торове и пресушаване.
Резултатите от оценката на екосистемните услуги на вътрешните влажни зони показаха, че целевите екосистеми притежават най-висок капацитет да предоставят следните екосистемни услуги:
защита от наводнения, поддържане на биологично разнообразие, съдържание на органичен въглерод в почвата и научен интерес. Услугата защита
от наводнения е оценена като проективно покритие на растителността в проценти и поради тази
причина оценката на тази услуга е малко надценена. Това е така, защото повечето от изследваните
влажни зони се намират в малки водосбори и на
временно оводнявани дерета, където на практика
не се очакват големи заливни вълни. Допълнително поради малката им площ едва ли имат съществена роля в защита от наводнения. Донякъде
можем да кажем, че акумулират и задържат определено количество вода, което подхранва с вода
прилежащите земи.
Резултатите от проекта ще са от полза за Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, Басейновите
дирекции, областни и местни власти, ВиК дружества, неправителствени организации, бизнес, изследователи, студенти и ползвателите на влажни
зони.
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THE WEMA PROJECT IN SERVICE OF THE WETLANDS ECOSYSTEM MAPPING
AND ASSESSMENT IN BULGARIA
Nevena Ivanova
Abstract
The Institute of Biodiversity and Ecosystem Research at the Bulgarian Academy of Sciences (IBEI-BAS)
has completed the implementation of the WEMA project „Wetlands Ecosystem Services Mapping and
Assessment in Bulgaria“, funded under the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009–
2014. The project is funded under the BG03 Program Biodiversity and Ecosystems under Call BG03.02:
Mapping and Assessment of Ecosystem Services. Organized and analyzed ecological and biological scientific
information on wetland ecosystems outside the Natura 2000 network in Bulgaria. The collected information
will be integrated into the Information System of the National Biodiversity Monitoring System of the Executive
Environment Agency. Object of mapping and assessment of the condition and services provided were the
following subtypes of „inland wetlands“ ecosystems: 1 / Valley mires, poor fens and transition mires (D2); 2 /
Base-rich fens and calcareous spring mires (D4); 3 / Sedge and reedbeds, normally without free-standing water
(D5). The main results are:
• 285 „Terrestrial Wetlands“ ecosystems identified and mapped through GIS and field studies;
• The condition of identified ecosystems is assessed by direct measurement or analysis of available data on
plant and animal diversity, soils, waters, fires, dumping-grounds and invasive species;
• Assessed provisioning, Regulating/Maintenance and Cultural ecosystem services;
• Individual maps of sub-types of ecosystems, their condition and the ecosystem services they provided;
• The information gathered and the assessments made are entered in a database.
Under the project has published four press releases on the BTA website, two project seminars, two
brochures for the project activities (one of which are in English), a book for the project presenting the
project results, two films - one for the general public and the other is intended for the more specialized
audience (scientists, lecturers, experts in the EEA, RIEW) and presents the results of the project.
The results of the project will benefit the Ministry of Environment and Waters, the Environmental
Executive Agency, the RIEW, the Basin Directorates, regional and local authorities, water and sewerage
companies, non-governmental organizations, business, researchers, students and wetland users.
For more information: http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/projects/WEMA.
СЕКЦИЯ „БИОЛОГИЯ“ КЪМ
СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ПОКАНА
11-ТИ „СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ“
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
(26 - 27 април 2018 г., ИБЕИ-БАН, ул. „Ю. Гагарин“ №. 2, София)
ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
• БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И КОНСЕРВАЦИОННА БИОЛОГИЯ
• БИОТИЧНИ И АБИОТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЖИВАТА ПРИРОДА И МЕХАНИЗМИ
НА АДАПТАЦИЯ
• ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УСЛУГИ И ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
• ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГИЯ
• ЕКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
• ДРУГИ КОРЕСПОНДИРАЩИ НАПРАВЛЕНИЯ
Официалната покана на Организационния комитет, регистрационен талон за участие и подробна
информация за Семинара можете да намерите на: http://www.iber.bas.bg/?q=bg
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Адрес: София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8
Тел: (+ 359 2) 965 25 72
Факс: (+ 359 2) 868 6719

Научноизследователският сектор (НИС) към Технически университет – София е
самостоятелно звено, в което се извършват научни изследвания на международно равнище и с
признато в световен мащаб качество, доказателство, за което са редица съвместни проекти с
партньори като Siemens, Ericsson, Microsoft, Daimler/Chrysler, AREVA „SPIRAL-2“, DESY, Airbus,
Lufthansa, ABB, Liebherr и др. В НИС се предлагат и консултантски и образователни услуги на
местния, националния и международния бизнес.
Основните области на експертиза са:
• Автоматика
• Информационни и комуникационни
технологии
• Електроника
• Електроинженерство
• Енергетика и енергомашиностроене
• Топлотехника и ядрена енергетика
• Топлинна и хладилна техника
• Хидроаеродинамика и хидравлични
машини
• Текстилна техника и технологии
• Компютърни системи и технологии, Комуникации и комуникационна техника
• Машиностроене
• Мехатроника
• Материалознание и теория на
материалите
• CAD/CAM и технология на
машиностроенето
• Транспортна техника и технологии,
Аеронавтика
• Приложна математика и приложна
физика
• Индустриален мениджмънт
• Бизнес администрация
• Индустриален дизайн
Научноизследователският сектор към найголемия технически университет в България има
добре развита научна инфраструктура, която е
концентрирана в 4 центъра за върхови постижения
и над 40 лаборатории. Това позволява да се
осъществява трансфер на наукоемки продукти и
технологии на национално и международно ниво.
Привлечените средства от научноизследователска
дейност за последните 5 години превишават 30
млн. лв.
НАУКА – кн. 5/2017, том XXVII
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ГОДИШНИНИ

75 ГОДИНИ ОТ ПУСКАНЕТО НА
ПЪРВИЯ ЯДРЕН РЕАКТОР
Най-великото постижение в историята на човечеството

Проф. д.фз.н. Никола Балабанов,
ПУ „Паисий Хилендарски“

„ – Италианският мореплавател току-що достигна до новия континент.
– А как премина разтоварването на брега?
– Успешно!“
Този разговор не се провежда в началото на
ХVI-то столетие и не се отнася за пристигането на
Америко Веспучи в Новия свят, наречен по-късно
на неговото име.
Разговорът се провежда на 2 декември 1942
г. (в 14,30 ч.) между нобеловия лауреат по физика Артур Комптън и президента на Харвардския
университет. Ученият съобщава в зашифрован
вид новината за пускането на първия в света ядрен реактор (в 14,20 ч.). А смелият „италиански
мореплавател“ е друг нобелист, професор Енрико
Ферми, дългогодишен преподавател в Римския
университет.
Аналогиите, които правя, не са случайни.
Пускането на първия ядрен реактор свидетелства
за овладяването на нов източник на енергия – ядрената, и предизвестява началото на нова епоха
в енергетиката. Що се отнася до Ферми (1901 –
1964), веднага след получаването на Нобеловата
награда (декември, 1939), от Стокхолм той заминава за САЩ заедно със съпругата си, за да я спаси от пипалата на фашизма (заради еврейския ѝ
произход). По онова време Е. Ферми е толкова известен учен, че някои медии сравняват постъпката
му с евентуално преместване на папата от Ватикана в Америка. (Още една удачна аналогия. Между другото, сътрудниците на Ферми го наричали
„папа“) [1].
Що се отнася до цитата в подзаглавието, той
принадлежи на друг лауреат на Нобелова награда,
Фредерик Соди, и може да се приеме като научна
и емоционална оценка, съответстваща на времето
[2].
Построяването на реактора става за броени
дни – започва на 16 ноември 1942 г. и завършва на
1 декември с.г. Това е впечатляващо! (Само мавзолеите са построявани за по-кратко време). Не
по-малко впечатляващи са и научните открития
през 30-те години на миналия век, които предхождат описваното събитие. Тези открития са направени при изследванията на реакциите на неутрони
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с тежки атомни ядра, в които изследвания участва
и нашата сънародничка Елисавета Карамихайлова
(по онова време сътрудник в Радиевия институт
във Виена) [3].
В края на 1938 г. изследванията добиват шеметен характер. На 17 декември немските учени Ото
Хан и Фридрих Щрасман получават неочаквани
резултати в реакцията „неутрон + уран“. Вместо
очакваните по-тежки елементи като продукти на
реакцията, те получават елементи от средата на
Периодичната система. Това е в противоречие със
„здравия разум“ (т.е. на предубежденията), характерни за тогавашното мислене. Своето недоумение от получените резултати учените споделят и в
изпратената за публикуване в „Naturwisenschaften“
статия (в смисъл, че като химици приемат резултатите, но като физици ги подлагат на съмнение) [4].
Ото Хан решава да сподели тези резултати и
със своята доскорошна сътрудничка Лиза Майтнер – еврейка, принудена да емигрира в Швеция.
Писмото е изпратено на 19.ХII. и пристига за Коледа в Стокхолм. По това време на гости на Л.
Майтнер в шведската столица е племенникът ѝ
Ото Фриш, сътрудник на Нилс Бор в Копенхаген.
Двамата започват оживено да обсъждат резултатите на Хан и Щрасман. Обсъжданията продължават
дори и по време на ски разходките им през коледните празници. Изглежда, че условията на това
обсъждане – далеч от академичните кабинети,
сред просторите на Севера, действат освежаващо
на мисленето им. Прозрението се случва в главата
на Лиза Майтнер. Тя стига до извода, че в провежданите ядрени реакции неутроните не се сливат с
атомните ядра (при което трябва да се получават
по-тежки от урана елементи), а причиняват тяхното разцепване. Двамата бързо оформят в статия
своите заключения, която озаглавяват „Разцепване
на урана с помощта на неутрони – нов тип ядрена реакция“. (Между впрочем, статията е окончателно оформена при телефонни разговори след
празниците). Един от изводите на статията е, че
разцепването на урановите ядра се съпровожда с
отделяне на огромно количество енергия.
На 6 януари, 1939 г. Фриш се завръща в Копенхаген и разказва на своя шеф, Нилс Бор, за послед-
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ните открития. Разговорът се провежда съвсем
навреме. На другия ден, 7 януари, Бор заминава
за Съединените щати, за да участва в Петата конференция по теоретична физика. Пътуването е с
кораб през океана и Бор има възможност спокойно
да обмисли и осмисли последните резултати. Той
ги докладва още на втория ден на Вашингтонската
конференция (27 януари 1939 г.).
Ефектът от доклада на Бор е поразителен. Няколко американски учени веднага напускат конференцията и се насочват към своите лаборатории, за да повторят опитите на Хан и Щрасман.
Експериментите се провеждат през нощта срещу
28 януари. На този ден се докладват съобщения,
потвърждаващи откритието на немските физици. Докладват физици от университетите в Кембридж, Ню Йорк, Балтимор и Бъркли. Това са последните открити съобщения за въпросните ядрени
реакции. След това тези изследвания задълго ще
бъдат засекретени.
Но духът вече е пуснат от бутилката и опитните журналисти намират начин да съобщят на света
за голямото събитие. На 28 януари във вашингтонски вестник се коментират резултатите от конференцията със заключението: „Учените предполагат, че вече може да бъде предсказано близостта
на онова време, когато АТОМОДРОБИТЕЛИ ще
заменят парните машини и електростанциите като
източник на енергия.
Тази „замяна“ ще се случи 5 години по-късно. Преди това трябва да се построи самият „атомодробител“. И още преди той да бъде създаден,
възниква още една идея – използването на ядрената енергия, освобождавана при разцепването
на урановите ядра, за разрушителни цели, т.е.
за създаване на ядрено оръжие. Идеята бързо се
превръща в убеденост, защото през същата 1939
г. политическата атмосфера в света е напрегната
заради налудничавите идеи на Хитлер да създаде една „велика Германия“. За тази цел фюрерът
може да използва и ядрено оръжие, още повече,
че откритието за разцепването на урановите ядра
е направено от немски учени.
Обезпокоени от тази възможност, най-авторитетни физици от САЩ се опитват да убедят президента Рузвелт в необходимостта да се изпревари
Германия в създаването на т.нар. „атомна бомба“.
Реализирането на тази идея обаче изисква много
средства и продължителна предварителна работа по изследване на очакваните взривни процеси
(именно второто обстоятелство е причина Хитлер
да се откаже от разработката на атомна бомба, уверен в своята идея за „светкавична война“). Амери-

канският президент и неговите военни съветници
се колебаят дали да се доверят на учените. Край
на колебанията поставя писмото на Айнщайн до
Рузвелт. Помолен от своите колеги, миролюбивият Айнщайн подписва писмо до президента, с което го предупреждава за опасността Германия да
изпревари САЩ в създаването на опустошително
оръжие. (Същата „пускова роля“ в създаването на
съветската „атомна бомба“ играе писмото на лейтенант Г. Н. Фльоров до Й. В. Сталин).
Историята по създаването на „атомната бомба“ е описвана в много книги, в това число и от
нашия колега Роберт Попиц, бивш председател на
Агенцията за ядрено регулиране [4]. Важно звено
в тази история е пускането на първия ядрен реактор, на което е посветена настоящата статия.
Ядреният реактор е предназначен за осъществяване на управляема реакция на делене. За да се
„обуздае“ и управлява тази реакция, са били необходими предварителни стриктни изследвания на
процесите, които я съпровождат. С това се заема
екип, ръководен от А. Комптън и Е. Ферми. Още
през 1940 г. Ферми е създал теоретичния модел
на ядрения реактор. През есента на 1941 г. в Колумбийския университет е построен прототип на
реактора. Основните материали са: уранов окис
(като „гориво“) и 30 t графит, предназначен за забавяне на неутроните, отделяни при разцепването
на урановите ядра (предварително е установено,
че „бавните“ неутрони предизвикват реакцията
на делене с хилядократно по-голяма вероятност).
Като „запалка“ на процесите се използва обикновен неутронен източник.
В началото на 1942 г. всички групи, работещи до тогава по изследване на процесите на верижната реакция на делене, са обединени в една
т.нар. „Металургична лаборатория“ към Чикагския
университет. Определено е и мястото на бъдещия
реактор – в центъра на Чикаго, под трибуните на
университетския стадион. Както вече споменах в
началото, построяването на реактора става за две
седмици (от 16 ноември до 1 декември). Неговата
„активна зона“ (централната част) се състои от 46
t уран и 385 t графит. Този материал е разпределен под формата на блокове, подобно на дървена
клада, предназначена за голям огън. Затова някои
наричат на шега активната зона „уранова клада“
(„купчина“).
Необходимо е да споменем за още един материал, използван при конструирането на реактора
– кадмий. В предварителните изследвания било
установено, че елементът кадмий поглъща („безпощадно“) всички появили се бавни неутрони и
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е прекрасен материал за регулиране на ядрените
процеси, в т.ч. и за пълното им спиране при необходимост. Любопитна подробност при пускането
на първия реактор е, че освен кадмиевите пръти,
предназначени за управление на реакцията, над
активната зона са били надвесени няколко сътрудници с кофи, пълни с кадмиеви соли, предназначени за изсипването им в „зоната“, в случай на
авария. Наивни, но героични действия!
И така, на 2 декември, 1942 г. в 14 ч. 20 мин.
реакторът е пуснат в действие. Усмивка може да
предизвика неговата начална мощност – половин
W, по-малка от мощността на една батерийка. Но
това е началото. Десет минути след него Комптън
прави първото научно съобщение, с което започна
тази статия.
Две години по-късно, в доклад пред Националната академия на науките, Ферми заявява: „Да
се управлява реактора беше така лесно, както се
кара автомобил по прав път …“. Действително, реакторостроенето вече се намира на прав път. Само
три месеца по-късно (март 1943 г.) в Аргонската
лаборатория е пуснат втори реактор с мощност 2
kW, която хиляди пъти превишава мощността на
първия.
Първият ядрен реактор в Европа е пуснат в
Москва през декември 1946 г. под ръководството
на И. В. Курчатов. Две години по-късно във Франция е открит реакторът „ЗОЕ“. Реакторите в света бързо се размножават и за 20 години броят им
достига до хиляда. На 17 септември 1961 г. е осъществено пускането на реактор ИРТ-2000 в България.
През това време е осъществена и мечтата за
използването на реакторите като източници на
енергия. Първата в света атомна електроцентрала беше пусната в тогавашния Съветски съюз на
27 юни 1954 г. в гр. Обнинск. Двадесет години
по-късно и у нас заработи атомна централа – АЕЦ
„Козлодуй“.
Ще си позволя да споделя спомена за моето
скромно участие в предисторията на българското реакторостроене. Като дипломант на проф.
Васил Христов имах задачата да изследвам разпределението на неутроните в среда, имитираща
активната зона на реактора. Тези изследвания

бяха използвани като основа на експериментална
методика след пускането на ИРТ-2000 [6]. През
следващите години аз многократно съм използвал
нашия изследователски реактор за получаване на
радиоактивни изотопи, както и за някои научни
изследвания.
Накрая ще си позволя да коментирам текста в
подзаглавието на статията. Това е цитат от книгата на Фредерик Соди „История на атомната енергия“, написана през 1949 г. [2]. Оценката наистина
е емоционална, но отговаря на истината. Както
пише авторът на споменатата книга, пускането
на първия ядрен реактор през 1942 г. „може да се
сравни по важност с други върхови постижения
на физиката и техниката … с откриването на парната машина, с полета на първия самолет и др.“
Ще използвам това сравнение и като мотив
против негативните настроения сред някои среди
по отношение на ядрената енергетика. Те са породени от случаите на аварии с АЕЦ през последните десетилетия. Въпреки желанието ни, аварии
ежедневно стават и с автомобили, с локомотиви и
със самолети. В повечето случаи за тези аварии е
виновна не техниката, а онези, които я обслужват.
Това се отнася и за ядрените реактори. Атомната енергетика се нуждае от грамотни специалисти. Нашата страна, която беше сред първите в
света по внедряване на ядрената енергетика, е доказала, че може да подготви такива специалисти.
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75 YEARS SINCE THE LAUNCHING OF THE FIRST NUCLEAR REACTOR
Nikola Balalanov

Abstract
The article recounts the story of the launch of the first atomic reactor in 1942, preceded by major discoveries
related to the control of nuclear power. In the words of Nobel laureate F. Sody, this event „can be compared to other
top achievements of physics and technology ... with the opening of the steam engine, the flight of the first airplane,
etc.“. The appropriate use of these „excellence depends the level of specialists, their culture and morals“.
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БЪЛГАРСКО АСТРОНАВТИЧЕСКО
ДРУЖЕСТВО – 60 ГОДИНИ ДЕЙНОСТ

Ст.н.с. инж. Елисавета Александрова1,
доц. д-р Пламен Ангелов1,2,
доц. д-р Таня Иванова1,2
1
Българско астронавтическо дружество
2
Институт за космически изследвания и технологии – БАН
Преди 60 години – два месеца след извеждането в орбита на „Спутник“ – първия изкуствен
спътник на Земята на 04.10.1957 г., на 08.12.1957 г.
в гр. София група учени, авиатори, инженери и
специалисти учредяват доброволна обществена научна организация – секция „Астронавтика“
към Софийския аероклуб на Доброволната организация за съдействие на отбраната (ДОСО), чиято цел е да спомага за развитието в България на
космическите и авиационните изследвания и приложените им дейности. През 1963 г. тя се отделя
като самостоятелна организация под името „Българско астронавтическо дружество“ (БАД) и става
колективен член на Съюза на научните работници
(СНР) в България (до 1984). Но началото на дружеството винаги се е считало, че е поставено на 8
декември 1957 г. и на тази дата се честват годишнините на БАД.
Още на следващата година след основаването си – през 1958 г., БАД става член на Международната федерация по астронавтика (МАФ).
Активната дейност на дружеството, подпомагано
от държавата, е оценена по достойнство и три години по-късно нейният председател, акад. Никола
Бонев, е избран за вицепрезидент на МАФ (1961–
1963). Приносът на българските учени за изследване на космическото пространство и резултатите
от наблюденията за полета на първия изкуствен
спътник на Земята получават висока оценка от
ръководството на МАФ. В допълнение към това и
високият авторитет на акад. Никола Бонев и дейността му като вицепрезидент на МАФ водят до
решението на ръководството на МАФ 13-ият конгрес на организацията да се проведе в гр. Варна
(23 – 30.09.1962). Това е и първият конгрес, проведен в страна от социалистическия лагер. Гост на
конгреса е вторият космонавт на планетата Герман
Титов.
Ще проследим основните моменти в дейността и развитието на БАД и ще отдадем почит и признателност към личностите със съществен принос
в дейността на дружеството.

Основните задачи, които си поставя БАД още
от основаването си, са: съдействие за организиране и провеждане на изследване на космическото
пространство и реализиране на космически проекти на договорни и на доброволни начала; иницииране използването и внедряването на резултатите
от космическите изследвания в различни области
на икономиката на страната; разпространяване на
научни знания за космическите постижения чрез
лектории, курсове, школи и чрез други форми.
За изпълнение на тези задачи ръководството
на БАД организира клонове, секции и клубове в
различни селища, в учебни и научни заведения, в
производствени предприятия и други организации
в страната, в които членуват освен учени от инженерно-техническите и физико-математическите
науки, от областите на космическата биология и
медицина, космическото право, астрономия, така
и неспециалисти, като особено внимание ръководството на БАД обръща на членството на младежи
с активен интерес към космонавтиката.
Клонове, секции и клубове на БАД се основават през годините по инициатива на централното
ръководство на БАД и на младежки и административни ръководители по места. Такива са създадени в София, Варна, Пловдив, Ловеч, Стара Загора,
Велико Търново, Ямбол, Шумен, Хасково, Троян,
Кърджали, Враца, Благоевград, Русе.
През 1963 г. на проведеното Общо събрание
се приема първият Устав на Българското астронавтическо дружество и е избрано Централно ръководство (ЦР) и Бюро. Тези органи за управление
на БАД се запазват до 1997 г., когато по решение
на Софийски градски съд Бюрото на ЦР става Изпълнително бюро, а от 2005 г. органи за управление са Управителен съвет и Контролна и ревизионна комисия.
От 1994 г. БАД има сериозни финансови затруднения, последвани и от юридически проблеми, а именно – след 1997 г. се правят сериозни опити за обсебване на дружеството от група членове
на БАД, които дори не са специалисти в областта
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на космическите изследвания, и за съжаление успяват да присвоят по-голямата част от средствата
на дружеството. Дружеството все пак устоява на
опитите за разцепление и след близо 9 години съдебни дела, благодарение на неуморната дейност
на проф. Александър Симеонов, а също и на усилията на най-преданите членове на дружеството,
съдебната сага приключи успешно през 2005 г. и
единството на БАД беше запазено. На Общото отчетно-изборно делегатско събрание, проведено на
03.12.2005 г., се приема новият Устав на БАД и се
избира Управителен съвет от 7 члена, за председател на който беше избран проф. д-р Петър Гецов,
директор на ИКИ – БАН, понастоящем ИКИТ –
БАН. На 20.12.2005 г. БАД получава регистрация
по новия ЗЮЛНЦ. На следващите общи отчетно-изборни делегатски събрания (2009 и 2014) в
отчетните доклади се отбелязва възстановяването
на отделни структури на дружеството, подобряване на връзката с тях и цялостно повишаване на
активността на дружеството.
Трябва особено да се отбележи съдействието,
което БАД получава от 1975 г. досега, от ръководството на открития тогава Дом на съветската
наука и култура (ДСНК), сега Руски културно-информационен център (РКИЦ), за провеждане на
свои мероприятия, посветени на бележити дати
и юбилеи, свързани с историята на космонавтиката, а също и на съвместни съветско/руско-български научни форуми. Често на тези чествания
за гости са били канени съветски/руски космонавти, като заслугата е изцяло на ръководството на
РКИЦ. Трябва особено да отбележим помощта,
която БАД е получавала през годините от страна
на многогодишния директор на центъра Евгений
Табачников, от зам.-директорите по научно-техническите въпроси ст.н.с. Александър Сейтов и
д-р Николай Михайлов, от ръководителя на отдел
„Наука и образование“ д-р Коста Пеев.
За дейността на БАД през годините трябва да
се отдаде дължимото и на председателите на дружеството. От основаването си досега председатели на БАД са били:
Акад. Никола Бонев (1898 – 1979), известен
български учен астроном, пръв председател на
БАД през периода 1957 – 1979 г. Той е основател
на Централната станция при БАН за наблюдение
на изкуствени спътници. Основател и пръв директор е и на Секцията по астрономия към БАН
през 1958 г. и на Националната астрономическа
обсерватория „Рожен“. Той работи в областта на
слънчевите затъмнения и изследване на Луната.
Признание за неговите постижения е нареченият
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на негово име лунен кратер.
Акад. Кирил Серафимов (1932 – 1993) е председател на БАД през периода 1979 – 1987 г., а също
и от 1990 до 1993 г. Той е един от основоположниците на Програмата „ИНТЕРКОСМОС“ и дълги
години е несменяем ръководител на българската
част от тази програма. Осъществявал е научното
ръководство на българското участие в проучванията със спътници „ИНТЕРКОСМОС“, с тежки
геофизични ракети „ВЕРТИКАЛ“, ръководител
е на научно-техническата програма за полета на
първия български космонавт Георги Иванов. Той
е инициатор и ръководител на българското участие в космическия проект „БЪЛГАРИЯ-1300“ и
„МЕТЕОР-ПРИРОДА“. След акад. Любомир Кръстанов той е бил постоянен представител на НР
България в Комитета за мирно използване на космическото пространство (КОПУОС) към ООН.
Ген. лейтенант д-р Георги Иванов, първият
български космонавт, летял на космическия кораб
„Союз-33“ през 1979 г., е председател на БАД от
1987 до 1990 г.
Проф. Александър Симеонов (1931 – 2016)
е председател на БАД от 1993 до 1997 г. и дългогодишен зам.-председател (1997 – 2005). Той има
изключителен принос за възстановяване единството
на дружеството през 2005 г., след тежката криза от
1994 г., вследствие опитите за обсебването му от негови бивши членове. Може с право да се каже, че
той беше станал „половин“ юрист в старанието си
да се противопостави на техните меркантилни домогвания, които бяха подплатени от няколко съдебни решения в тяхна полза на базата на представени
документи с невярно съдържание. Научните трудове на проф. Симеонов са в областта на динамиката
на полета на летателни апарати и оптимизиране на
траекториите на тяхното движение.
Акад. Димитър Мишев (1933 – 2003) е председател на БАД от 1993 до 2003 г. Той е известен
със своите трудове в областта на методите, системите и апаратите за дистанционни изследвания
на Земята от Космоса, основател и пръв директор
е на Централна лабораторията по слънчево-земни
въздействия към БАН (1993). Неговото изобретение спектрометър „Спектър“ работи дълги години на борда на станциите „Салют-6“, „Салют-7“
и станцията „МИР“. Под негово ръководство е
разработен спектрометричният и навигационен
комплекс „Фрегат“, който работи на космическия
кораб „Фобос“, предназначена за изучаване на
Марс и неговия спътник Фобос. Той е инициатор
и организатор на няколко български космически
програми, в т.ч. свързаните с полетите на двамата
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български космонавти Георги Иванов и Александър Александров, както и с космическия проект
„БЪЛГАРИЯ–1300“.
Чл.-кор. Петър Гецов е настоящият председател на УС на БАД; директор на ИКИТ – БАН и
ръководител на секция „Аерокосмически системи за управление“. Той е член на Международната академия за технологични науки, на New York
Academy of Sciences, на Президиума на Международната академия „Homo-Perfectus Integralis“,
на Научно-координационния център по глобални
промени към БАН.
Значителни успехи в областта на научните
изследвания Българското астронавтическо дружество постига след 1978 г. Благодарение на активната дейност на ст.н.с. инж. Методи Велков,
дългогодишен зам.-председател на БАД, са създадени 7 ателиета – научни звена към БАД, които
изпълняваха договори за разработки по заявка от
министерства, предприятия, научни институти и
други организации, в резултат на което към началото на 1990 г. БАД имаше в наличност 1,2 млн.
лв. До 1994 г. дружеството беше член на МАФ и
редовно командироваше своите активни членове
за участие с научни доклади и съобщения в ежегодно провежданите конгреси на федерацията.
Членовете на БАД провеждат изследвания и
популяризират постиженията в следните научни
области: астрономия; космически съобщения; физика на Космоса; механика на космическите полети; дистанционни методи за аеро- и космически
изследвания на Земята; космическа геодезия; космическо уредостроене; авиационна и космическа
биология и медицина; космическа метеорология;
социално-икономически проблеми на космическите полети; история на космонавтиката и авиацията.
Като най-стари структури на БАД, а и най-активни през годините на съществуването си, следва
да се отбележат следните клонове и секции:
БАД – клон Ловеч
Основан през 1957 г. в „Завод-14“ по инициатива на един от основателите на БАД – инж.
Димитър Филипов, конструктор и технолог при
производството на самолети „ЛАЗ-7М“ и основен двигател в дейността на клона. След като инж.
Димитър Филипов напуска Ловеч през 1970 г.,
дружеството преустановява дейността си.
БАД – клон Стара Загора
На 13 март 1960 г. се основава секция „Астронавтика“ към Аероклуба на ДОСО, към която
само за една година за членове се записват над 800
души. Секцията се оглавява от запаления „ДОСО-

вец“ и кмет на града Йордан Капсамунов. По-късно председатели на клона са астроном Ангел Бонов и проф. д.фз.н. Митко Гогошев. Дейността
на клона на БАД е тясно свързана с НАО „Юрий
Гагарин“, която участва в международни проекти
за изследване на слънчево-земните въздействия,
както и в наблюдения на изкуствени спътници
на Земята. След 1994 г. клонът в Стара Загора на
практика не участва в дейността на БАД. Възстановен е по инициатива на доц. Алексей Стоев, ръководител на филиала на ИКИТ – БАН в града,
като той е избран за негов председател на учредително събрание, проведено през 2013 г. Понастоящем това звено има около 40 членове. Те развиват активна просветителска и популяризаторска
дейност сред обществеността в града и областта,
като организират чествания на годишнини на бележити дати за авиацията и космонавтиката, които
имат висока посещаемост. Провежда се постоянна
месечна лектория по повод годишнини на основоположниците на теоретичната и практическата
космонавтика и по популяризиране на постиженията на България в областта на космическите изследвания. Целогодишно се организират образователни програми, лектории и конференции. През
2016 г. съвместно с община Стара Загора е отбелязана „Нощта на музеите“ с лекция, астрономически наблюдения и изложба на космически уреди,
което събитие е посетено от над 2000 граждани и
гости на Стара Загора.
БАД – клон Варна
Основан е през 1962 г. от капитан І-ви ранг
инж. Васил Карагьозов, който е и пръв председател.
Един от най-активните клонове на БАД през годините – негови членове дори участват в космическия проект „БЪЛГАРИЯ–1300“. Клонът развива
активна дейност и по разпространение на научни
знания в областта на космонавтиката, организира
тържествени чествания по повод на отделни събития и юбилеи, посветени на успехите на българската и на съветската/руската космическа наука. Тези
успехи в голяма степен се дължат на отдадеността
на инж. Димитър Филипов, който е председател
на клона от 1970 г., и неговият зам.-председател
доц. д-р Иван Иванов, който поема председателството след 2010 г. Активисти на клон Варна като
д-р Веселка Радева от НАОП „Н. Коперник“, водят
програми с ученици, които печелят челни места и
награди в престижни международни конкурси на
НАСА, в проекти като My Kepler, в експедиции за
наблюдения на метеори, комети и звезди, в ежегодни национални и международни олимпиади по
астрономия, в международни конференции за раз-
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витие на Космоса. В конкурс на НАСА, проведен
през 2013 г., те печелят първи места със свои проекти. Д-р Ева Божурова от НАОП „Н. Коперник“,
заедно със Захари Дончев, повече от 20 години
подготвя задачите за Националната олимпиада по
астрономия. През 2012 г. тя подготвя 10 експедиции за наблюдения на метеори, комети и променливи звезди с участието на ученици от варненските училища, подготвя също отбори за участие в
международни олимпиади, на които завоюват челни места. Членове на БАД – клон Варна активно
участват в изследователски програми и развиват
публикационна дейност. Инж. Димитър Филипов
и след 80-годишна възраст продължава да пише
статии в местната преса по случай знаменити дати
от историята на авиацията и космонавтиката – последната, „100 години българска бойна авиация“,
е публикувана във в. „Черно море“ (19.10.2012 г.).
Активен член на БАД – клон Варна е и Маргита
Сотирова-Черкезова, дъщеря на Сотир Черкезов,
първият българин, летял с конструиран от него
самолет на 20.01.1912 г. Тя инициира създаването
на филма „Да следваш мечтата си ...“, посветен на
живота и дейността му, който беше представен на
честването по случай 100-годишнината от неговия
полет, което се проведе от НТС по транспорта.
Във Варна през 2015 г. е отбелязана и Международната година на светлината – с конкурс и фестивал на природните науки. Ежегодно там се изнася
„Коперникова лекция по астрономия“. Провеждат
се чествания на бележити дати, свързани с астрономията, като през 2016 г. това са Денят на кометите, посветен на 360-годишнината от рождението
на Едмънд Халей и 30 години от преминаването
на космически апарати покрай ядрото на Халеевата комета. Ежегодно Международният ден на
космонавтиката на 12 април се отбелязва с различни състезания по конструиране на хартиени
самолети и на спускаеми апарати, с космически
викторини за ученици и с поднасяне на цветя на
паметника на Юрий Гагарин в Морската градина.
Световната седмица на космонавтиката от 4 до 10
октомври всяка година се отбелязва с изложби на
рисунки и фотографии. Ежегодно се провеждат
по различни поводи и дни на отворените врати в
НАОП „Н. Коперник“, както и наблюдателни експедиции в НАО „Рожен“, АО „Аврен“ и по време
на Националната лагер школа „Белите брези“.
БАД – клон Ямбол
Основан е през 1970 г. с първи председател
Иванка Маринова, зам.-председател на Окръжния народен съвет (ОНС) и след нея председател
е Коста Стоянов, също зам.-председател на ОНС.
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След 1977 г. настъпва криза в дейността на клона,
която продължава до 1984 г. Тогава за председател
е избран доц. Иван Милков и дейността на клона
се възстановява, като той става едно от активните
звена на БАД с организиране и участие в различни научни конференции и проекти, включително
и с международно участие. Членове на това звено
на БАД са изнесли до 2010 г. 126 научни доклада
и около 200 научно-образователни беседи. След
като доц. Иван Милков се оттегля от ръководството на звеното по здравословни причини, дейността на клона запада.
БАД – клон Троян
Основан е през 1980 г. с над 200 редовни
членoве с председател Цочо Зюмбюлски, един от
основателите на БАД, географ, историк, краевед,
астроном и общественик. През 2011 г. е честван
тържествено неговият 80-годишен юбилей в родното му село Чифлик. Клонът основава клубове
към училища, заводи и към военното поделение в
града. Клонът е едно от активните звена на БАД,
като особено постижение трябва да се отбележи, че
членове на клуба в завод „Елпром“ са изработили
детайли за спътника „ИНТЕРКОСМОС– БЪЛГАРИЯ – 1300“. Понастоящем основно направление
на дейността на клона е популяризиране на астрономията. От 1997 г. председател е д-р Надка Данкова. Тя ръководи кръжок по астрономия и школа
по астрономия към БАД (създадена през 1994 г.),
а от 2004 г. ръководи и Астрономическата обсерватория „Й. Кеплер“. Провеждат се научно-технически конференции, срещи с учени в областта
на астрономията и космонавтиката, с българските
космонавти, с писатели, организират се конкурси,
изложби по астрофотография, екскурзии, експедиции, туристически походи и др. Провеждат се
и наблюдения на космически явления, като резултатите от тях се публикуват. Организират се фотоизложби и с помощта на Руския културно-информационен център в София са издадени книги
по приложна астрономия. Усъвършенстват се формите и методите на работа с учениците по популяризиране на астрономията, закупува се нова и
усъвършенствана техника. През 2015 г. в обсерваторията е чествана 35-годишнината от създаването
на БАД – клон Троян. Чрез базите за наблюдение
на АО „Й. Кеплер“ и двете школи по астрономия
в СОУ „Васил Левски“ (традиционната – съществуваща вече над 20 години, и новата школа – по
Национална програма „С грижа за всеки ученик“,
модул „Осигуряване на обучение на талантливи
ученици“), учениците се обучават и печелят медали от олимпиади по астрономия. Целият комплекс
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от тези дейности е свързан с БАД. Ежегодно се
провеждат открити уроци по астрономия, дори и в
детската градина, с наблюдения на астрономически обекти, а също и астропартита с презентации
на тема „Виртуално пътешествие до Луната“, със
съчинения на теми, свързани с небесни обекти.
Провежда се и ежегоден курс по астрономия за
възрастни. През годините продължават изявите на
активистите на БАД – клон Троян в национални
конференции по астрономия, свързани с работа с
децата, под председателството на Надка Данкова,
която през 2011 г. защитава дисертация на тема
„Изграждане на система за извънкласна работа по
астрономия“ в Софийския университет – катедра
„Методика на обучението по физика“.
БАД – клон ИКИТ – БАН (БАД – клон София)
Още от създаването на Групата по физика на
Космоса към Президиума на БАН през 1969 г.,
прераснала през 1974 г. в Централна лаборатория
за космически изследвания, преобразувана в Институт за космически изследвания през 1986 г.,
носещ понастоящем името Институт за космическим изследвания и технологии (ИКИТ), учените
от това звено на БАН активно участват в цялостната дейност и управлението на БАД. Те са основни изпълнители на повечето космически проекти,
реализирани в България. От 1996 г. председател
на клона е д-р инж. Красимир Стоянов, третият
български космонавт по стандартите на НАСА. От
2005 г. председател е ст.н.с. д-р Пламен Ангелов.
БАД – клон ИКИТ е със статут на БАД – клон
София, т.е. индивидуални членове могат да бъдат
и са лица, които не работят в ИКИТ. Членове на
това звено и почетни членове на БАД са първият
и вторият български космонавти Георги Иванов
и Александър Александров, а също и Красимир
Стоянов. Освен това трябва да се отбележи, че институтът е колективен член на този клон на БАД.
Многобройни са организираните и проведени
през годините с участието на д-р Красимир Стоянов, дубльор на втория български космонавт, мероприятия с ученици: курсове „Млад космонавт“
в СОК „Камчия“ с участието на руски и български ученици (от 1. до 4. клас и от 5. до 8. клас) от
лагерната смяна „Ние и Космоса“ (програмата е
образователна и научнопопулярна с практическо,
нагледно и игрово звено и успешно преминалите
пълен курс на теоретична и практическа подготовка получават сертификат, удостоверяващ техните
знания, умения и придобит опит за управление на
транспортния космически кораб „Съюз–ТМА“ в
режимите на сближаване и скачване с МКС); срещи на учащи се с български и руски космонавти.

К. Стоянов е ръководител на Авиокосмическия
център с Планетариум (АКЦП) в СОК „Камчия“.
Членове на БАД – клон ИКИТ са основни
участници в подготовката и провеждането на ежегодната конференция „Космос, екология и сигурност“. Те са организатори на различни форуми,
организирани в чест на основоположниците на
космонавтиката и на бележити български учени с голям принос в космическите изследвания.
Многобройни са лекциите, изнесени от учените
на ИКИТ в страната, по популяризиране на постиженията на българските учени в областта на
космическите изследвания. През 2017 г. лекции и
презентации по космическа тематика на различни
обществени форуми бяха изнесени от П. Гецов, Т.
Иванова, К. Стоянов, Г. Мардиросян, П. Ангелов,
Г. Сотиров и други учени от ИКИТ – БАН.
За обогатяване на експозицията на Националния политехнически музей доц. Таня Иванова,
почетен член на БАД, организира и финансира
изработването на макет на космическата оранжерия „СВЕТ“, дарен на музея за витрината „Космически изследвания“. Тя участва в качеството
си на председател на журито по определяне на
победителите и в организацията на ежегодния национален конкурс на Фондация „Еврика“ на тема
„Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.
Т. Иванова е научен консултант на Детския научен
център „Музейко“ по изготвянето на космическото изложение и предоставянето на интерактивен
модел на космическата оранжерия „СВЕТ“, както
и на програмата за обучение в центъра.
Всяка година БАД – клон ИКИТ провежда и
участва в различни мероприятия, посветени на
Международния ден на авиацията и космонавтиката и на Световната седмица на Космоса (4 – 10
октомври). Традиция е всяка година на 12 април
да се полагат цветя под балерефа на първия космонавт на планетата Юрий Гагарин в 138-мо училище в гр. София (организиратор е доц. Даниела
Бонева).
От няколко години в действие е съвместната инициатива „Космическо училище“ на БАД,
ИКИТ – БАН и SCGIS – Bulgaria с координатор
доц. д-р Ваня Стаменова. Тя цели запознаване на
учениците, които проявяват интерес към науките,
свързани с Космоса и наблюдение на Земята, с
новостите и достиженията в областта на космическите технологии.
БАД – клон Пловдив
БАД – клон Пловдив, е учреден през 2007 г от
преподаватели от ТУ – София, филиал Пловдив.
Председател на това звено в доц. Светлозар Асе-
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нов.
БАД – клон Пловдив организира посещения
на студенти в авиобази „Граф Игнатиево“, „Крумово“, ВРЗ и „Авиотехника“ с цел запознаване с историята, организацията и дейността им.
Провежда семинари и конференции с участието
на студенти, преподаватели и представители на
компании, свързани с авиацията, по въпросите за
авиационното образование в България и производството на безпилотни летателни апарати, по
популяризиране богатата история на авиацията
в България и постиженията на космонавтиката.
Проведени са семинари на следните теми: „Композитите в нанотехнологиите“, „Изцяло електрически самолет“ и срещи с любители на авиацията
и космонавтиката, с ветерани и професионалисти
от ВВС, среща с руския летец-изпитател и космонавт Игор Волк на тема „Настоящето и бъдещето на усвояването на Космоса“, подпомогнато
от „АВИАМАШ“ ЕООД, и др. Членовете на това
звено участват с доклади в редица научни конференции: „Авиацията в съвременната геополитика
и стратегия“, посветена на 100-годишнината от
създаване на ВВС (2011); научната конференция,
посветена на Деня на авиацията и космонавтиката
и 105-ата годишнина от рождението на С. П. Корольов, проведена (2012) с участието на първия
български космонавт Георги Иванов и на Красимир Стоянов; „Приоритетите в транспорта – през
моя поглед“ (2014); VII-ма международна научна
конференциея в рамките на изложението „ХЕМУС–2014“ и др.
БАД – клон Пловдив активно участва в организирането и провеждането на авиационни събития и празници като:
• 12 април – Международния ден на авиацията и космонавтиката, отбелязван с научни конференции и летателни дни, с поднасяне на цветя
на Алеята на космонавтите на Хълма на освободителите, Ден на отворени врати в Музея на авиацията в Крумово с откриване на възстановения
барелеф на летеца-космонавт Юрий Гагарин в
кв. „Гагарин“, район „Северен“ и изложба „Родени с криле“– през 2017 г.; Ден на специалността
„Авиационна техника и технологии“ към Технически университет – София, филиал Пловдив,
провеждан всяка година на летателна площадка
„Марица“, съвместно с представители на „Луфтханза техник – България“, „ТЕРЕМ“ ЕООД, гр.
Пловдив, АБ – Граф Игнатиево, АБ – Крумово,
Летище – Пловдив, Музей на авиацията – Крумово, с участието освен на преподаватели и студенти от Технически университет – София, филиал
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Пловдив, и на представители на местната власт в
град Пловдив, на ветерани от авиацията и гости
на града; тематични лекции „Българският принос
в усвояването на Космоса“ (чл.-кор. Петър Гецов),
„Космонавтът Игор Волк – големият приятел на
България“ (доц. полк. о.р. Светлозар Асенов).
• 16 октомври – Ден на българската авиация и
Военно-въздушните сили, със срещи на студенти
с преподаватели от катедра „Транспортна и авиационна техника и технологии“ при Технически
университет – София, филиал Пловдив, и с организиране на тематични изложби, студентски
семинари и честване на бележити учени, като основоположника на космонавтиката Костантин Циолковски.
БАД – клон Пловдив, съвместно с ТУ – София,
филиал Пловдив, РНТС по транспорта – Пловдив и Сдружение „Славянски свят“, организира
редица чествания на бележити дати с доклади и
прожектиране на филми, посветени на: 80 години
от рождението на Юрий Гагарин (2014); 110 години от рождението на съветския летец–изпитател
Валерий Чкалов (2014); 100 години от полета на
Сотир Черкезов с конструирания от него самолет
(2012), 50 години от първото излизане в открития Космос на руския космонавт Алексей Леонов
(2015); 40 години от съвместния съветско-американски полет „Аполо-Съюз“ (2015) с тематичен
семинар „Бъдещето на безпилотните летателни
апарати“ и др.
Секция „Физика на Космоса“
Основана е през 1969 г. от акад. К. Серафимов едновременно с Групата по физика на Космоса, непосредствено подчинена на председателя на
БАН акад. Л. Кръстанов. Основните направления
от дейността на секция „Физика на Космоса” са:
– теоретични и експериментални изследвания
на високата атмосфера, йоносфера и магнитосфера;
– анализ на резултатите от координираните
космически експерименти на борда на спътниците „Интеркосмос-8, 12 и 14“, тежките геофизични
ракети „Вертикал-3 и 4“ и спътника „Интеркосмос-България-1300“;
– преки измервания на екваториалната, средноширотна и високоширотна йоносфера;
– проучване на вертикалното разпределение
на електронната и йонна концентрации и на електронната температура;
– изучаване въздействията на слънчевата радиация и космическите лъчи върху атмосферата
на Земята и планетите;
– участие в подготовката и работата на кон-
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гресите на Комитета за космически изследвания
(КОСПАР) и на МАФ.
През 1975 г. във Варна се провежда ХVІІІ Пленарен конгрес на КОСПАР, на който акад. К. Серафимов е избран в Бюрото на КОСПАР, на който
пост той остава до 1986 г. През 1977 г. в Пловдив
се провежда ХV-та Международна конференция
по космически лъчи на КОСПАР. В периода 1974
– 1986 г. в Стара Загора се организират на всеки
2 години международни семинари по космическа
физика, а през 1985 и 1990 г. – националните конференции с международно участие „Космос-85“ и
„Космос-90“.
Секция „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“
Основана е през 1975 г. от акад. Д. Мишев
заедно с обособяването на петата едноименна
постоянно действаща работна група на „ИНТЕРКОСМОС“. Бурното развитие на космическите
технологии и успешното им приложение за научни и стопански цели доведоха до усъвършенстване на дистанционните методи, което даде възможност за решаване на проблемите за природните
ресурси и екологичния контрол на околната среда.
Най-голямото постижение на тази секция е построяването и успешната работа в орбита на втория спътник от програмата „БЪЛГАРИЯ–1300“,
наречен „МЕТЕОР – ПРИРОДА“.
Секция „Космически съобщения“
Основана е през 1970 г. от проф. К. Серафимов и ст.н.с. инж. М. Велков – директор на Научноизследователския институт по съобщенията (НИИС – София), когато се взема решение на
държавно ниво за участие на България в международната организация за космически връзки
„ИНТЕРСПУТНИК“. Членове на секцията имат
определен принос в изследванията по развитие на
космическите съобщения и спътникова телевизия
в България още с определяне на оптималното местоположение на първият комплекс земни станции
ЗСКВ „Шипка“ в Плана планина през 1971 – 1972
г., а по-късно с активното съдействие за развитието на космическите съобщения чрез две нови земни станции в международната спътникова система
„ИНТЕЛСАТ“. В Международния експериментален център по програмата „ИНТЕРКОСМОС“ в
Дубна и на национален експериментален полигон на НИИС – София български учени ръководят 5-годишни експерименти по разпространение
на радиовълните по спътникови и земни трасета
с уникална постановка, която получава международно авторско свидетелство. Експериментите завършват с международен отчет и редица

приложни резултати, докладвани на конгреси на
МАФ през периода 1987–1992 г. и на международни форуми, проведение в Русия, Полша, Чехия и
Унгария и на българския „ТЕЛЕКОМ“. Членове
на секция „Космически съобщения“ чрез БАД
осъществяват многобройни научно-приложни
разработки и от 1997 г. до 2008 г. чрез тях осигуряват финансово стабилизиране на БАД. Те също
участват успешно в работата на Международния
съюз по далекосъобщения с доклади в областта на
космическите съобщения и телевизия в защита на
интересите на малките администрации и в двете
Световни радиоконференции на съюза, проведени
през 2012 и 2015 г., съдействайки на българската
администрация на съобщенията за вземане на решения за честотно-орбитални ресурси в полза на
България.
Клуб на авиацията
Клубът на авиацията е колективен член на
Българската авиационна асоциация и на БАД.
Клубът организира юбилейни тържества на свои
членове – изтъкнати авиационни командири и инженери. Ръководството на клуба полага грижи за
защита на социалните интереси на своите 230 членове, за достъп до медицинска помощ и за справедливо пенсионното осигуряване.
Клубът на авиацията провежда широка културно-масова дейност и има множество военно-патриотични изяви: традиционната пролетна
авиационна среща с тържествена част и концерт,
която през 2013 г. е съчетана и с отбелязване на
8-ми март, посветена на българските жени авиаторки, както и на 135-годишнината от освобождението на България от турско робство; ежегодно,
в навечерието на 24 май се провежда празник на
авиационната култура със срещи с изтъкнати дейци на българската култура и литература като Георги Константинов, Евтим Евтимов, Недялко Йорданов и др., приети за почетни членове на клуба,
с представяне на книги, написани от членове на
клуба, с художествени изложби, на авиомодели и
др. Със свои инициативи клубът се включи в честванията на 130 и 135 години от Освобождението на България; 60-годишнината на гражданската
и селскостопанска авиация; 90-годишнината от
рождението на генерал Александър Дечев и др.
БАД активно подпомогна подготовката и честването на 120-годишнината от рождението на първия български летец Симеон Петров, проведено
през 2008 г. по инициатива на Клуба на авиацията,
съвместно с щаба на ВВС, РКИЦ и др.
Клубът бе инициатор на национална кампания
по защитата на летище „Божурище“, неправомер-
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но приватизирано през 2005 г., но за съжаление,
безрезултатна.
Клуб на БАД – Велико Търново
Клуб на БАД – Велико Търново е възстановен на 09.04.2012 г. От 16.04.2016 г. председател
на клуба е ген. Пламен Богданов, ректор на НВУ
„Васил Левски“.
Клубът, със съдействието на Районната инспекция на МОН и Общинския комитет „Васил
Левски“, участва в организиране на тематични
беседи, медийни презентации с представителни отбори от средните училища. Всяка година в
СУ„Владимир Комаров“ се изпълнява програма с
прояви, свързана с патрона на училището – космонавта Владимир Комаров. Отбелязват се годишнините от рождението на родоначалника на
българската авиация Харалампи Джамджиев. Организирани са представяне на книгата „Небесни
побратими“ на Маргарита Черкезова и изложба,
подготвена от ст.н.с. Невяна Бъчварова, член на
клуба, посветена на живота и делото на Сотир
Черкезов, осъществил първи полет на български
летец с конструиран от него самолет през 1912 г.
Изложбата е представена освен във Велико Търново и във Варна. С участието на клуба, в с. Хотница е чествано делото на Асен Попов, написал
„История на авиацията“ през 1923 г., а в Лясковец
е отбелязана 100-годишнината от рождението на
авиатора Стефан Калинов, участник в Балканската война с полети над Одринската крепост.
За дейността на клуба съществена е ролята
на Невяна Бъчварова, историк, дългогодишен сътрудник на Регионален исторически музей – В.
Търново. Тя е участвувала и в създаването на филма за Сотир Черкезов „Да следваш мечтата си ...“

– като сценарист и с интервю във филма в качеството на биограф на Сотир Черкезов.
Заключение
Българското астронавтическо дружество може
да играе съществена роля със своите структури
при разпространение на информация за български
космически проекти и прилагането на резултатите от тях за развитие на икономиката на страната. Тази дейност, насочена основно към младите
хора, ще засили интереса им към космическитe
изследвания и технологии и ще ги подготви да изберат професии, които биха им позволили в бъдеще да участват в космически проекти, а също и да
ги мотивира да останат в България.
Дружеството е отворено за приемане на нови
членове и на предложения за участие в подходящи
проекти и програми. Работи се основно по следните направления:
– широко приобщаване на подрастващото поколение към знанието и високите технологии;
– популяризиране на космическите постижения на България;
– интегриране на работата на дружеството в
общите усилия на обществените и научните организации в страната за повишаване на квалификацията на младите хора и на самочувствието им за
принадлежност към българската нация.
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main moments of the activity of the BAD and its structural units, with an emphasis on the activity in recent
years.

Списание „НАУКА“ се публикува от началото на 2011 г. в сайта на
НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ ВИРТУАЛНИ БИБЛИОТЕКИ на адрес:
http://www.bvu-bg.eu/nmvb/index.php?Clip=nauka

Сайтът се поддържа от доц. д-р Галина Иванова от Русенския университет, на която редакцията изказва
благодарност!

58

НАУКА – кн. 1/2018, том XXVIII

Издание на Съюза на учените в България

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Рубриката „Трибуна на младите“ се осъществява
с финансовата подкрепа на фондация „Еврика“

ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА БОРБА
С ЕРОЗИЯТА В ПРИРОДЕН ПАРК „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“
ЧРЕЗ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Д-р Христина Банчева-Преславска,
Лесотехнически университет – София
УВОД
Ерозията е процес, причиняващ разрушаване на земната повърхност, отнасяне и отлагане на
отделените материали под действието на водни
потоци. Тя оказва негативно въздействие върху екосистемите чрез съкращаване на мощността на почвата до нейното пълно унищожаване и
влошаване режима на водните течения. По този
начин заплашва биоразнообразието и като цяло
функционирането на природните паркове, които
са защитени територии, включващи разнообразни
екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на
неживата природа. Ето защо противоерозионните
действия са съществени за опазване на природата.
Настоящото изследване е направено с цел разработване на подход за борба с ерозията в Природен парк „Врачански Балкан“. За постигане на
тази цел е направена характеристика на защитената територия и на условията за протичане на
ерозионни процеси в нея и са идентифицирани
необходимите противоерозионни мероприятия.
Използвани са методите научен анализ и синтез. Изследвани са различни източници на информация от теорията и практиката в България и Европа и е предложен интердисциплинен подход за
провеждане на лесомелиорации в природния парк
чрез доброволчески дейности.

Целта на обявяването е запазване на карстовия
регион с живописни пейзажи, разнообразни геоморфоложки забележителности, пещерна фауна,
субмедитеранска растителност и множество уникални растителни и животински видове.
С решение на МС от 02.03.2007 г. територията на Парка е защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 по Закона за биологичното разнообразие,
Директива 79/409/ЕИО и Директива 92/43/ЕИО.
Това означава, че мероприятията, които се провеждат в границите му, не бива да променят трайно
естествените екологични условия на района. На
територията на Парка са установени 23 природни
местообитания по НАТУРА 2000, сред които: 9110
Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 9180
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи
и стръмни склонове, 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори, 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори, 91W0 Мизийски
букови гори, 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа, 9530 Субсредиземноморски борови гори
с ендемични подвидове черен бор [3].
Площта на Парка е 28 844,8 ha, което го нарежда на второ място по големина в България.
Горският фонд е 20 733,4 ha, а селскостопанският
– 8111,4 ha. Паркът включва eдин резерват – „Врачански карст“, 5 природни забележителности и 5
защитени местности [4, с. 9-15].

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Природен парк (ПП) „Врачански Балкан“ е
обявен през 1989 г. като Народен парк „Врачански Балкан“ със заповед № 1449/ 21.12.1989 г. на
КОПС [1]. Съгласно Закона за защитените територии от 1998 г., със Заповед № РД-934/22.07.2003
г. на МОСВ [2], паркът се прекатегоризира в природен. В регистрите на МСЗП ПП „Врачански
Балкан“ е отнесен към пета категория – защитени
ландшафти.

Абиотична характеристика
ПП „Врачански Балкан“ е разположен в Северозападна България във Врачанската планина
и масива на Лакатнишките скали. Според физико-географското райониране на страната Паркът
е разположен в Понорно-Врачански район на Западностаропланинската подобласт на Старопланинската област. Той е част от Старопланинската
система и Главната Старопланинска верига [5].
Цялостната ориентация на Парка е североза-
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пад-югоизток. Преобладават планински склонове
с експозиция на североизток и югозапад. Най-високата точка е връх „Бегличка могила“ с надморска
височина 1482 m, разположен в едноименния дял,
а най-ниската – 237 m. Релефът е разнообразен,
стръмен и силно разчленен със скални образувания, пропасти, пещери и водопади, обусловени от
сложният тектонски и геоложки строеж на територията. По-голямата част от нея e заета от карбонатни скали – триаски и юрски варовици. Широко разпространение имат участъци със стръмни
(21–30E) и много стръмни (над 30E) стойности на
действителните наклони, които са предпоставка
за ерозия [6].
Климатът е умереноконтинентален, който с
промяна в надморската височина се разделя на
предпланински, нископланински и планински.
Паркът се намира в Умерено-континенталната
климатична област, район Западна и Средна Стара
планина. Климатичните условия се характеризират с голямо разнообразие и динамични промени
в стойностите на метеорологичните параметри,
които се влияят от релефа и карстовия характер на
територията [7, с. 141-142].
Годишните температури варират от –3,20
С през зимата до +24,20 С през лятото. Лятото е
прохладно, а зимата – студена, с трайна снежна
покривка от декември до март. Пролетта е хладна
и настъпва по-късно. Вегетационният период започва от 17 март до 5 април и завършва на 1 – 15
ноември. Продължителността му е около 225 дни.
Устойчивият преход на температурата на въздуха
в Парка над 10E С е от средата на април до началото на октомври, което очертава около 170–180
дни продължителност на благоприятния период за
развитие на дървесната растителност, като варирането е според надморската височина [4, с. 6163].
Преобладаващ за района е северозападният
вятър с повторяемост 50 %. В редки случаи, при
бързо настаняване на студени въздушни маси от
северозапад и рязкото издигане на топъл въздух
покрай отвесните склонове, се развиват силни
бури и градушки.
Средните летни валежи съставляват 30–35 %
от годишните, а общата сума през есента се доближава до зимната. Валежните суми нарастват с
увеличаване на надморската височина и се колебаят между 185 и 267 mm/m2. Средната годишна
сума е в границите на 700 – 1000 mm/m2 и е една
от най-високите за страната.
Сравнително високата годишна сума на валежите и невисоките температури обуславят по-ви-
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сока въздушна влажност. Относителната влажност
на въздуха нараства с увеличаване на надморската височина. За северните склонове през периода
април – октомври градиентът за относителната
влажност на въздуха се променя на всеки 100 m в
границите на 1,5 – 1,9 %, а на южните склонове
от 2,2 до 2,7 % на 100 m. Преобладаващите ветрове за района са северозападни и югоизточни [7, с.
143-183].
Територията попада в Черноморската отточна област, Дунавска подобласт с косвен отток
в Черно море. Бедна е на водни ресурси поради
преобладаващия карстов характер. От Врачанската планина извират реките Лева, Черна и Златица.
Специфичното съчетание между скалната основа и течащата вода е допринесло за формирането
на 176 водопада. При поройни дъждове големите
наклони са благоприятни за формиране на голям
повърхностен отток с максимални стойности през
периода март – юни. През останалите месеци от
годината количеството на течащите повърхностни води е оскъдно поради отвеждането на водния
отток по подземни канално-галерийни системи в
карстовите извори в подножието на Врачанската
планина [8].
Паркът се намира в Карпатско-Дунавската
почвена област, Долнодунавска почвена подобласт, провинция Среднопланински средновисок.
Срещат се основно 3 типа почви – кафява горска (Distric-Eutric Cambisols), сива горска (Gray
Luvisols) и хумусно-карбонатна (Rendzinas). Кафявите почви са над сивите, а хумусно-карбонатните са разпространени интразонално и се откриват мозаечно, основно сред кафявите горски почви
[9]. Преценката за лесопригодност според Плана
за управление на Парка е най-висока за кафявите
горски почви. Следват ги хумусно-карбонатните,
като те са най-устойчиви на ерозия в сравнение с
останалите типове почви.
Биотична характеристика
Според регионализацията на растителността
ПП „Врачански Балкан“ попада в Европейската
широколистна горска област, Илирийската (Балканска) провинция, Западнобалкански окръг, Врачански район. Основният ѝ облик се определя от
естествени дървесни и храстови съобщества, както и от вторично възникнали пасища и сенокосни
ливади. Обособили са се два вертикални пояса –
дъбов (над 700 – 1000 m) и буков (от 700 – 1000 m)
[10]. В резултат на масовото изкуствено залесяване през миналия век [11] на много места в Парка
са създадени изкуствени горски култури от широ-
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колистни и иглолистни видове, предимно от черен
и бял бор.
Най-общо екосистемите се групират в 3 главни
фитоценологични единици: екосистеми на формациите от дъбови съобщества, от букови съобщества и от борови съобщества. От особен интерес
са съобществата на маклена (Acer monspessulanum
L.), ореха (Juglans regia L.), бука (Fagus sylvatica
L.), черния бор (Pinus nigra J.F.Arnold), келереровия центрантус (Centranthus kellereri Stoj. &
Stef.) и тези с участието на хиркански клен (Acer
hyrcanum Fisch. & C.A.Mey.), сребролистната липа
(Tilia tomentosa Moench) и др. [12].
Досега за Парка са известни 1735 растителни
вида, вариетета и форми. Растителните ендемити
са 58, от които 28 балкански и 18 локални. Разпространени са 6 вида български ендемити: келереров центрантус (C. kellereri), ковачев зановец
(Chamaecytisus kovacevii (Velen.) Rothm.), велчево плюскавиче (Silene velcevii Jordanov & Panov),
йорданова камбанка (Campanula jordanovii Ancev
& Kovanda), старопланинска власатка (Festuca
balcanica (Acht.) Markgr.-Dann) и български рожец (Cerastium bulgaricum Uechtr.). Консервацонно значими видове, типични за пасищата и
ливадите, са орхидеите: двурога пчелица (Ophrys
scolopax Cav.), пеперудоцветен салеп (Anacamptis
papilionacea L.), маймунски салеп (Orchis simia
Lam.), жълт планински крем (Lilium jankae
A.Kern.) и др. [13]. В горите са намерили убежище
близо 500 вида висши растения.
По отношение на зоогеографското райониране Паркът попада в Евросибирска територия, Старопланински район [14]. Билните части са потенциално местообитание на лалугера (Spermophilus
citellus L.), чието опазване е приоритет както
у нас, така и в Европа като цяло. Други консервационно значими видове на откритите пространства са шипобедрената сухоземна костенурка (Testudo graeca L.), пъстрият пор (Vormela
peregusna Guldenstaedt). Пасищата и ливадите са
важни местообитания и за голям брой пеперуди
и защитените от закона: червен и черен аполон
(Parnassius apollo L., Parnassius mnemosyne L.),
лицена диспар (Lycaena dispar Haworth), лемония
балканика (Lemonia balcanica Herrich-Schäffer),
кадифянка (Erebia medusa Denis & Schiffermüller),
голямо нощно пауново око (Giant Peacock Moth
Denis & Schiffermüller) и др. [15].
Тук се срещат редица световно застрашени
птици и бозайници – вълк (Canis lupus L), благороден елен (Cervus elaphus L.), бухал (Bubo bubo
L.), горска ушата сова (Asio otus L.), малък ястреб

(Accipiter nisus L.), голям ястреб (Accipiter gentilis
L.), редките Бехщайнов нощник (Myotis bechsteinii
Kuhl) и широкоух прилеп (Barbastella barbastellus
Schreber).
Ерозионни процеси в Парка
Природните условия, определящи опасността
от ерозия, са съчетание между валежите, наклона,
почвата или основната скала и растителната покривка, като те са само предпоствака, а причината
за появата ѝ е неразумна човешка дейност. Решаващо значение има състоянието на растителната
покривка, а тя е най-силно подложена на антропогенно въздействие както отрицателно (унищожаване), така и положително (възстановяване).
Противоерозионната ефективност на видовете
растителност е в следния низходящ ред – горска,
храстова, тревна [16].
Горите в Парка са средна до висока степен
стабилни, като една от причините е превишеното
ползване и интензивност на сечите, което води до
засилена ерозия и промяна на хабитите [4, с. 121
– 128]. В нестабилно състояние са горските екосистеми в гранични части на Парка, популациите на
ендемични, редки, защитени и застрашени видове
[4, с. 259 – 365].
Тенденцията в национален мащаб е към значително намаляване на залесените площи и преустановяване на противоерозионното залесяване [17,
18], която засяга и територията на ПП „Врачански
Балкан“, където се наблюдава неизпълнение на
плановите залесявания. А когато възобновяването на голяма част от територията е затруднено, то
крие опасен отрицателен потенциал за запазване и
възстановяване на характерната растителност.
Според направената по-горе природна характеристика на обекта е налице възможност за развитие на ерозионни процеси на територията на
Парка, най-вече предвид хълмисто-планинския
релеф с големи наклони. От нея става ясно, че основен лимитиращ фактор за развитие на дървесна и храстова растителност с противоерозионни
функкции е почвената влажност. Екологичните
условия се усложняват и от карбонатната и варовикова скална основа, която е причина за високо
ниво свободен калций в почвата.
В Приложение IV.2. на Плана за управление
на ПП „Врачански Балкан“ са посочени незалесените площи, в които протичат ерозионни процеси,
а оперативна задача в Програма 2: Подпомагане
на застрашени видове и управление на природни
компоненти е „възстановяване и рекултивация на
територии, засегнати от ерозия“, като е заложено
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изработване на Технически проект за борба с ерозията.
През 2013 г. ЕТ „Секвоя – Наско Илиев“ изготвя Интегриран проект за борба с ерозията [19],
като част от реализиране на проект „Изпълнение
на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан“, финансиран от
ОПОС. Направено е проучване на подложените на
ерозия терени, идентифицирани са силата и вида
на ерозионните процеси, актуализирана е базата
данни от Плана за управление и са определени
подходящите противоерозионни мероприятия.
Според този доклад ерозионните процеси действат върху 10,4 % от площта на Парка. Най-голяма площ (7 %) е със силна ерозия – III степен,
според 5-степенната класификация на средногодишната интензивност на ерозията по Заславски.
Тя е развита върху нискостъблени, широколистни
високостъблени и гори за превръщане. Останалите I (слаба), II (средна), IV (много силна) и V
(изключително силна) степен на ерозия са в нискостъблени гори. От площна ерозия са обхванати
1832,2 ha или 8,8 % от ерозираните терени. Най-голям дял имат нискостъблените гори, следвани от
широколистни високостъблени, за превръщане на
голи площи на иглолистни гори. Линейната ерозия – струйчеста, браздова, ровинна обхаща 1,5 %
от ерозираните терени. Най-разпространена е по
горските пътища, тъй като се изоставят, без да се
извърши рекултивация и ерозията се задълбочава,
както и покрай деретата и реките.
Нарушените терени от миннодобивната и кариерна дейност на територията на Парка са общо
8,9 % от цялата му площ, като основна част от тях
са засегнати от площна ерозия.
В Интегрирания проект за борба с ерозията
е препоръчано залесяване в ПП „Врачански Балкан“ с ксерофити и калцифити, като напр. черен
бор. Изборът на дървесния вид е съобразен с
предвидените мероприятия в действащите лесоустройствени проекти на ДГС Враца, Мездра и
Берковица, изискванията на Класификационната
схема на типовете горски месторастения в Република България и на чл. 31, т. 2 от Закона за защитените територии, според който се допускат само
естествени за района видове [20].
Залесяването с черен бор освен това спомага за опазване на фауната (надклас Многоножки,
клас Насекоми, Пеперуди, Влечуги, Птици) в защитената територия според Плана за управление,
а вече изкуствено създадените горски култури се
нуждаят от по-добро поддържане и въвеждане на
природозащитни мерки при отглеждането им.
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При управлението на Парка се предвиждат залесителни мероприятия на обща площ – 86,3 ha.
Основни видове за залесяване са широколистните
– 82,2 %, като най-много участват зимен дъб, бук,
топола, а от иглолистните – 17,8 % предимно от
черен бор и съвсем ограничено с бял бор.
Противоерозионните залесявания следва да
се провеждат последователно от най-силно към
най-слабо засегнатите райони, като се съобразяват
с Mетодиката за определяне на противоерозионни
дейности в горския фонд [21].
Оценката на дейностите по горско стопанство
в Плана за управление на Парка обаче определят
отрицателно въздействие на недостатъчно залесяване поради липса на средства, както и на залесяването с видове, които не са били предвидени по
проект – нехарактерни иглолистни за района. Освен това, според оценката на дейностите по ползване на ресурсите, наред с положителния ефект
върху ограничаването на ерозията и увеличаването на общите запаси от дървесина, извършените залесявания с иглолистни видове са стеснили
естествени фитоценози.
В Плана на управление на Парка е заключено,
че хроничният недостиг на човешки ресурс, както
и ангажирането на неквалифицирани работници
за горскостопанска дейност водят до ниско ниво
на изпълнение на горскостопанските мероприятия
и екологични последици.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Според дългосрочните цели в Плана за управление на Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“, за институционалното развитие и
формиране на широка обществена подкрепа за
постигане целите на управлението е необходимо развиване на възможностите за привличане и
работа с доброволци, особено такива от селищата около Парка. Освен това, във втората оценка
в Плана, която е оценка на ефекта на ограничителите и стимулаторите върху идеалните цели на
управление и въздействието на икономическите
тенденции върху устойчивото управление на територията, е посочено, че подходящ механизъм
за преодоляване на недостига от управленски кадри е използването на доброволци и капацитета
на местните и национални НПО за изпълнение на
природозащитни дейности в охраната и управлението на Парка. Ето защо към оперативните цели
и мерки за постигането им Дирекцията на Природен парк „Врачански Балкан“ включва в стратегията си „Създаване на корпус от доброволци“
[4, с. 345 – 381]. От 2009 г. Дирекцията сформира
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доброволчески екоклуб „Зелено бъдеще“, чиито
дейности са свързани предимно с образователни
инициативи по повод конкретни природозащитни
дати, но липсва цялостен систематичен подход за
провеждане на доброволчески дейности от Дирекцията.
Дефицитът на практически занимания и интердисциплинарност в училищното образование е
причина за липсващия модел за развитие на умения и мотивиране на гражданска активност по въпросите на опазване на околната среда сред младежите.
В този смисъл доброволчеството може да удовлетвори потребностите на парковата дирекция и
на младите хора.
Доброволческото движение в световен мащаб
се заражда непосредствено след Първата световна
война, като първата доброволческа група се сформира през 1920 г. След Втората световна война
придобива все по-голям мащаб в демократичните
страни, a към момента в Алианса на европейските
доброволчески организации (Alliance of European
Voluntary Service Organisations) членуват над 40
организации, които годишно работят с близо 9000
доброволци [22]. Международната младежка обществена служба (IJGD) в Германия, например,
организира годишно над 100 доброволчески лагера със средна продължителност по 3 седмици за
работа по общественополезни проекти, сред които преобладават екологичните, в т.ч. в защитени
територии [23].
През първия период на противоерозионната
дейност (1878 – 1944) България също разчита на
доброволния труд на местните общности [11, 24].
През втория период с централизирана организация на работни лагери в страната не може да се
говори за доброволчество в съвременния му смисъл, но към настоящия момент отново са налице
предпоставки и необходимост от доброволчески
дейности за борба с ерозията. Все по-популярни
и редовни стават залесителните инициативи с помощ на доброволци, организирани от неправителствени организации като WWF, EкоОбщност, Националния ученическия екопарламент и др., които
могат да бъдат добри партньори на държавните
горски структури [25, 26, 27].
Доброволчеството в България не е регламентирано, въпреки дългогодишните опити да се приеме Закон за доброволчеството. В същото време

все повече работодатели признават, че успехът на
бизнеса зависи в голяма степен от уменията на
служителите им да организират и управляват самостоятелно времето и работните процеси, да проявяват инициативност и творчество, да са комуникативни, да работят в екип, да вземат ефективни
решения в критични ситуации – умения, които не
се доказват с диплома за завършено образование
[28]. Dorsey представя изследване на социалната
мрежа за делови контакти ЛинкдИн, според което
41 % от работодателите смятат доброволческата
работа за също толкова важна, колкото платената,
а 20 % са взели решение за наемане въз основа
на доброволчески опит [29]. Според Ryall 72 % от
работодателите казват, че доброволчеството може
да има положителен ефект върху кариерата на човек, 60 % смятат, че всеки доброволчески опит е
от значение за кариерното развитие на отделния
индивид, а най-важните умения, придобити в резултат на доброволчество, са работа в екип (56 %),
изграждане на увереност (50 %) и комуникативни
умения (39 %) [30].
Признавайки възможностите на доброволчеството за натрупване на професионален опит,
Европейската комисия препоръчва до 2018 г. всички страни да направят необходимото за признаване на уменията, придобити при неформално обучение като доброволчеството [31].
Интердисциплинарен подход за извършване на лесомелиорации чрез доброволчество в
ПП „Врачански Балкан“
Въз основа на гореизложеното е предложен
интердисциплинарен подход за извършване на
лесомелиорации чрез доброволчество в ПП „Врачански Балкан“ (Таблица 1).
Лесомелиоративните мероприятия чрез доброволчески дейности в ПП „Врачански Балкан“
предлагат интегриран подход за решаване на екологичен проблем в Парка, от една страна, а от
друга – на социален. Те допринасят за борбата с
ерозията и за опазване на биоразнообразието в
защитената територия, като едновременно с това
спомагат за повишаване познанията на младежите
за околната среда, за извършване на реални практически дейности по нейното опазване и подобряване, както и за утвърждаването им като личности и конкурентоспособни кандидати при бъдеща
професионална реализация.
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Таблица 1. Макрорамка на интердисциплинния подход

Стълбове

Структура

Цел
Борба с ерозията и опазване на
биоразнообразието

Екообразование

Развитие на знания, умения
и отговорност за опазване на
природата
Взаимосвързаност на измеренията
на устойчивото развитие – екология,
общество, икономика

Устойчиво
развитие

(по Илиев, 2013)

Организация
Практически дейности
Устойчивост

Елементи
Природозащита

Партньорства

Въвличане на заинтересовани
страни от различни сектори

Логистика

Управление на доброволческите
дейности

Материали

Осигуряване на необходимия
инструментариум за осъществяване
на лесомелиорации от доброволците

Есен

Подготовка на почвата за пролетно
залесяване и тригодишно
отглеждане на фиданките

Пролет

Залесяване и отглеждане на
фиданките през тригодишен период

Екологична

Осигуряване на условия за
екологична устойчивост на
залесените фиданки и дългосрочна
защита на почвата от ерозия

Социалноикономическа

Постигане на общественополезни и
обучителни резултати
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Задачи
• Извършване на лесомелиоративни
мероприятия с черен бор на ерозирани
терени
• Използване на педагогически подходи по
време на доброволческите дейности
• Решаване на екологичен и
социален проблем чрез прилагане
на интердисциплинарен подход в
провеждането на лесомелиорации
• Установяване на контакти за подкрепа
на дейностите с: ИАГ, ДГС, местни
общности, кметства, НПО, училища,
университети
• Избор на място за доброволческите
лесомелиорации
• Осигуряване на обучители за провеждане
на доброволчески лагери
• Популяризиране на доброволческите
лагери и набиране на участници
• Контрол на доброволческата работа
• Подготовка на образователни материали
за кратко обучение и инструктаж на
доброволците
• Осигуряване на качествени и жизнени
фиданки от черен бор
• Осигуряване на инструменти и предпазни
средства
• Подготовка на почвата за залесяване чрез
ръчни тераси
• Отглеждане на фиданките чрез
разрохкване и отстраняване на плевели и
издънки
• Залесяване с фиданки от черен бор с меч
на Колесов след почвоподготовка
• Схема на залесяване
• Изработване на ограждения за
ограничаване на пашата
• Отглеждане на фиданките
• Попълване на загиналите фиданки
• Трикратно отглеждане на залесените
фиданки през първата година и двукратно
през втората и третата година
• Две попълвания през пролетта на втората
и третата година след залесяването
• Оценяване на залесителните мероприятия
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FOREST AMELIORATION FOR EROSION CONTROL IN NATURE PARK
„VRACHANSKY BALKAN“ THROUGH VOLUNTEER ACTIVITIES
Hristina Bancheva-Preslavska

Abstract
Erosion is the process of earth surface destruction, transportation and accumulation of the destroyed materials by
the influence of water flows. It causes negative impact on the ecosystems through reduction of the soil layers or total
land degradation and deterioration of the flow regime. This threatens the biodiversity and, in general, the functioning
of nature parks, that are protected areas including various ecosystems with a diversity of plant and animal species and
their habitats, with distinctive and remarkable landscapes and objects of inanimate nature. Therefore, erosion control
is essential for nature protection.
This research aims to develop an approach for erosion control in Nature park „Vrachansky Balkan“. For achieving this aim an environmental characteristic of the protected area and description of the factors influencing erosion
on the territory were made and the appropriate erosion control measures were identified.
The research uses the methods of scientific analysis and synthesis. Different theoretical and practical sources of information were investigated and an interdisciplinary approach for conducting forest amelioration in the nature park
thorough volunteer activities was suggested.
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МЕДАЛИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ОЛИМПИАДА
ПО БИОЛОГИЯ 2017

Стефка Китанова, Васил Чакъров,
секция „Лесотехнически науки“ към СУБ,
Институт за гората – БАН

Отборът по биология за Международната олимпиада през 2017 г. донесе от всичко по малко. И
бронз, и сребро, и злато. Богатство! Зад тези медали
и богатство обаче стоят хора – учениците от ППМГ –
Сливен, СМГ и НПМГ. И техните учители, и хората,
помогнали в подготовката – Р. Делчева, Цв. Хинкова,
М. Стоилова, Ал. Йорданова, Сн. Томова, Р. Александров, Ил. Илиев, В. Дойнов. Които са събудили
интерес и са спомогнали за изграждането им като
състезатели. Въпреки „недостатъчната информация в
учебниците, учебният материал и системата на преподаване, които не помагат“. Но „със сигурност добрият и мотивиращ учител е ключов за добиването
на знания“ – единият не може да спре да обяснява,
другият изисква много, а третият пише интересни задачи...
За всички олимпийци биологията не е просто
хоби – тя е удоволствие, забавна, нещо, на което да
посветят живота си, трамплин към професионално
развитие, върхът на пирамидата на природните науки. А олимпиадата по биология не само проверява
знания – тя дава стимул да бъдеш по-добър от другите, отваря много врати към научните среди, дава
полезни запознанства, възможности и приложения,
развива бързина и съобразителност, концентрираност и комбинативност за кратък период и в почти
непозната ситуация. И понякога „разкрива прекрасна
гледка – макар винаги да сме знаели, че е там“.
Международната олимпиада по биология е
най-голямото предизвикателство и лесно няма – достигането до там преминава през няколко кръга и не
бива да се подценява нито един – това може да доведе
до провал, а не до успех. Но „при правилна нагласа и трудното е постижимо“. Непредвидимото също
– теоретичните тестове наподобяват до някъде тези
от МОБ, но са „доста по-стресиращи и забързани от
подготовката“. Експерименталните задачи винаги са
„извън представите“.
Ето какво още споделят бъдещите учени със сегашните: „на сегашните учени искам да благодаря, че
са пример за нашето поколение и искам да ги уверя,
че български учени ще записват имената си в историята още дълго време. Има хляб в нас, младите. Въпреки че е изключително трудно човек да се мотивира
да се захване с наука, когато вижда колко несправедливо е възнаграждението на учените в България, има
и хора като нас, които вярват, че нещата могат да се
променят, естествено не с бездействие, а с взeмане на
разумни решения и коренни промени в образователната система като за начало. Възможностите, които
предлага чужбина, са привлекателни и не можем да
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отрeчeм, че опитът, който може да се натрупа там, е
изключително полезен, когато се пренесе да се практикува тук. Имам план да завърша трите степени на
висшето си образование в различни страни, но на
първо време в България. Надявам се за годините обучение извън родината статуквото да бъде разчупено и
България да ми предложи възможност да работя като
учен в областта на молекулярната биология, защото няма нищо по-хубаво и удовлетворяващо от това
да работиш на родна земя“. „Бих казал, че науката е
най-прекият път към истината и трябва да се отделят средства и градивни усилия в тази насока. Бих
се занимавал с наука там, където експерименталните
открития най-бързо биха достигнали до производители, потребители, пациенти. Тоест, там където има необходимата база и финансиране“. Други „биха искали
да ги попитат дали са доволни от условията за научна
дейност в България и къде биха ни посъветвали да
продължим научната си кариера след висшето образование. Искам да правя наука там, където ще мога
да се развивам и където работата ми ще бъде оценена
подобаващо. Надявам се това „там“ да е в България“.
Според трети, учените трябва „да са може би по-отворени към някои идеи и открития, дори да са от човек, който още не е добил заслужената популярност
в научните среди. Друго нещо, което ми хрумва е, че
подкрепяме това те да се борят още повече за своите
интереси, когато някой друг се опитва да ги измести
на заден план. И не на последно място – има хора с
различен начин на мислене от общоприетите и се надявам тези хора да не са отхвърляни и техният глас
да се чува. Такива са нещата, които ще практикуваме
ние, когато дойде нашият ред. А аз се надявам да съм
там, където ще имам свободата и възможността да направя точно това, което искам в моите изследвания“.
На въпроса за бъдещето медалистите Ваня, Габриела, Димитър и Мария отговарят така: „далеч в
бъдещето виждам безброй трудности пред себе си,
които успявам да преодолея, и в крайна сметка осъществявам мечтата си да работя във високо оборудвана лаборатория върху собствен проект и то тук, в
България“. И продължаване на образованието, с много емоции, у нас или в чужбина. Най-радостното е, че
има и приемственост – „близкото бъдеще свързвам с
това, че може би ще обърна внимание на подготовката на младите олимпийци. Също така го свързвам с
други състезания и форуми на студентско ниво“.
Затова нашите пожелания за 2018 година са – от
всички медали – по много! Още повече, че някои от
сегашните участници са и с амбиции за следващата
година!
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ИМА ЛИ ДНЕС ГОЛЕМИ ПИСАТЕЛИ?
Панко Анчев
Преобразуването на литературата и литературния живот от изкуство и обществена дейност от найвисш ранг в пазар на текстове и т.нар. „творческо
писане“ промени радикално функцията на писателя
и премахна йерархията на естетическите ценности. Днес не е важно дали си талантлив, а дали се
продаваш, дали те издават често или си осигурил
да те превеждат в чужбина. Класациите са все за
„най-продаван автор“ и „най-продавани книги“. И
само по инерция авторът е наричан „писател“ и то
защото това, което произвежда и го нарича текст, е
все пак „нещо написано“.
Престижът на литературата спадна както никога
преди. Издават се толкова много книги, присъждат
се стотици или дори хиляди награди, а за литература
почти не се говори. Днес тя е най-обикновена и груба търговска дейност. Някои печелят от нея, но това
са единствено тези, които уж „обективни“ класации
са ги обявявили за „най-издавани“, „най-продавани“
и „най-превеждани“. Те са успели да получат благоволението на някои чужди фондации и за тяхна
сметка криво-ляво препечелват добре за българския
стандарт. Останалите задоволяват щестлавието си с
надежди и се мъчат да устоят на несгодите.
Обществото (да не говорим за държавата) отдавна не се интересува от литература и не говори
за нея, просто защото няма нужда от нея. Пазарното
общество е ревниво към себе си и не допуска да бъде
разколебавано с морални норми, критерии за почтеност, нравствени терзания, размишления за смисъла на живота, с „малкия човек“ или героя-спасител
и водач на народа. Още по-малко да бъде съдено и
осъждано за пороците и греховете. А нали литературата е неговият най-строг и неподкупен съдник!
Тя затова пресъздава живота, за да го променя, свидетелствайки за него и изразявайки обществените
идеи и настроения. Литературата е форма на общественото и националното съзнание, национална
идеология, обобщената представа на нацията за добро, красиво, грозно, нравствено и безнравствено, за
истината. Нейна е задачата да учи хората как да живеят, за да бъдат нравствено красиви, честни, добри,
почтени, силни духом и състрадателни, да обичат и
утвърждават любов навсякъде; да им напомня кое е
позволено и кое не е. Когато литературата е натоварена с такова служение, тя е строга и неподкупна към себе си и обществото, прилага най-високите
критерии за своята същност, отхвърля всичко, което
не ѝ е присъщо и което не е плод на талант и не е
изкуство. Да си писател е трудно, но е и огромна,

непосилна за мнозина отговорност. Истинският писателят е Божи избраник.
Затова дарбата не може да бъде оценявана като
стока; измерителят ѝ не е потребителската ѝ стойност, защото не струва пари. Доказателството за
дарба не са нито многото книги, хонорарите, многобройните продажби, наградите и преводите в чужбина. За пазара ценното не винаги е най-доброто, а
най-търсеното, задоволяващото потребителския, а
не естетическия вкус. Друго е необходимо, за да бъдеш голям или просто добър писател.
Пазарът се превърна, колкото невероятно и
ужасяващо да е, в главен и единствен критерий в
оценката на творби, творчество и писатели. Днес
той решава кои книги и кои писатели са необходими
и отрежда кой да получи високи оценки, награди,
отличия, признание. Затова бе убита критиката и отречени жанровете, свеждайки самата литература до
най-обикновен текст – т.е. до механичното писане и
подреждане на думите, до тяхното формално съжителство, в което е допустимо да няма смисъл и идея
или човешко чувство, картина на обществото, портрет на човешката душа. Стига само да се „продава“.
Ако се продава, ще бъде заплатен. Всичко останало е досадно множество, което е длъжно да мисли
само за себе си. Няма национална литература, единен литературен процес, класика, творчески порив,
съпреживяване, поука; всичко е позволено, щом се
продава. Това е единственият закон на неолибералната естетика и неолибералното литературознание,
нагло превзели българските университети и поразили съзнанието на младите българи, усетили в себе
си литературни заложби и творчески пориви.
За съжаление, неолибералното и постмодернистко разбиране за литература, творчество и писател е обсебило дори и тези, които уж отстояват други
естетически критерии и служат не на пазара, а на естетическите стойности, живата литература, красотата. За тях пазарните принципи не се материализират
в пари и продажби, а са се изродили в изграждането
на полузатворени кръгове, в които похвалата, публичното представяне, рециталът, премиера на нова
книга със задължителното елейно слово, рецензийката някъде в печата, грамота или дори художествена пластика от някой от безбройните конкурси са
техните остойностени стремления към пазара. Тези
кръгове не са на естетическа основа, на еднакво разбиране на литературата и на писателското служение,
а са приятелски, колегиални, дори идейно-политически, но не издигат преграда пред тези (май дори
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ги поощряват), които не умеят да пишат или просто
са посредствени като талант и реализация. Достатъчно е симпатиите да са общи, както и апологиите
и оплакванията. Общият плач от несправедливото
разпределение на слава, награди и пари е също проява на този тип „естетика“.
А големият писател?
Очевидно „голям писател“ е категория от друго
време. Възможно ли е тогава във време, в което не се
говори за големи писатели, тях все пак да ги има?
Нали те би трябвало да са тези, които най-точно
и пълно изразяват своето време, очертават границите
му с миналото и бъдещето, създават социалния стил
и изразяват и олицетворяват националната душа!
Големият писател е, който определя същността на
времето и задава линията на неговото развитие. Той
е ориентир за самата литература и за авторите, живеещи и творящи заедно с него. Всички, волно или
неволно, се равняват по величието на таланта му,
ползват опита и следват примера му. Защото е вълшебник на словото, майстор в писането, законодател
в художественото изображение и изграждането на
характерите, художествените и социалните типове,
в разрешаването на обществените проблеми и конфликти. Неговото творчество въплъщава обществения, природния и личния живот и обобщава всичко
онова, което историята ражда и съхранява за следващите епохи.
Но кой днес говори за тия неща? Кой търси и
показва в литературата художественото майсторство, богатия език, образите, диалога, метафорите,
пластиката, чувствата? Та те са напълно чужди за
„текста“. Художествената литература, а още по-малко творчеството на големия писател, не се поддава
на „научни методи“. Напротив, тя изисква от тълкувателя и ценителя тънък вкус, усет, способност да се
насладиш на писателското умение, на живото слово,
на мъдростта и истината. Големият писател е непостижим и за онези, на които им стига приятелското потупване на „събрата по перо“ и похвалите на
близките и роднините след литературните премиери
и четения. Колко по-сладостни са те пред мъчителното служение на словото и боговдъхновението.
Големият писател е невъзможен, ако няма кой
да го види и оцени. Не, аз не твърдя, че няма случаи, когато един творец е оценяван не от своите
съвременници, а от тези, които го четат години след
смъртта му. Твърдя, че когато литературното съзнание пренебрегва това понятие и не иска или не е
способно да го формулира и да търси проявлението
му в самата литература, тогава всичко е равно, еднообразно, скучно, пошло, пазарно, а това означава
– посредствено. Дори в тази духовна пустош да се
открои някакъв истински талант, то е случайно и той
едва ли ще се развие до оптималната си степен, за да
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се види, че е единствен и неповторим, че е най-велик и могъщ.
Самата литература трябва да живее със съзнанието, че ѝ е небходим голям писател и че когато
такъв писател се появи, тя ще бъде щастлива да му
създаде условия за триумфа му. Когато е изгубила
това съзнание, тя се облажава със сурогати.
Нашето време е време на посредственост и ниски амбиции. Всички сме негови роби, затънали
дълбоко в тресавищата му, откъдето излизането е
изключително трудно. Страшна и опустошителна е
духовната криза. Тя е отчуждила народа от културата и изкуствата, обезсмислила е творческите дейности, като ги е приравнила със стоковото производство. Тази криза се изразява и в липсата на сериозна
критика и подготвени критици, умеещи да отделят
доброто от бездарното, да анализират и тълкуват
проникновено авторите и творбите. Критика само
с констатации и преразказване, без анализ и тълкувание е елементарно упражнение и от нея ползата
е никаква (постмодернистите и неолибералите ще
кажат – „нулева“). Ето защо е необходимо да се възроди критиката!
Писателите трябва да разберат, че в литератуата
и изобщо в изкуствата и културата „спасението на
давещия е дело на самия давещ се“. Т. е. необходимо
е чувство за отговорност и дълг, а още и упорство,
за да се види проблемът в целия му ръст. За щастие
българската литература е с дълбоки и светли традиции. И те все още не са напълно погубени. Ние сме
ги получили даром от нашите класици, работили
честно и вдъхновено за духовния възход на българите. Нима ще се оставим да ни погуби една човеконенавистна и безнравствена идеология? Нима ще
се дадем на шайката кресльовци и бездарници, които заради парите са готови да продадат и унищожат
майка, баща и всичко българско и родно.
Въпросът ми обаче все пак беше: има ли днес
големи писатели. Не бягам от отговора, но преди да
го открием и покажем, е по-важно да осъзнаем смисъла на въпроса.
Защото голям писател означава не само ярък
и непознат преди талант, но и гражданско чувство,
обществена отговорност; той е съвестта на народа,
неговият защитник и застъпник. Той е личност, която не се примирява със злото и несправедливостите,
а се бори безпощадно с тях. Не може да си голям
писател, ако не обичаш отечеството, народа и човека; ако си безразличен към хорските тревоги, защото
смяташ, че творчеството е достатъчно като участие
в обществените дела; ако не живееш живота на народа си и обичаш словото повече от себе си.
Нека тогава се огледаме около себе си и в себе
си и си отговорим честно и по съвест: има ли днес
големи писатели?
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СЪВРЕМЕННАТА ДИДАКТИКА И ЧАСТНИТЕ
МЕТОДИКИ НА ОБУЧЕНИЕ

Проф. д-р Милка Василева,
секция „Педагогика и психология“ към СУБ

Съвременната дидактика има своите исторически корени в европейската наука и образование. Именно в сърцето на Европа големият чешки
педагог, философ и универсален европейски мислител Ян Амос Коменски (1592 – 1670) създава
„Великата дидактика“ (1632) още преди няколко
века. Дълбоко грешат изследователите, които пренебрегват тази теоретична система или я тълкуват
погрешно. Най-често я опростяват до едностранно
въздействие на учителя върху ученическия клас и
я отхвърлят като остаряла и недемократична. Безспорно съвременните информационни и комуникационни технологии и средства я конкурират в
много отношения. Погрешно би било обаче цялото образование допреди по-малко от десетилетие
да се определя като скучно-дидактично, неефективно и нуждаещо се от „коренна промяна“. Към
такива крайни идеи обикновено са склонни млади автори и някои методици без достътъчно компетенции както в областта на дидактиката, така
също и в преподавателските си практики. Чрез
това и някои политици по-често некомпетентно,
но заинтересовано се опитват да управляват образователните иновации.
Така педагогическата общественост и учителите постоянно са „под обстрела“ на пвсевдоиновативни „технологии“, „платформи“, „похвати“
и мн. др., които дублират общоприетия дидактически инструментариум: форми, методи, средства, прийоми, похвати и др., като ги заместват
с чуждици или думи от други области на познанието, дефинират ги произволно (уеб обучение и
др.). Така младите читатели се шокират и подвеждат в теоретичен план и в преподавателските си
практики. Вместо това, съвременните учители и
преподаватели се нуждаят от системни дидактически познания и морална подкрепа на теоретици
и опитни колеги, за да осмислят собствения си
дидактически опит и от съответно стимулиране за
самостоятелно дидактическо и методическо творчество в реалния учебен процес в конкретни учебни групи по значими учебни дисциплини.
Като се проследява историята на дидактиката
като основна част на педагогическата наука и пе*

дагогическите практики в близкото минало и като
се отчитат съвременните иновации в тази област,
според мен основните идеи за целенасоченото и
системно обучение, за активно и съзнателно учене, за дълбоката и незаменима роля на креативните и морални качества на учителя и преподавателя остават безспорни.
Опитват се да ги оспорват някои съвременни автори и преподаватели поради различни причини. Така например в статията „Подходи при
провеждането на обучение във виртуална класна
стая“* би могло да бъдат посочени най-малкото
пет характерни недоразумения и противоречия в
дидактико-методически план.
1. Всеизвестно е, че дидактиката е една обобщаваща теория на обучението във всички степени и направления на образователните системи.
Без дидактическите теоретични основи не е възможно да бъдат създавани, експериментирани и
практикувани конкретните методики на обучение
– частните дидактики в последователните нива на
образователната система съответно по конкретните учебни дисциплини. Компетентните автори
обикновено дефинират точно за каква дидактика
и за каква методика става дума: за училищна общообразователна или професионално-образователна, или за дидактика на висшето образование в
конкретни области на съвременните общества.
Общата дидактика отразява общите закономерности на образователно-възпитателния процес; частните дидактики (методиките на обучението по ...) конкретизират общите закономерности
на обучението в конкретни области на познанието
и от своя страна, обогатяват общодидактическите идеи. Понякога частните дидактики се опитват,
естествено неуспешно, да изместят общата дидактика и да представят частните методики за общозначими дидактики. Това внася недоразумения
и объркване главно в журналистически публикации и е нелицеприятно свидетелство за теоретична неподготвеност и некоректност на съответните
автори. Много условно е да бъдат смесвани и интегрирани дидактическите основи и методически
практики в средното и висшето училище. Така
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по-голям брой псевдоиновации намират място в
неспециализираната литература.
В теорията на обучението – дидактиката на
средното училище, методиките на обучение по
различните учебни предмети (частните дидактики) имат ясно очертани граници. В дидактиката
на висшето образоване методиките на различните
учебни дисциплини тепърва са разработват. Тези
и други причини не могат да извиняват авторите,
публикуващи текстове в тази област. Логиката изисква да се дефинират ясно обектите и субектите
на изследване и приложение. Ако се претендира
за авторство и откривателство в областта на дидактиката на висшето образование, следва да познават предшестващи изследвания и да бъдат коректно цитирани. Непрофесионалният превод на
чуждоезикови източници заблуждава по-неподготвените читатели.
Отговорните автори в дидактико-методическата проблематика прецизно цитират заимстванията от други автори, коментират ги, конкретизират ги със собствен опит. Вместо това, дори
и в т.нар. научна литература по дидактика на
висшето образование, ставаме свидетели на твърде произволна употреба на теоретични дидактически термини с неясно съдържание; с очевидно
пренебрегване на теоретичните дидактически
предпоставки и самоцелно и неясно изложение на
„виртуални практики“, механично заимствани от
други културни условия. Така още в заглавието на
въпросната статия се говори за „класна стая“, но
в текста става ясно, че по-точно университетското
образование би могло да бъде „терен“ на „виртуалното уеб обучение“.
Не става ясно по какви учебни дисциплини са предлаганите подходи; очевиден е определен дефицит на преподавателски опит. И нещо
повече – отсъстват необходимите дидактически
компетенции и познания за дидактическия инструментариум (учебни форми, методи, средства
и др.). Доста механично се използват непознати
и недифинирани термини от други автори (напр.
инструктор вместо преподавател; вместо урок
– презентация, мероприятие). Отсъства научно
определение дори на т.нар. „уеб“ и „виртуално
обучение“. Спецификата на университетското образование е твърде голяма и не допуща механично обединяване с други степени на образованието
или пренасяне на характеристики и дидактически
инструментариум от университетското образование в средното училище. Така според нас би
следвало да се внесе уточнение в заглавието, че
става дума не за класна стая, а за университетски
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аудитории и лаборатории. В това виждам първото
недоразумение и некоректност на представения
авторски текст.
2. Съществено е противоречието за ролята на
преподавателя в учебно-възпитателния процес.
От една страна, се препоръчва активно и доста
самоцелно участие на „обучаемите“. В дидактическата литература е прието да се говори за „учащи се“, което утвърждава тяхната активна роля,
за разлика от „обучаемите“ като пасивен обект
на въздействие. Традиционно в дидактиката обучението се определя като активен, целенасочен,
познавателен и възпитателен процес, в който преподавателят е водещият субект в едно динамично
въздействие и взаимодействие с учащите се .
В наши дни мнозина преподаватели (и учители) не постигат пълноценно общуване с учащите се в „дидактическата интеракция“ по различни
причини. (Не се стимулират за преподавателско
майсторство, както и за теоретични публикации;
отсъства премственост между възрастовите групи преподаватели и обмяна на професионален
опит; и не на последно място, социалният климат
в обществото е прекалено индивидуалистичен и
нелоялно конкурентен). Въпрос обаче е: доколко
преподавателите ще постигнат по-съдържателна
и конструктивна комуникация в учебния процес,
ако им се предлагат неясни иновации и най-вече
такива, свързани с „откликване на специфичните
нужди на обучението на всеки студент“; с методи
на „многократно повторение на материала, докато бъде запомнен“; с „контрол на дискусията“ и
„участници, които могат да говорят, без да получат разрешение“ и много други недоразумения на
авторите и рецензентите .
За някои преподаватели е твърде атрактивна
идеята преподавателят да бъде освободен от отговорност за учебното съдържание и дидактическия инструментариум; да се даде неограничено
право на избор на „дейности“ и „активности“ на
учащите се да се опростяват учебните процедури. Такъв е подходът на не малко чуждоезикови
(главно американски) автори. Този подход е не
просто „съвременен и модерен“; той е характерен и традиционен за образованието в някои дори
напреднали страни. В сравнение с познатите ни
практики, този „прагматичен подход“ има и определени негативи, които следва да бъдат отчитани,
когато се популяризират като чужди „иновации“.
Някак си не е прието да се говори критично за
псевдоиновации, но атрактивността и анимацията, отслабеното внимание и отговорности от страна на преподавателя и самоцелната активност на
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учащите не може да бъдат полезна алтернатива на
едно съвременно и пълноценно образование. По
точно тези подходи са приемливи за т.нар. масово
(но нискокачествено) образование. В изисканите
училища и колежи, където постъпват мотивирани
за сложни професии млади хора, непосредственият диалог с преподавателя, неговото личностно
монологично въздействие имат основополагаща
роля.
Преподавателят, с достойнствата си (и със
слабостите си), не бива да бъде принизяван до
пасивно индиферетно познание чрез „презентации“, без емоционално-личностна и компетентна
оценка, без мотивация за практическо приложение. Има още множество аргументи в подкрепа
на идеята за единство и балансиране на „информационната платформа“ с инструменталната такава, с личностното присъствие на компетентен
и добронамерен субект, който да оценява и подкрепя всяка самостоятелна стъпка на учащите се
субекти. Младите автори и преподаватели следва
да бъдат целесъобразно подготвяни и насърчавани
за развитие на съответни комуникативни дидактически умения.
Всяка стъпка на учащите се, дори и в грешна
посока, е ценен опит за тях конкретно, ако своевременно и компетентно бъде коментиран (обратна връзка). От друга страна, преподавателят
също има потребност от колегиална подкрепа,
когато защитава нови дидактически технологии,
но не изоставя позитивното от миналото.
Преподавателите и учителите в преобладаващата си част са подготвени и ерудирани, морални
и креативни личности. Популиските опити да се
дискредитира традиционният авторитет на педагозите в обществото и да се замества със самоцелна „активност“ на учащите се е предизвикателство
и посегателство срещу бъдещето на обществото и
всеки един негов гражданин. Дори добрите преподаватели да не са мнозинство в академичните
състави, дори и да не се стимулира преподавателското им майсторство от академичните администрации за сметка на съмнителни публикации, без
всякакво съмнение учителите и университетските
преподаватели са тези, на които и най-креативните
личности в науката и в практиката дължат развитие на заложбите и професионалните си постижения. Още по-голяма е ролята на университетските
преподаватели за повечето студенти, мотивирани
да усвояват избрани от тях специалности, да се
формират като отговорни граждани. Свеждането
ролята на университетския преподавател до „треньор“, „модератор“, „медиатор“, „аниматор“ и пр.

крие съмнителни мотиви. Може в определени
моменти да се налага изпълняването на подобни роли, може преподавателят да не е единствен
източник на информация, но истинският преподавател е назаменим в систематизиране, структуриране и интерпретиране на изследователския
процес и при развитие на креативните способности на учащите се.
Преподавателите във висшето образование
(за разлика от учителите) активно участват в изработване на учебните програми и ги изпълняват
по свой определено творчески начин. Поради това
учебните занятия във висшите училища (и в средните също) в никакъв случай не могат да бъдат
свеждани до „мероприятия“ (тази остаряла и негативно натоварена дума). Питам се, какво означава учебни мероприятия в „реално време“. Какво
учебно занятие може да има в „нереално време“?
3. Познавателната активност на учащите се
и ефективността на обучението е многофакторен
процес. Най-съществено е значението на учебното съдържание, неговата връзка с познавателните интереси на учащите се, с тяхната мотивация
за учене и др. Ученето като индивидуален процес винаги е повече или по-малко активна учебна дейност. Професионалните компетенции на
преподавателя, неговата ерудираност и морални
качества са от решаващо значение за пораждането и поддържането на по-голяма или по-малка познавателна активност от страна на учащите
се. Изборът на адекватни на конкретната учебна
дисциплина и на учебната група форми и методи,
тяхното адекватно съотношение и целесъобразно
редуване е втори основен фактор (след учебното
съдържание) на педагогическото майсторство и
ефективността на университетското образование.
Не самоцелно акцентуване на „активни методи“, а
ефективно използване на позитивните страни на
отделните дидактически методи, тяхното целесъобразно редуване и съотношения е алгоритъмът,
който преподавателят търси и прилага творчески,
съобразно особеностите на учебното съдържание,
на учебната група, на дидактическите си компетенци и още на редица фактори на учебната среда
(курикулума). Това са компетенции и майсторство,
които се постигат в дидактическия процес с усилия и човешки емоции, с мотивация и обществено
признание.
Иска ми се да се преодолеят педагогическите идеологеми за „активните“, „интерактивните“
и пр. методи и да приемем правилото, че всеки
метод има своите достойнства и ограничености.
Педагогическото майсторство и познавателната
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активност на учащите се не зависят от използването на отделните методи, а от тяхното адекватно
съотношение и последователност в зависимост от
конкретните педагогически ситуации в учебното
заведение.
Обособяването и противопоставянето на отделните учебни форми (видове занятия) и дидактическите методи не е приемливо логически; сам
по себе си методът не може да бъде активен или
пасивен; добрият монолог – лекцията като метод,
макар и в скрит вид като въздействие, не изключва мълчаливо взаимодействие, вътрешен диалог
на учащите се („не обучаеми!“). Всеки диалог е
поредица от монолози (изказвания на участниците). В крайна сметка, опитите да се подменят
сериозните проблеми на обучението, на учебното
съдържание и приемствеността на познанието с
помощта на псевдоактивни диалози и претенции
за откривателство („на топлата вода“ напр.) водят
до ограничаване на теоретичния елемент и системността и до забавяне на интелектуалното развитие на учащите се. Вместо противопоставяне
на страните – преподавателят и учебната група;
вместо едностранна доминатност на някой от тях,
вместо подмяна на системността с проблемност,
по-полезно е да се потърси конкретно балансиране между тях, равновесие и хармония между
интересите и активността на участниците в учебно-изследователския и възпитателен процес.
Трудно може да се отрече, че образователните иновации често са позабравени и критикувани
идеи и практики от миналото; някои от тях с безспорни достойнства (напр. метода на проектите).
Иска ми се да припомня, че системният теоретичен подход в образованието в миналото е допринасял за подготовка на добри специалисти за времето. В съвременните образователни технологии
той запазва макар и по-скромно място. Нуждае се
от обновяване, но не и от категоричното му отстраняване за сметка на „уеб базирано обучение“.
Правилно е да се търси оптимално съотношение
между „онагледеното“, „визуализирано“ учебно
съдържане чрез възможностите на компютърните
технологии (което едва ли може да се определи
като „уеб обучение“?) и словесното теоретично
слово на преподавателя. Често предлаганите за
нови образователни парадигми изглеждат доста
едностранчиви и умерено ефективни. Те приемат изключващата дизюнкция „или – или“; трети
вариант не се допуска. Еволюционният подход
предполага приемственост и иновативност в единство; системността допуска изключения, благодарение на което се развиват системите; без техните
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девиации и отклонения обаче не биха се пораждали стабилизиращите иновации и динамичното
обновление на системите.
В мисловните структури на много наши съвременници отсъства т.нар. включваща дезюнкция: „или-или-или...“. Така идеята за „интерактивно обучение“ вместо класическото (системно
и ръководено), практически има повече от една
алтернатива. Едно по-мащабно мислене може да
потърси решения в своеобразен синтез на новите информационни и интерактивни технологии
в най-разнообразни и конкретни взаимовръзки и
взаимодействия с традиционните форми и методи
на комуникация в процеса на обучениие.
Разбираемо е, че едните и другите дидактически форми – традиционните и съвременните
– имат своите предимства и специфични ограничености. Съвременните информационни средства
предоставят актуална информация, визуализирана по атрактивен (художествен) начин; при това
в динамика и развитие. Това са техни безспорни
предимства. В дефицит са обаче: непосредственото общуване, конкретното осмисляне, активното усвояване на знанията чрез съдържателен
и оценъчен диалог на преподавателя и учащите
се. Зрителният сензор определено е „преситен“
от въздействия. Другите сетива (слуховият и др.),
говорът, паметта, мисленето, въображението остават пасивни. И всичко това на фона на социалното отчуждение в съвременните общества по-скоро
ограничава познавателната активност, емоционалните реакции и волеви импулси на пасивните
„обучаеми зрители“. Отслабена е живата субект
– субектна връзка.
В този смисъл би било полезно да се препоръчва по-динамична връзка с образователните
традиции и реалните възможности в българските
условия и по-критично приемане на опитите да
се търсят все „нови и нови методи“ на обучение.
Най-често на такива изкушения се поддават някои по-млади автори, предлагайки превеждани
описателни текстове от чужди автори. В много от
случаите самите български автори не са експериментирали предлаганите методи и механично ги
квалифицират като „активни“, „ефективни“, „интерактивни“, „иновационни“ и пр. Според мен
тези „авторски практики“ са неприемливи и некоректни.
Естествено, виртуалните контакти имат място,
особено в бъдещето на университетското образование. Имам известен личен опит в провеждане
на видеоконференции, групови и индивидуални
консултации. Според мен обаче живото слово,

НАУКА – кн. 1/2018, том XXVIII

Издание на Съюза на учените в България

СТАН0ВИЩЕ
хартиените текстове имат основополагащо място.
Особено значение придавам на изпитването, на
проверката и оценката на знанията. Старателно
рецензирам писмените текстове, които изисквам
да ми бъдат изпращани само по желание online.
Случва се студентите да пожелаят да коментират
(макар не винаги коректно) моето мнение, което
съм изразила в писмените обосновки за определената оценка. Това става повод за по-продължителна комуникация до постигане на консенсус. Не
малко студенти предпочитат да полагат по традиционен начин устен изпит – това не им се отказва. По-будните студенти обаче предпочитат уеб
комуникации и това предизвикателство е полезно
за преподавателя. То разкрива нови хоризонти и
мобилизира ресурсите ни за саморазвитие.
Някои студенти с болка споделят неглижирането на тяхните усилия, опитите и грешките им
от безотговорни преподаватели, от високомерието
и отчуждението към реалните възможности и потребности на учащите се. На фона на подобни съществени дефицити на университетската дидактическа практика, иновациите на виртуалното
обучение изглеждат доста самоцелно, иронично и
безполезно. Реалната съдържателна комуникация
е незаменим елемент на всяко образование. В текущата и етапна проверка на знанията студентите
следва да получават необходимата обратна информация – не само оценка, а нейната аргументация:
до къде е стигнал студентът, как да продължи,
къде допуска грешки и как да ги преодолее.
Либералният политически модел, внесен в образованието, понякога го деморализира. Срива се
авторитетът на преподавателя за сметка на твърде
неоснователни претенции на учащите се. Индивидуалните права на учащите се не се практикуват
по най-добрия начин; дискредитират се правата
на преподавателя, често засягат достойнството му,
принизявайки го до „инструктор“, дори „аниматор“. Преподавателят може да влезе в ролята на
„инструктор“, но само временно и условно. Преди
всичко той носи отговорност за усвояване на определено учебно съдържание от учащите се, което в никакъв случай не може да бъде сведено до
„меню и начална страница“.
Кардинални остават въпросите за съотношението на лекционни и нелекционни занятия съобразно спецификата на учебните дисциплини и
други особености; справедливото заплащане на
нелекционните занятия, контролът и стимулирането на учебно-преподавателската работа. Може
би инвестирането в тази посока би било по-ефективно от скъпите информационни технологии, за

които едва ли в близките години би могло да се
осигурят съответни средства.
Познаването и практикуването на разнообразни дидактически форми (видове учебни
занятия), дидактически методи (лекция, беседа
и др.) прийоми и „похвати на обучение“ е само
един от многото фактори, които оказват влияние
за ефективността на обучението. По-важен е изборът на учебно съдържание, педагогическото
майсторство на преподавателя и мотивацията за
учене на самите учащи се. Важен е и „zeitgeist-ът“
– интелектуалният дух на времето, контекстуалните сили, социалните, политическите и икономическите и др. фактори [6]. В наши дни едва ли бихме
могли да разчитаме на достатъчно благоприятно влияние в това отношение. Морален дълг на
съвременния преподавател си остава преодоляването на тези предизвикателства; да образова и да
формира съвременните специалисти, използвайки
всички налични средства, инструменти, технологии и „подходи“ по най-целесъобразен начин; да
популяризира преподавателския си опит и да не
приема безкритично чуждия такъв, колкото и „атрактивен“ да ни се струва.
4. Основно противоречие при реализиране на
преподавателската учебно-възпитателна работа
е в това, доколко преподавателят е ръководещ и
отговорен и в каква степен става дума за активността на учащите се: не самоцелна, а познавателна, не само спонтанна, а креативна. Въпрос
на личен избор е в какво съотношение преподавателят ще упражнява управленчески функции и
по какъв начин и до колко ще споделя с учащите
се отговорностите за реализиране на поставените цели и задачи на учебно-образователния процес. Преподавателят следва да бъде свободен и
отговорен да определя конкретно и компетентно
съотношението на функциите и отговорностите си. От своя страна, познавателната активност
на учащите обикновено е мотивирана от трайни
и задълбочени интереси в научни и приложни
области на избрана професия, с мечти и полезни
амбиции за реализиране на заложбите в професионално и личностно саморазвитие. Само при
такива условия на съвместните усилия и креативни комуникации на преподавателя със студентите е възможна ефективна учебно-изследователска
и практико-приложна реализация. Вярно е, че
преподавателят „активно води учебната група“,
„определя темпото на работа“, стимулира, но не
„осигурява участие на студентите“, за „разрешаване на възникващи и текущи проблеми“, но преподавателят преди всичко п р е п о д а в а системни
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теоретични знания, чрез което подготвя учащите
се като специалисти в определени области на науката и практиката, стимулира развитието на техния творчески потенциал. Затова той не може да
бъде определен като „треньор“, който провежда
„мероприятия“ според „менюта“, „платформи“,
„сценарии“. Учебната дейност е много по-богата
и духовна дейност от „презентиране“ или анимация.
Поставянето и решаването на учебни и реални проблеми в нелекционните занятия и самоподготовката на студентите са надеждните методи,
които да мотивират учащите се да участват активно в учебна дейност. А това означава сложна
и дълбочинна преработка на системното познание, при определени условия и неговото проблематизиране, мултивариативност, илюстративност
от страна на младшите и от по-опитните преподаватели също. Писането на учебници и учебни
помагала не като бизнес предполага системно и
логично изложение, без излишни детайли и повторения, с необходимите алгоритми и алтернативност, с категоричност и недвусмисленост. Включването на студенти в изследователската работа на
преподавателите още от първите учебни занятия е
изпитан метод за актвизиране на познавателната
им активност и за изграждането на системни познания в съответните научни области.
Учебният процес може да бъде определен
като одухотворено общуване. Дори и оnline, обучението може да бъде духовна връзка на преподавателя и студентите. Монологът и диалогът са
взаимно свързани. Какво по-различно са „щафетният метод“, „методът на въпроси и отговори“? В
стремежа към новаторство често се стига до парадоксалност. Например: „урокът, съвместяван с
лекция – сесия от въпроси и отговори, индивидуални групови дейности, четене и решаване на
тестове“, „седмични идентификатори“, „писмени
инструкции една седмица преди занятието“ и други дидактически недоразумения.
5. Друг съществен психолого-дидактически
проблем е т.нар. екипна учебна работа. По дефиниция в социалната психология се приема, че
в малките социални групи могат да се развият
такива позитивни отношения на взаимни симпатии, на емпатийност, сътрудничество, консенсус
и креативност, че групите да добият характеристики на ефективно работещ екип. Малко възможно е външни фактори, дори и да са психолози и
преподаватели, да „формират учебни екипи“,
още повече да им бъдат натрапвани лидери. Такова произволно използване на термините „екип,
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екипност, екипна работа“ и други не е допустимо
и в популярни издания. Обидно и неефективно за
преподавателя е да се занимава с „биографиите на
членовете на групата“, да „подпомага взаимното
им опознаване“ и пр. Подобни методики се практикуват от психотреньори и терапевти, но механичното им пренасяне в обучението е недопустимо.
Усвояването на системни познания може да
бъде само съзнателен процес на фронтално обучение и индивидуално учене, в процес на взаимодействие (интеракция, а не „интерактивно общуване“) в учебни групи. Само при определени
условия и най-вече в резултат на успешна съместна учебна дейност, учебната група може да се превърне в учебен екип.
Активизирането на студентските групи и
ефективното академично образование се нуждаят
и от много по-широка организаторска и административно-управленческа политика. От сериозна
преоценка се нуждаят съществуващите приоритети в преподавателската академична практика.
В кариерното развитие на младите преподаватели
оценката за тяхната учебна работа следва да заеме
заслужено място. На първо време, самите преподаватели се нуждаят от подходящи психотренинги
за развитие на комуникативни умения за „провеждане на нелекционните занятия по-интерактивно“ и умело ръководство на самоподготовката на
студентите и консултирането им.
В повечето случаи грижа за педагогическата
подготовка на преподавателите не полагат катедрите и по-опитните преподаватели. Оставени
сами на себе си, младите преподаватели предпочитат бързо да напреднат в публикациите, да се
хабилитират и да се доберат до заветните „лекционни занятия“ с един единствен метод – лекцията евентуално и „уеб текстове“ (по-често от
други автори). Всичко друго е без значение за кариерното им израстване. Разликите в заплащането
на лекционните и нелекционните занятия (семинарни, практически, лабораторни и др.) са значителни. При това подготовката и провеждането на
нелекционни занятия е не по-малко трудоемко от
лекционните.
Известно е, че воденето на диалог – беседа,
дискусия, мозъчна атака и много други разновидности на диалога е изключително динамично
(интензивно) общуване. Освен широки познания
и възможности за импровизиране от младите преподаватели се изискват много личностни волеви
и нравствени качества. Велико право на младите
е да не знаят това, което възрастните знаят. Право
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на учащите се е да търсят отговори на въпросите
си, включително и като провокират (разбира се,
добронамерено) преподавателите. Те искат да питат, да опонират, да проблематизират всяка теза,
дори безспорните за преподавателя. Спецификата
на нелекционните занятия е именно в това – да се
изслушват търпеливо учащите се, да се коригират
своевременно, да се мотивират за самостоятелни
търсения и решения. Понякога е важно да се развиват умения за вземане на групови (или екипни)
решения, друг път – конкурирането и индивидуалните решения са за предпочитане. Едното допълва
другото и само в единство имат своята градивна
роля за подготовката на съвременни специалисти.
Естествено важна е ролята и на електронните технологии в обучението: интерактивни бели и
други дъски. За съжаление, трудно преводими описания изпреварват реалната практика на приложенето им в университеската среда. Добре би било
това да бъде практика в повече учебни заведения,
да се представи като успешен преподавателски
опит по конкретни университетски дисциплини.
Неубедително е твърдението, че интерактивната
дъска прави обучението иновативно и „увеличава
посещаемостта в учебните зали и ангажира самите студенти в по-активно усвояване на преподавания материал“. От психологията и практиката е
известна сентенцията: „Чух, но го забравих. Видях
и го запомних. Направих го и го разбрах.“ Сама по
себе си „дъската“ е средство, важни са програмата, софтуерът (а и хардуерът в определен смисъл
също). Представянето на учебното познание по
атрактивен, но и системен начин, е нелека задача
за преподавателите; използването на програми от
други преподаватели може да затрудни студентите; изисква съответна адаптация и аргументация.
Всичко това отклонява сериозно преподавателя от

изискванията за научна продукця при кариерното
израстване. Това е същественият проблем, който
университеските ръководства следва да обсъждат, а развиването на методическо майсторство да
бъде грижа на катедрите. В противен случай, както се казва, „конят остава зад каруцата“.
В заключение, бих искала отново да подчертая, че дидактическият инструментариум (форми,
методи, средства и др.) е само един от множеството
фактори, които обусляват активността и ефективността на учебно-познавателния и възпитателен
процес във висшето образование. Първостепенна
остава ролята на системното научно познание в
неделима връзка с дидактическите компетенции и
практическия опит на преподавателите, с мотивацията на студентите и условията на обществения
климат и учебната среда.
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MODERN DIDACTICS AND THE PRIVATE EDUCATIONAL METHODS IN ЕDUCATION
Milka Vassileva
Abstract
Modern  didactics  as  a  science  and  as  a  subject,  is  facing  many  challenges. Didactic theory naturally integrate into the paradigm of democratic pedagogical interaction of teachers and students in harmony
with modern information technologies.
The present article advocates the idea of creative and specific search of optimal ratio – a parity between
the traditional monologue lecture and educational dialogue (lecture, discussion) in various learning situations
and specifics of subjects. Namely the diversity and adequacy of selected teaching forms and methods are
particularly important factor in the quality and efficiency of modern educational process.
The author opposes researchers from „Methodology of education in....“ (Partial didactics) of the
various disciplines in higher education, that underestimating general didactic principles, are trying to provide
„innovative ideas“ for didactic instruments, ignoring the responsible role of the teacher.
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ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА
ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА

Проф. д.сс.н. Иван Панайотов – селекционер,
„Опитна станция по земеделие – Дунав“, Свищов

Искам да уточня – не селскостопанска, а земеделска наука. Науката се прави в големите населени места, в градовете, а резултатите от нея се
прилагат на полетата край селата. Вярно е, че сега
българската земеделска наука е в упадък, както и
науката в страната. Също така е вярно, че българската земеделска наука е една от най-старите в Европа. Началото е положено в „Образцов чифлик“,
а Константин Малков поставя основите в края на
ХІХ в. Следва изграждане на държавни институти и опитни станции за растениевъдство и животновъдство, създава се една перфектна система за
научни изследвания и прилагането им в практическото производство на храни. Тази система беше
развита в максимална степен през следващите 6070 години на ХХ в. В земеделската наука, която
обхваща науката за почвите, генетиката и селекцията на растения и животни и тяхното отглеждане и производство, науката за храните, всичко
това беше издигнато на високо ниво, съизмеримо
с европейските и световни стандарти. В областта
на растениевъдството организационната мощ на
академик Павел Попов си каза думата чрез организация на институти и опитни станции и бързо внедряване на постиженията в практическото
производство. Не е случайно, че в тази среда се
изявиха изтъкнати генетици и селекционери като
Дончо Костов – обща генетика, Тодор Рачински
– селекция на пшеница, Владимир Вълчинков –
селекция на царевица, Иван Тодоров – селекция
на лоза, Йорданка Стоянова – селекция на слънчоглед, и много други учени, издигнали постиженията на българската наука на най-високо ниво.
Българските сортове и хибриди се представяха на челните места в световната селекция, ако не
се знаят, можем да ги изредим последователно и
по култури. Добиви от 2000 kg/dka при царевицата и 1000 kg/dka при пшеницата бяха постигнати
през 80-те години на миналия век. Подобни резултати бяха постигнати при почти всички култури,
да не говорим за вкуса на българските домати,
грозде и плодове. Българската пшеница беше с
високо качество, хлябът и хлебните изделия се
приготвяха без химични добавки и оцветители.
Селекционната наука беше една от най-развитите
в Европа, получаването на хибриди и използва-
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не на хетерозиса при слънчогледа беше за първи
път в България, изследванията по хетерозисната
селекция при пшеницата бяха най-напредналите
в света, така беше и при другите култури. Сега,
следствие на реформите и техните извършители,
всичко е почти унищожено. Кой го унищожи и
защо? Това беше извършено от наши политици от
незнание, корист и по чужди съвети. От науката
не може да се краде, не може да се вземат комисионни, а и земята към институтите е лакомо парче, погледите са вперени в нея. А и какъв интерес
имат тези случайни хора към науката, въпреки че
приеха закон, чрез който мнозина се накичиха с
титлата „професор“?
Първото нещо, което направиха, е да поставят
на ръководни места в Селскостопанска академия
и институтите послушни хора, некомпетентни,
но изпълнители на нарежданията им. С второто,
което направиха – да намаляват периодично финансирането и личния състав в научните сектори,
начинът на финансиране беше усложнен колкото
можеше повече. И съкращаване на хора и финанси, отнемане на земя. Науката да се издържала с
проекти, без държавно финансиране. Я да видим
тези велики финансисти/финансистки как биха се
издържали от проекти, ако не са на държавна хранилка? Какво означава една държава без собствена наука и по-специално – без земеделска наука?
Означава пълна зависимост от чужда наука, означава корупция и рискове за производството на
храни. Вносът на храни и семена убива националното производство, прогонва съзидателната част
на обществото, създава несигурност в производството, влошава качеството на продуктите. Ето,
благодарение на тази политика сега в страната ни
се засяват западни сортове с ниски качествени показатели. За да се приготви хляб от такова зърно
е необходимо прибавяне на различни подобрители, оцветители, набухватели и т.н., всичките с неизвестно въздействие върху организма. От друга
страна, почти всички български сортове пшеница
се търсят и се засяват в Турция, там има закони и
стандарти, които се спазват. Тук народът се храни
с нискокачествени вносни продукти, с изкуствен
хляб и хормонални месни продукти. Но да видим
какво може да се направи, за да възстановим ми-

НАУКА – кн. 1/2018, том XXVIII

Издание на Съюза на учените в България

СТАН0ВИЩЕ
налата слава на българската селекция, специално
в селекцията на пшеницата.
Основният фактор е финансирането на науката – теоретично-приложна, която да създава изходните материали за селекцията, и чисто приложна, която да създава крайния продукт – сорт или
хибрид. Подобряване заплащането на научните
сътрудници, докторанти и помощен персонал. Заплатата на един начинаещ научен сътрудник/асистент трябва да бъде на ниво средна заплата, а за
докторантите не по малко от 80 % от нея. Преди за
едно докторантско място се явяваха по 4-5 кандидата, а сега няма нито един. Финансирането трябва да бъде пряко от държавния бюджет, а не чрез
министерства. Ако има проекти, те да бъдат като
допълнителен стимул, а не като правило. Трябва
да има пълно осигуряване с техника и материали.
За внедрени постижения (сортове или хибриди) с
доказан ефект да се определя авторско възнаграждение. Само така ще се възроди науката в България, ако има кой да разбере. В продължение на
15–20 години българската наука беше подложена
на жестоки реформи, кадрите се разпиляха и резултатът е налице – българската селекция е заменена с чуждестранна. От внос на семена страната
губи ежегодно над половин млрд. лв., тези пари
излизат извън страната. За финансиране на научните институти е необходима една десета от тази
сума. Освен това стоковото зърно се изкупува от
две или три международни фирми, от които зависи производството. Сигурен съм, че през есента
(2017) засетите площи с пшеница са по-малко, поради ниските цени на т.нар. фуражно зърно. Българските селекционери не са създавали фуражна
пшеница, подобни сортове въобще нямаха шанс
да бъдат признати от Сортова комисия, сега признават всичко. За качество никой не говори, никой
не дава съответната цена. Тук искам да направя
предложение за подобряване на качественото производство на пшеничено зърно. От европейските
фондове, а защо не и от бюджета на държавата,
да се формира фонд за качествено зърно. От подобен фонд да се стимулира производството на
семена от качествени сортове и производството от
тях. Признаването на качествени сортове трябва
да мине през стандартните процедури за анализ
на зърно – брашно – хляб. Добивите от качестве-

ните сортове е по-нисък от този на нискокачествените, затова цената на зърното трябва да е не
по-малко от 20 % по-висока. В настоящия момент
има такива сортове, като сортовете Младен, Ивета, Деметра и др. Тези сортове са с генетическа
устойчивост на болести, сухоустойчиви, притежават комплекс от агрономически показатели,
които ги правят пригодни за т.нар. биологично
земеделие. Зърното от тези сортове трябва да стане суровината за производство на хляб и хлебни
изделия. Другият път за преодоляване на селекционната криза е да създадем сортове, които да
превъзхождат по продуктивност чуждестранните.
Чрез съчетаване на техните положителни признаци – стъбло, братимост, устойчивост на болести, с отличните показатели на класа, зърното
и пластичността от българската селекция несъмнено ще бъде получена новата серия от български сортове – продуктивни и качествени. Без да
изпреварваме развитието на нещата, ще изтъкна,
че подобни материали са вече създадени. Остава
въпросът за маркетинга, там сме на ниво детска
градина. Въпросът е за прибиране и заготовка на
семената, рекламата и дистрибуцията в страната.
Това може да стане с нова техника и нови хора. За
нова техника за почистване и заготовка на семена
трябва да се отпускат безлихвени заеми, тъй като
в системата на европроектите цари пълна бъркотия. Към Министерството на земеделието беше
създадена Комисия за зърното, но кой участваше
в нея и какво решаваха? Нищо, това е отговорът.
Не комисия, а Национален съвет за зърното е
необходим, който да предлага на правителството
зърнената стратегия на страната. В този съвет да
се решава и цената на семената и зърното, така че
да са защитени интересите на всички участници
в системата. Въпросът е, какъв ще е съставът на
подобен съвет и кой ще го предлага.
Накратко, възраждането на националната селекция и генетика, на цялата земеделска наука и
научната общност като водеща част от обществото, е въпрос не само на престиж на държавата, но
определя икономиката и независимостта на страната от растителни и животински ресурси, от храни. Държава и нейният бюджет, които не обръщат
внимание на този основен проблем, са обречени.
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IN MEMORIAM

Доцент Петър Ангелов Петров
(1929 – 2017)
На 22.11.2017 г. почина доц. Петър Ангелов Петров – виден изследовател, конструктор,
създател на съвременна електронна и компютърна техника и технологии.
Първоначалното си образование получава в гр. Михайловград (сега гр. Монтана),
завършва гимназия с отличие през 1947 г. През следващите две години учи и завършва Държавния
телеграфопощенски институт, след което работи в системата на Министерството на пощите.
Учи в Държавната политехника (сега ТУ – София), която завършва през 1957 г. като инженер по
специалност „Радиотехника“.
В Българската академия на науките е на работа като научен сътрудник от 1961 г.,
последователно в реорганизираните институти – ИТК, ИТКР, ИККС.
Научен секретар е на Института по техническа кибернетика (ИТК) от 1964 г. до 1966 г.
Хабилитира се през 1975 г., след което ръководи секция „Мултипроцесорни системи за
управление“. В новосъздадения Институт по техническа кибернетика и роботика (ИТКР) при
БАН е зам.-директор от 1979 до 1982 г. Работи успешно и за укрепване на техническите науки
в БАН – от 1982 г. до 1989 г. е зам.-директор на Научното обединение по основни проблеми на
техническите науки (НООПТН).
Той е водещ изследовател по разработката и внедряването на първите български
управляващи компютърни системи за оперативно управление в режим реално време на
промишлен транспорт – „АСТРА-ТРАСИ“, за което получава наградата на БАН и СУ „Климент
Охридски“ за Науките за Земята и техническите науки.
Доц. Петър Петров осъществява активна дейност и подпомага разработката от ИТКР
при БАН и внедряването в серийно производство на българските персонални компютри и
промишлени роботи в рамките на две крупни национални програми.
Той бе автор на множество статии, патенти и ефективни компютърни устройства и
системи и с това остави светла диря в българската наука и техника. Под негово ръководство
израснаха значителен брой млади изследователи и специалисти.
Доц. Петър Петров бе награждаван многократно с държавни и обществени отличия, сред
които ордените „Кирил и Методий“ – I и III степен, званието „Почетен изобретател“, наградата
„Изобретено в София“ и други.
Той осъществяваше и активна обществена дейност, в това число и чрез членуването си в
Съюза на учените в България (СУБ).
Учените и специалистите от инженерните институти на БАН не ще забравят значимите
приноси на доц. Петър Петров за развитието на науката, техниката и технологиите в нашата
страна.
Отделение за инженерни науки на БАН
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КНИГОПИС
Георги Йорданов
Притаени мигове.
Книга 2. Откровения.
Изд. „Захарий Стоянов“,
С., 2017, 343 с.

В ИНТЕРЕС НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА
В ръцете на читателя е втората книга на Георги Йорданов от замислената от него трилогия със
спомени. И това откровение на големия държавник и културтрегер от близкото минало вече е библиографска рядкост: има много хора, които се интересуват от правдиви думи за т.нар. тоталитарен
период (1944 – 1989). Както вече писахме за първата книга, Г. Йорданов познава нещата отвътре, откъм тяхната „кухня“, защото самият той по онова
време беше във високите коридори на властта като
партиен ръководител, министър и зам.-председател на Министерския съвет. И в тази книга няма
сензации и не е била такава целта на автора ѝ. Читателят ще се запознае с речите и приветствените
слова на бележития държавник, произнесени по
различни поводи, свързани с културната ни история. Ще установи, че това не са тривиални шаблони, а съдържателни дълбоко промислени тържествени изяви в прослава на заслужили личности и
важни за самочувствието ни събития.
Да погледнем структурата на книгата. След
обстоен увод, талантливо написан от журналиста
Тодор Коруев, Георги Йорданов подрежда документалните си спомени в 4 раздела: С чувство на
родолюбива почит; Вглеждане в дневника и архива; Международни форуми; и Публикации. Всеки
раздел носи отпечатъка на прецизна документалност и на историческа достоверност.
Тук ще споделя някои от личните ми размисли,
породени от прочита на цялата книга. С най-голяма сила въздействат авторските обобщения, защото са искрени и разкриват мислите и чувствата на
своя автор отвътре.
Цялата книга се чете на един дъх, но като магнит привлича вниманието ни материалът от съдбоносното заседание (9.11.1989) на Политбюро на
БКП, секретарите на ЦК и председателя на ревизионната комисия. Материалът в книгата така е и

озаглавен – Девети ноември 1989 година. Става
въпрос за подробна стенограма на събитията, непосредствено предшествали революционните решения за оттеглянето от властта на Тодор Живков.
Ще цитирам дословно част от написаното: „Точно
в 17 ч. (на 9.11.1989 г.) Т. Живков, който никога не
закъснява, небрежно притваря вратата зад гърба
си, оглежда насядалите в елипсовидната зала. Не
пита за отсъстващите и без увод започва: утре е
насрочен пленумът на ЦК и аз искам да поставя
един предварителен въпрос, с който съм запознал
някои от вас. Знаете, че преди известно време направих писмено предложение да бъда освободен
като генерален секретар на партията. Сега отново
поставям този въпрос и смятам, че на утрешното
заседание на ЦК трябва да се включи в дневния
ред да се разгледа моята молба за освобождаването ми от поста генерален секретар. Причините са:
първо в това, че стоя вече 30 и няколко години начело на партията и държавата; второ, наближавам
80. Очевидно годините са си години, а постът генерален секретар изисква голямо напрежение…“
По-нататък в изказването си Т. Живков посочва
за свой заместник Георги Атанасов, който по това
време е председател на Министерския съвет. Молбата не изненадва никого. Поне така се разбира от
последвалите изказвания.
Като опит за несъгласие и възражение можем
да тълкуваме репликата на Милко Балев, че обстановката не е подходяща за такъв акт. Следва пространно изказване на Г. Атанасов, с което той моли
да не се обсъжда кандидатурата му и предлага генерален секретар да стане Петър Младенов. Против оставката на Т. Живков се изказва Д. Стоянов,
но смята, че П. Младенов има всички качества да
поведе партията. Ст. Овчаров подкрепя оставката.
Така постъпват и Андрей Луканов, Пенчо Кубадински, Начо Папазов, Добри Джуров, Д. Станишев, Григор Стоичков, Емил Христов, Петко Дончев и Васил Цанов. За нас е интересно изказването
на Георги Йорданов, защото в думите му няма
нито капка колебание в необходимостта партията
да бъде поверена в ръцете на по-млад човек.
След това драматично заседание Г. Йорданов ни пренася в атмосферата на пленума на ЦК
от 10.11.1989 г. Разказва за разменените мнения
в кулоарите на дом №1 в Бояна. Предложението
е прието с пълно единодушие, но Г. Йорданов ни
съобщава какво мислят извън залата академиците
Ангел Балевски, Пантелей Зарев и Георги Джагаров. Според тях ако това решение се отложи, може
да се пролее кръв.
И ако тези събития в общи линии са известни
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КНИГОПИС
на широката публика, то писмото на Г. Йорданов
до Андрей Луканов от 15.07.1991 г., озаглавено Satis, Андрей (лат. satis= достатъчно), е част от кухнята, за която споменах тук в началото. Мъжествено
писмо до самонадеян човек, облечен в много власт,
но деструктивен. Прави му се бележка, че води
държавата към унищожаване на всичко, създадено
от народа с много труд. Писмото е подробно, плод
е на задълбочен размисъл. Днес, след толкова години, с убеденост можем да кажем, че думите на Г.
Йорданов за грешната посока са били пророчески.
С много горчивина са пропити авторските материали от онова време: възразява се на злобата
на хората от прохождащата нашенска демокрация,
които зад всяко действие на вече бившия държавник Г. Йорданов виждат акт на нагаждачество и
стремеж към облагодетелстване (Обвиненията са
абсурдни, Злонамерени постъпки и др.). И като завършек на главата Вглеждане в дневника и архива
е поставено благодарственото слово от 4.12.2009 г.
към ръководството на гр. Сливен (Сливенския общински съвет), избрало го за свой почетен гражданин, а след това с такова отличие го удостоява и
гр. Твърдица. Личи, че заслужилият човек е трогнат, защото е озаглавил благодарствените си думи
така: Няма по-голяма ценност от отличието на
родния край. Да обърнем внимание, че земляците
на Г. Йорданов му оказват тази чест за заслугите
му 10 години след слизането му от ръководните
държавни и политически постове, т.е. фактически
го реабилитират и защищават!
В интервюто Грижа за инвалидите авторът
подробно разказва за стореното от социалистическата държава, за да улесни битието на тази
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категория хора. Написано е с такт и умение, а не
като фалшиво самохвалство. Читателят ще обърне
внимание и на интервюто Няма път без мостове,
поместено в края на книгата. На въпроса на интервюиращата Елена Драгостинова дали днешните
културни деятели се обръщат към него за съвети,
Г. Йорданов отговаря отрицателно. Днес е на мода
да се хули всичко родно и особено изминалите 45
години на социалистическата държава, които са
обект само на отрицание. В интервю с писателя Д.
Шумналиев Г. Йорданов подчертава: богати сме
на политици, но сме бедни на държавници. България потъва в разруха, селското ни стопанство е
разорено, а беше европейска и световна сила. Не
е спестена и критиката към бившия съветски лидер М. Горбачов, който с лека ръка авантюристично разруши създаденото по време на социализма.
Обективни и добри думи обаче са казани за Л.
Живкова и за стремежа ѝ да развие и да популяризира по света българската култура. Пак в това интервю е подчертано: Нашият народ е жилав. Той
е доказал, че е в състояние да намери брод през
най-мътната и буйна река на историческите промени.
Книгата на Г. Йорданов ще достави истинско
удоволствие на всеки непредубеден читател и особено на по-младите, защото е неподправен източник на интересни факти и размишления: съдържанието ѝ е документ за един период на ентусиазъм
и строителство, сега тълкуван различно и твърде
често – превратно.
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Акад. Михаил Виденов

Фондация „Еврика“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и
млади хора при реализирането на проекти в областта науката, техниката и
управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи, разпространение на
научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за
научно и техническо творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на
международното сътрудничество в областта на науката и техниката.
Фондацията осъществява пет програми:
Таланти
Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на
талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира
се провеждането на школи, летни университети и др.

Научни изследвания
Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във
фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна
изява и развитие

Информация, издания, изяви и международно сътручничество
Чрез програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“ се
организират дейностите на фондацията, свързани с информационното осигуряване и
разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, организирането
на изяви за наука и техника, технологии и управление – конкурси, симпозиуми, семинари,
кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади, изложби, да насърчава
международното сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението, както и да подпомага деловите им
контакти със сродни организации в други страни.

Насърчаване на стопански инициативи
Чрез програма „Насърчаване на стопански иницитиви“ се насочва и координира
дейността на фондацията за стимулиране на създаването и внедряването на научнотехнически идеи и разработки и други стопански инициативи на младежки колективи и
търговски дружества на млади хора, както и на отделни младежи на възраст до 35 години.

Развитие
Програмата има за цел да подпомага ускореното развитие на съвместни дейности на
програмна и проектна основа с международни, чуждестранни и национални организации
и институции, в рамките на целите и предмета на дейност на фондацията.

За делови контакти: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ №1
					
Тел: 9815181; тел/факс: 9815483
					
E-mail: office@evrika.org

Първият конгресен център в
България, построен в комплекса
„Св. Константин и Елена“ през 1966 г.
от Съюза на учените в България
за провеждане на научни прояви,
а именно
Международният дом на учените
„Фредерик Жолио-Кюри“,
е мястото, което търсите. Комплексът
може да приеме прояви с до 300
участници или няколко по-малки
симултантни срещи.

The first Congress Centre in
Bulgaria, built in „St. St. Constantine
and Elena“ resort in 1966
by the Union of Scientists
to host scientific events,
namely
the „Frederic Joliot-Curie“
International House of Scientists
is the site you are looking for. The complex
can accommodate a gathering of up
to 300 participicians, or several smaller
simultaneous meetings

Петте зали разполагат с пълно
стандартно оборудване:
→ озвучителна
система
→ възможности за
запис и прожекции
→ уредба за
симултантен
превод и др.

Full standart equipment in the 5
meeting rooms is available:
→ loud speaker
system
→ recording
facilities
→ projection
equipment
→ Possibility for
simultaneous
translation,
etc.

Хотелът има
95 стаи, а
ресторантът –
400 места.

The hotel has
95 rooms,
the restaurant –
400 seats

Инфраструктурата
на Конгресния
център
„Фр. ЖолиоКюри“ позволява
гъвкавост и
пригодимост към
всяка проява.

The Infrastructure
of „J.-Curie“
Conference Centre
provides flexibility
and adaptability for
every event.

Адресът е:
Международен дом на учените
„Фредерик Жолио-Кюри“,
к.к. „Св. св. Константин и Елена“
9006 Варна

The address is:
International House of Scientists
„Frederic Joliot-Curie“,
„St. St. Constantine and Elena“
9006 Varna, Bulgaria

Тел.: +0359 (52) 361 161
Tel.: +0359 (52) 361 161
+0359 (52) 361 162
+0359 (52) 361 162
+0359 (52) 385 100
+0359 (52) 385 100
Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg
www.ihsvarna.com
www.ihsvarna.com
		
		

За контакти в София:
Тел.: +0359 (02) 444 36 44
Email: office@usb-bg.org

		
		

Contact in Sofia:
Tel.: +0359 (02) 444 36 44
Email: office@usb-bg.org

