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100 години от рождението на академик Кирил Братанов

С ПОЧИТ КЪМ УЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИКА
АКАДЕМИК КИРИЛ БРАТАНОВ

Чл.-кор. Дамян Дамянов,
председател на СУБ

На 5 март 2011 г. се навършват 100 години от
рождението на акад. Кирил Братанов. Той живя
75 години. Почина преди 25 години, но остава в
паметта на своите близки, ученици и последова-
тели, приятели от България и чужбина. Защото
дейният живот остава следа, памет, признание. И
остава в историята!

През 1944 г., непосредствено след деветосеп-
темврийските събития, д-р Кирил Братанов е сред
инициаторите за създаване на обединение на бъл-
гарските учени. В съответствие с духа на времето
се формира Съюз на научните работници в Бъл-
гария (СНРБ). Когато бъде създадено нещо забе-
лежимо и полезно, то остава. Независимо от ху-
ли, политически промени, икономически пробле-
ми. Братанов става пръв секретар на съюза (1944-
1948), впоследствие – главен секретар (1948-
1962), а от 1962 г. до смъртта си през 1986 г. неиз-
менно е избиран за негов председател. Така име-
то му се вписва трайно в усилията за набиране на
членове, за създаване на нормативи за работа. По
негово време започва създаването на съюзни кло-
нове в други градове на страната. Факт е, че СНРБ
и сродни на него творчески съюзи и професио-
нални организации намираха в лицето на тога-
вашното правителство подкрепа – законова, мо-
рална, юридическа и дори финансова, както и чрез
създаване на по-благоприятни условия за реали-

зиране на преобладаващата част от творческите
личности в науката и културата. Само след 20 го-
дини СНРБ има хиляди членове. Но той не е ма-
сова и задължителна организация, а налага извес-
тна елитарност – в организацията кандидатстват
индивидуално учени на базата на собствената си
публикационна активност и научна реализация.
Този дух се съхрани до днес.

СНРБ се присъединява през 1948 г. към Све-
товната фередариция на научните работници, обе-
диняваща сродни съюзи от социалистическите
страни, но и структури от тогавашния капиталис-
тически лагер с леви убеждения. Акад. Кирил Бра-
танов е избран в Изпълнителното бюро на асоци-
ацията. Така у него се ражда интересната идея,
която започва да се реализира успешно през 1962
г. – изграждането на Международен дом на уче-
ните (МДУ) на Черноморския бряг в курорта
„Дружба”, днес „Св. св. Константин и Елена”. До-
мът е завършен през 1964 г. Той е съграден основ-
но с български средства, но свой материален при-
нос дават още 6 страни. Домът носи и до днес име-
то на големия френски ядрен физик Фредерик Жо-
лио-Кюри. Той е любимо достижение и успех на
акад. Кирил Братанов, чиито усилия са подкрепе-
ни от много учени, архитекти и строители. И днес
неговият портрет стои до рецепцията, а неговата
фигура се вижда на много от фотосите, пресъзда-
ващи историята на Дома. Домът се превърна в мяс-
то за научни срещи и прояви – български и меж-
дународни, в любим кът за почивка на български-
те учени.

Талантът може да се развие само в условия и
среда, които му дават свобода за изява и реализа-
ция. Кирил Братанов завършва Факултета по ве-
теринарна медицина към Висшия селскостопан-
ски институт – София. От тук нататък животът
му показва забележителна целеустременост. Ста-
ва асистент и преподавател в Катедрата по физи-
ология и биохимия на селскостопанските живот-
ни. Следват специализации в Букурещ (1938) и
Милано (1941). Редовно в тези години в работата
му присъстват думите „репродукция”, „размножа-
ване”, „биология”, „имунология”, „генетика”. Той
е сред инициаторите за създаването на Институт
по развъдни болести и изкуствено оплождане, но
когато го оглавява в структурата на Българската
академия на науките, той вече носи модерното наз-
вание Институт по биология и имунология на раз-
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100 години от рождението на академик Кирил Братанов

множаването.
Няма по-голяма чест за учения от това, да го

признае собствената му гилдия. Акад. Кирил Бра-
танов успява да спечели тази чест. Вече учен с
достатъчно научни публикации и  доклади, автор
на монографии, учебници и ръководства, автори-
тет в България и познат в чужбина, той успешно
организира и провежда от 27 до 29 септември 1967
г. в новопостроения МДУ Първия международен
симпозиум по имунология на сперматозоидите и
оплождането.  Създава се Международен коорди-
национен комитет по имунология на репродукци-
ята със седалище в София и Париж. На следва-
щата година е избрано ръководство на този коми-
тет с председател Кирил Братанов, зам.-предсе-
дател С. Шулман от САЩ и генерален секретар Р.
Едуардс от Великобритания. Варненските симпо-
зиуми стават редовно и значимо международно съ-
битие, чието провеждане следва през 1971 г., 1975
г., 1978 г., 1982, 1985, 1988 ... ХІІ международен
симпозиум се проведе в МДУ през 2009 г. – тра-
дицията е жива!

На ІІІ симпозиум (1975) по инициатива на
акад. Братанов се създава Международна асоциа-

ция по репродуктивна имунология. Още приживе
през 1986 г. акад. Братанов получава признание
на неин конгрес. А на 7.12.2010 г. Мартин Джон-
сън при връчването на Нобеловата награда по би-
ология на същия гореспоменат Робърт Едуардс,
казва следните думи: „... през този период в САЩ
между 1960 – 1976 г. Едуардс публикува около 24
доклада по имунология на репродукцията. Този
период също така подтикна Боб да се включи в
учредяване на едно международно общество през
1967 г. във Варна, когато се създава Международ-
ният координационен комитет по имунология на
репродукцията...”.

Добре е, когато човек успее да реализира трай-
но поне една идея. А името на акад. Кирил Брата-
нов е свързано с поне две успешни събития – на-
учно и обществено. Затова той остава трайно свър-
зан и с Института по биология и имунология на
размножаването, и със Съюза на учените в Бъл-
гария.

Имаме право да бъдем горди с подобни приз-
нания за един достоен български учен, чийто жи-
вот е трайно свързан с живота на Съюза на уче-
ните в България.

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА 100-ГОДИШНИНАТА
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ

Тържественото честване на 100-годишнината
от рождението на акад. Кирил Братанов (1911-
2011) – патрон на Института по биология и иму-
нология на размножаването (ИБИР) към Българ-
ската академия на науките, бе проведено на 24
март 2011 г. в рамките на Втората конференция
на Балканска мрежа по репродуктивни биотехно-
логии при животните под егидата на проекта
ReProForce на ИБИР към 7 Рамкова програма на
Европейския съюз.

Честването бе открито от директора на инсти-
тута проф. д-р Димитрина Качева. Приветствени
слова към  гостите по случай честването на 100-
годишнината от рождението на акад. Братанов и
участниците в конференцията поднесоха предсе-
дателят на Българска академия на науките акад.
Н. Съботинов и председателят на Съюза на уче-
ните в България чл.-кор. Дамян Дамянов. Привет-
ствие бе поднесено и от ректора на Тракийския
университет в Стара Загора. На честването при-
състваха повече от 100 човека - гости, съратници,
последователи, ученици на акад. Братанов, чле-
новете на колектива на института и участниците
в конференцията.

Доклад, озаглавен “100 години от рождението
на акад. Кирил Братанов – патрон на Института
по биология и имунология на размножаването”,

изнесе доц. д-р Маргарита Моллова, координатор
на Проект ReProForce и един от авторите на из-
дадената през 1984 г. „Биобиблиография на акад.
Кирил Братанов”. Програмата по честването
включваше изказването на съратници, ученици и
последователи на акад. К. Братанов. Спомени за
неговата преподавателска дейност и педагогичес-
ките умения, за любовта му към младите хора и
студентите, разказаха проф. Михо Семков и проф.
Юлия Попова – преподаватели и колеги на акад.
К Братанов. Стихове, посветени на изследовател-
ския дух и творчески възможности на големия
учен, човек и приятел, рецитира проф. Крум Кой-
чев, в които като мото прозвучаха думите „...не
беше той в науката пчеличка работлива, а орел във
висините....” Силно прочувствено прозвучаха ду-
мите на проф. Райна Георгиева – ученичка на акад.
Братанов, бивш директор на института и негов
последовател в организирането и провеждането на
станалите известни в цял свят Варненски симпо-
зиуми по имунология на репродукцията. В качес-
твото си на настоящ председател на основания от
акад. К. Братанов Международен координационен
комитет по имунология на размножаването проф.
Георгиева цитира някои от оценките на световно
известни учени, изказани на научните форуми в
областта на имунология на репродукцията за акад.
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Братанов. Тя успя да предаде усещането за възхи-
щение, топлота и признание на тези учени и лич-
но своето дълбоко уважение и признателност към
делото, живота и творчеството на акад. Братанов,
и най-вече, за оценката му на „...впечатляваща
личност и топлосърдечен ръководител и прия-
тел...”

Всички присъстващи на тържественото чества-

не на 100-годишнината от рождението на акад. К.
Братанов почетоха паметта на един човек с голя-
мо сърце, с богата душевност, с неумолима жаж-
да за знание, с безпределна преданост към хората
около себе си и силна вяра в способностите на мла-
дите.

„Н.”

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
АКАД. КИРИЛ БРАТАНОВ

Доц. д-р Маргарита Моллова,
ИБИР “Акад. К. Братанов” – БАН

Чествайки 100-годишнината от рождението на
акад. К. Братанов, не може да не си спомним с
респект и признателност за един от големите уче-
ни в областта на репродуктивната биология и иму-
нология, за безспорните му качества на организа-
тор на научния живот, на талантлив и ентусиази-
ран популяризатор на научните постижения, доп-
ринесъл за развитието и успехите на науката в
България.

Кирил Цочев Братанов е роден на 5 март 1911
г. в гр. Луковит и израстнал в семейна среда на
учители, което оказва важно значение за изграж-
дането му като хармонична личност. Учителско-
то семейство Братанови възпитава и други двама
братя на Кирил – Димитър, общественик и дип-
ломат, и Братан – изтъкнат професор - клиницист
педиатър. След завършване на ветеринарна меди-
цина в София (1935) и активна дейност като ве-
теринарен лекар Кирил Братанов е изпратен на
специализация по животновъдство в Букурещ
(1938) и биология на размножаването и изкустве-
но осеменяване в Милано (1941), където се изя-
вява като амбициозен изследовател с подчертано
внимание към неразработвани, но актуални проб-
леми на животновъдството като изкуственото осе-
меняване и репродуктните възможности на жи-
вотните. Талантът му на педагог става причина
да започне преподавателска дейност като асистент
в Катедрата по физиология и биохимия на домаш-
ните животни при Ветеринарномедицинския фа-
култет към Софийския университет и за бързото
му израстване последователно като доцент (1947),
професор (1954)  и ръководител на катедра “Аку-
шерство и изкуствено осеменяване” при Зоотех-
ническия факултет на Висшия  селскостопански
институт “Г. Димитров”, София. През 1958 г. е из-
бран за член-кореспондент на Българската акаде-
мия на науките, а през 1967 г. – за академик.

Професионалните интереси на д-р Братанов
обаче, намират истинска реализация след 1943 г.,
когато е назначен за директор на създадения през
1938 г. Институт по развъдни болести и изкустве-

но осеменяване и остава негов ръководител до
края на живота си. Под негово ръководство ин-
ститутът бележи значими успехи в научната и на-
учно-приложна дейност. Благодарение на непре-
одолимия му темперамент и стремеж към общес-
твенополезна дейност той успява да съчетае на-
учната и преподавателска работа с отговорността
на високите постове, които е заемал в онези годи-
ни като ректор на Висшия  селскостопански ин-
ститут (1956-1967), зам.-председател на Академи-
ята на селскостопанските науки (1963-1972), ди-
ректор на Единния център по биология при Бъл-
гарската академия на науките (1976-1986). През
1976 г. Институтът по развъдни болести и изкус-
твено осеменяване преминава в структурата на
Българска академия на науките като Институт по
биология и имунология на размножаването и раз-
витие на организмите, преименуван по-късно ка-
то Институт по биология и имунология на размно-
жаването (ИБИР). Предвид безспорните заслуги
на акад. К. Братанов за развитието, просперитета
и международния авторитет на института, през
1987 г. – след неговата кончина, е взето решение
институтът да носи името Институт по биоло-
гия и имунология на размножаването “Акад.
Кирил Братанов”.

За да представим научните заслуги на акад.
Братанов, трябва да започнем с неговата мащаб-
на публикационна дейност, обхващаща над 1000
заглавия. Той е автор и съавтор на множество на-
учни монографии, учебници и ръководства, на по-
вече от 300 научноизследователски труда, на по-
вече от 500 статии, свързани с развитието на сел-
ското стопанство в България, с научната и култур-
на политика на страната и над 200 научно-попу-
лярни и аналитично-обзорни статии, отразени на
страниците на неговата “Биобиблиография”.

Трудно е да се обхване в едно кратко изложе-
ние цялостната творческа и обществена дейност
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на акад. Братанов. Трудно е да се предадат енту-
сиазмът и преданият му труд, посветени на кауза-
та на учените и на науката. Но при опита да се
характеризира дългата му жизнена и трудова тра-
ектория в съзнанието ни изплува една и съща ду-
ма: пионер.

Акад. К. Братанов е сред основоположниците
при организирането на необходимата кадрова, тех-
ническа и научна база за внедряването на една от
най-революционните технологии на ХХ век - из-
куственото осеменяване, с оглед на генетичното
подобряване и усъвършенстване на животновъд-
ството в България. Под негово ръководство са съз-
дадени комплексни, усъвършенствани технологии
за криоконсервация на мъжки гамети от различ-
ни видовe животни, внедрени с висок икономи-
чески ефект в цялата страна и в чужбина. Поста-
вено е началото на генна банка с гамети от ценни
разплодници и ембриокриобанка за съхранение
на генетичен материал от застрашените от изчез-
ване в България породи животни.

Под ръководството на акад. К. Братанов учени
от института получават оригинални данни за хи-
поталамо-хипофизарния контрол на овариалната
функция, засягащи секрецията на гонадотропини,
механизмите на невро-ендокринната регулация на
половия цикъл и овулацията. На тази база са съз-
дадени ефикасни биотехнологии за идентифика-
ция на размножителния процес, широко прилага-
ни в животновъдната практика и довели до зна-
чителен икономически ефект.

Не трябва да пропуснем още една пионерска
дейност на акад. Братанов. Под негово ръковод-
ство за първи път в страната са получени прип-
лоди чрез трансфер на свежи и замразени ембри-
они при дребни и едри селскостопански живот-
ни. За първи път в Европа и за втори път в све-
товната практика под негово ръководство колек-
тив от учени получава малачета-трансплантанти.

Един от най-значимите моменти в научното
творчество на акад. Братанов e проведеното през
1949 г. изследване, доказващо наличието на ан-
титела срещу мъжките полови гамети в серуми
на монгократно безуспешно осеменявани живот-
ни, данните от което са отразени в публикацията
“Върху образуването на спермоантитела в орга-
низма на домашните животни”  (Годишник на Вет.
мед.факултет, СУ, т. ХХVI, 321-334, 1949) – пър-
вите резултати в световната наука и практика, со-
чещи възможностите за съществуване на имуно-
логично обусловено безплодие. Благодарение на
следващите проучвания на Братанов и сътрудни-
ците му, този проблем става актуален и няколко
години по-късно двама автори (Rumke, 1954; Wil-
son, 1954)  публикуват независимо един от друг
данни за наличието на автоспермоантитела у без-
плодни мъже с олиго- и азооспермия и изоспер-
моантитела у безплодни жени. Днес научните пос-

тижения в тази област са предмет на редица све-
товни и международни научни симпозиуми и кон-
греси и на множество реномирани специализира-
ни научни списания,  а България се приема за ро-
дина на ново медико-биологично направление в
световната наука и клинична практика – имуно-
логия на размножаването.

След полагане на началото, през 1967 година
(26- 29 септември)  проф. Братанов и неговите сът-
рудници организират и провеждат в МДУ „Фре-
дерик Жолио-Кюри”, Варна, първия в света Сим-
позиум по имунология на сперматозоидите и оп-
лождането. В симпозиума вземат участие над 150
учени от 23 страни от целия свят, представители
на WHO и FAO. Присъстват световно известните
учени Р. Едуардс, Ф. Румке, А. Г. Воазен, М. Ха-
шек, Б. Бьотчер, И. Соколовская, Р.Попиванов, С.
Шулман и др. Изнасят се и се дискутират инте-
ресни данни от областта на репродуктивната иму-
нология.

По време на симпозиума, пак по инициатива
на акад. Братанов, се учредява Международен ко-
ординационен комитет по имунология на репро-
дукцията (МККИР), регистриран в София и Па-
риж със седалище в ръководения от него Инсти-
тут по биология и имунология на размножаване-
то. Председател на комитета е К. Братанов, зам.-
председател – С. Шулман, генерален секретар – Р.
Едуардс, секретар – И. Соколовская, касиер – А.
Ейкем. След смъртта на акад. К. Братанов за пред-
седател на МККИР е избрана проф. Р. Георгиева.
Основната цел на МККИР е да координира науч-
ноизследователската работа по репродуктивна
имунология и на всеки 3 години да организира
Международни симпозиуми във Варна. Така се на-
лага традицията на Варненските симпозиуми,
познати на цялата международна общност в об-
ластта на имунология на репродукцията. През
2012 г. (22-24 юли) предстои да бъде проведен по-
редният – ХІІІ Международен симпозиум по иму-
нология на репродукцията.

Трябва да се отбележи, че проф. Роберт Еду-
ардс, един от основателите  на МККИР и негов
първи генерален секретар при създаването му,
през  2010 г. бе удостоен с Нобелова награда за
медицина и физиология “For the development of in
vitro fertilization”. По време на симпозиума, орга-
низиран в чест на Роберт Едуардс и връчване на
Нобеловата му награда, проведен на 7 декември
2010 г. в Кралския Каролински медицински ин-
ститут в Стокхолм,  г-н Мартин Джонсън изнася
лекцията на д-р Роберт Едуардс, озаглавена „Bob
Edwards and IVF : The Early Days”. В лекцията си
Едуардс подчертава значението на имунологията
на репродукцията, основаването на Международ-
ния координационен комитет по имунология на
репродукцията във Варна, като показва слайд от
учредителното заседание на ръководството на сим-
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позиума със снимка и на акад. Братанов, свиде-
телство за съвместната му дейност още от 1967 г.
с ИБИР при БАН и близките му лични контакти с
акад. К. Братанов.

Отново по инициатива на акад.Братанов през
1975 г., по време на 3-тия Международен симпо-
зиум по имунология на репродукцията във Вар-
на, се учредява Международна асоциация по
имунология на репродукцията и за първи неин
председател е избран акад. К. Братанов. Днес асо-
циацията има многобройна членска маса и учени
от института участват във почти всички нейни
конгреси, а членове на ИБИР (Р. Георгиева) са
многократно избирани за членове на нейното ръ-
ководство.

Специално внимание заслужава огромната об-
ществена дейност на акад. К. Братанов. В продъл-
жение на осем години (1968-1976) той е предсе-
дател на Дружеството за разпространение на зна-
ния “Г. Кирков”; през 1948 г. е избран за член на
Националния комитет за мир; от 1968 г. е член на
Постоянния комитет на Пъгуошкото движение на
учените за мир и участва активно в работните гру-
пи към ЮНЕСКО и Световната здравна органи-
зация; в периода 1963-1972 г. е заместник-пред-
седател на Академията на селскостопанските на-
уки.

Плод на неговите тесни контакти с много име-
нити учени е мемориалната му книга “Незабра-
вими срещи”, в която той разказва за срещите и
разговорите си с учени като Фредерик Жолио-Кю-
ри, проф. Джон Бернал, акад. Скрябин, акад. Опа-
рин, проф. Пиер Бикар и др. Обект на много него-
ви статии са творческите портрети на наши беле-
жити учени и общественици, между които на
проф. Асен Златаров, проф. Георги Павлов, проф.
Георги Наджаков, на писателя и учения проф. Ди-
митър Димов, на акад. Христо Даскалов и много
други. За активната си научна и обществена дей-
ност акад. Братанов е удостоен с високи нацио-
нални отличия, като орден “Кирил и Методий” I
степен, почетно звание “Народен деятел на нау-
ката”, медал “1300 години от създаването на бъл-
гарската държава” и др.

Най-ярък пример за  всестранната дейност на
акад. Братанов е мястото му в историята на Съ-
юза на учените в България. Братанов е не само
член-основател (1944), но и участник в съюзно-
то ръководство от първия момент на функцио-
ниране на организацията. До 1948 г. той е негов
първи секретар, до 1962 г. е главен секретар на
съюза, след което става негов председател до
смъртта си. Под ръководството на акад. Брата-
нов Съюзът на научните работници (СНРБ) не
само укрепва и се развива, но завоюва и завиден
международен авторитет. През 1948 г. СНРБ се
присъединява към Световната федерация на на-

учните работници и акад. Братанов е избран за
член на Изпълнителния й съвет, а по-късно – през
1976 г. и за неин заместник-председател. Дълги
години е член на Редакционната колегия на сп.
“Научен свят” – печатен орган на СНРБ, където
публикува множество статии по научната и кул-
турна политика у нас и чужбина, по проблемите
на висшето и средно образование, по специфи-
ката на научното творчество. По инициатива на
акад. Братанов и с активното му участие се из-
гражда МДУ “Фр. Жолио-Кюри” като модерен
международен конгресен център с оживена меж-
дународна дейност и засилен конгресен живот,
масовизира се организацията и се създават ней-
ни клонове във всички окръжни градове на стра-
ната.

Израз на международно признание за заслу-
гите на акад. Братанов са множеството чужде-
странни медали и отличия (френски медал “Бру-
же”за заслуги в областта на науката, медал “Ла-
заро Спаланцани”, почетен медал на Испанската
ветеринарно-медицинска академия, на Илиной-
ския университет – САЩ, медал  “Фредерик Жо-
лио-Кюри”от Световния съвет за мир и други).
Акад. Братанов е избран за член на редица чуж-
дестранни академии на науките: Френската вете-
ринарна академия, Италианската аграрна акаде-
мия, Германската селскостопанска академия,
Испанската ветеринарно-медицинска академия,
Белгийската кралска медицинска академия. През
1980 г. е удостоен с голямата награда на Пастьо-
ровия Институт в Париж – медал “Луи Пастьор”,
за неговите научни трудове в областта на имуно-
логия на репродукцията.

Тук бих искала да отбележа едно много важно
за всички нас събитие. През 1986 г., при закрива-
нето на ІІІ-я конгрес на  Международната асоциа-
ция по имунология на репродукцията в Торонто,
световно известният учен   проф. Рупърт Билин-
гам, участвал в научните открития за присъдена-
та Нобелова награда по медицина през 1960 г. на
Burnet и Medawar, каза следното: „...Нека никога
да не забравяме, че ако не беше България, ако
не беше  нашият добър приятел Кирил, няма-
ше да бъдем събрани тук като научно общес-
тво, занимаващо се с такъв важен проблем за
човечеството, какъвто е имунологията на реп-
родукцията...”

Оценката е направена!
Достойно признание за цялостната дейност на

акад. Братанов е издаденият пощенски плик с не-
говия лик и специален пощенски печат от Минис-
терството на транспорта, информационните тех-
нологии и съобщенията по повод 100 години от
рождението му – жест, с който се засвидетелства
заслужена почит към живота и делото на акад. Ки-
рил Братанов като учен и общественик.
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ЩРИХИ КЪМ ПОРТРЕТА НА КИРИЛ БРАТАНОВ
КАТО СЪЮЗЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Николай Поппетров,
секция „История” към СУБ

Общественикът, организаторът, ученият и чо-
векът Кирил Братанов е  неразривно свързан със
Съюза  на  научните работници  в България
(СНРБ) от неговото основаване през  есента на
1944 г. до смъртта си през 1986 г. Това е време на
възходяща управленска кариера – от член осно-
вател (1944), през главен секретар (от 1946) до
съюзен председател (1962-1986) .

Братанов принадлежи в идеен и политически
план на среди, тясно свързани със социалдемок-
ратическото движение, както и с обществени про-
яви – като например, движение за трезвеност.
Произхожда от семейство, в което обществената
изява изпълва жизнения път на бащата Цочо  и
брата Димитър.

Контактен и консенсусен, с бързи реакции, с
усет за ситуацията и умение да предразположи,
Кирил Братанов още отрано заема водеща роля в
съюзното ръководство. Успоредно с това той пра-
ви кариера и в Световната федерация на науч-
ните работници  като член на бюрото от 1948 г. и
заместник-председател от 1973 г.

Постепенно в ръцете му преминава основна-
та административна работа в съюза по време на
мандата на Михаил Димитров. Прагматичният
натюрел на Братанов  спомага за омекотяване на
догматизма и сковаността, присъщи  както на об-
становката през 50-те години, така и на поведен-
ческите особености на формирания в условията
на догматичен марксизъм и отличаващ се  често
с идейна неповратливост Михаил Димитров.

Без да е либерал, особено през 50-те и 60-те
години, Братанов  решава проблемите с перспек-
тива, често без да се съобразява с някои ограни-
чени моментни разбирания. Още от рано, но осо-
бено от началото на 60-те години, той изявява
подчертан интерес и съответно стремеж да се раз-
вива международна дейност, нагласа към публи-
чни изяви, към мащабни прояви, към репрезен-
тативност. Налага нов стил на работа – гъвкав,
отворен към новото, насочен към превръщане на
съюзната дейност във видима, със силно общес-
твено присъствие.

Утвърждаването му за председател фактичес-
ки поставя началото на нов период в съюзната
дейност. При променящите се приоритети в дър-
жавата и обществото Братанов може да се про-
ектира на фона на предишния догматичен пери-
од и неговата динамична управленска стратегия
да печели безапелационно, срявнявана с тази на
Михаил Димитров. Съюзът излиза изведнъж от
състояние, което за някои е пасивност, а за други
дори летаргия, изчакване на чужди инициативи,

и навлиза в сферата на активно предлагане на
идеи и решения.  В някои отношение може да се
твърди, че 60-те години на ХХ век са най-успеш-
ните в кариерата му като ръководител на съюза
– открива се Международният дом на учените
(МДУ), създава се база за активна международ-
на дейност. Но Братанов се ориентира много доб-
ре в политическата ситуация и актуалния парти-
ен, държавен и обществен дневен ред и успява,
образно казано, да се задържи на гребена на въл-
ната и да бъде в крак с  различните, често проме-
нящи се виждания и инициативи на партийното
ръководство както за научната, така и за общес-
твената сфера като цяло.

При неговото ръководство се осъществява ма-
совизирането на СНРБ, изграждане на местни по-
деления (клонове); участие в национални ини-
циативи. Силно се  увеличава членската маса,
постепенно се решава въпросът с материалната
база. Братанов осъзнава важната роля на регио-
налното развитие на науката, на  създаване на
условия за научна дейност по места. В тази на-
сока Съюзът съдейства за  приобщаване на ра-
ботещи и пенсионери, за  преодоляване на поко-
ленческите различия. По места (т.е. в секции и
клонове) започват да се разглеждат въпроси, ко-
ито не могат да се поставят другаде в научните
среди. Съюзният председател гледа благосклон-
но на някои изяви, които стават типични за ор-
ганизацията – като например, поставянето на
дневен ред на въпросите за критиката в науката,
за работата с младите учени, за ролята на жени-
те в науката, дебатите за научните степени и зва-
ния, за рецензирането и етиката в науката.

Характерно за управленския стил на Брата-
нов е силното ангажиране на организацията с об-
ществени проблеми. Той реагира бързо, обвър-
зва се с различни почини или усвоява и обвър-
зва съюза с  вече  подети  инициативи – напри-
мер, движението за борба с шума и създаването
на специален Комитет за тази цел, превръщане-
то на Българското астронавтическо дружество във
важен асоцииран член на съюза и др.

Между многото примери за управленския
стил на Братанов може би най-голямо внимание
заслужава дейноста му по създаване, построява-
не и успешно експлоатиране на Международния
дом на учените “Фредерик Жолио-Кюри” в ку-
рорта  “Св. Константни и Елена” (тогава курорт
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“Дружба”). Изграждането на дома представя Бра-
танов като мениджър от национален мащаб, уме-
ло маневриращ между различни ведомствени и
личностни интереси и нагласи.

Братанов показва изключителна находчивост
да формулира приемливи схващания и да ги
обосновава, както и да контактува на най-висо-
ко национално политическо и административно
ниво. Проявява упоритост  и настойчивост, за да
се преодоляват десетки административни, меж-
дуведомствени и пр. трудности.

С председателския мандат на Братанов е свър-
зано и утвърждаването на конгресите като вър-
ховен орган  (и преди всичко като публично ме-
роприятие) на Съюза и успешното осъществява-
не на печатна дейност  –  съюзният бюлетин ста-
ва сп. “Съюзен живот”.

От края на 70-те  и през 80-те години на ми-
налия век Братанов инициира изключително ма-
щабни планове – за резширяване на МДУ, за пос-
трояване на Дом на учените в София и на база
(дом и почивна станция) в Банкя и пр. Те не са
осъществени не по негова вина, а поради обща-
та обстановка в страната.

Характерните за председателския мандат на
Братанов масови съюзни прояви – конгреси,  ог-
ласявани пред медиите документи и становища,
национални и международни конференции, имат
няколко позитивни резултата. От гледна точка на
съюза те активизират неговата научна дейност,
а същевременно повишават неговата известност,
създават му престиж и изпълняват функцията на
важно средство за корпоративна идентичност. Ка-
то цяло чрез тях той заема определено, изявено
място в публичното пространство и в научната
област като една от формите за организация на
науката.

Международните форуми допринасят за об-
мен на мнения, усвояване на иновации, даване
публичност и придаване на международна попу-
лярност на различни изследователски усилия,
проекти, резултати на български учени, колек-
тиви и институции, сближаването на българска-
та и чуждата наука.

Братанов е съюзен деец  в много силно детер-
минирана идеологически епоха. Няма никакви
основания да се твърди, че той  поставя под съм-
нения ролята на Комунистическата партия за ор-
ганизацията на науката. С много свои действия
и като съюзен ръководител, и като личност той

засвидетелства своята силна привързаност към
комунистическата идеология. Трудно е да се  оп-
редели дали това поведение е израз на идейна
убеденост или е – поне в отделни моменти, про-
ява на добре осъзнат конформизъм.

Погледнато обаче отстрани, не може да се от-
рече, че Братанов поддържа разумно поведение,
чрез което успява да извлича значителни диви-
денти за  съюза. В качеството си на съюзен ръко-
водител той установява диалог на най-високо ни-
во, включително лично, с “първия партиен и дър-
жавен ръководител” (както гласи тогавашната
формулировка) Тодор Живков. Много от подоб-
ни контакти и свързаните с тях  прояви имат про-
токолен и символен характер. Те, в една или друга
степен, обаче, изграждат не само публичния об-
раз на организацията, но правят съюза силно раз-
познаваем в средите на партийното и държавно
ръководство.

Може да се каже, че Братанов поставя инте-
ресите на организацията, основните партийни
директиви и своите собствени разбирания и стре-
меж за изява в една плоскост. Същевременно, и
това е един съществен щрих към образа на Бра-
танов, с негово съдействие ред поставени по по-
литически причини в неблагоприятно положение
лица (включително представители на “буржоаз-
ната”наука, респективно класа, и някои “изпад-
нали в немилост” учени от комунистическия пе-
риод) намират поле за изява в секциите и клоно-
вете на съюза, а някои дори и възможност за пре-
питание в съюзната администрация.

Когато се представя Кирил Братанов като съ-
юзен ръководител, трябва да се посочи, че при
него има едно щастливо съчетание между харак-
терните за  него подчертан стремеж към изява и
жизнерадостен характер с повишена активност
и впечатляваща трудоспособност. Ред успешни
за съюза решения той  успява да прокара, изпол-
звайки своето обаянеие и многобройни контак-
ти.

Братанов е типичен човек, който се движи в
социални мрежи и се възползва от тях; и това се
отразява в резултатите, постигани при общува-
не в неформална обстановка. Цялата му разно-
образна дейност в Съюза на научните работни-
ци в България може да се обобщи така: Кирил
Братанов  има изумително четиридесетилет-
но присъствие в историята на организация-
та.
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Международна година на химията

ДА ИЗБЕРЕШ УНИВЕРСИТЕТСКАТА ХИМИЯ
Проф. дхн Васил Симеонов,

Химически факултет
на СУ „Св. Кл. Охридски”

2011 година бе обявена за година химията. Чес-
то пъти подобни анонси не будят кой знае какво
добро впечатление – има дни и години на какво
ли не: на пожарникари и митничари, на „трича-
не” на домашни кучета, на бездомните и емиг-
рантите, на Заяка или Плъха от китайските зоди-
аци. От друга страна, обаче, не бива да сме и съв-
сем скептични към подобни изяви. Те имат за цел
не само да предизвикват тържествени речи и чес-
твания по институти и катедри, но и да обърнат
внимание на обществото към мястото, проблеми-
те и бъдещето на неща, които обикновено не са
дневен ред и приоритет на същото това общество.
Независимо от факта, че то не може да функцио-
нира нормално, ако не зачита ролята, да речем, на
химията.

През деветнадесети век химията (а и природ-
ните науки изобщо) е карала тогавашните хора да
се чувстват горди от откритията в областта на аг-
рарната и фармацевтична химия. Прочутият нем-
ски химик Либих убедено е разказвал, че пробле-
мът с изхранването на човечеството е на път да
бъде решен чрез създаване на синтетична храна.
Ваксинирането е ликвидирало коварни епидемии.
Технологиите не могат да смогнат в откриването
на нови багрила, строителни материали, стомани
и сплави, нови горива. Обществото е вярвало и
разчитало на химията. Победният път продължа-
ва и в началото на миналия век, като химията е
била на почит, независимо от блестящите откри-
тия в областта на физиката. Постепенно обаче об-
щественото съзнание разбира, че химията може
да бъде опасна като изпуснат от бутилката джин
– никой либерал от 20-те години на миналото сто-
летие не може да забрави ужасите, причинени от
бойните отровни вещества по фронтовете на Го-
лямата война в Европа. После идва тъжната по-
вест на канадката Рейчъл Карсън „Мълчаливата
пролет”, която поставя началото на зелените дви-
жения по света, за които химията не е благодетел,
а едва ли не обществен враг номер едно – нали в
млякото на кърмещи майки се откриваше препа-
ратът ДДТ, използван с най-добрите намарения
да предпазва реколтата от вредители!

Тази кратка „химическа” история добре илюс-
трира двойственото отношение към една наука,
която съвсем няма вина за действията на хората,
водени от определени интереси и добри намере-
ния. Би било много лесно да се обясни спаднали-
ят интерес към обучението по химия (тенденция
с глобално, не локално измерение) с примамли-
вата хипотеза за битката между „доброто” и „зло-
то”, между неизискващото кой знае каква специ-
ална нагласа обучение по счетоводство и финан-

си, например, и трудното, спорно като обществе-
но приложение и престиж следване в един хими-
чески факултет. Колкото и „зелени” противници
да има химическата технология, все пак е реален
факт, че светът не може без химическите произ-
водства, без новите наноматериали например, обе-
щаващи фантастични постижения във всяка об-
ласт на човешките нужди – промишленост, меди-
цина, бит. В годината на химията ще трябва да се
търсят други аргументи.

Искам да се спра на нашата университетска
химия – специалността, която съм завършил и об-
ластта на активност, в която мина битието ми. Пре-
ди да разкажа за някои неизбежни (и сантимен-
тални) мисли за Химическия факултет на Софий-
ския университет „Свети Климент Охридски”, ня-
колко думи и за световната тенденция на спад в
интереса към природните науки. Разбира се, па-
зарът на висшето образование е като всяка друга
пазарна система – някой печели, друг губи, цени-
те се променят, променят се и ценностите. Добре
известен факт е, че всяко поколение си има люби-
ми занимания, интереси, светоглед. Не може да
ни учудва нас, хората, били млади през 60-те и
70-те години на миналия век, че днешната цен-
ностна система на младите е друга, други са йе-
рархичните структури, културните интереси, по-
литически симпатии и реакции спрямо глобалните
събития. Светът бе силно поляризиран и в този
смисъл – по-хомогенен; днес светът е далеч по-
многофакторен и по-интересен. Възможностите на
младите са нарастнали неимоверно, особено за
онези от Източна Европа. В същото време техни-
ческият прогрес създаде предпоставка за пости-
гане на цели с по-малко усилия, защото и кому-
никациите, и реализациите са ускорени. Появи се
синдромът на „leisure mood” – настроението да се
отпуснеш и помързелуваш за сметка на повечето
усилия, необходими на предците за реализиране
и изхранване. В скоби – този подход създава дру-
го ниво на проблеми, но не е обект за коментар в
годината на химията.

Тъй като обучението, квалификацията и реа-
лизацията в областта на химията изискват спе-
цифична нагласа, някои саможертви и усилия, ни-
що чудно, че днес младите предпочитат „leisure
education”, при което не е необходимо да прекар-
ваш часове в лаборатория с много апарати, когато
е нужно допълнително внимание, умение, дори
лишаване от някои младежки удоволствия. Напъл-
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но съм убеден, че глобалният интелектуален па-
зар много скоро ще повиши драстично цената на
добрия и необходим на обществото химик. Добре
е да подчертаваме подобно убеждение през 2011
година!

Химическият факултет на Софийския универ-
ситет (СУ) е онази школа, която даде възможност
в страната днес да има значителен брой институ-
ции, които провеждат обучение по химия, както и
не малък брой академични изследователски зве-
на с интереси в химическата наука и практика.
Едва ли някой би оспорил този факт, независимо
от дългогодишното съперничество между СУ и
БАН за ролята им в българската наука. Веднага
трябва да се отбележи, че независимо от явното
или скрито съперничество двата академични ги-
ганта винаги са си сътрудничили както в научни-
те изследвания, така и в преподавателската дей-
ност. Но все е трябвало да се започне отнякъде и
началото е било създаването на Химическия фа-
култет преди повече от век. Разбира се, по-точно
е да се каже – началото с такава давност е за уни-
верситетското обучение по химия, тъй като фор-
мално Химическият факултет функционира са-
мостоятелно от 50 години. Още един важен факт
покрепя тезата за първенството на Факултета – в
проведената наскоро класация на обучението по
химия за всички университети в България, Фа-
култетът убедително заема първо място и е звено-
то с най-висока научна активност в Софийския
университет. С други думи, в Химическия факул-
тет се предлага устойчива традиция и високо ни-
во – тъкмо онези фактори, които би трябвало да
крепят крехкото равновесие в модерния динами-
чен (и донякъде хаотичен) свят, известни с назва-
нията устойчиво развитие и интелектуален дизайн
на развитието.

Но дали подобна аргументация би била инте-
ресна и убедителна за съвременния младеж, кой-
то търси мястото си в живота? Може би не, защо-
то убежденията днес идват по линия на комуни-
кационните средства, Интернет, синдрома на удо-
волствията. Въпреки това има достатъчно млади
хора, които биха се заинтересували от посочени-
те аргументи и биха искали да знаят нещо повече
за бъдещия си факултет.

За мен лично основното предимство на Факул-
тета като място за обучение и научни изследва-
ния е духът на колегиалност и демократичност,
наследен от първооснователите и следващите ги
поколения. Неведнъж се е налагало да проучвам
живота и творчеството на големи имена в нашата
химическа наука и образование като професор
Пенчо Райков, професор Димитър Иванов, про-
фесор Георги Близнаков, професор Ростислав Ка-
ишев. Не е лесно да се открият общи характерис-
тики между толкова различни и разделени по вре-
меви характеристики личности, но “червена ниш-

ка” има – те са били учени с престиж, те са били
преподаватели с обаяние, те са били колеги, съ-
ветници, добронамерени критици на по-младите
и, в крайна сметка, са оставили школа след себе
си. Така те са изпълнили призванието си на уни-
верситетски химици.

Днес Химическият факултет продължава да
има висок научен престиж и да разполага с от-
лични преподаватели. Трудно е да се цитират кон-
кретни имена от съвременник и все още участник
във факултетския живот, много по-лесно се обсъж-
дат онези, които вече не са сред нас. По-важно е,
че в Химическия факултет се запазва традицията
на добро преподаване, подплатено с активна на-
учна работа.

Всичко започва с една специалност, наречена
просто “химия” и задължението да се готвят уни-
верситетски химици – бъдещи учители, хора с ши-
рока база на знанията, способни да работят и в
образованието, и в научната сфера, и в производ-
ството, особено ако става дума за деликатната дей-
ност по синтез и анализ, онези две основополага-
щи категории, които имат и практическо, и фило-
софско значение. През 60-те и 70-те години на ми-
налия век университетската химия бе наистина
престижна дисциплина с голям брой кандидати
за Факултета и много голям брой студенти. Вед-
нага трябва да се признае, че тази престижност
не бе напълно спонтанна, а “понапомпена” от то-
гавашната “соцреалност”, която налагаше един-
ствено своя дневен ред и своите виждания на об-
ществото. Една от соцвизиите тогава бе “голяма-
та химия”, за която се предполагаше, че ще реши
безпроблемно нуждите на промишлеността, сел-
ското стопанство, бита, хранителните продукти,
спорта, здравеопазването и военното дело. Наис-
тина химията е в основата на всичко това, но пре-
каленото залитане в една посока (химизация) са-
мо създава, а не решава проблеми.

Единствената специалност, по която се обуча-
ваха студентите в Химическия факултет, просъ-
ществува дълго време, тя имаше своята логика и
основания. Динамиката на времето наложи съз-
даване на нови учебни планове и въвеждане във
факулета на нови специалности наред с традици-
онната – компютърна химия, екохимия, ядрена хи-
мия, химия и физика, химия и информатика, ин-
женерна химия и съвременни материали. Страте-
гията на деканското ръководство бе също логич-
на и обоснована – повече възможности за избор и
то в един съвременен контекст, когато внимание-
то на младите хора се ангажира със специфични
неща, а не с универсалност. Така че отново има
основание за избор на университетска химия ка-
то сериозна професия – гарантира се многообра-
зието на химическите дисциплини с традицион-
ната универсалност на теоретичната подготовка.

Не е необходим дълъг коментар на следващо-
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то ниво от възможности – Химическият факултет
предлага десетки магистърски програми, тук се
подготвят докторанти в най-различни направле-
ния на химията, просто защото също толкова ши-
рок е спектърът на научната работа на преподава-
телите.

Преди две десетилетия написах книга, озагла-
вена “Изборът – университетска химия”, издаде-
на от Университетско издателство “Св. Кл. Охрид-
ски”. Идеята бе да се популяризира образование-
то по химия, като книжлето бе само част от голя-
ма поредица, наречена “Ключ за Университета”.
Прелиствайки пожълтелите страници, с учудване
открих, че нещата не са радикално променени по
отношение на няколко фактора до тазгодишното
химическо честване: все още се борим с неприят-
ната тенденция за спад на интереса към природ-
ните науки, но има стабилизиране на интереса,
тенденцията вече не е толкова силна; все още доб-
рите думи за университетската химия не са опро-
вергани и е повече от ясно, че човешкият прогрес
не може без химически принос; все още Хими-
ческият факултет е престижна образователна и на-
учна институция. Разбира се, оттогава се случиха
много неща, които заслужават коментар и напом-
няне в годината на химията: ако в края на 80-те

години на миналия век се очакваше най-много от
композитните материали, от високотемпературни-
те свръхпроводници, металните стъкла и биосен-
зорите, днес приоритетите са в полза на нанома-
териалите, технологии и оценки за устойчиво раз-
витие, зелена химия и нови енергийни източни-
ци. Радостно е, че университетската химия може
да предложи и обучение, и научна работа в тези
приоритетни области.

Периодът на измамната “голяма химия” е от-
минал безвъзвратно. Но да се подценява и игно-
рира химическата наука и технология от дневния
ред на обществото (както и другите природни на-
уки!) е безотговорно. Това трябва да се заяви от-
четливо поне в Годината на химията. Ще бъде
жалко, ако потенциалът, създаден през един да-
леч по-мрачен и философски безперспективен в
обществено отношение период, бъде загубен с из-
виненията за преходи и кризи, за нови ценности
и примамлив емиграционен климат. Тогава да из-
береш за поприще университетска химия би било
наистина тежка участ. Нашите студенти не оправ-
дават песимистичните прогнози и като че ли тех-
ният ентусиазъм и желание са основният ни ар-
гумент да поддържаме добрата традиция и да има-
ме толкова необходимото себеуважение.

ХИМИЯ И АРХЕОМЕТРИЯ
Проф. дхн Ивелин Кулев,

Химически факултет
на СУ „Св. Кл. Охридски”

Годината 2011 бе обявена от ООН за Между-
народна година на химията. Една от целите за
това бе обществото да научи за значимостта на
химията за живота на човечеството, т.е. на наука-
та, която:

a) осигурява изкуствените торове и херби-
цидите, за да бъде осигурено изхранва-
нето на все по-нарастващото по-брой на-
селение на Земята;

б) осигурява лекарствата, за да бъдат пре-
борени болестите;

в) разработва методи за получаването на
чиста вода;

г) осигурява горивото за автомобилите и
самолетите, за ядрените реактори;

д) активно участва в замърсяването, но и в
очистването на околната среда от вред-
ни вещества;

е) осъществява анализа и оценката на дан-
ните от този анализ на всичко, което счи-
таме, че следва да бъде анализирано.

Същевременно като убеден в правотата на мак-
симата, че „нищо не се ражда на празно място”,
т.е. преди да бъде направено едно откритие, то е
било подготвено от онези, които откривателят на-

рича свои учители, от онези, които са работили в
областта преди самия откривател, ще се опитам
да разкажа за онези, които поставят основите на
една научно-приложна област, известна днес ка-
то археометрия.

Археометрията е връзката между едно или по-
вече изследователски направления от областта на
естествените науки с археологията, чрез което се
цели да бъдат получени нови, обективно устано-
вени факти за археологическото изследване, кои-
то не могат да станат известни с помощта на чис-
то археологически средства [1, 2]. По такъв на-
чин археометрията се явява една интердисципли-
нарна научна област, работата в която се изразява
в прилагане на съвременните методи на физика-
та и химията за изследване на състава и структу-
рата на веществата, в съчетание с постиженията
в областта на биологията, геохимията и геологи-
ята, както и на математиката.

Следователно едно археометрично изследване
не е просто измерване на химичния, изотопния,
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минералогичния и т.н. състав на предоставените
от археолога находки или пък тяхното абсолютно
датиране, а изследване, което трябва задължител-
но да отговори на формулирания въз основа на
определени археологически данни въпрос. Точно
в това се състои и голямото предизвикателство
пред археолозите, тъй като те трябва да видят
проблема и да съобразят, че той би могъл да бъде
разрешен с помощта на определени физични, хи-
мични и др. методи за измерване, както и да ви-
дят в получените аналитични данни доказателства
за потвърждаване или отхвърляне на работната
хипотеза, да намерят разумно обяснение от архе-
ологична гледна точка на получените аналитич-
ни данни.

Началото на археометрията е поставено преди
около 215 години от немския химик и аптекар
Мартин Хайнрих Клапрот (Martin Heinrich
Klaproth, 1743-1818). Той е известен в химията ка-
то откривател на елементите уран, цирконий и це-
рий, както и като един от основоположниците на
аналитичната химия. В периода 1787-1802 г.
Клапрот провежда първите химични анализи на
археологически находки изобщо. През 1795 г. той
публикува резултатите от количествения химичен
анализ на гръцки и римски монети, на оръжия и
метални скулптури. По-късно Клапрот анализи-
ра три различно оцветени римски стъкла: блестя-
що зелено, червено и сапфирено синьо. Изслед-
ваните образци са от стъклена мозайка, разкрита
в руините на вилата на император Тибериус на
остров Капри.

Причината да бъдат предприети всички тези
изследвания е желанието на Клапрот да установи
начина за оцветяване на стъклото, както и съста-
ва на сплавите, използвани за сечене на монети,
за изработване на различни оръжия, уреди и
скулптури, т.е. да се установи каква е била техно-
логията за производство на тези археологически
находки, използвана от древните майстори.

И в двата случая Клапрот е трябвало да разра-
боти специални методи за анализ, позволяващи
изследването на състава на археологическите на-
ходки [2]. За онова време тези методи са били,
разбира се, деструктивни, т.е. находките или час-
ти от тях са били привеждани в разтвор и следо-
вателно загубени по-нататък за археологията и му-
зейното дело. По-важното за случая обаче е, че
още при първите археометрични изследвания са
налице приносите, които обикновено се правят в
археометричните изследвания – развитие на ана-
литичната техника и получаването на нови фак-
ти за археологията и историята. Същевременно
се илюстрира и един от основните мотиви за про-
веждане на анализа на археологическите наход-
ки – установяване на древната технология. Чрез
това е възможно да се установи нивото на техно-
логично развитие на човешкото общество и да бъ-

дат дадени опорни точки за обяснение на живота
на съответното общество.

След съобщението на Клапрот, през първата
половина на ХIХ век с химични анализи на архе-
ологически находки се занимават много от най-
известните тогава химици. Така например в
Англия Сър Хъмфри Дейви (Humphery Davy,
1778-1829), с чието име в химията са свързани
такива основополагащи открития като електрохи-
мичната теория за строежа на веществата, прила-
гането на електролизата за получаване на алкал-
ните и алкалоземни елементи, откриването на еле-
мента бор и на водородната теория за киселини-
те. Към това вероятно е достатъчно да се добави
и безопасната руднична лампа, спасила живота
на хиляди и хиляди миньори, за да се оцени зна-
чимостта на този човек за химията и човешкото
общество.

През 1815 г. Дейви изследва остатъци от неиз-
ползвани от античните художници материали
(пигменти), открити в древноримския град Пом-
пей,  затрупан под пепелта на Везувий. При това
Дейви идентифицира пигмента, назован по-къс-
но “египетско синьо” и показва, че се получава
при стапяне на мед, кварц и природна сода
(Na2CO3). Тази работа на Дейви заслужава вни-
мание не само поради това, че е първата, която е в
областта на изследване на пигментите и фрески-
те, открити в Помпей, но също и поради това, че е
първата, в която се прилагат недеструктивни спек-
трални методи за анализ. Същевременно Дейви
сравнява резултатите от своите изследвания с дан-
ни от писмени извори, позовавайки се на Пли-
ний, Ветрувий, Теофраст и други антични авто-
ри.

Когато към имената на Клапрот и Дейви бъдат
добавени и имената на знаменития Йенс Якоб
Берцелиус (Jöns Jacob Berzelius, 1779–1848) от
Швеция, считан за един от основателите на съв-
ременната химия, който проявява интерес към със-
тава на бронза от древността; на Марсел Бертло
(Marcelin Barthelot, 1827–1907) от Франция, ос-
новател на термохимията и автор на първите син-
тези на природни органични вещества, който из-
следва корозионните продукти на различни мета-
ли и промените, които настъпват с времето с ор-
ганичните вещества, като резултатите от негови-
те наблюдения не са загубили значението си и до
днес; на Аугуст Кекуле (Аugust Kekule von
Stradonitz, 1829–1896) от Германия, чието име в
химията е свързано с изясняване на структурата
на бензена. Изследвайки състава на археологичес-
ки остатъци от дървен катран, Кекуле посочва при-
съствието в него на ароматни съединения. Към тях
е и името на Карл Фрезениус (Carl Remigius
Fresenius, 1818-1897), автор на класическите ръ-
ководства по качествен и количествен анализ, пре-
върнали се в настолна книга за много поколения
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аналитици, както и основаното от него научно спи-
сание Zeitschrift für Analytische Chemie, излизало
до преди години под името Fresenius Journal of Ana-
lytical Chemistry, а днес Analytical Chemistry and
Biochemistry и запазило репутацията си на едно
от най-реномираните списания в областта на ана-
литичната химия, за да се добие представата, че в
онова време с анализа на археологически наход-
ки са се занимавали действително много от из-
вестните в областта на химията учени.

За размера на тази дейност говори и фактът,
че в публикуваната през 1869 г. работа на Бибра
(E. Bibra), озаглавена “Металите на старите и
прастари народи”, се съобщават данни от ана-
лиза на 1250 метални археологически обекта, ко-
ито са били получени от 82-ма аналитици.

Особен интерес от гледна точка на днешното
разбиране за археометричните изследвания е ра-
ботата на немския химик Карл Гьобел (Carl
Christoph Traugott Friedemann Göbel, 1794–1851)
от Университета в Дорпат (в днешна Естония),
публикувана през 1842 г. В областта на химията
той е известен с въвеждането на химико-медицин-
ската диагноза, а в археометрията с това, че пръв
обръща внимание на връзката между химичния
състав и разбирането на значимостта на археоло-
гическите находки при изясняване на технологич-
ното ниво на древните времена. Гьобел изказва
предположението, че по своя химичен състав ме-
синговите находки, намерени при археологичес-
ки разкопки на брега на Балтийско море в Русия,
издават своя римски произход и говорят за кон-
тактите на съответните райони с Рим. В своите
обобщения Гьобел отива още по-нататък, като об-
ръща внимание на това, че месингът е бил изоб-
ретен най-напред в Римската империя и след това
умението да бъде получаван е било пренесено и
по другите райони на света. Днес е известно, че
изготвянето на сплав от мед и цинк е било извес-
тно още преди римляните да усвоят тази техноло-
гия, но за тогавашните познания изводите на Гьо-
бел са действително революционни.

Средата на ХІХ век е времето, в което се уста-
новяват първите професионални контакти между
химиците и археолозите. За това говори и самото
заглавие на работата на Гьобел, което – както е
характерно за онова време, е твърде дълго: “Вър-
ху влиянието на химията за идентифициране на
древните народи или резултатите от химичес-
кото изследване на метални находки и специал-
но на находките от Балтийско море за устано-
вяване на техния произход”.

Идеята за установяване на мястото на произ-
водство на археологическите находки въз основа
на техния химичен състав (provenance study), съ-
що е изказана в средата на ХІХ век. Тя се съдър-
жа в работата на френския геолог Фуке (Ferdinand
Fouqué), публикувана през 1869 г. и посветена на

изследване на керамика, намерена в слоевете на
разрушения от вулканично изригване гръцки о-в
Тера (днес о-в Санторини) и в много по-явен вид
в работите на френския минералог Дамур
(Damure), посветени на красивите енеолитни
брадви, изработени от нефрит, ахат или обсиди-
ан.

Между другото проблемът с произхода на ар-
хеологическите находки от нефрит в Европа ос-
тава открит и до днес [3]. Дамур става и първият
твърде енергичен пропагандатор на онова, което
днес се нарича интердисциплинарно изследване,
защитавайки идеята, че за да придадат смисъл на
своите открития, археолозите трябва да заинтере-
соват и въвлекат в изследването на археологичес-
ките находки, освен химиците, още и геолози, зо-
олози и палеонтолози. С помощта на минерало-
гията и химията следва да се охарактеризира със-
тавът на археологическите находки и на тази ба-
за да бъдат правени съответни изводи.

Към тези имена трябва да се добави и името
на Джон Пърси (John Percy) от Кралското минно
училище в Лондон, който в периода 1861–1875 г.
публикува четири значими книги по металургия,
в които отделя значително място за представяне
на най-ранните технологии по извличане на ме-
талите от техните руди.

Беглият преглед на по-съществените научни
изследвания и идеи, от гледна точка на развитие-
то на археометрията, би бил съвършено непълен,
ако не бъде отбелязана и работата на Теодор Ри-
чардс (Theodorе Richards, 1868-1928) от Универ-
ситета в Харвард (САЩ). В областта на химията
той е познат като Нобелов лауреат по химия за
1914 г. „като признание за неговите точни оп-
ределения на атомните тегла на многобройни хи-
мични елементи”. Работата на Ричардс в област-
та на археометрията е посветена на анализа на
атическа керамика. Изследването е проведено по
предложение на уредника (Робинсън) на Музея за
изящни изкуства в Бостън и цели установяване
на идентичността на две групи керамични наход-
ки от Атина. Резултатът, който е публикуван през
1895 г., гласи: “Вариациите в относителните ко-
личества на определените елементи са малки.
Интервалът на разсейване не е толкова голям...
Всички изследвани находки, които са донесени от
Атина, е възможно да са произведени от мес-
тна глина”.

Това заключение постулира възможността въз
основа на химичния елементен състав на архео-
логическите керамични находки да може да бъде
определен районът, от който произхожда сурови-
ната (глината) за тяхното изработване.

Едно от първите изследвания на археологичес-
ки находки, чийто резултат е определяне на гео-
графския район, от който произхождат, е проведе-
ното от немския химик Oтo Хелм (Otto Helm,
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1826–1902) изследване на откритите от Хайнрих
Шлиман мъниста от кехлибар. Проведеният през
1885 г. химичен анализ на кехлибара от Микена
позволява на Хелм да установи, че той произхож-
да от района на Балтийско море. Следователно, с
резултатите от химичния анализ може да бъде до-
казано наличието на търговски контакти, на тра-
фик на различни материали на много големи раз-
стояния, осъществяван още от най-дълбока древ-
ност.

Цялата тази дейност, осъществявана в резул-

тат на сътрудничеството между археолози и хи-
мици, археолози и минералози, се е провеждала с
находки, постъпващи в химичните лаборатории
директно от археологическите разкопки. Съще-
временно, към края на ХIХ век се оказва, че музе-
ите, където постъпват находките от археологичес-
ките разкопки, все по-често се нуждаят от съвета
на природоизследователите, за да могат музейни-
те специалисти да се погрижат по най-добрия на-
чин за запазване на експонатите.

Оценявайки правилно тази ситуация, през

                                                          
Мартин-Хайнрих Клапрот        Сър Хъмфри Дейви           Йенс Якоб Берцелиус 
           (1743-1818)                              (1778-1829)                       (1779-1848) 
 

                                                                 
          Марсел Бертло                          Аугуст Кекуле                    Карл Фрезениус      
            (1827-1907)                                 (1818-1897)                          (1829-1896) 
 

                                                                            
            Карл  Гьобел                           Теодор Ричардс             Фридрих Вилхелм Ратген
             (1794-1851)                              (1868-1928)                              (1862-1942)      
    

                                                                       
          Уилърд  Либи                       Захари Караогланов                 Иван Трифонов 
            (1908-1980)                               (1878-1943)                             (1897-1974)    

Фигура 1. Известни химици, участвали с дейността си в изграждане на научната област „Археометрия”
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1888 г. е създадена и химичната лаборатория към
Пруските музеи в Берлин, която е първата в света
подобна лаборатория към музей, известна днес ка-
то Изследователската лаборатория Ратген (Rathgen
Forschungslabor), назована така по името на ней-
ния пръв директор Фридрих Ратген (Fridrich
Wilhelm Rathgen, 1862–1942). Той я оглавява от
създаването й до 1927 г. и дълги години е пример
за много големи музеи по света, където се орга-
низират подобни изследователски лаборатории,
превърнали се днес в едни от водещите центрове
за археометрични изследвания. Във всички тези
лаборатории днес се провеждат археометрични из-
следвания с най-съвременни аналитични техни-
ки и методи, които позволяват подбора на най-доб-
рия метод за консервация и реставрация на на-
ходките.

Всички археометрични изследвания, обаче,
проведени през ХIХ век, са осъществени посред-
ством прилагане на класическия мокър химичен
анализ, който, освен че позволява определяне на
съдържанието на твърде малко на брой химични
елементи, изисква и твърде сложна, трудоемка и
продължителна лабораторна работа. Това естес-
твено силно ограничава възможностите за изслед-
ване на голям брой археологически находки. Ето
защо, с въвеждането през първата четвърт на ХХ
век на атомния емисионен спектрален анализ
(AES) в аналитичната практика, веднага бе въве-
ден и в археометричните изследвания, тъй като
той позволи рязко увеличаване на производител-
ността на аналитичните определения.

Една от първите работи с тази нова аналитич-
на техника е изследването на голям брой медни и
бронзови находки, които са разграничени бързо и
лесно, а след това атомноемисионният метод е из-
ползван за изследване на бронзови брадви от Гър-
ция, за да се стигне до широкообхватните проек-
ти за изследване на метални находки от халколи-
та и бронзовата епоха, осъществени с AES след
Втората световна война от Ото и Витер в Хале,
Питиони във Виена,  Юнгханс и сътр. в Щутгарт,
както и от Черных в Москва [4].

В този кратък преглед не би могло да се отми-
не, без да бъде отбелязано и началото на използу-
ване на рентгеновите лъчи за изследване на па-
метници на културата. Пръв самият откривател,
физикът Вилхелм Рьонтген (Wilhelm Conrad
Röntgen, 1845–1923) демонстрира тези възмож-
ности с картини от Дюрер и пак той установява,
че откритите от него лъчи могат да бъдат изпол-
звани за установяване на имитации и фалшифи-
кати.

Въпреки това общият интерес към изследване
на археологическите находки през първата поло-
вина на ХХ век остава в известна степен ограни-
чен. Едва след Втората световна война този инте-
рес започва да се разраства и би могло да се каже,

че съвременната археометрия като научно направ-
ление се ражда в края на 50-те години на мина-
лия век.

Началото бе поставено през 1948 г. с навлиза-
не на методите на съвременната химия и физика
в областта на археологията. Може би всъщност
всичко започва с предложения от химика Уилърд
Либи (Wilard Frank Libby, 1908–1980) метод за оп-
ределяне на съдържанието на въглерод-14 и раз-
работения на тази основа метод за датиране на
археологически находки от органичен произход.

Интересът към тази първа възможност за не-
зависима, обективна оценка на възрастта на ар-
хеологическите находки е изключително голям.
Може би това се илюстрира най-добре от думите
на проф. Вестерон – представител на Нобеловия
комитет, при връчване на наградата на Либи: ”Ряд-
ко едно откритие в областта на химията е въз-
действало толкова силно върху начина на мисле-
не в толкова много области на човешката дей-
ност. И твърде рядко едно откритие е събуж-
дало обществения интерес в такъв размер.”

През 60-те години на миналия век в изследва-
не на археологически находки постепенно биват
въвличани все по-широк набор от аналитични тех-
ники, за да достигнем до днешния ден, когато е
трудно да бъде посочена аналитична техника, ко-
ято да не е намерила приложение в археометрич-
ни изследвания.

Неотдавна МОМН публикува „Стратегия за
развитие на научните изследвания”,  в която едно
от направленията за финансиране на изследова-
телски проекти е запазването на историческото
наследство. Като първа стъпка в това отношение
би трябвало да се осъществи охарактеризиране на
материала, от който е изработена археологичес-
ката находка. Точно това представлява едно архе-
ометрично изследване. Ето защо, разглеждайки,
макар и бегло, историческото развитие на архео-
метрията, би трябвало да се отбележи и състоя-
нието на археометричните изследвания през го-
дините в България. Трябва веднага да кажа, че още
в края на ХІХ век се появяват публикации, които,
без да могат да бъдат отнесени напълно към об-
ластта на археометрията и без да са написани от
химици, осветляват историческото развитие най-
вече на рударството и металургията по български-
те земи [5, 6]. Тази линия в изучаване на рудар-
ството и металургията продължава и през първа-
та половина на ХХ век, когато редица изследова-
тели публикуват работи в същата област. Сред тях
могат да бъдат отбелязани имената на археолога
Александър Андреев, на геолозите Георги Бончев,
на Живко Георгиев, на химиците Захари Кара-
огланов [7] и Иван Трифонов [8]. Може би тук
следва да бъде отбелязано, че проф. Караогланов,
чието име на учен е известно далеч зад пределите
на България, основава през 1924 г. първата в све-
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та самостоятелна Катедра по аналитична химия в
СУ „Св. Кл. Охридски”, чийто ръководител той
остава до смъртта си през 1943 г. Проф. Трифо-
нов пък беше създател на Катедрата по неорга-
нична химична технология и дълги години беше
неин ръководител.

Непосредствено след Втората световна война
нещата в България по отношение на археометрич-
ните изследвания не се променят съществено.
Продължават публикациите, които осветляват ру-
дарството и металургията по българските земи.
Но още в края на 50-те и началото на 60-те годи-
ни на ХХ век се появяват и публикации относно
химичния състав на археологически находки [9-
13]. Тук заслужава да бъде отбелязано, че работи-
те на руснака Безбородов и българина Маринов
(по-късно ръководител на Катедрата по силикати
в Химико-технологическия институт в София), ед-
на част от които, проведени в Киев, са едни от
основополагащите в областта на изучаване на
древните стъкла и стъклопроизводството изобщо
[10-13]. Трябва да бъдат споменати и изследва-
нията на метални предмети, използващи метало-
графски методи за разбиране на технологията на
тяхното изработване [8, 9].

Доколкото с годините интересът към изучава-
не на археологическите находки с помощта на хи-
мични и физични методи като материално дока-
зателство на развитието на човешките общества
нараства значително, в 70-те години на ХХ век
една българо-съветска експедиция проучва огром-
на част от най-старите медни рудници и находки
от каменно-медната и бронзовата епоха в Бълга-
рия [4]. По-късно тези изследвания бяха продъл-
жени и с помощта на по-модерните мас-спектро-
метрични методи, на неутронноактивационния
анализ с участието на германски и английски из-
следователи [2].

И така, днес не би могло да не се отбележи, че
Международната година на химията е подготвя-
на далеч преди тя да бъде обявена от ООН. Една
огромна армия от химици в целия свят неуморно
са се трудили, влагайки цялото си същество и поз-
нания, за да се научи повече за химическия със-
тав и структура на изследваните от тях обекти.
Част от тези химици са работили с намерените
при археологическите разкопки разнообразни

предмети на бита, въоръжението и изкуството, оп-
ределяйки химичния състав, и на тази база, из-
ползваната за тяхното производство технология.
Така се ражда позната ни днес археометрия.
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Abstract
In the paper are presented the chemists: M.-H. Klaproth, H. Davy, J. J. Berzelius, M. Barthelot, А.

Kekule von Stradonitz, C. R. Fresenius, C. Ch. T. F. Gцbel, J. Percy, T. Richards, O. Helm, W. F. Libby, Z.
Karaoglanow, I. Trifonow, who lay the foundations of archaeometry during the XIX and XX century. At the
same time the contributions of these scientists in the field of chemistry are noted.
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ПРИНОСЪТ НА ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 
ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ И

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ*

Проф. дхн Борислав В. Тошев,
СУ „Св. Климент Охридски”

* Поканен доклад на Форум „Проблеми на науката”. Форумът се организира от Съюза на учените в България, София,
14 април 2001 г., Централно управление на БАН.

Увод
В България има силна научна традиция. Не-

съмнено два са стожерите на българската наука –
Софийският университет „Св. Климент Охрид-
ски” и Българската академия на науките. „Създа-
ден наскоро след Освобождението, крепен и из-
диган с благородните усилия и упорития труд на
първите наши ратници в полето на науката и
просветата, днес Българският държавен универ-
ситет „Св. Климент Охридски” е средище на
планомерна творческа работа във всички облас-
ти на човешките знания. Той успява да създаде
достойни представители на науката и внася своя
дан в световната научна съкровищница.” [1, с.
122-123] [Българската академия на науките] e
един „нов храм, в който най-видни представи-
тели на родната мисъл и твoрчество ще про-
дължават да развиват и разпространяват нау-
ките и изкуствата, ще ратуват за българската
книжнина и ревниво ще пазят и разработват
най-скъпия завет от нашите прадеди – родният
език.”  [1, с. 120-121] Тези думи на българския
цар, казани през 1939 г. и 1926 г., съответно, са
израз на отношението на българския народ към
науката и нейните представители. Днес отноше-
нието на българското общество и на политичес-
ките му водачи към науката и учените изглежда
променено. Все още липсва дълбокият анализ,
който да покаже какво се случи в последните 60
години, та българската научна колегия днес да по-
казва белези на разединение и дълбоко смущение.
Защо някои от европейските корени на българска-
та наука бяха прерязани, а други залиняха. Разви-
тието на модерната наука изисква обществена под-
крепа и добро финансиране. По общо мнение ни-
то едното, нито другото днес е налице. Институ-
ционалното финансиране на научната дейност
навсякъде по света бе заменено с проектното фи-
нансиране. Този доклад е за въвеждането и при-
ложението на проектното финансиране на науч-
ната дейност, осъществено главно чрез Национал-
ния фонд „Научни изследвания”.

Кратки сведения за обезпечаването на
научната дейност в Германия
Европейските традиции на българската наука

в голяма степен са свързани с германската науч-
на традиция. Затова като втори увод към днешна-

та тема изглежда не е излишно да се дадат някол-
ко кратки сведения за това как днешна Германия
подкрепя чрез системата на проектното финанси-
ране научната дейност на своите научни органи-
зации [2].

За Германия основна полуправителствена фи-
нансираща научните изследвания организация е
създадената през 1920 г. Германска научноизсле-
дователска фондация - DFG. Тази организация
чрез проектното финансиране подпомага герман-
ските университети във всички области на наука-
та и обръща специално внимание на подготовка-
та на новите поколения изследователи. DFG пред-
ставя германската наука в международните орга-
низации и нейна важна функция е да съветва пар-
ламентите и властите по въпроси, отнасящи се до
развитието и ролята на науката.

Дружеството Макс Планк – Max-Planck-
Gesellschaft, е основано през 1911 г. под името
„Кайзер Вилхелм”. За 2009 г. годишният бюджет
на дружеството е 1300 млн. евро, институтите на
дружеството са 80 с 4889 щатни изследователи и
още 7051 чужденци - гост-изследователи и сти-
пендианти. Смята се, че успехът на дружеството
„Макс Планк” е в последователното стогодишно
прилагане на т.нар. принцип на фон Харнак
(Адолф фон Харнак е първият председател на дру-
жеството „Кайзер Вилхелм”) – институти се съз-
дават не в области, които изглеждат необходими
и перспективни, а около личности с изключител-
ни научни постижения. Друга особеност на дру-
жеството е тясната му връзка с университетите –
дава се възможност на водещи университетски
професори за период от 5 години да оглавявават
изследователски групи в Макс Планк институти-
те.

Дружеството „Фраунхофер” – Fraunhofer-
Gesellschaft, обединява 60 институти за прилож-
ни и инженерни изследвания, които са в тясна
връзка с индустрията. Годишният бюджет на дру-
жеството (2010) е 1650 млн. евро, от които 1400
млн. евро се разпределят чрез проекти на конкур-
сен принцип.

Германия сега има 17 центрове „Хелмхолц”,
обединени в асоциация с годишен бюджет от 3300
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млн. евро. Предназначението на тази формация е
развитието на високите технологии и изгражда-
нето и поддържането на едро-мащабните установ-
ки, което не е по възможностите на традиционни-
те университетски структури.

Федералното правителство и провинциите под-
държат и 83 различни по характера си институти,
обединени в дружеството „Готфрид Вилхелм Лай-
бниц” – академии, федерални и провинциални ин-
ститути, музеи в различни области на науката.

Създаване и първи етап в развитието на
Националния фонд „Научни изследвания”
Националният фонд „Научни изследвания” е

създаден на 1 юли 1990 г. (Постановление № 83
от 26 юли 1990 г. [3] С този акт се закрива същес-
твуващият по-рано Фонд „Научни изследвания”.
Националният фонд „Научни изследвания” е съз-
даден като подразделение на вече несъществува-
щото Министерство на науката и висшето обра-
зование. По-късно принципал на фонда става Ми-
нистерството на образованието и науката, което
чрез дирекцията си „Научни изследвания” осигу-
рява административно и методично дейността на
фонда. Предметът на дейност на Националния
фонд „Научни изследвания” е определен по след-
ния начин: „финансиране и подпомагане на на-
учните изследвания и оценка на резултатите от
тяхното провеждане; организиране и подпомага-
не на международното научно сътрудничество.”
[3]

Основен принцип на проектното финансира-
не е състезанието чрез научни проекти. Фондът
обявява годишни конкурси в отделни области на
науката и оценката на постъпилите проекти, как-
то и на отчетите на етапите по сключените дого-
вори се осъществява от научно-експертни коми-
сии. Тези комисии по правило са формирани след
предложения на базовите научни организации и
включват квалифицирани в по-тесни области от
по-широката научна област специалисти. Оцен-
ките се извършват чрез експертни карти, които в
годините търпят известни промени в своите раз-
дели и изисквания. Например, в първите години,
когато научните организации трябваше да пола-
гат усилия за преодоляване на блоковото разделе-
ние на науката, международното сътрудничество
се вземаше под внимание с особено тегло. Тогава
се търсеше документирано участие на чужди спе-
циалисти в българските научни колективи. Учас-
тието на млади изследователи и студенти в науч-
ните проекти винаги се е поощрявало и награж-
давало в крайните оценки. В годините особено
важният раздел „научен капацитет” претърпя из-
вестна еволюция – от вземане под внимание на
всякакви публикации за доказване на научна ком-
петентност до градиране на представените пуб-
ликации с особен акцент върху публикациите в

издания, които са обект на индексиране и рефе-
риране и особено място в оценките на тези изда-
ния, които имат импакт фактор. В анкетните кар-
ти винаги е имало раздел „възможност за прило-
жения в практиката”, но този раздел винаги се е
попълвал формално („има възможност”), но фон-
дът никога не е проверявал дали заявените в про-
ектите намерения за практическа реализация на
очакваните резултати впоследствие са намерили
някакво покритие. В този период научно-експер-
тните комисии са използвали при оценъчните про-
цедури и външни български рецензенти. В някои
от тези години е създаван и панел от такива евен-
туални рецензенти, но никога външните рецен-
зенти не са били специално подготвяни за рабо-
тата, която трябва да вършат. За някои от годиш-
ните конкурсни сесии на фонда е имало разясни-
телни кампании, често във връзка с разясни-
телните кампании за участието на българските
учени в Рамковите програми на Европейската ко-
мисия - след 4-та и 5-та. Оценката на предложе-
ните проекти винаги е имала числов израз и за
дълъг период от време, ако оценките на експерта
от комисията и тази на външния рецензент се раз-
личават с 13 и повече точки, тогава комисията е
назначавала трети рецензент и крайната оценка
на проекта е определяна по специална формула.
Комисиите имат административни секретари от
щата на Министерството. Тези секретари в този
период са с добра подготовка, често с базисно об-
разование в профила на комисията. Повечето от
тях познаваха детайлно съответните научни общ-
ности в областта на химията, техническите нау-
ки, физиката, биологичните науки, медицината,
селско-стопанските науки и т.н. и това в голяма
степен улесняваше дейността на научно-експерт-
ните комисии. Фондът, както в тези години, така
и досега, не е търсил връзка между отделните на-
учно-експертни комисии за уеднаквяване на кри-
териите за оценка в отделните научни области. Но
в определен период от време всяка година два пъ-
ти в годината неформални срещи между предсе-
дателите и секретарите на експертните комисии и
ръководството на фонда са били провеждани за
обсъждане на промени в анкетните карти и съг-
ласуване на оценъчните процедури. Това бяха сре-
щи, организирани в Министерството на образова-
нието и науката, от председателите на две комисии
– комисията по технически науки и комисията по
химия. Комисиите са изготвяли класации на учас-
тващите проекти според точките, които тези про-
екти са получили. Броят на успешните проекти е
в зависимост от паричната квота за дадената кон-
курсна сесия, определена с решение на Управи-
телния съвет на фонда. При това положение „про-
пускливостта” на представените проекти рядко е
била по-голяма от 40%, което, разбира се, е по-
раждало недоволство и възражения от страна на
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неуспелите кандидати. Комисиите са били длъж-
ни да разглеждат внимателно всяко постъпило въз-
ражение. Естествено оценъчната документация
(без имената на рецензентите) винаги е била на
разположение на ръководителите на проекти. Осо-
беност на конкурсните сесии от този период е ед-
на полезна практика, която по-късно вече не се
прилага – всяко предложение за класация и фи-
нансиране се защитава обосновано в Управител-
ния съвет на фонда от председателите на съответ-
ните научно-експертни комисии. Големият недос-
татък в работата на фонда в този период е скром-
ното финансиране на спечелилите състезанието
научни проекти – в някои години от 500 до 3000
лв. за работна година. По предложение на науч-
но-експертните комисии фондът е давал и награ-
ди на приключили проекти, които са били преце-
нявани като особено стойностни.

Втори етап в дейността на Националния
фонд „Научни изследвания” – Закон за
насърчаване на научните изследвания
Приемането на Закона за насърчаване на на-

учните изследвания [4] през 2003 г. маркира вто-
рият етап от развитието на Националния фонд
„Научни изследвания”, който в този закон неос-
нователно е понижен в ранг и наречен Фонд „На-
учни изследвания” (ФНИ). Според Закона фон-
дът продължава да бъде „второстепенен разпоре-
дител с бюджетни кредити към министъра на об-
разованието, младежта и науката”, но получи из-
вестна самостоятелност и започна да изгражда
собствен административен капацитет и придоби
самостоятелна сграда, където да разположи свои-
те структури. Едва през 2010 г. фондът престана
да разчита на аташираните към него сътрудници
на Дирекция „Научни изследвания” в Министер-
ството на образованието, младежта и науката и
започна предаването на всички архиви от Минис-
терството към фонда – процес, който днес изглеж-
да завършен.

Органи на управление на ФНИ са Изпълни-
телният съвет, председателят и управителят. Пред-
седателят на Изпълнителния съвет се избира из-
между неговите членове за срок от две години без
право на два последователни мандата. Министъ-
рът на образованието, младежта и науката, съгла-
сувано с Изпълнителния съвет, сключва договор
за управление с управителя на Фонд „Научни из-
следвания” и определя възнаграждението му. Спо-
ред последната промяна [5] на Закона за насърча-
ване на научните изследвания от 2010 г. Минис-
търът на образованието, младежта и науката тряб-
ва да издаде правилник за наблюдение и оценка
на научноизследователската дейност на научните
организации и висшите училища, както и на дей-
ността на Фонд „Научни изследвания”. Понасто-
ящем една работна група в Министерството под-

готвя тази система за оценка, която ще бъде в ос-
новата на въпросния правилник. Законът не пред-
вижда други връзки на фонда с Министерството,
така че Фондът „Научни изследвания” не може
да се разглежда като финансов отдел или каса на
Министерството.

Според Закона за насърчаване на научните из-
следвания оценъчните процедури във Фонда се
осъществяват от временни и постоянни научно-
експертни комисии. Временните комисии органи-
зират оценяването и осъществяват класирането на
кандидатстващите в конкурсите на фонда проек-
ти, а постоянните комисии извършват анализ и
оценка на изпълнението на финансираните науч-
ни проекти. Това разделяне на оценъчните фун-
кции между различни по състав експертни коми-
сии не изглежда целесъобразно, защото има прин-
цип, че този, който е оценил и класирал научния
проект, трябва да следи и по-наташното му раз-
витие. Затова съществуването на временните на-
учно-експертни комисии изглежда излишно.

Приходите на Фонд „Научни изследвания” се
набират от следните източници: субсидия от дър-
жавния бюджет, собствени приходи от интелек-
туални права или патенти, дарения и помощи от
организации или физически лица, постъпления
от лихви върху средствата на фонда. Нормално е
ФНИ ежегодно публично да отчита своите при-
ходи, но това очевидно не се прави. Впрочем, фон-
дът не поддържа собствена страница в Интернет
и не издава онлайн бюлетин с текуща и важна за
научната общност информация. Така че днес ние
не знаем дали освен държавната субсидия фон-
дът някога е получавал някакви дарения и дали
българската индустрия участва или е съветвана
да участва в събирането на средства за Фонд „На-
учни изследвания”, въпреки че фондът по закон е
задължен да подпомага приложните изследвания
в България.

Въпреки че Законът за насърчаване на науч-
ните изследвания претендира, че е част от евро-
пейското право, той е между законите, които ня-
мат осезаем принос в развитието на обществени-
те процеси в България. Такъв принос се очаква с
най-голямо основание в научната сфера, защото
българската научна общност трябва да преодолее
последиците от блоковото разделение на науката,
да напусне периферията на науката в смисъла на
Shils [6] и най-накрая да приеме,  овладее и при-
лага модерните международни стандарти за на-
учна дейност. Поради редица несъвършенства и
концептуални грешки Законът за насърчаване на
научните изследвания не стимулира такова раз-
витие. Подробният анализ на Закона за насърча-
ване на научните изследвания е вън от темата на
настоящия доклад. Но няколко примера не са из-
лишни. Законът е предвидил създаването на На-
ционален съвет за наука и иновации, който да
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участва в разработването на Националната стра-
тегия за научни изследвания и да изготвя доклад
за състоянието на научните изследвания и науч-
ното сътрудничество. Някой да има някаква ин-
дикация за свършеното от 20-те члена на този съ-
вет? Законът определя националните приоритети
в науката по следния начин: решаване на важни
проблеми на страната в областта на икономика-
та, обществените процеси и човешките ресурси;
националната идентичност, българската история
и култура; развитието на инженерните науки и
иновациите; създаването на нови научни звания.
Това, разбира се, е концептуална грешка, защото
преди определянето на каквито и да било прио-
ритети, преди формирането на национална науч-
на стратегия с включването на елементи, които
изглеждат необходими и полезни, е нужно уста-
новяване на реалната научна компетентност в раз-
личните области на науката в България. Защото
ние можем да оценим, че нещо е важно в дадения
момент, но анализът да покаже, че ние нямаме
нужния научен капацитет, за да го реализираме с
нужното качество. В световното научно простран-
ство има поле на науката и поле на „науката” (су-
рогатната наука). С масовизацията на висшето об-
разование се масовизира и научната дейност, при
което полето на сурогатната наука се увеличава.
Науката е продукт на човешката цивилизация и
няма национален характер (въпреки че национал-
ни теми могат да бъдат обект на научен анализ).
Тялото на науката се гради от новите научни ре-
зултати, които трябва да бъдат публикувани така,
че да се гарантира широката им публичност, т.е.
науката е насочена „навън”. Сурогатната наука е
насочена „навътре” – публикува се, но в издания,
които не осигуряват публичност на претенциите
на авторите и по правило тези публикации са поз-
нати на малък кръг хора и се използват единстве-
но в кариерното развитие на техните автори. Ро-
лята на държавата е да осигури инструменти за
разширяване на полето на разпознаваемата наука
в България и свиване на полето на неразпознава-
емата (сурогатната, „домашната”) наука в Бълга-
рия и едва на тази основа трябва да се формира
краткосрочната и дългострочната (стратегия на на-
уката) държавна политика в областта на научна-
та дейност.

Трети етап в дейността на Фонд „Научни
изследвания”: Възход и падение (2008 и
2009 г.)
През 2008 г. и 2009 г. Фонд „Научни изследва-

ния” разшири мащабно своята дейност, като уве-
личи много броя на провежданите конкурсни се-
сии – те станаха 14 и осигури значително финан-
сиране на класираните проекти. Между обявени-
те конкурсни сесии са: Насърчаване на научните
изследвания в приоритетни области (тематичен

конкурс); Идеи; Млади учени; Развитие на науч-
ната инфраструктура; Развитие на центрове за вър-
хови постижения; Университетски научноизсле-
дователски комплекси; Стипендии за млади уче-
ни, които подготвят докторантски труд в предпри-
ятие; Стипендии за постдокторантски стаж в чуж-
дестранни научни организации; Сабатична годи-
на за български учени; Стипендии за завръщане
на български учени, работещи в чужбина. Тема-
тиката на обявените конкурси е разнообразна, ка-
то се наблюдава стремеж за покриване на всички
аспекти на английския термин R&D (Research &
Development): фундаментални научни изследва-
ния, индустриални научни изследвания и експе-
риментално развитие. Използвани са следните де-
финиции, които не изглеждат добър превод от ан-
глийски от някои от документите на Европейска-
та комисия: фундаментални научни изследвания
са експериментална или теоретична работа, пред-
приета основно с цел придобиване на нови зна-
ния за фундаменталните причини за явленията
или наблюдаемите факти; индустриални научни
изследвания означава планирани научни изслед-
вания или проучвания, насочени към придобива-
не на нови знания и умения за разработване на
нови продукти, процеси или услуги; експеримен-
тално развитие означава придобиване, съчета-
ване, оформяне и използване на съществуващи на-
учни, технологични, стопански и други релеван-
тни знания и умения с цел създаване на планове
и условия или конструкции за нови, модифици-
рани или усъвършенствани продукти, процеси и
услуги. Изглежда ясно, че Фондът „Научни из-
следвания” би трябвало да осигурява научната
дейност в България. Получаването и събирането
на конкретни експериментални данни, дори кога-
то това става с научни средства и методи и особе-
но, когато за тези данни няма ясно изразена соци-
ална поръчка, не би трябвало да се финансира от
българския научен фонд. Би могло да се препоръ-
ча експерименталното развитие да не се финан-
сира от Фонда „Научни изследвания” – тази дей-
ност би трябвало да се подпомага от съществува-
щия фонд „Иновации”, както и от специализира-
ни индустриални фондове с прякото участие на
българския бизнес и индустрия.

Проектите за финансиране са на основа на ба-
зова научна организация. Дефиницията на науч-
на организация трябва да се прецизира, за да се
предоврати неправомерното използване на парич-
ни средства – очевидно е, че институцията по про-
екта трябва да притежава собствен научен капа-
цитет, което включва собствена научна инфра-
структура и академичен състав на основен трудов
договор. Така се изключват структури, създадени
по Търговския закон за консултантски или други
услуги или обединения с обществено-полезна дей-
ност, които за изпълнение на своите дейности ан-
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гажират с граждански договори наети другаде ли-
ца. Тази бележка е основателна, защото в конкур-
сните сесии през 2008 и 2009 г. за базови органи-
зации на класирани проекти (често много скъпи)
са посочени и такива структури, например „Ино-
вационен център за обучение” (проект: „Етнопси-
хологопедагогически модел на взаимодействието
дете – учител – родител за стимулиране социо-
културната компетентност в полето на национал-
ното многообразие”); „Виджи Продуктс” (проект:
„Разработване на база данни с визуални речеви
сигнали на български език”); „ГИС – Трансфер
Център” (проект: „Оптимизиране и приложение
на модел и инструменти за интензифициране на
взаимодействието наука – бизнес в подкрепа на
силна и конкурентна българска индустрия”;
„Агенция за социални анализи” (проект: Европей-
ско социално изследване в България: нови срав-
нителни измервания”); „Дружество ЛИК” (про-
ект „Модерни и постмодерни дискурси на чете-
нето в България”); Атлантически клуб в Бълга-
рия” (проект: „България и космическото право –
поглед напред); „Болкан Бритиш Соушъл Сървейс
АД” (проект: „Моделиране на информационна
система от нов тип за изследване на човешкото
поведение”) и други подобни структури.

През 2010 г. със Заповед на Министъра на об-
разованието, младежта и науката, по предложе-
ние на тогавашния управител на Фонд „Научни
изследвания”, бе формирана една работна експер-
тна група, която е получила задача да провери де-
тайлно дейността на Фонда „Научни изследва-
ния” в годините 2008 и 2009. Председателят на
тази работна група е от Софийския университет
„Св. Климент Охридски”, останалите членове на
групата са от Българската академия на науките (5),
Нов български университет (1) и Софийски уни-
верситет „Св. Климент Охридски” (1). Групата е
предала на заявителя своя обширен доклад на 11
ноември м.г. Тъй като този доклад още не е полу-
чил публичност, изглежда неуместно неговото
представяне тук. Може, обаче, да се каже, че този
доклад, озаглавен „Върху реализацията на конкур-
сните сесии на Фонд „Научни изследвания” през
2008 г. и 2009 г.” предлага подробен анализ на ре-
ализацията на конкурсните сесии на фонда през
тези години. Прегледът на голям брой документи
в печатен и електронен вид и разговорите с всич-
ки отговорни длъжностни лица показват редица
несъвършенства, грешки и възможни злоупотре-
би в тогавашната практика на фонда. Два са глав-
ните проблема, които в голяма степен очертават
компрометиране на дейността на ФНИ в тези го-
дини: 1. Хаотично събиране на голям масив от
чуждестранни рецензенти без проверка на заяве-
ната от тях научна компетентност и предоставе-
ната им възможност сами да избират проектите,
които искат да оценяват – така са се появили ре-

цензенти от страни като Румъния, Молдова, Сър-
бия, Хърватска, Литва, Турция, някои от които ня-
мат научни степени и не заемат академични длъж-
ности, а всекиму е ясно, че притежаването на об-
разователно-квалификационните степени бакала-
вър или магистър или учител не може да бъде ос-
нование за провеждане на научни експертизи; 2.
В скъпите инфраструктурни проекти основният
принцип на проектното финансиране – състеза-
нието – липсва – всички подадени проекти пече-
лят.

Докладът ясно посочва причините за случи-
лото се и сочи какво трябва да се направи, за да се
избегнат такива повторения в бъдеще. Наруше-
нията и организационните дефекти се дължат на
три главни причини: 1) недостатъчен админис-
тративен капацитет на фонда в това време; 2) кам-
панийност в работата в условията на остър дефи-
цит на време и 3) липса на всякакъв научен капа-
цитет на фонда. Последната причина е особено
важна. Фондът не е направил необходимото, за
да установи дали неговите рецензенти, особено
тези от странство, имат реална научна компетен-
тност, което при модерното развитие на научната
комуникация е проста задача за хора с опит в на-
уката, и още фондът не е направил нищо, за да
подготви своите рецензенти за дейността, която
им предстои.

Би било пресилено да се твърди, че конкурсни-
те сесии на Фонд „Научни изследвания”, прове-
дени със значителен финансов ресурс през 2008
и 2009 г., са провал за българската наука. В реди-
ца случаи са финансирани значими изследовател-
ски проекти, предложени от силни изследовател-
ски групи при ясна индикация за спазване на меж-
дународните стандарти на съвременната научна
дейност. Със сигурност може да се твърди, че, осо-
бено в тези години, с помощта на фонда вече са
реализирани важни и дългосрочни инфраструк-
турни подобрения в научната база на български-
те научни институции. Създадени са консорциу-
ми между българските научни организации за съв-
местно използване на скъпа и модерна научна апа-
ратура. Привлечени са много млади изследовате-
ли и студенти в дейностите по реализацията на
научните проекти. Установени са нови научни
връзки с водещи научни организации в чужбина.

Би могло да се направят редица препоръки за
усъвършенстване работата на Фонда „Научни из-
следвания” в интерес на българската научна об-
щност. Това, което сега изглежда особено важно,
е подобряването на административния капацитет
на фонда и конструирането на научен директорат
към фонда с научни секретари в основните науч-
ни области в подкрепа на управителя и Изпълни-
телния съвет на фонда по отношение на научното
осигуряване на дейността му, за да може той в пъл-
на мяра да изпълни мисията си по осъществява-
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не на политиката на държавата в областта на на-
учната дейност и висшето образование. В задъл-
женията на този съвет би трябвало да влизат съз-
даването на панел от български и чуждестранни
рецензенти с проверена научна компетентност,
прецизирането на експертните карти в отделните
конкурси, мерките по предварителната подготов-
ка на рецензентите за тяхната оценъчна дейност,
връзката между отделните научно-експертни ко-
мисии с оглед прилагането на общи критерии за
оценка на проекти и отчети на договори. Що се
отнася до последното подобна спойка между от-
делните научно-експертни комисии все още ня-
ма, а това подчертава съществуващото парцели-
ране на българската научна колегия в отделни об-
ласти без еднакви и съобразени с международни-
те стандарти критерии за научна дейност.

Заключение
Вече двадесет години България търси своето

място в европейското и световното научно прос-
транство. Идеологическата рамка, сковаваща сво-
бодната научна мисъл, и лъженаучните подходи
към явления и събития вече са в миналото. Ре-
формата в науката е осъзната необходимост. По
мое убеждение най-важният резултат на рефор-
мата на науката в България е създаването на На-
ционалния фонд „Научни изследвания”. Даже то-
гава, когато проектното финансиране на научна-
та дейност едва прохождаше, от дейността на На-
ционалния фонд „Научни изследвания” произте-
коха три важни следствия:

1) Фондът даде  възможност научните колек-
тиви сами да планират своята дейност, да се сдру-
жават по целесъобразност, да определят според
своите разбирания изследователските си задачи –
това в условията на старото институционално фи-
насиране на научната дейност с тромавата систе-
ма на планиране на научната дейност с поръчки
на апаратура и консумативи по първо и второ нап-
равление и силна зависимост от началстващите
лица бе просто невъзможно. Когато редовите из-
следователи осъзнаха тази свобода, отпадна не-
обходимостта в научните им публикации да се по-

явяват имената на техните началници – фиктив-
ни съавтори. Този процес не е за подценяване, за-
щото продължителното прилагане на старата сис-
тема роди немалка група „учени”, които хем фор-
мално са учени, хем фактически не са такива. Друг
е въпросът в каква степен българската научна об-
щност остана подвластна на старите рецидиви.

2) Когато парите, осигурявани от фонда, бяха
съвсем малко, даже тогава бързо се получи наси-
щане на научните организации с информационна
и комуникационна техника. Този, който имаше до-
говори, можеше да купи компютри; който няма-
ше договори – остана без тях. Това е особено важ-
но, защото тази техника отвори прозорците към
света, а отдавна се знае, че информацията и ко-
муникацията са сърцето на науката.

3) Днес българската научна общност има дос-
тъп до световните научни бази данни – Web of
Knowledge и Web of Science, SCOPUS, Science Di-
rect, JSTOR, Springer, EBSCO. Тези абонаменти
са изключително скъпи, ако трябва да ги правят
отделните научни организации. Имаме ги благо-
дарение на нашето Министерство и нашия Фонд
„Научни изследвания”.

Затова наш дълг е да съхраним Националния
фонд „Научни изследвания” и да създадем усло-
вия за нормалното и пълноценното му функцио-
ниране. Лошите практики в нашата дейност хвър-
лят петно върху всички нас [7].
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STATUS AND PROBLEMS OF THE BULGARIAN SCIENCE FUND (1990-2011)

Borislav V. Toshev
Abstract
The article describes the establishment and further development of the Bulgarian Science Fund (1990-

2011). In this development three main periods could be recognized. In the first stage research projects in the
basic scientific areas were financed in a modest way. The second stage was marked by the Act for Research
Promotion in Bulgaria (2003). A criticism of that law is presented. In 2009 and 2009 the Fund had an
increased budget put poor practices compromised the implementation of the announced competitive ses-
sions. The reasons for failure are analyzed.
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КООПЕРАТИВНИ ИГРОВИ МОДЕЛИ И
ПРИЛОЖЕНИЯ

Борислав Деянов,
асистент по макроикономика,

проф. дмн Иван Иванов,
СУ „Св. Кл. Охридски”

І. Теория на игрите. Кооперативни игрови
модели

Теория на игрите се формира като наука през
петдесетте години на миналия век след книгата
на Джон фон Нойман „Теория на игрите и иконо-
мическо поведение”. Тя е клон на приложната ма-
тематика и се използва предимно в социология-
та, политиката, икономиката, биологията, както и
в други обществени науки. [1]

Теория на игрите изследва процеса на взима-
не на решение на различни участници в иконо-
миката. Участници могат да бъдат не само отдел-
ни индивиди, но и различни техни формални и
неформални обединения: политически партии,
фондации, акционерни дружества и други юри-
дически лица. В процеса на изследване теория на
игрите свежда реални икономически ситуации до
игрови модели, при които всеки от участниците
се нарича играч. При това преобразуване част от
взаимовръзките и взаимозависимостите между иг-
рачите се пропускат като незначителни, за да мо-
же да бъде приложен точен математически апа-
рат. Основно допускане в Теория на игрите (както
и други икономически дисциплини) е това за ра-
ционалност на играчите. Тази рационалност се
изявява в стремежа на всеки участник към мак-
симална изгода, наричана още полезност. Полез-
ността има различна форма – парична печалба в
случай на фирма, политическа власт в случай на
партия и т.н. [2]

Така създадените игрови модели могат да бъ-
дат класифицирани по различни техни признаци.
Ако всеки участник действа индивидуално и иг-
рае срещу всички останали, говорим за безкоали-
ционна игра. При кооперативните модели игра-
чите имат възможност да се обединят в коалиция
и да се стремят към постигане на максимална по-
лезност за коалицията като цяло.

В теория на игрите най-често се използват
следните означения:

N = {1, 2, .... n} – множество от всички играчи,
|N| = n – брой на играчите.
Анализът на кооперативните игри е експонен-

циално по-труден от този на безкоалиционните,
защото създаването на коалиция в игра с n играчи
е аналогично на създаването на нов играч. Така
броят на всички възможни коалиции, включител-
но нулевата (празната коалиция) и голямата коа-
лиция (от всичките n на брой участници), е 2n.
Това са всички възможни подмножества на мно-
жество с n елемента. Това означава, че в игра с 10
участници броят на всички възможни коалиции е
1024, а ако участниците са 20 броят става 1

048 576. В общия случай с n играчи множеството
от всички възможни коалиции изглежда така:

∑
=

==
n

i

ni
nCN

0

 2)(γ

Всеки от участниците в конкретен игрови мо-
дел разполага с набор от действия, стратегии, ко-
ито може да предприеме. В повечето икономичес-
ки ситуации участниците имат възможност да ре-
ализират изгода, ако играят самостоятелно, а тео-
рия на игрите се използва, за да даде отговор на
въпроса: как те да се обединят, за да реализират
максимална взаимна изгода? За да отговори на то-
зи въпрос, теорията въвежда понятието характе-
ристична функция, което определя полезности-
те на всички възможни коалиции. Ако играта има
n играчи, характеристичната функция v е от вида:

Rv N →2: , ν (∅)=0
Характеристичната функция има различни по

сложност представяния в зависимост от реалната
икономическа ситуация, която е разгледана. Пред-
ставени са следните прости примери:

Пример 1. Във фирмата има наети n работни-
ка, като всеки един от тях пише програми с раз-
лична продуктивност, за което получава приход
Pi. Няма взаимодействия между работниците. Ако
работниците образуват коалиция S, то приходът
за коалицията и за останалия колектив ще бъде
сумата от приходите на всеки от участниците в
колектива, което е илюстрирано от характеристич-
ната функция:

∑∑
∉∈

==
Si

i
Si

i PPSv S)\   v(N)(

В този случай няма полза от обединяването на
участниците в коалиция, тъй като при обедине-
ние работниците не реализират допълнителна из-
года.

Пример 2. Използвани са горните означения
Pi и S, но във втория случай част от програмисти-
те подпомагат работната атмосфера, като носят ка-
фе на колектива (коалицията, в която участват) и
помагат със съвети в случай на нужда. Нека Т е
множеството от всички такива програмисти (при-
надлежащи на коалицията S), а Qji е бонусът, кой-
то j-тият от тях носи на i-тия служител от коали-
цията. Тогава характеристичната функция става
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от вида:

∑ ∑ ∑
∈ ⊆∈ ∈≠









+=

Si STTj Skjk
jki QPSv

, ,
)(

В този случай към индивидуалния приход Pi
добавяме допълнителната изгода Qji, получена
вследствие на атмосферата на взаимопомощ. Във
втория пример полезността на коалицията е по-
голяма от полезността, която участниците биха ре-
ализирали индивидуално. На база това дали тази
допълнителна изгода може да бъде обменяна меж-
ду отделните участници в коалиционната игра, го-
ворим за игри с прехвърлима и непрехвърлима
полезност.

Теорията на игрите търси решение на коопе-
ративния модел, което да даде отговор на въпроса
как може да се обединят участниците и колко би
могъл да получи всеки един от тях. Решението се
представя като равновесно разпределение на из-
годата, получена от участниците в коалицията.
Едно разпределение е равновесно, ако всеки иг-
рач, отцепил се от коалицията, би могъл да реа-
лизира единствено по-ниска полезност. Разпреде-
лението се представя посредством n-мерен вектор,
описващ колко да получи всеки един от играчите
и в теория на игрите се нарича дележ.

За намиране на равновесно разпределение (де-
леж), най-общо се използват два подхода – пози-
тивен и нормативен. Позитивният показва мно-
жество от дележи, в които е редно да се намира
решението на играта. Подобни подходи са С-яд-
рото, D-ядрото, Н-М решението и др. Норматив-
ният подход показва точно колко би трябвало да
получи всеки един играч. Векторът на Шепли е
нормативен начин за решаване на кооперативни
игри.

Предимство на нормативния подход е, че пре-
доставеното решение може да се наложи веднага
„отгоре” в процеса на вземане на решения. Това
може да стане без да се провежда дискусия кое от
многото решения, описани от позитивните кон-
цепции, да бъде избрано. В повечето организации
лицата, имащи властта да взимат управленски ре-
шения, нямат възможност да обсъждат дълъг спи-
сък от всевъзможни такива. Поради това норма-
тивният подход е възприет като по-лесен за при-
лагане.

ІІ. Вектор на Шепли
Векторът на Шепли описва единствен начин,

по който да бъде разделена получената от учас-
тниците полезност. Той е класически опит печал-
бите от коалирането между повече играчи да бъ-
дат разпределени по „честен” начин. Векторът на
Шепли има различни представяния, като по-долу

са представени двата метода за неговото пресмя-
тане.

За да бъде проследен начинът, по който се дос-
тига до решението по вектора на Шепли, е разгле-
дана схема, приписваща на всеки играч предел-
ната полезност, която той носи с присъединява-
нето си в дадена коалиция. За целта е разглежда-
на произволна пермутация на играчите, показва-
ща реда им на присъединяване π (Играч 10, Играч
7, Играч n, Играч 3...). Тази проста схема за раз-
деляне на полезността има своите предимства,
най-голямото от които е простотата, с която се
пресмята полезността, която всеки играч трябва
да получи. Но тя не дава отговор на въпроса, кол-
ко да получи всеки играч, ако за различни редове
на присъединяване в голямата коалиция1 π, той
допринася различна полезност. Векторът на Шеп-
ли решава този проблем, като предписва на всеки
играч средната стойност, която той добавя към по-
лезността на всяка коалиция с присъединяването
си.

Нека за всяка подредба на играчите π ∈ Π и
всеки играч i ∈ N (множеството от всички играчи)
обозначим с S(π, i), i = (1 .. n) множеството играчи,
които се присъединяват в коалиция преди i на база
подредбата  π. Тогава  векторът на  Шепли

( ))(),...,2(),1( nφφφ=Φ  преписва на играча i
средноаритметичния му принос (измерен като по-
лезността на коалицията S преди и след неговото
присъединяване, на база всички възможни под-
реждания на играчите – пермутации), изразен по
следния начин [3]:

(1) )(iφ = [ ]∑
Π∈

−∪
π

ππ )],([}]{),([
!

1 aSviaSv
N

,

( ))(),...,2(),1( nφφφ=Φ
Измежду неизброимо многото възможни раз-

пределения на изгодата между играчите векторът
на Шепли се използва заради следните четири
свойства, които са формулирани като аксиоми от
него през 1953 г. [4]:

Векторът предполага създаване на голямата ко-
алиция и разпределението, предписано от него, е
ефективно. Тоест всички играчи се коалират с цел
да максимизират общата полезност, която е равна
на полезността на голямата коалиция. Допълни-
телно, при последващото разпределение на печал-
бата между играчите няма загуби. Свойството
ефективност има следния запис:

)()( Nviф
Ni

∑
∈

=

Второто свойство касае несъществените игра-
чи. Играчът i е несъществен, ако той допринася
на всички коалиции, в които се присъедини, само

1 Голяма се нарича коалицията, включваща всички участници в дадена кооперативна игра
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личната си полезност. По този начин той не доп-
ринася нищо за другите членове на коалицията.
Векторът на Шепли пренебрегва несъществени-
те играчи: той им приписва точно толкова, кол-
кото биха получили, ако играят сами. Формални-
ят израз е следния:
Ако за NS ⊆∀ }){()()( iSvivSv ∪=+ ⇒  ф(i)
= v(i), S: – коя да е коалиция.

На трето място, разпределениято по вектор на
Шепли изпълнява свойството анонимност. Ако
съществуват двама играчи i и j, които да допри-
насят еднакво за повишаване полезността на всич-
ки коалиции, в които се присъединят, те се нари-
чат взаимозаменяеми. Векторът на Шепли оп-
ределя еднаква изгода за всички взаимозаменяе-
ми играчи, което се изразява така:
Ако за NS ⊆∀  v(S ∪  {i}) = v(S ∪  {j}) , то i и j
са взаимозаменяеми
Ако за NS ⊆∀  v(S ∪  {i}) = v(S ∪  {j}) ⇒ ф(i)
= ф(j)

Ако даден дележ не притежава свойството ано-
нимност, то той е несправедлив за някой играч.
Това означава въпреки равната полезност, която
двама играчи допринасят на всяка една коалиция,
единият трябва да получи повече, а другият – по-
малко. Това е явна дискриминация, която може да
се прояви в различни аспекти. В правната рамка
на развитите държави има множество норми, за-
щитаващи кандидатстващи или работещи служи-
тели от различни форми на дискриминация (по
пол, цвят на кожата и т.н.). При вектора на Шеп-
ли няма дискриминация – всички участници са
третирани на равна основа.

Последно аксиоматично свойство на вектора
на Шепли е адитивността. Това означава, че за
всеки две характеристични функции v и w върху
едно и също множество от играчи N сумата от оп-
ределената изгода по вектора на Шепли по пър-
вата и втората характеристични функции е равна
на вектора на Шепли по сумата от тези характе-
ристични функции:

Ф(v + w) = Ф(v) + Ф(w)
Вторият метод пресмятане на вектора на Шеп-

ли – методът коалициите – включва сумиране на
маргиналния принос по всички възможни коали-
ции(2N на брой), а не по всички възможни перму-
тации (N! на брой). В случая на 20 играчи прес-
мятането на вектора на Шепли по метода на коа-
лициите е 2,3.1012  пъти по-бърза задача от ана-
лиза на всички възможни пермутации на играчи-
те2 . Поради това за пресмятане вектора на Шеп-
ли по-често се използва следната формула [5]:

ф ( i ) = ( )∑
∈

−∪
−−

NS
SviSv

n
sns )(}){(.
!

)!1!.(
,

i=1...n
Тук полезността, допринесена от играчът i при

присъединяването му във всяка коалиция S, е ум-
ножена по броя на възможните подреждания на
участниците на  коалицията – S!. Причината е, че
редът, в който са се присъединили играчите пре-
ди i в коалицията S, е без значение. Аналогично
не е от значение и редът, по който ще се присъе-
динят играчите след i, като броят на тези подреж-
дания е (n–s–1)!. Характеристичната функция v е
функция само на множеството играчи в дадена ко-
алиция, а не на реда, в който са се присъединили.

ІІІ. Колективно вземане на решения
Теория на игрите широко се прилага за изслед-

ване на ситуации с колективно вземане на реше-
ния, които се моделират посредством прости иг-
ри. В тях възможната полезност на коя да е коа-
лиция е 0 или 1, тъй като решението на участни-
ците се свежда до „за” или „против” конкретна
алтернатива. Коалиция S, за която v(s) = 1, се на-
рича печеливша, а ако v(s) = 0 коалицията е гу-
беща. Коалиция се нарича минимално печелив-
ша, ако всяко нейно подмножество е губеща коа-
лиция. Единственият фактор, определящ дали ед-
на коалиция е губеща или печеливша, е процен-
тът участници, които я подкрепят. В повечето слу-
чаи приемаме коалиция за печеливша, ако прите-
жава поне 50% от гласовете [6].

Така дефинираните прости игри моделират си-
туации на взимането на решения, където е необ-
ходимо обикновено или квалифицирано мнозин-
ство – предприемане на коалиционни решения за
политически партии, анализ на поведението на ак-
ционерите на общо събрание на АД и др.

III.1.  Разделяне на властта след избори
На първо място е представено приложение на

коалиционните игрови модели като метод за ана-
лиз на разделение на властта след избори. Полу-
ченото решение ще разпредели конкретна част от
властта на всяка от партиите. За база на подобно
разделение на властта може да бъде използван
процентът министерски постове, назначени от
конкретна партия.

Разгледани са резултатите от парламентарни
избори 2009. Мажоритарните кандидати са из-
ключени, за да бъде примерът по-прост и прозра-
чен. Резултатите от Парламентарни избори 2009
са представени в Таблица 1.

При намирането на разпределение на властта
чрез вектор на Шепли е използван процентът гла-
сове в Парламента, а не процентът от общо гласу-
валите за съответната партия. Партиите, които не
са успели да прескочат прага от 4%, за да влязат в
Парламента, не могат да окажат влияние върху
взимането на решения и поради това са изключе-
ни. Това е опростяване на игровия модел, защото
на практика често има неформални взаимозави-2 20! / 220 = 2.3202E+12
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симости между членовете на отделните партии и
е възможно, например, членове на НДСВ да вли-
яят на вземането на решения на депутати от ДПС.

Играчите са шест на брой, като ГЕРБ е играч
1, Коалиция за България (КБ) - играч 2 и т.н. Пър-
воначално е разгледан случай на гласуване на за-
конопроекти в Парламента. В така описания слу-
чай приемаме коалиция от партии за печеливша,
ако бъде подкрепена с поне 50% от гласовете в
Парламента. Следователно, всяка коалиция, коя-
то има поне 50% от гласовете, има полезност 1, а
всяка друга - 0.

III.2. Обикновено мнозинство
Първоначалната цел е намиране на равновес-

но състояние на моделираната чрез коалиционна
игра политическа ситуация. За целта е използван
вектор на Шепли, който е намерен по метода на
пермутациите (1). Използвано е понятието при-
нос на партия Х като разликата между полез-
ността на дадена коалиция преди и след присъе-
диняването на партия Х към нея. Ако дадена коа-
лиция е губеща (има под 50% от гласовете), а след
присъединяването на партията Х стане печелив-
ша, то приносът на Х е 1. Ако коалицията е пече-
ливша преди Х да се присъедини, то приносът на
Х е 0. Аналогично, ако коалицията е губеща след
присъединяването на партията Х, отново прино-
сът на Х е 0.

Векторът на Шепли е средно аритметичния
принос на всяка партия при присъединяването й
в коалиция на база определено подреждане, като
възможните пермутации са 6! = 720. Така е полу-
чена полезността, която тя трябва да получи спо-
ред вектора на Шепли. Резултатите са в Табли-
ца 2.

Илюстриран е начинът на достигане до това
решение чрез разглеждане на три пермутации –
123456, 236541, 354126. Подредбата на цифрите
показва редът, по който партиите се присъединя-
ват в голямата коалиция.

При първата пермутация приносът на ГЕРБ е
нулев. Празната коалиция е с нулева полезност
v(∅) = 0, но и v(1) = 0. Когато се присъедини Ко-
алиция за България, новата коалиция има полез-
ност 1, защото притежава повече от 50% от гласо-

вете. Следователно приносът на  КБ е 1.
Последващо присъединяване на ДПС, АТАКА и
др. не носи увеличение на коалиционната полез-
ност и поради това приносът на всички други по-
литически сили е нулев.

Във втората пермутация КБ е с нулев принос,
защото самостоятелно няма 50% от гласовете v(2)
= 0. Когато се присъединят ДПС, РЗС и синята
коалиция коалицията продължава да бъде губеща
v(2, 3, 6, 5) = 0. Поради това приносът на всяка
една от тези партии е нула. Когато добавим
АТАКА, коалицията става печеливша v(2, 3, 6, 5,
4) = 1, следователно приносът на АТАКА е 1. ГЕРБ
не допринася за последващо увеличение на коа-
лиционната полезност v (2, 3, 6, 5, 4, 1) =  1, сле-
дователно приносът й е 0.

При третата пермутация 354126 приносът на
ДПС, АТАКА и Синята коалиция е нула, защото
v(3) = v(3, 5) = v(3, 5, 4) = 0. Когато ГЕРБ се при-
съедини коалицията става печеливша v(3, 5, 3, 1)
= 1. Следователно приносът на ГЕРБ е 1.
Последващо присъединяване на коя да е партия
не води до повишаване на коалиционната полез-
ност. Поради това приносът на играчи 2 и 6 (КБ и
РЗС) е нула.

На второ място е направен анализ по метода
на коалициите. От него личи защо получените
стойности на вектора на Шепли са цели числа.
Използвани са следните  разсъждения:

Всеки от играчите сам има полезност 0.
Ако ГЕРБ се коалира с КБ, ДПС, АТАКА
или Синята коалиция, коалицията вина-
ги ще бъде печеливша, независимо от
конкретния избор на партия.
Ако ГЕРБ се коалира с РЗС, коалицията
е губеща. Последващо присъединяване
на коя да е друга партия я прави пече-
ливша.
Ако се обединят КБ, ДПС, АТАКА и Си-
нята коалиция, те ще притежават пове-
че от 50% от гласовете и коалицията ще
е печеливша. Коалиция на кои да е три
от тях е губеща.
Ако РЗС се присъедини към коя да е гу-
беща коалиция, в която ГЕРБ не учас-

Таблица 1. Резултати от Парламентарни избори 2009 Таблица 2. Определена според вектора на Шепли
полезност партиите
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тва, тя ще продължи да бъде губеща.
На база горните твърдения се оказва, че РЗС е

несъществен играч. Всяка губеща коалиция, към
която се присъедини, продължава да бъде губеща.
С едва 4,48% от гласовете РЗС не допринася за уве-
личаване на полезността на никоя коалиция и раз-
пределената й изгода по вектора на Шепли е нула.
[1 ] Освен несъществена партия като съвкупност
(по смисъла на теория на игрите), всяко нейно под-
множество също се явява несъществен играч. Това
означава, че ако отделни нейни депутати се присъ-
единят към друга политическа сила, те не биха про-
менили нейния принос, респективно полагащата
й се полезност по вектор на Шепли.

Останалите четирима играчи са абсолютно
взаимозаменяеми и поради това имат равна по-
лезност. Абстрахирайки се от политическите им
възгледи, на ГЕРБ е все едно с коя от тях ще се
коалира, защото във всички случаи коалицията е
печеливша. От друга страна, единствената пече-
ливша коалиция без ГЕРБ е тази, в която участват
и четирите партии. Поради всичко това Векторът
на Шепли отрежда на ГЕРБ полезност от 0,6, а на
играчи 2-5 – 0,1. Тези стойности биха могли да се
интерпретират като справедлива част от властта,
която се полага на съответната политическа пар-
тия – например 60% от министрите трябва да са
от ГЕРБ, а останалите играчи (без РЗС) имат 10%
от постовете в МС.

III.3. Образуване на коалиционно
правителство

Реалността далеч не съвпада с нормативното
решение на кооперативната игра. Няма правител-
ство, в което да са включени повечето или всички
политически партии. Причината е, че не се съз-
дава голямата коалиция, а някоя печеливша ней-
на подкоалиция. По този начин се увеличава по-
лезността на всеки един от играчите в подкоали-
цията. Така  идеята за коалиционно правителство
е пречупена през призмата на теория на игрите.

За да е ясно горното твърдение, е анализиран
потенциалният интерес на ГЕРБ от създаване на
коалиционно правителство. Когато ГЕРБ се обе-
дини с коя да е партия без РЗС, коалицията е пе-
челивша. Така ГЕРБ би могла да изключи от уп-
равлението другите 4 партии. Нека без ограниче-
ние на общността ГЕРБ се коалира с АТАКА – иг-
рач 4. Разгледана е подигра с участници 1 и 4, като
за индивидуална полезност са взети стойностите
от първоначалното решение по вектора на Шепли
v(1) = 0,6, v(4) = 0,1, v(1,4) = 1. Концепцията Век-
тор на Шепли е приложена за тази подигра и ре-
зултатите са както следва:
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2
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2

)4()1,4(
2
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=
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=

−
+
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При повторното прилагане на вектора на Шеп-
ли на ГЕРБ се падат 75% от властта, а на АТАКА
– 25%. Векторът на Шепли представя устойчиво
разпределение на властта, при което нито една от
партиите в коалицията не би могла да реализира
по-висока изгода, ако напусне коалицията3.

Нека разгледаме какво би станало, ако ГЕРБ
предложи на коя да е от другите партии (без РЗС)
по-малко от 25% от властта при коалиционно пра-
вителство. Нека БОО ГЕРБ предложи на АТАКА
не 25%, а 20% от властта. В този случай полез-
ността на ГЕРБ е 0,8, а на другата партия 0,2.
АТАКА би могла да възрази, заплашвайки че ще
напусне коалицията, като се присъедини в обеди-
нение (2, 3, 4, 5), при в което участниците полу-
чават полезност 0,25. В този случай ГЕРБ няма
как да саботира опита за създаване на коалиция-
та (2, 3, 4, 5), без да предложи на някой от нейни-
те членове поне 25% от властта.

Оказва се, че разпределението, намерено по
вектора на Шепли, е единственото устойчиво и
равновесно разделение на властта: 1) ако ГЕРБ
предложи на някоя от другите четири партии (из-
ключваме РЗС) по-малко от 25% от властта, тя не
би приела; 2) ГЕРБ би могла да създаде коалици-
онно правителство, ако предложи на друга пар-
тия 25% от властта, следователно не би предло-
жила повече.

III.4. Ограничения на модела
Възниква въпросът, защо и как ГЕРБ управля-

ва България, без да е дала постове в министер-
ствата на други партии, без да е сформирала коа-
лиционно правителство. Не е редно отговорът да
бъде търсен в опростен модел, където между иг-
рачите, които не са членове на една и съща коа-
лиция, няма взаимовръзки и взаимозависимости.
Обяснение на сегашната политическа картина има
в няколко аспекта.

На първо място, решенията, които ГЕРБ взи-
ма по отношение на икономическото бъдеще на
България, до известна степен са подкрепени от
другите партии, тъй като те съвпадат с възгледи-
те им. По този начин е привидна представата, че
ГЕРБ управляват самостоятелно.

На второ място е анализирана алтернативата,
пред която е изправена опозицията – вот на недо-
верие и последващи парламентарни избори в ус-
ловията на икономическа криза. При сегашната
икономическа обстановка не се знае дали на по-
добни избори би се наложила партия от опозици-
ята. Дори опозицията да спечели изборите, в рам-
ките на 1-2 години в състояние на икономическа-
та криза тя ще трупа предимно негативи и социа-

3 Анализът по-долу е направен неявно на база друг метод за анализ на коалиционни икономически ситуации – Б-
Множество, наричан още Множество на пазаренето.
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лен натиск при потенциално нарастващата норма
на безработица.

Няма как с един прост игрови модел да бъдат
обхванати всички тези, както и много други взаи-
мовръзки и взаимозависимости. Въпреки това,
при анализа на различни коалиционни игри, тео-
рията дава обяснение за редица минали и бъдещи
стратегии, избрани от играчите.

ІV. Вземане на решения при
квалифицирано мнозинство
Досега бе демонстрирано как коалирането на

няколко партии след изборите води до повишава-
не на полезността под формата на процент от
властта, която векторът на Шепли определя за вся-
ка една от тях. Този процент би могъл да бъде ин-
терпретиран като брой министри, издигнати от съ-
ответната партия в Министерски съвет, като част
от средствата от ЕС, която комисии с членове от
съответната партия ще разпределят и т.н.

Нека на следващо място е анализиран въпро-

сът как се променя решението по нормативния
подход по вектора на Шепли в зависимост от ви-
да на необходимото мнозинство. Данните са обоб-
щени в Таблица 3.

На първо място е разгледан случаят на едино-
душно вземане на решения. Нека членовете на
всяка партия действат рационално – гласуват еди-
нодушно „за” или „против” в съответствие с це-
лите на партията. Следователно в игровия модел
има шест абсолютно равнопоставени играчи, ня-
ма как кои да са 5 от тях да вземат решение, което
не устройва шестия. Следователно в този случай
„властта” е разделена по равно между партиите,
като всяка притежава 0,17 полезност.

Важно е да се обърне внимание, че властта,
разпределена на всяка от партиите по вектора на
Шепли, в условията на квалифицираното мнозин-
ство от 2/3 или ѕ от гласовете най-много се добли-
жава до резултатите от изборите. До един момент
квалифицираното мнозинство помага всяка пар-
тия да получи част от властта, съответстваща на

изборните резултати. От там на-
татък се увеличава значението на
партиите с по-малко представите-
ли в парламента. Резултатите са
показани графично на Фигура 1.

Горната фигура демонстрира
как при квалифицирано мнозин-
ство от 75% разпределението на
властта на база вектор на Шепли
се доближава максимално до фак-
тически получените гласове на из-
борите. Чрез теорията на игрите е
даден отговор на въпроса защо
при свикване на Велико Народно
събрание и при последващи про-
мени на Конституцията се изисква
квалифицирано мнозинство. При-
чина е, че при него се постига най-
висока и равна репрезентативност
на решението – всеки гласопода-

Таблица 3. Разпределение на полезността при различни видове мнозинство

Фигура 1. Разпределение на властта по Шепли при квалифицирано
мнозинство
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вател е представен наравно с останалите.

V. Вземане на решения в акционерно
дружество
След анализа на разпределението на властта

между политическите партии  е направен пара-
лел с управлението на акционерно дружество
(АД). За разлика от демократичното правителство,
в АД цел е максимизиране на печалбата или по-
скоро максимизиране на дивидента, който ще по-
лучи всеки един акционер. За взимане на реше-
ния може да бъде използвана същата концептуал-
на рамка, но на мястото на политическите партии
има акционери. За разлика от парламентарните
избори, дори и най-малкият инвеститор има пра-
во да бъде допуснат и има право на глас в общото
събрание.

При наличие на неколцина крупни акционери
и хиляди дребни такива пресмятането на вектора
на Шепли е трудна задача. Броят на необходими-
те операции по пресмятането нараства експонен-
циално спрямо броя на играчите. От друга стра-
на, голяма част от тези дребни играчи са несъ-
ществени. За вземане на решения, касаещи уп-
равлението на корпорациите, се коалират големи
инвеститори.

На база примерът с политическите партии би
могло да се илюстрира как обединение от дребни
инвеститори акумулира в себе си достатъчен брой
гласове, за да се превърне в съществен играч. В
този контекст възниква въпросът доколко подоб-
но обединение е финансово оправдано от гледна
точка на трансферните разходи по неговото осъ-
ществяване. Настоящата разработка не се впуска
в детайли и примери по въпроса.

VІ. Заключение
Колективното вземане на решения под една

или друга форма се свежда до гласуване на раз-
лични алтернативи – „за” или „против” конкрет-
на кандидатура, инвестиционен проект, проекто-
закон и др. Теория на игрите и в частност - векто-
рът на Шепли, могат да бъдат използвани като
средство за анализ на разделянето на полезността
между отделните играчи на база тяхната същес-

твеност в процеса на вземане на решения.
Теорията на игрите е точна наука, правеща

опит да опише поведението на стопанските субек-
ти, водени от техния стремеж за максимална из-
года. Тя е клон от приложната математика с ши-
роко приложение в икономиката. Взема се под вни-
мание при избора на конкретни действия,  стра-
тегии от икономическите агенти и се използва за
предвиждане, а не предсказване на бъдещето. Как-
то и повечето икономически дисциплини, Теория
на игрите е ограничена от допусканията, които
прави, за да се позволи използването на сравни-
телно прост математически апарат. От друга стра-
на,  зависимостите, които демонстрира, са същес-
твени и дават задълбочен аналитичен поглед вър-
ху процеса на вземане на решения.
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НОВИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА – ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Емилия Николова,
докторант във Факултета по

журналистика и масови комуникации,
СУ „Св. Кл. Охридски”

Върху процесите на промяна в модерния свят
влияние оказват хиляди фактори. Променя се не
само начинът на мислене на хората, променя се
самото съдържание на идеите. Идеалите за само-
усъвършенстване, свобода, равенство и демокра-
тично участие до голяма степен остават рожби на
последните няколко века. Те служат предимно за
мобилизирането на поредица от важни процеси
на социалната и политическата промяна. Новите
идеи и досега не могат да се свържат с традиция-
та, а само свидетелстват за непрекъснатото пре-
разглеждане на начина на живот в търсене на чо-
вешкото усъвършенстване.

През един период от едва два-три века – ни-
щожно малка част от човешката история – човеш-
кият социален живот се е отдалечил от обществе-
ните строеве, в които хората са живели в продъл-
жение на хилядолетия. Условията на живот на пре-
дишните поколения винаги са били несигурни: хо-
рата са били изложени на произвола на природ-
ните бедствия, епидемиите и глада. В индустри-
алните страни ние до голяма степен сме освобо-
дени от тези грижи – нашата несигурност за бъ-
дещето идва от социалните сили, които сами сме
отключили, а тези сили непрекъснато внасят со-
циалната промяна в нашия живот. [2, с. 527]

Всеки ден ставаме свидетели на това, че све-
тът в редица важни отношения все повече се прев-
ръща в единна социална система като резултат от
нарастващите връзки на взаимозависимост, зася-
гащи буквално всички ни. Глобалната система не
е просто среда, в която отделните общества се раз-
виват и променят. Социалните, политическите и
икономическите отношения, пресичащи граници-
те между страните, решително определят съдбата
на хората, които живеят във всяка от тях. Тези гра-
ници определят и рамката на устойчивото разви-
тие на всяко общество, рамката на неговата соци-
ална политика.

Социалната политика на дадена държава пред-
ставлява съвкупност от управленски дейности, ко-
ито се предприемат от социалните институции за
регулиране на отношенията между социалните
групи и индивидите във връзка с удовлетворява-
не на основните им жизнени интереси, намаля-
ване на социалното неравенство и постигане на
социална сигурност за всички граждани. Тя е по-
литика на социалното развитие, управление на це-
локупните жизнени условия, а не само подпома-
гане на изпадналите в беда граждани. В нея се
включват: заетост и безработица, образование,
здравеопазване, социално осигуряване, социално

подпомагане и др. Такъв регулатор, какъвто е со-
циалната политика, става необходим в човешко-
то общество, когато традиционните връзки, рели-
гията и пазарните отношения не са достатъчни,
за да се създаде или запази общността. Социал-
ната политика е функция на реално съществува-
щата политическа власт, която се приспособява
към процесите, извършващи се в обществото. Тя
е отрицание на революционните методи за про-
мяна на обществените отношения и макар че не
може да спре политическия радикализъм, показ-
ва, че има и по-цивилизовани методи за преодо-
ляване на конфликтите – това са реформите.

Социалната политика е механизъм, който се
създава в резултат на различните интереси на со-
циалните слоеве и гражданите. Тя съществува, за
да удовлетворява тези интереси в по-голяма или
по-малка степен. Целта е да се постигне относи-
телно равновесие между тях, да се съхрани съ-
ществуващият тип обществени отношения, да се
интегрира общността и в крайна сметка, да се ук-
репи властта. [1, с. 18-25] Социалната политика е
отговор на все повече усложняващата се общес-
твена организация и на появата  на социални не-
равновесия, които пазарът не може да неутрали-
зира. В реалната практика социалната политика
затруднява икономическото развитие, но ако дър-
жавата се откаже напълно от своята социална от-
говорност, съществува заплаха от разруха на ця-
лото общество.

Няма обществена система, която може да из-
държи на пълно подчинение на пазара. Оцелява-
нето на самия пазар изисква ограничаване в ня-
каква степен на неговата свобода. Тази теза се до-
казва от цялостното икономическо развитие на за-
падните страни през ХХ век. Несъвършенствата
на пазара като социален  регулатор са структур-
ни. Държавната политика формира и регулира па-
зарната икономика. В тази връзка между социал-
на политика и пазар няма противоречие, а взаим-
на обвързаност. Социалната политика на съвре-
менната държава осигурява равновесие на инте-
ресите. Тя осъществява връзката между икономи-
ка и политика, като приспособява политическата
сфера към пазарната среда. Резултатът от ефек-
тивната социална политика е, че обществото за-
пазва своята цялост в условията на свободен па-
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зар и обратно – пазарът не създава трудности, ко-
ито биха довели до разпадане на обществото. Со-
циалната политика влияе върху пазара индирек-
тно чрез влиянието си върху възпроизводството и
запазването на целостта на обществената систе-
ма. Освен това тя влияе пряко върху човешкия
фактор, като осигурява определен стандарт на жи-
вот и съдейства за повишаване на качеството на
работната сила. Държавата чрез своята социална
политика участва в създаването на масовия пот-
ребител, а това е пряк стимул за производството и
услугите. Всичко това прави социалната полити-
ка част от съвременното управление на всяко об-
щество, негов структурен елемент. Тя е тази част
от управлението, която влияе на жизнените шан-
сове на социалните групи. Нейното институцио-
нализиране  означава, че  животът на всеки граж-
данин зависи не само от пазара, а и от политичес-
ката власт.

Съвременната социална политика разпределя
жизнени шансове. Това са възможностите, с кои-
то индивидът разполага, за да осигури собствено-
то си съществуване, а именно: неговите позиции
на пазара, където той сам създава блага; семей-
ството и непосредственото му обкръжение;  граж-
данските  организации, които извършват социал-
на дейност; държавата. Намесата на държавата
чрез социалната политика не отменя ролята на
другите източници на блага, а само ги замества
тогава, когато те не действат за определени групи
от хора. По този начин не се разрушава действие-
то на пазара, а само се обвързва съществуването
на социалните слоеве с политическата власт  с цел
да  се поправят недостатъците на пазара и заедно
с това да се укрепи самата власт. [1, с. 48-74]

Необходимостта от провеждането на държав-
на социална политика се определя от нуждата от
разрешаването на т.нар. „социален въпрос”. В об-
щи линии той се интерпретира като отражение на
съществуващите във всяка страна реални разли-
чия както в системата на политическите, личните
и икономическите права на гражданите и соци-
алните групи, така и в техните действителни въз-
можности за придобиване на икономически бла-
га (доходи, собственост и пр.). Ако тези различия
са твърде значителни, то тогава е налице реална
опасност за интегритета и самото съществуване
на обществото. Поради това е абсолютно наложи-
телно в такива общества да се осъществяват це-
ленасочени действия за туширането или за прео-
доляването на тези различия. В повечето случаи
това може да стане единствено с намесата на дър-
жавата и така се появява държавната социална по-
литика.

Формите и начините за решаването на социал-
ния въпрос, а от там и методите на държавната
социална политика, през различните историчес-
ки периоди са били различни. В прединдустриал-

ното общество (робовладение, феодализъм, ранен
капитализъм) основното съдържание на социал-
ния въпрос се е заключавало в съществуващото
сериозно неравенство в правата (икономически,
лични, политически) на отделните слоеве на на-
селението. Това е типично за т.нар. „съсловна дър-
жава”, чието премахване е основната политичес-
ка цел на буржоазно-демократичните революции
през ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ век. Неравенството по пра-
ва се премахва чрез установяването на гаранти-
рана от държавата универсална система на човеш-
ки права, която обхваща всички човешки инди-
види и включва такива права като право на соб-
ственост и разпореждането с нея, на личен живот,
всеобщо избирателно право, лична свобода, пра-
во на сдружаване, свобода на съвестта (религия-
та) и пр. По-късно по време на индустриалното
общество негативните процеси, съпътстващи ин-
дустриализацията (миграцията на населението
към индустриалните центрове, концентрацията на
големи групи от хора в индустриалните предпри-
ятия, експлоатацията, лошите условия на труд и
т.н.), изместват съдържанието на социалния въп-
рос по посока на трудовите отношения. Регулира-
нето на отношенията между работници и работо-
датели по повод на заплащането на труда, усло-
вията на труд, работното време, гарантирането на
средства за живот при временна или постоянна
загуба на трудоспособност и други важни въпро-
си, включени в трудовите отношения не могат да
се реализират без пряката намеса на държавата.

Немският изследовател Хайнц Лампарт посоч-
ва следните основания за необходимостта от дър-
жавна социална политика [3, с. 58]:

наличието във всяко общество на нема-
лък брой от хора без собствени възмож-
ности или с ограничени възможности
(болни, инвалиди, стари хора и др.) да
се издържат сами за сметка на свои до-
ходи от труд, собственост или други из-
точници;
наличието във всяко общество на хора с
ниски доходи, които не биха могли са-
мостоятелно да се осигурят срещу опре-
делени рискове в живота и процеса на
труда;
извършващите се промени в областта на
икономическата структура на общество-
то, технологиите, организацията и уп-
равлението на различните видове про-
изводства и труд се отразяват непосред-
ствено върху състава, квалификацията и
структурата на необходимата работна си-
ла.

Адаптирането на трудовите ресурси към тези
промени изисква големи разходи, които в повече-
то случаи не са по силите на отделните индиви-
ди. Като поема голяма част от разходите по пре-
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квалификацията и пренасочването на работната
сила, държавата чрез социалната политика облек-
чава не само хората, но и процесите, свързани с
преструктурирането на икономиката. В този сми-
съл държавната социална политика има опреде-
лен стабилизиращ икономически и политически
ефект.

Държавната социална политика допринася за
по-доброто разпределение на шансовете за ико-
номическа свобода, а от там и за постигането на
по-добри социални резултати в жизнената дейност
от различните човешки индивиди. Това на прак-
тика представлява едно по-добро разпределение
на справедливостта в обществото. Тя спомага в
определена степен и за преодоляването на инди-
видуализма в съвременното общество, утвържда-
вайки принципите на солидарността между раз-
лични негови структурни равнища. Подхранван
от новите технологии и форми на организация на
производството и на труда, индивидуализмът до-
вежда до дезинтеграция в обществото, разруша-
вайки много от традиционните връзки между хо-
рата и така се превръща в една твърде сериозна
обществена опасност. В този смисъл социалната
политика възпрепятства социалната дезинтегра-
ция и поддържа социалното сцепление в общес-
твото.

Провеждането на държавната социална поли-
тика довежда до определени позитивни ефекти не
само върху трудовите ресурси на страната, но оказ-
ва позитивно въздействие върху цялостното й ико-
номическо и социално развитие. То може да се за-
бележи в следните няколко направления:

държавната социална политика съдей-
ства за увеличаване на трудовия потен-
циал на страната и за подобряване на не-
говата структура;
социалната политика минимизира нега-
тивните ефекти върху работната сила,
идващи от външната среда или от фак-
тори със случаен и непредвидим харак-
тер;
социалната политика предпазва от дей-
ствието на определени социални риско-
ве;
регулира в определена степен равнове-
сието между търсенето и предлагането
на работна сила на трудовия пазар;
регулира в определени пропорции дохо-
дите на различните социални групи, за-
ети, нетрудоспособни и т.н.

Необходимо е да се отбележи, че някои от мер-
ките на държавната социална политика могат да
доведат до точно обратния икономически ефект в
сравнение с очаквания. Ето няколко по-съществе-
ни моменти, характеризиращи относителната ав-
тономност на социалната политика по отношение
на икономиката:

социалната политика е дейност по регу-
лация на социалните отношения в об-
ществото – отчита многоаспектната същ-
ност на индивидите, на тяхното поведе-
ние, мотивация и пр.;
социалната политика акцентира върху
степента на поносимост на социалната
диференциация, социалната изключе-
ност на отделни групи от хора от сфера-
та на труда и реалния обществен живот;
равнопоставеността  между половете, со-
циалната кохезия на обществото и мно-
го други;
социалната политика поставя в центъра
на своята идеологическа база категории
като социална справедливост, социални
права, обществени блага, ценностна сис-
тема и др.

Тези факти само още веднъж показват, че от-
носителната самостоятелност на социалната по-
литика се изразява най-вече в това, че тя отразява
ценностната система и културата на всяка нация.
Ценностите в обществото, в т. ч. и базовите цен-
ности, не са еднакви по важност. Има йерархия
на ценности. В рамките на взаимовръзката сво-
бода и ред логично идва въпросът: свободата или
редът е на по-високо ниво в йерархията на цен-
ностите? Отговорът категорично е в полза на ре-
да. Без ред обществото се лишава реално от въз-
можност да упражнява признатите свободи. [8, с.
110] Следователно социалната политика не само
отчита достигнатото равнище на тези ценности,
тя по необходимост ги използва като отправни точ-
ки и средства за въздействие при оформяне на сво-
ите решения и мерки.

Преди да разгледам някои от основните проб-
леми и предизвикателства на съвременната соци-
ална политика, ще се спра накратко на причини-
те, които са ги породили, а именно:

негативно развиващи се демографски
процеси, които налагат радикални про-
мени в системите за социална сигурност
и в частност за социално осигуряване;
неблагоприятно развиващи се социално-
икономически процеси, които имат за ре-
зултат възникването на масови явления
като безработица, бедност, различни ви-
дове зависимости;
голям относителен дял на сенчестата
икономика и наличие на корупция, об-
хващаща всички сектори на обществе-
ния живот;
обективно развиващи се процеси на гло-
бализация на световната икономика,
съпроводени от процеси на глобализа-
ция на рисковете и техните последици -
глобализацията поставя пред национал-
ните икономики въпроси, които не мо-
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гат да бъдат решени с ясно очертани иде-
ологически решения.

През последните години социалнополитичес-
ката практика в България се развива, основавай-
ки се на три основни източника на идеи и инфор-
мация: опита на развитите предимно западноев-
ропейски страни, консултациите на експерти от
международни институции и резултатите от те-
матични социологически изследвания. Паралел-
но с това сме свидетели и на бързи промени в из-
лезлите през последните години документи, кое-
то говори за недостатъчно добре избистрени от
теоретична гледна точка концепции. Нежелание-
то на съвременните законодатели да се обърнат
за помощ към теорията до голяма степен се дъл-
жи на сложността на материята, произтичаща от
сложността на обекта на социалната политика.

В условията на разширяване на икономичес-
ките връзки с други страни, на отваряне на наци-
оналното стопанство за чужди капитали, финан-
сиране от световни банкови институти, наред с по-
ложителните ефекти за националната икономика
е възможно появяването в дългосрочен план и на
редица отрицателни ефекти. Именно зависимост-
та от много и различни външни фактори може да
предизвика парадокса „сигурност за настояще-
то и несигурност за бъдещето”. Картината на
несигурността в България трудно би могла да се
опише кратко и системно предвид многообразни-
те и преплитащи се фактори, които я определят.
Тук е уместно да подкрепя казаното с мисълта на
Карл Попър, „…че човешкото страдание, а не
щастието е най-неотложният проблем на ра-
дикалната социална политика”. [7, с. 37]

Нашата практика през последните години е до-
казателство за линейно и еднопосочно третиране
на връзката между икономическата и социалната
сфера в страната. Проблемът може да бъде раз-
гледан в два аспекта. Първият се отнася до въз-
вращаемостта на инвестициите в човешкия капи-
тал, инвестиции, осъществявани посредством об-
разованието, здравеопазването и системите за со-
циална сигурност. Вторият аспект се отнася до
неблагоприятното и неравностойно позиционира-
не на социалната сфера във всичките й компонен-
ти, което има за резултат неблагоприятното раз-
витие на важни за обществото ни демографски и
социални процеси. [4, с. 60] Характеристиките
„социален” или „социална” не следва да се при-
покриват с държавен или държавна. Естествено,
най-висока степен на „социалност” може да оси-
гури държавата, тъй като тя разполага с инстру-
менти за осъществяване на най-широки прераз-
пределителни процеси и да гарантира конститу-
ционно широк кръг полагаеми права на всички
граждани. В този контекст трябва да се има пред-
вид, че степента и равнището на проявление на
„социалността” в една държава като цяло зави-

си от политиката, респ. изповядваната идеология
от управляващата политическа сила.

Социалната политика на държавата има за своя
най-обща цел чрез използването на специфични
механизми да регулира социалните отношения по
начин, който смекчава и/или преодолява негатив-
ните социални последици, произтичащи от ико-
номическата пазарна среда [3, с. 108]. Що се от-
нася до конкретните цели на държавната социал-
на политика, те зависят от предпочитанията на
управляващите елити, от конкретните проблеми,
които стоят за разрешаване в конкретните соци-
ални области, от разполагаемите ресурси на стра-
ната и др. В зависимост от съществуващите об-
стоятелства в съответната страна, конкретните це-
ли на държавната социална политика могат да бъ-
дат:

ограничаване или пълно преодоляване
на бедността в обществото;
преодоляването на недопустими за об-
ществото или неприемливи от гледна
точка на общественото сцепление соци-
ални различия;
гарантирането на минимални доходи на
лица и семейства, които по обективни
причини не са в състояние да се издър-
жат сами;
предоставянето на определени социал-
ни услуги и условия за живот на онези
категории от хора, които не са в състоя-
ние сами да си ги осигурят;
създаване на условия за пълноценна со-
циална интеграция на хора в неравно-
стойно социално положение;
развитие за сметка на обществото на оп-
ределени обществени сфери, имащи из-
ключително важно значение за пълно-
ценното развитие на всеки човешки ин-
дивид, каквито са здравеопазването и об-
разованието.

Основните инструменти, които използва дър-
жавата при реализацията на своята социална по-
литика и достигането на нейните цели, са свърза-
ни с преразпределение във всичките му аспекти –
на доходи, на собственост, на властови позиции,
на информация и др. Това става основно чрез фи-
нансовата и данъчната система на държавата, ре-
сурсите на общините и местната власт и други ин-
струменти. Обърнато е внимание и на правнонор-
мативното регулиране на отношенията между раз-
личните субекти, имащи отношение към социал-
ната политика – работодатели, работници, инсти-
туции, граждани, сдружения и пр. Това се осъщес-
твява посредством законодателството и подзако-
новите актове на различните държавни институ-
ции, както и чрез въвеждане на международните
стандарти в областта на социалните отношения,
образователната система и системата на здраве-
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опазването.
Предвиждания за развитието на социалната

политика и за решаване на проблемите в социал-
ната сфера в дадена държава не могат да се пра-
вят извън общите проекции за политическите и
икономическите процеси, които протичат в нея.
Основен критерий за причисляване на една или
друга дейност към социалната сфера за в бъдеще
трябва да бъде равният шанс на индивидите да се
възползват от предоставените им права за здраве-
опазване, образование, култура и пр.

Новият подход в социалната политика на Бъл-
гария дава повод за размишления в две основни
посоки. Необходимо е да се отчете доколко прок-
ламираният принципно нов подход към пробле-
мите на социалната политика отговаря на изме-
нилата се икономическа, социална и политичес-
ка среда. Важно е и доколко методологическият
подход за разработване на самата стратегия е пра-
вилен. Стратегиите нямат за цел да спрат промя-
ната или промените, които са компонент на раз-
витието. Те имат за цел да адаптират човека, об-
ществото, обществените системи, организациите
към обективно извършващите се промени; имат
предназначението да предложат решения за уп-
равление на променящите се под влияние на вън-
шни и вътрешни фактори системи. В този смисъл
реформата, в която и да било обществена систе-
ма, следва да съдържа в себе си имплицитно иде-
ите и перспективите за промяна на средата, в коя-
то ще функционират, на обектите, които ще об-
служват, на субектите, които ще ги управляват, на
организациите, в чиито рамки ще действат.

Практиката е доказала, че при вземане на по-
литически решения доминира общественият ин-
терес и това е обяснимо. Социалната стратегия,
като база за една дълготрайна социална полити-
ка, трябва да отчита интересите на засегнатите ли-
ца, да ги хармонизира по най-подходящ и прием-
лив начин с интересите на обществената система
в един дългосрочен план. Обект в случая са про-
цесите и отношенията между отделните индиви-
ди, отделните социално-демографски, социално-
професионални, етнически и други групи и об-
ществото като цяло. Липсата на цялостен поглед
върху проблемната ситуация лишава от възмож-
ността да се търсят нови решения, при които една
система може да замести успешно или да изпъл-
ни по-добре определени задачи, средствата да бъ-
дат разпределени по-справедливо, а общият со-
циален ефект да бъде по-висок.

Практиката показва обаче, че чистото и после-
дователно прилагане на един единствен принцип
в системата на социалната политика винаги ос-
тавя непокрити определени проблемни зони -
т.нар. зони на несигурност. При съвременната дяс-
ноориентирана социална политика намесата на
държавата се ограничава в гарантирането на за-

конността и борбата с корупцията, което е свърза-
но с подобряване на системите за индивидуална
и колективна сигурност. Самите социални поли-
тики се изпълняват предимно на регионално и
фирмено равнище.

Възможностите за разширяване на обхвата на
общинската социална политика в България са
свързани с развитието на местното самоуправле-
ние в страната. Внимателен прочит на  действа-
щите  закони, третиращи проблемите на местно-
то самоуправление, води до извода, че е създаде-
на стабилна основа за самостоятелност на общи-
ните. Те са юридически лица, имат право на соб-
ственост, имат самостоятелен бюджет и т.н. От
друга страна, когато се анализира практическата
дейност в общините, веднага се вижда, че отно-
шенията и проблемите са много по-сложни. По
думите на Милена Стефанова „…проблемът за
степента на самостоятелност тясно се свър-
зва с децентрализацията на властта, система-
та на местните финанси и разпределянето на
дейностите между различните нива на управ-
ление по правила, които гарантират правото на
самоуправление, защитата на местните инте-
реси и запазване на националните приоритети.”
[9, с. 97].

Децентрализацията цели да се разширяват въз-
можностите на местните органи на управление и
да се ограничава тяхната зависимост от централ-
ната власт, като в същото време централната власт
запазва в определена степен възможността за кон-
трол. Този процес е неразделна част от процеса
на демократизиране в управлението на една дър-
жава. В резултат на диалога между обществените
институции бе постигнато съгласие за последо-
вателно осъществяване на децентрализация в уп-
равлението на България. С решения на Минис-
терския съвет се утвърждават конкретните дейнос-
ти, които централните органи на управление и
местните органи на самоуправление извършват от
2003 г. насам. Повишаване на степента на самос-
тоятелност на общините означава те да поемат и
финансова отговорност и да разкрият нови закон-
ни начини за набавяне на финансови средства. В
условията на млада демократична власт и валу-
тен борд обаче това е трудно, а за малките общи-
ни е невъзможно.

Финансовата децентрализация при всички слу-
чаи трябва да е съобразена с изискванията на
Европейската харта за местното самоуправление.
По-важните от тях са: право на достатъчно соб-
ствени средства, съизмеримост на средствата с
компетенциите на общините по закон, защита на
финансово по-слабите общини чрез създаване на
механизъм за коригиране на различията във фи-
нансовия им потенциал и социалните тежести,
достъп до националния капиталов пазар и т.н. [5,
с. 7-12].



НАУКА – кн. 3/2011, том XXI
Издание на Съюза на учените в България36

Научни изследвания

Според новата стратегия на Европейската ко-
мисия за корпоративна социална отговорност зна-
чително трябва да се разшири и  корпоративната
социална политика. Ориентацията към социално
отговорен бизнес води до повишаване на качес-
твото на живот в държавите от Европейския съ-
юз, а крайният резултат ще е не само икономи-
ческо и политическо, но и социално обединение
на Европа. Така все повече държави, обществени
организации и граждани насочват своите очаква-
ния и изисквания към бизнес организациите, ко-
ито имат ресурсите да допринесат в голяма сте-
пен за решаване на съвременните проблеми.

М. Кронли смята, че корпоративната социал-
на ангажираност е „ключов елемент от цялостна-
та система от комуникации и връзки с обще-
ствеността и се е превърнала в отделно мени-
джърско умение.” Според него има три основни
причини за включване на бизнеса в социални ини-
циативи:

бизнес организациите имат интерес от
по-високо обществено благосъстояние,
защото се нуждаят от здрава, образова-
на и съвестна работна сила;
бизнесът носи отговорност за бъдещето,
защото той е част от обществото и пре-
небрегването на обществените интере-
си носи риск за него;
всяка бизнес организация е своеобразен
корпоративен гражданин на общество-
то и би искала да бъде възприемана като
добър гражданин. [6, с. 5-6]

В този момент от нашето развитие съвремен-
ната социална политика в световен и национален
мащаб е изправена пред редица трудноразреши-
ми предизвикателства. Ако трябва да маркирам
по-главните от тях, мога да посоча: големите циф-
ри на безработицата; непрекъснатото увеличава-
не на социалното неравенство между най-горния
и най-долния от обществените слоеве; социална-
та неравнопоставеност на половете, етносите, въз-
растните; нарастване числеността на лумпените,
които трудно могат да се поставят в някакъв ико-
номически и социален сценарий; разрушаване на
класическите семейни ценности; невъзможността
да бъдат решени или поне ограничени в целия им
обхват и разновидност детските проблеми; труд-
ностите при създаване на средна класа; увелича-
ващите се разходи за социално осигуряване на зас-
таряващото население и т.н. Ограничаването на
посочените предизвикателства може да бъде ре-
шено чрез използването на редица класически
подходи, а тяхното прилагане при спазване изис-
кванията за качество и своевременност би могло
да бъде във висока степен ефективно.

Спазвайки реда на гореизложените предизви-
кателства, бих посочила следните по-главни под-
ходи за тяхното разрешаване:

прилагане на традиционни и алтерна-
тивни мерки и програми в областта на
заетостта и безработицата;
прилагане на разумни регулативистки
подходи от страна на държавата в ико-
номическата и социална политика;
преодоляване на социалната неравнопо-
ставеност на полове, етноси и възрасти;
заздравяване на семейството и решава-
не на детските проблеми чрез съвкуп-
ност от различни мероприятия;
подобряване на социалното осигурява-
не и на системата за социално подпома-
гане и др.

Всичко това само още веднъж доказва необхо-
димостта от изясняване смисъла на човешкия жи-
вот и планиране на подходящи жизнени страте-
гии, включително и за перманентно получаване
на адекватни за живота знания и умения.

На прага на новото хилядолетие е трудно да се
предвиди дали следващите сто години ще бъдат
белязани от мирно социално и икономическо раз-
витие или от разрастване на глобалните пробле-
ми – може би е отвъд възможностите на човечес-
твото да се справи с тях. Нашият свят е много по-
населен и по-богат от когато и да било. Днес има-
ме възможности да контролираме съдбата си и да
подобряваме живота си, а новото разбиране за
тъмната страна на модерната социална политика
не трябва да ни пречи да поддържаме реалисти-
чен и оптимистичен възглед за бъдещето.

От друга страна сега, през настъпилата 2011 г.,
повече от всякога човекът и неговите социални
проблеми трябва да се погледнат и под друг ъгъл.
Това би ни позволило да акцентираме на по-ви-
соките и фини негови нива, което дава гаранция
за натрупване на по-висок морален и културно-
ценностен потенциал в обществото и съответно
основа за по-добри социални решения.

Посочените факти само доказват тезата, че со-
циалната политика е била и продължава да бъде
неотменима част от живота на обществото и не-
говото устойчиво развитие. Нейните характерис-
тики и разновидности ще се променят, но тя ще
остане един от най-важните компоненти на устой-
чивото развитие на обществото и света като цяло.
Концепцията за това развитие въплъщава стреме-
жа на човечеството за постигане на един по-спра-
ведливо организиран свят. Това ми дава основа-
ние да завърша, перифразирайки Тофлър, според
който от сблъсъка или противодействието на ру-
тинни и нестандартни, стари и нови, либерални
и консервативни подходи, идеи, становища и въз-
гледи в социалната политика едни замират и от-
падат, а други са във възход и достигат апогей ка-
то вълните в разбушувано море. От този сблъсък
се очаква да се породят нови спасителни реше-
ния за така натежалите социални проблеми в съв-
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КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В АНТАРКТИДА
Проф. д-р Христо Пимпирев,

директор на Българския
антарктически институт

Нашата планета е една динамична система, ко-
ято от създаването си до днес непрекъснато се е
променяла и ще продължава да се променя. Взаи-
модействието между различните части на Земята
като атмосфера, биосфера, литосфера и твърдата
земя е довело до глобален баланс в окръжаваща-
та среда, които съвременното ни общество се стре-
ми да промени. И това дали ще успее да го проме-
ни към по-добро или ще наруши естествените
връзки в природата зависи и бъдещето на чове-
чеството.

Геоложките данни предоставят учудващо раз-
нообразни възможности за възстановяване на кли-
матите от далечното минало на архайската ера до
наши дни. Откакто животът се  е зародил за пър-
ви път на Земята - преди повече от 2 млрд. год.,
естественото отделяне на водни пари, въглероден
диоксид, метан и други газове е спомагало за под-
държане на температурата на Земята, в рамките
на която може да съществува живот. Тези вещес-
тва действат като парник, предпазващ атмосфе-
рата от слънчевата топлина. Човешката дейност
засилва естествения парников ефект. Изгарянето
на твърди горива, каменни въглища, петрол и при-
роден газ води до отделянето на въглероден   ди-
оксид, метан, азот и други парникови газове. Изси-

чането на горите, които преработват въглерода от
атмосферата по време на фотосинтезата, повиша-
ва нивото на въглероден диоксид. През последно-
то столетие човечеството значително измени хи-
мическия състав на въздуха, нивото  на въглерод-
ния диоксид се е повишило с 20%, на азотния окис
с 19% и на метан със 100% (фиг.1). В резултат на
това планетата се затопля.

Изчислено е, че след края на последната мал-
ка ледникова епоха (между 1880 – 1990), която
приблизително съвпада с началото на индустри-
алната революция, средното повишение на тем-
пературата на цялата земна повърхност е с 0,7ОС
(Фигура 2). За полярните региони, Аляска, Сибир,
Гренландия и Западна Антарктика, температура-
та се е повишила с 5ОС. Затоплянето в Западната
част на Антарктическия полуостров е отчетливо
през полярната зима, като зимните температури
на британската база „Фарадей”  (сега украинска
„Вернадски”) са нараствали с 1ОС за десетилетие
от 1950 г. Температурите в източната част на
Антарктическия полуостров са нараствали преди
всичко през летния сезон, като на чилийската ба-

Фигура 1.  Емисии на въглероден диоксид в резултат на човешката дейност (1750-2004)
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за „Есперанса” е отчетено нарастване от +0,4 гра-
дуса С за десетилетие от 1946 г. Най-голямо за-
топляне извън Антарктическия полуостров е из-
мерено на новозеландската база „Скот”, където
температурите са нараствали с +3 градуса С за де-
сетилетие. Отчетливото повишение на темпера-
турите през последните 60 години води до бързо
разтапяне на шелфовите ледници, особено забе-
лежително в района на Западна Антарктида. Са-
телитните изследвания на НАСА за последните
десет години, показват, че топенето на ледовете в

Антарктика се е ускорило със 75%,
като това се отнася за Западна
Антарктида, докато в Източната
част ледената покривка засега е
стабилна.

Десет ледникови шелфа са пре-
търпели значително разтапяне в
последните десетилетия на ХХ
век. Шелфовият ледник Wordie,
разположен в западната част на
Антарктическия полуостров с
площ над 1000 кв. км, от 1970 г. е
претърпял няколко разкъсвания,
като почти изчезва в последното
десетилетие на ХХ век. Само за
2006 г. западният шелф на Антар-
ктида е загубил около 132 млрд.
тона лед (Фигура 3). Това количес-
тво е достатъчно да залее под во-
да цяла Холандия. Глобалното
морско ниво се е повишило с 0,5
мм през последните десет години.
През февруари миналата година
леденият шелф Уилкинс, разполо-
жен в най-югозападната част на
Антарктическия полуостров, за-
почна да се разпада, като блок с
големина 415 кв. км се отдели ка-
то голям айсберг в океана. Според
експерти от Американския наци-
онален център по леда и снега от
Университета  в Колорадо огром-
на част от шелфа,  чиято площ е
13 хил. кв. км, се крепи само на
парче лед с ширина едва 6 км и
когато и то се сцепи, поне поло-
вината от шелфа Уилкинс практи-
чески ще изчезне. Шелфът Уил-
кинс съществува в досегашния си
вид от няколкостотин години, но
затоплянето на климата е довело
до началото на разпадането му.
Шелфът Уилкинс е поредният,
който е подложен на дезинтегра-
ция.

През 1995 г. и 2002 г. от шелфа
Ларсен се откъснаха огромни бло-

кове (Ларсен А и Ларсен В), (Фигура 4) и север-
ната му част изчезна във водите на море Уедъл.
Ларсен С също е подложен на дезинтеграция и
през предстоящия летен сезон учени от САЩ и
Великобритания ще проведат детайлни изследва-
ния във връзка с бъдещото му състояние.

Драматичното разтапяне на шелфовите ледни-
ци в Западна Антарктида оказва влияние и на гло-
балното морско ниво. През ХХ век се наблюдава
повишение на глобалното морско ниво с 1,7 мм
за година, като само за последното десетилетие

Фигура 2. Климатични   изменения във времето

Фигура 3. Данни за ледниковите и междуледникови епохи, получе-
ни от дълбокия леден сондаж EPICA Dome C, за период от 800 хил.
год. до днес
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се е повишило с 3 мм.
Южният океан играе съществена роля за регу-

лиране на климата на цялата планета. Той е един-
ствен, който обгръща Земята, без да е затворен от
голям континентален блок, и там се намира най-
голямото океанско течение: Антарктическото цир-
кумполярно течение.

Последните изследвания показват, че темпера-
турата му се повишава много по-бързо в сравне-
ние с температурата на Световния океан като ця-
ло и тя е нараснала с 0,17 градуса С на дълбочина
от 700 до 1100 м за периода 1950-1980 г. Фронтът

на Антарктическото течение се измества все по
на юг и причинява затопляне на температурата
на морската вода и повишаване на морското ниво
южно от Австралия за периода 1992- 2005 г.

Откакто българите работим в Антарктика, сме
свидетели в реално време на процеса на затопля-
не (Фигура 5). За период от 20 години на о-в Ли-
вингстън фронтът на крайбрежните ледници в
океана се отдръпна с повече от 250 м, появиха се
нови островчета и плажове. За същия период ни-
вото на леда в средата на аблационната зона се
понижи с около 6 м.

Фигура 4. Откъсване на ледени блокове от Ледник Ларсен

05-03-2002 17-02-2002 

Фиг. 5. Ледник Перуника, о-в Ливингстън, Антарктика. Тъмните слоеве вулканска пепел отразяват из-
ригването на вулкана Дисепшън, намиращ се на съседен остров.
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Глобалното затопляне в Западна Антарктика
и значителните промени в ледения ландшафт
влияят значително върху антарктическите екосис-
теми.

Единствените 2 вида цветни  растения
(Deschampsia antarctica и Colobanthus quitensis)
(Фигура 6) на континента са удвоили численоста
си за последните 30 години.

Повишените температури, намаляването на ле-
довете и увеличаването на снеговалежите проме-
нят начина на живот на някои антарктически ви-
дове като ушатия тюлен (Arctocephalus gazela), ра-
коядния тюлен (Lobodon carcinophagus), тюлена
на Уедъл (Leptonychotes weddellii) и Морския слон
(Mirounga leonine) (Фигура 7), Aнтарктическия
пингвин (Pigoscelis Antarctica) (Фигура 8), пин-

гвина папуа (Pigoscelis
papua) и пингвина Адели
(Pigoscelis adeliae).

В последните 20 години
значително се е увеличила
числеността на ушатия тю-
лен, морския слон, антар-
ктическия пингвин и пин-
гвина папуа, тъй като техни-
ят начин на живот е свързан
с откритите от лед води на
Южния океан. Обратна тен-
денция се наблюдава в чис-
леността  на пингвините
Адели, ракоядния тюлен и
тюлена на Уедъл, която е на-
маляла в някои райони на
Антарктическия п-ов с над
50%, тъй като техният начин
на живот е тясно привързан

с крайбрежния паков лед. Малките ракообразни,
наречени крил (Euphausia superba), са основно-
то звено в хранителната верига на антарктичес-
ката фауна. Тяхното количество също е намаляло
значително, тъй като основната им храна – водо-
раслите, които растат на морския лед, значително
са намалели вследствие на разтапянето на шел-
фовите ледници.

През изминалия летен антарктически сезон 11
научноизследователски кораба и 200 учени от 20
държави участваха в изпълнението на проект за
изследване на морските организми и влиянието
на климатичните промени върху биоразнообрази-
ето в района на морето на Рос. Реализацията на
този мегапроект е свързана изцяло с Международ-
ната полярна година. Бяха изследвани вируси, бак-

терии, фитопланктон, зооп-
ланктон, нектон, бентосна
фауна, цефалоподи и риби,
живеещи на дълбочина от
3000 м до 150 м. Открити бя-
ха необичайни организми,
приспособени да живеят в
студени  и дълбоки води,
включително такива с ги-
гантски размери, като мно-
го големи морски звезди
(starfish), морски паяци
(sea spiders), ракообразни
(amphipods) , полипи (hy-
droids), медузи, туникати
(tunicates), морски краста-
вици (sea cucumbers), мор-
ски гребени (feather stars),
sea-squirts. Преброени бяха
69 вида риби, от които 4 но-
ви за науката. От изследва-
ните безгръбначни се очак-

Фигура 6. Colobanthus uitensis

Фигура 7. Морски слон (Mirounga leonine)
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ва също да бъдат определени много нови видове.
Наблюдавани бяха необичайно големи сепии
(squid).

Постоянната замръзналост (пермафрост) е
много важна за изследване на въглеродния цикъл
и влиянието му върху климата, по-специално за
освобождаването на въглеродния диоксид и ме-
тана в атмосферата от богатите на органично ве-
щество седименти. В сравнение с Арктика много
малко се знае за разпространението, дебелината
и свойствата на пермафроста в Антарктика.

Основната причина е липсата на мрежа от пер-
мафрост температурни измервания в плитки сон-
дажи и отсъствието на хубави повърхностни раз-
рези за изследване. Основна задача на проекта е
прокарването на няколко сондажа на дълбочина
от 6 до 25 м за температурни измервания на пос-
тоянната замръзналост. Преди две години бяха
прокарани 3 сондажа (Фигура 9): един с дълбо-
чина 25 м в околностите на испанската база “Ху-
ан Карлос I” и два с дълбочина 6 м в околностите
на българската база “Св. Кл. Охридски”. Основ-
ните резултати, които се очакват, са:

1. Установявяне на влиянието на климатични-
те промени върху температурния режим на пос-
тоянната замръзналост и чуствителността й към
промените на климата.

2. Представяне на модел за измененията на
климата в района на Антарктическия п-ов.

Районът на изследване обхваща о-в Ливин-
гстън и о-в Дисепшън от архипелага на Южно-
шетландските о-ви, които имат близък климат,
но много различни геоложки и геоморфоложки ха-
рактеристики. О-в Ливингстън е с типичен пла-
нински релеф, като 90% от повърхността му е пок-
рита от ледници и предоставя добра възможност
за изучаване и моделиране на взаимоотношения-
та между постоянната замръзналост, геоморфоди-
намиката и климата. О-в Дисепшън е активен вул-

Фиг. 8. Антарктически пингвин/ полицай
(Pygoscelis antarctica)

Фигура 9. Съвместният тригодишен проект между Испания, България и Португалия „Пермафрост и
промените на климата в района на Южношетландските о-ви (PERMANTAR)”, който започна през
през 2007 г., е голям принос за изследване на климатичните изменения в района на Антарктическия
полуостров.
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кан с потънал под морското ниво централен кра-
тер, като 60% от повърхноста му е покрита с лед-
ници и е чудесно място за изследване на връзките
между активната вулканска дейност, геоморфоди-
намиката и пермафроста.

Българският Антарктически институт предос-
тавя логистичните възможности на своята Поляр-
на база на о-в Ливингстън, а така също и българ-
ски учени са включени в осъществяването на
PERMANTAR. Португалски изследователи от 3 го-
леми научни центъра координират научните из-
следвания и участват активно в теренната работа.
През изминалия антарктически сезон на Българ-
ската полярна база работиха учени от Португалия,
Испания, Германия и САЩ (Фигура 10).

PERMANTAR е чудесен пример за междуна-
родно антарктическо сътрудничество за изследва-

Фигура 10. Български и португалски учени работят върху съвместния мултинационален проект
PERMANTAR

не на климатичните промени между различни на-
учни центрове и институции от три държави, раз-
положени в най-югозападната и най-югоизточна-
та част на Европа (Фигура 11).

Нашата прекрасна планета е сложна и саморе-
гулираща се система, която многократно е преми-
навала през етапи на големи заледявания и гло-
бални затопляния. Човекът и високоразвитото ин-
дустриално общество определено оказват влияние
върху промените на климата, от които така много
сме зависими. Ние всеки ден слушаме с нетърпе-
ние прогнозите за времето. Нека се замислим да-
ли достатъчно много се грижим за чистотата на
околната среда, от която сме неделимо цяло, за да
не ни достигне преждевременно съдбата на мно-
гобройните завинаги изчезнали от лицето на Зе-
мята живи организми.

Фигура 11. Българската Антарктическа база „Св. Климент Охридски”
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На 19 август 2004 година2  в могила Светица
[11, р. 23] (Фотос 1) беше открита златна маска-
фиала. Втора подобна (Фотос 2), но от значител-
но по-тънко фолио беше намерена през 2007 г. от-
ново от екипа на ТЕМП в Далакова могила при
Тополчане, Сливенско.

Фотос 1. Могила Светица. Сн. Г. Китов.

Фотос 2. Маска от Далакова могила. Сн. Д. Димит-
рова.

Могилата Светица е разположена на около 2
км южно от град Шипка – в сърцето на Долината
на тракийските царе. Тя е с диаметър 55 м и висо-
чина 12 м. В южната й половина във вече готовия
насип е била изкопана дълбока яма, в която през
втората половина на V в. пр. Хр. е бил иззидан
гроб от квадри [1, с. 54, 24] с вътрешни размери
1,70 х 3,16 м, ориентиран изток-запад. В него е
извършено орфическо погребение на знатен тра-
кийски аристократ, с голяма доза вероятност, цар.
Гробът (Фотос 3) е приютил само част от скелета
на мъртвия   [1, с. 56] – късове от краката, които
са били отсечени с остър предмет (брадва?) още
докато меките тъкани не са били изтляли3 , и от
долна челюст, сбутана набързо в северозападния
ъгъл на помещението. Гробният инвентар е мно-
го богат. Сред предметите за Отвъд се открояват
сребърна чаша с две вертикални дръжки [11, р.
54, fig. 6], ритуално убита4  бронзова хидрия с лип-
сваща вертикална дръжка [11, р. 24, fig. 8], брон-
зова броня [11, р. 25, fig. 14, 14а, 15] с великолеп-
ни изображения на митични животни, плетена же-
лязна ризница, два железни меча (единият ранен
тип махайра) [1, с. 60], четири железни върха на
копия [11, р. 26, fig. 16], 144 броя триперести вър-
ха на стрели [11, р. 26, fig. 23а], разположени в
северозападния ъгъл при долната челюст, камен-
но точило за оръжията с бронзова дръжка. Кера-
мичните съдове са две цели амфори [11, р. 35, fig.
17], поставени прави в югоизточния ъгъл на гро-
ба, груба чаша с биконично тяло [1, с. 64] и два
частично фрагментирани старогръцки съда [11, р.
35, fig. 20, 21 ,11] с великолепни червенофигурни
сцени (Фотос 4), датирани [3, с. 127-129 и пос.
лит.] в края на V в. пр. Хр. и наречени ойнохоета
от особено рядък тип, с устия като окръжност [7,
с. 108]. При по-детайлизиран анализ на сцените
двете ойнохоета се датират в последната четвърт

ЗЛАТНАТА МАСКА1

Диана Димитрова,
НАИМ – БАН

1 Посвещавам изследването на д-р Георги Китов, благодарение на когото България се сдоби с такъв паметник, а аз
имам възможност да разсъждавам върху важен и атрактивен археологически артефакт.
2 Разкопките се проведоха от Траколожка експедиция за могилни проучвания (ТЕМП) под ръководството на ст.н.с.
д-р Георги Китов от НАИМ-БАН, със зам.-ръководители Диана Димитрова (НАИМ-БАН) и Евтимка Димитрова
(ИМ “Искра”). В тях взеха участие инж. Никола Тонков от НАИМ-БАН, арх. Майя и Бойко Бужашки, ст.н.с. д-р
Георги Мавров, Мирослав Марков, Меглена Първин, специалисти и стажанти от София, Пловдив и Ловеч.
3 Екипът ни благодари на чл.-кор. Йордан Йорданов и ст.н.с. д-р Бранимира Димитрова от Института по експеримен-
тална морфология и антропология при БАН за професионално направените изследвания и ценната информация,
която ни дадоха.
4 Ритуалното убийство на съдове или други предмети означава, че те са съзнателно повредени – пробити, счупени на
няколко части, отделени дръжки от тяло, предварително сгънати, напр. мечове, брони и т.н. Идеята е, че няма да
могат повече да се използват по предназначение, т. е. съдовете, оръжието, други лични вещи са “убити” и положени
в гроба заедно със собственика си.(бел. авт.)
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на V в. пр. Хр. [7, с. 113], което дава и датата на
извършване на погребението. Рисунките са изра-
ботени прецизно в елитен център за художестве-
на керамика, може би Атина [1, с. 66]. Това прави
вещите особено скъпи, а общественият ранг на
погребания – изключително висок. Единствени-
ят накит в гроба е златен пръстен-печат (Фотос 5)
с изображение на почиващ атлет [1, с. 66], дър-
жащ копие. Пръстенът е първокласно произведе-
ние на античното изкуство. Възможно е да е бил
спечелен от тракийския цар по време на олимпий-
ски надигравания или да е бил получен като по-
дарък. Във всички случаи, той е много малко из-
ползван или почти не е използван като печат, кое-
то говори, че царят не го припознава като белег за
удостоверяване на собствената му идентичност.

Фотос 4. Сцена от червенофигурно ойнохое от гро-
ба в могила Светица. Сн. С. Димов.

Фотос 5. Златен пръстен-печат от гроба в могила
Светица. Сн. С. Димов

Всички изброени гробни дарове характеризи-
рат зидания гроб в могила Светица като един от
най-ранните, открити в Долината на тракийските
владетели [1, с. 67], в който е бил погребан висш
одриски аристократ – воин, жрец или цар, а най-
вероятно обединяващ и трите социални функции.
Прави впечатление, че сред инвентара са открити
11 сребърни [11, р. 24, fig. 7] и 3 бронзови дръжки
[11, р. 24, fig. 9] заедно с няколко сребърни и брон-
зови столчета от съдове [11, р. 24, fig. 10], телата
на които липсват. Вероятно и те са били по орфи-
чески съзнателно разчленени предварително [1,
с. 57], подобно на тялото на мъртвия, и погребани
на друго място.

Най-интересен и интригуващ от гробните да-
рове е вторият златен предмет. Това е маска-фиа-

Фотос 3. План на гробната камера в могила Светица с инвентара в него. Автори: арх. М. Бужашка и Д.
Василева.
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ла5  (Фотос 6), направена от дебела 2 милиметра
ламарина и тежаща 672 грама, изработена от 23,5-
каратово злато [11, р. 26, fig. 12]. Тя е открита върху
пода на гроба, на мястото, където би трябвало да
се намира черепът. В непосредствена близост за-
падно от нея е бил положен единият меч. Върху
тях е поставена съзнателно дебела каменна пло-
ча, която частично е деформирала маската, като е
подгънала лявото й ухо.

Фотос 6. Маска-фиала от гроба в могила Светица
– лице. Сн. С. Димов.

Фотос 7. Маска-фиала от гроба в могила Светица
– с деформация. Сн. С. Димов.

Лицевата повърхност представлява човешко
лице с индивидуални особености [1, р. 59]. Лице-
то е гладко, очите – затворени. Челото е ниско с

леко изпъкнали вежди, предадени с няколко реда
успоредни и с форма на рибена кост насечки. Миг-
лите на затворените очи са с радиално излизащи
врязани линийки. Носът е прав, леко изгърбен със
силно изразени вдлъбнати с яйцевидна форма ноз-
дри. Долната устна е гладка и силно изпъкнала.
Горната е скрита под мустаци, предадени като дъл-
боко набраздени и заострени в долния си край ки-
чури. Брадата и косата са моделирани грижливо
от едри кичури, извити в краищата си по и обрат-
но на часовниковата стрелка. Ушите са реалис-
тични, пластични и гладки. Прилепени са допъл-
нително с по седем и осем златни нита, съответно
лявото и дясното. При деформацията на лявото
ухо то е било запълнено с пясъчни зърна, дребни
камъчета и почва (Фотос 7), вероятно съзнател-
но.  В момента на откриването между ухото и ос-
новната ламарина имаше отвор, през който по-къс-
но беше изваден пълнежът. Благодарение на гип-
сова възстановка на предмета (Фотос 8) в първо-
началния му вид6  е възможно да видим, че ано-
нимният тракийски цар от могила Светица е кра-
сив спящ мъж с интелигентно и одухотворено ли-
це на видима възраст около 45-50 години. Черти-
те му са портретни, като само в детайлите на ко-
сата и брадата личи известна стилизация. Може
да се предположи, че това е портрет на реална ис-
торическа личност – одриски владетел от средата
на V в. пр. Хр.

Фотос 8. Гипсова възстановка на маската от моги-
ла Светица в първоначалния й вид. Сн. Д. Димит-
рова.

5 Маската е инв. № 8540 в НАИМ-БАН. Всички останали предмети от гроба в могила Светица също са собственост
на НАИМ-БАН.
6 Благодаря на Петьо Александров за изработването на гипсовия модел на маската от могила Светица в първоначал-
ния й вид.
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Периферията на маската е гладка, рязко раз-
граничена от краищата на брадата и косата. Гра-
ничната повърхност е равна, но не добре оформе-
на. Липсва заобленият ръб на познатите фиали.
Това обаче не изключва възможността предметът
да е бил използван като съд за пиене и преливане
на течности. По обратната страна (Фотос 9) изоб-
ражението е в негатив. Археологическата колегия
се отнасяше скептично към хипотезата маската да
е служела като фиала приживе на владетеля-жрец.
След откриването на втората маска в българската
част на Тракия – тази от Далакова могила при сли-
венското село Тополчане, върху чиято обратна
страна (Фотос 10) ясно личат канелюрите на фи-
алата, а на мястото на изправяне металът се е про-
пукал, тази хипотеза се смята за убедително до-
казана. Със сигурност тя ще се потвърждава и в
бъдеще след откриването и на други такива пред-
мети в богатата ни земя.

Фотос 9. Маска-фиала от гроба в могила Светица
– обратна страна. Сн. С. Димов.

Фотос 10. Маска-фиала от гроба в Далакова моги-
ла – обратна страна. Сн. Д. Димитрова.

Маската е портретно изображение в естестве-
на големина на мъж със строг изглед. Изражение-
то издава твърдост, дори жестокост, и едновремен-
но с това е запечатан момент на доволство. Изоб-
ражението е било на човек, на когото не са били

чужди всички земни удоволствия. Изработена е
чрез изливане от дебела златна ламарина с допъл-
нително моделирани подробности чрез изчуква-
не и гравиране. Ширината й е 23 см, височината
– 20 см, а дълбочината – 4,1 см (Фотос 11). Преди
деформацията ширината й е била с 4-5 см по-го-
ляма. Изработката на маската издава умел тракий-
ски майстор, който отлично е познавал и е владе-
ел до съвършенство различни техники и художес-
твени похвати. Стиловият анализ на изображени-
ето с добре предадените дълбоко врязани кичури
коса, брада и мустаци, както и спиралното изви-
ване на краищата им сочи една сравнително ран-
на дата на изработка – средата на V в. пр. Хр. [1,
с. 60]. Вероятно маската-фиала е била използва-
на дълго време преди да бъде поставена в гроба.

Фотос 11. Маска-фиала от гроба в могила Светица
– ракурс. Сн. С. Димов.

Маската от Долината на тракийските царе, ко-
ято откривателят и аз определяме като ритуална,
тъй като тя е антропоморфизираната идея за бо-
жество [8, с. 55], може да се съпостави донякъде с
погребалните маски от други места, тъй като е про-
дължение на една древна традиция. В царските
погребения тя обозначава придобитата в долния
свят същност на своя носител по време на мисте-
риите на статусната трансформация  [5, с. 16]. Но
като начин на изработка, форма и декорация те са
съвсем различни.

Най-старите златни погребални маски са от-
критите през ХІХ в. в кръг А на акропола в Мике-
на. Датират се през ХVІ в. пр. Хр. Най-известна-
та от тях е т.нар. маска на Агамемнон (Фотос 12).
Те са намерени в изключително богати царски гро-
бове, съдържащи общо около 14 килограма злато
[16, р. 75]. Изработени са от много тънко златно
фолио специално за погребението на знатните осо-
би. Прави впечатление схематичното предаване
на затворените очи, уста, уши, нос и вежди. Фор-
мата на предметите е сходна – неправилна елип-
совидна (Фотос 13). Две от “маските” са с почти
идентични черти, поради което си позволявам да
направя предположението, че техниката на нап-
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рава е изчукване върху една и съща матрица с до-
пълнително очертаване на някои линии. Най-
странното, според мен, обстоятелство е наличие-
то на отвори за пришиване, вероятно към дреха
или кожа. Сходството в чертите, формата на пред-
метите и най-вече наличието на дупки ме навеж-
дат на мисълта, че маските от Микена не са с фун-
кция на маски, а са нагръдници или украси за дре-
хи с изображения на стилизирани човешки лица,
потвърждаващи изключително високия ранг на
погребаните. Като се има предвид и сакралното
значение на златото като медиатор между свето-
вете [4, с. 89] и извънперсонална характеристика
на самата царска институция [4, с. 6], може да се
твърди с голяма доза вероятност, че погребаните
персони са от царски ранг. Същото се отнася и за
индивидите от могилите Светица при Шипка и
Далакова при Тополчане.

Фотос 12. Погребална маска на Агамемнон от Ми-
кена (по [16, fig. 52, лявото изображение])

Четири златни погребални маски са открити
през първата половина на ХХ век в некропола при
Требенище в дн. Македония [10, s. 4; 13; 14; 12, p.
345-346 with bibl.]. Те са намерени в богати цар-
ски гробове заедно с други знаци на властта, да-
тиращи ги във втората половина на VІ в. пр. Хр.
[12, p. 347. Предметите отново са изработени от
тънко златно фолио специално за погребенията.
Най-добре запазен е екземплярът от гроб № 1 (Фо-
тос 14). Формата е  елипсовидна, като незначи-
телно варира при другите, почти с равна горна
страна. Полетата около лицето са богато декори-
рани с геометрична украса. Прави впечатление,
че носът е от допълнителна златна пластина, при-
качена чрез миниатюрни телчета, заместващи
нитчетата, свързващи ушите на маската от Све-
тицата с основното тяло. Частите на лицето са пре-

дадени схематично и стилизирано. Според мен,
не може да се говори за индивидуални черти, как-
то смятат някои изследователи [12, р. 345; 2, c.
182]. И отново, в крайното поле на пластината,
както и при тези от Микена, се забелязват дупчи-
ци за пришиване към друга материя, което прев-
ръща маските в нагръдници и сакрални украси с
човешки изображения. Това не омаловажава тях-
ната функция на персонификатори на погребани-
те и медиатори между Тук и Отвъд. Те се явяват
своеобразен “билет” на високопоставените особи
към другия свят, елемент, чрез който Боговете ще
ги припознаят и ще допуснат тяхното обезсмър-
тяване там.

Фотос 13. Две погребални маски от Микена  (по
[16, fig. 52])

Маски, изработени от тънко златно фолио за
нуждите на погребалните обреди, са открити и на
други места в централната част на Балканите –
една от Беотия от VІІ в. пр. Хр. [12, р. 355, fig. 12
with bibl.], пет от Синдос (Фотос 15), една от кои-
то сребърна с позлата, от края на VІ в. пр. Хр. [12,
р. 350, fig. 6-9 with bibl.; 2, c. 1-182, обр. 1-2 и пос.
лит.], две от Халкидики от последната четвърт на
VІ в. пр. Хр. [12, р. 352-353, fig. 10-11 with bibl.].
Всички те си приличат с това, че са изработени от
много тънко метално фолио специално за нужди-
те на погребалния обред, за да бъде подчертан из-
рично по-различният статут на някои царствени
особи. Напоследък стана известна и маска с до-
пълнителни ленти от колекцията на Васил Бож-
ков с изключително богата геометрична и расти-
телна украса, датирана през първата половина на
V в. пр. Хр. [6, с. 50, кат. № 39].
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Фотос 14. Погребална маска от Требенище от гроб
№ 1. Сн. П. Илиева.

Фотос 15. Погребална маска от Синдос (по [15, ко-
рица]).

И макар количеството изброени дотук погре-
бални маски или нагръдници с изображения на
човешки лица да изглежда внушително, тези пред-
мети са доста редки в гробовете на обширната те-
ритория на Балканите. Това ги прави не просто
белег на царственост и обожествяване въобще. Те

се явяват признак за особеното, изключителното
положение на погребания, придобито при специ-
фични посветителни практики и не се отнасят за
всеки владетел [2, с. 184]. Това заключение, отне-
сено към маската-фиала от могила Светица, не
само потвърждава изводите на проучвателя, че в
могилата е погребан цар [1, с. 67], но е доказател-
ство, че той е бил и с особен статут. А самата мас-
ка с портретно изображение, поставена на място-
то на главата, превръща целия гроб във врата към
Отвъд [9, с. 72].  И колкото и на някои да не им
харесва названието Долина на тракийските вла-
детели, с който обозначаваме Казанлъшкия реги-
он, гробът в могила Светица е поредното доказа-
телство в полза на това наименование, макар ца-
рят да остава безименен за нас.

Фотос 16. Маска-шлем от Чаталка, Старозагорско
([по 9, с. 76]

През римската епоха в Тракия и близките до
нея Сирия и Финикия [12, р. 358] се откриват друг
тип маски-шлемове, изработени от бронзова или
сребърна ламарина. Такива в нашите земи през І-
ІІ в. са открити в Чаталка, Старозагорско (Фотос
16), Пловдив, Силистра, Варна и с. Каленик, Ло-
вешко. Макар и различни като стил, начин на из-
работка и от друг метал, те имат същата генеало-
гия и са преносители на традицията още от ми-
кенско време в по-рационалната римска епоха. Те-
зи предмети подчертават способностите на пог-
ребания цар (висш тракийски аристократ през
римската епоха) да бъде медиатор между светове-
те вследствие на придобитите специални качес-
тва, явяват се своеобразни лични пропуски в от-
въдното [5, с. 16]. Те са знакът, с който белязани-
те като “най-добрите от най-добрите” запазват ви-
сокия си социален статут на водачи и в другия свят.
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Всички приведени тук примери подчертават
уникалността на златната маска-фиала от Свети-
цата и като начин на изработка, и като художес-
твени умения на майстора, и като функционал-
ност на предмета, и като количество метал. Тя е
била изработена не като гробен дар, а дълго вре-
ме преди да бъде положена в гроба, като приживе
на своя притежател или притежатели е участвала
в сакрални ритуали. Тя е и най-късната, заедно с
тази от Далакова могила, от предримската епоха.
И въпреки че главно служи като определител за
качествата на посветения цар в неговата другост7 ,
ще трябва да се открият още подобни в археоло-
гическа среда, които да дадат възможност за срав-
нения и определяне точното й място сред царско-
жреческо-посветителските инсигнии на тракий-
ския племенен елит, за да се излезе от уникалност-
та и да може да се нареди пъзелът на тракийската
древност с достатъчна доза достоверност.
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НАКИТИ ОТ РИМСКАТА ЕПОХА В СЛИВЕНСКО
(РАЗКОПКИ НА ТЕМП  ПРЕЗ 2009 И 2010 Г.)

Мирослав Марков,
РИМ – Монтана

През 2009 и 2010 г. ТЕМП1  под ръководството
на Диана Димитрова2  и екип3  продължи проуч-
ването на могили в Сливенско.

В четири от тях, насипани през римската епо-
ха, бяха открити ювелирни изделия.

Първата,  Попова  могила4 , е разположена на
около 3 км югоизточно (ЮИ) от с. Трапоклово. Тя
има форма на неправилен пресечен конус с диа-

метър 38 х 47 метра и височина 7 метра.
В гроб № 1 (основният), е извършено трупоиз-

гаряне на място в едностъпална яма, вкопана в
здравия терен в направление ЮИ - СЗ. Според
приетата от Людмил Гетов класификация [2, с. 4],

1 ТЕМП – Траколожка експедиция за могилни проучвания, основана от д-р Георги  Китов.
2 Материалите се публикуват с разрешението на Диана Димитрова, ръководител на проучванията, на която изказвам
благодарност за предоставената ми възможност да публикувам откритите накити при разкопки на ТЕМП.
3 Авторът на статията участва в проучванията като заместник-ръководител.
4 Могилата носи името на собственика на обработваемите площи около нея.
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гробното съоръжение се отнася към групата стъ-
паловидни ями. Между даровете, поставени в ЮИ
половина на гроба, върху стъпалото е открит зла-
тен пръстен от тип I, вариант 3, [20, с. 77]5  с ка-
мък – ахат-тигрово око (инв. № Сл. 3826А – РИМ-
Сливен) [5]. Той има куха халка с елипсовидно
сечение, образуващо два странични ръба, която
плавно се разширява към раменете. В най-широ-
ката му част е вгнезден камъкът, който е с форма
на пресечен конус. Този тип пръстени е добре да-
тиран, като най-широкото му разпространение е
от края на II до средата на III в. Аналогичен ек-
земпляр, също от могилен гроб, е открит при с.
Мъдрец, Гълъбовско [10, с. 95; 3, с. 62, кат. №05],
който е датиран в края на I – до средата на II в.
Близки до него по изработка се датират в същия
период [20, с. 170, cat. № 192, 193].

Що се касае до оформянето на халката и мал-
кия й вътрешен диаметър, който прави впечатле-
ние, най-точен паралел може да се види при една
случайна находка на бронзов с позлата екземпляр
и гема с изображение на Хермес, открит при с.
Арчар, Видинско (инв. № ВдМI 1149 РИМ-Ви-
дин), и един изработен от халцедон, открит в цен-
тралния гроб на могила № 4 от некропола при Ча-
талка, Старозагорско [1, с. 77, кат. №161], датира-
ни  от първата половина на II до началото на III в.
Непряк аналог на пръстени със същия вид камък
и начин на оформяне има от близко разположено-
то до Попова могила с. Кабиле, Ямболско [20, р.
170, cat. №194] с датировка I-II в., и от с. Арчар,
Видинско (инв. № ВдМI 404 РИМ-Видин).

В халката на пръстена от Попова могила е от-
крита златна лунула, отнасяща се към група II
(инв. № Сл. 3831А – РИМ-Сливен). Тялото й е
изработено от златна тел с овално сечение, плав-
но изтъняваща към краищата, които завършват с
по една голяма гранула и се допират. Три броя усу-
кани телчета с ромбовидно сечение, разположени
едно до друго, образуват халката за нанизване, в
която има следи от корозирал бронз, вероятно от
верижката, и са залепени за най-дебелата част на
тялото. Около това място има допълнителна ук-
раса от група гранули, разположени симетрично,
а под тях от двете страни три имитират перлена
халка.

Най-близка аналогия е една лунула от могила
№ 4 при Чаталка, [1, с. 76, кат. №158] както и ек-
земпляр от Мездра, Врачанско [20, р. 147, cat.
№122] с датировка II-III в.

Разликата при тях е само в сечението на тел-
четата, образуващи халката, и разположението на
гранулите от допълнителната украса. В близост
до тези два накита бяха открити и две златни би-
конични мъниста (инв. № Сл. 3832А – РИМ-Сли-
вен). Те са изработени от две пластинки с форма

на пресечен конус и украсени с надлъжни кане-
люри. На мастото, където се съединяват широки-
те им краища, има допълнителна украса от злат-
на тел с кръгло сечение, образуваща бордюр. Та-
къв се вижда и при отворите за нанизване.

Точни аналогии на мънистата има от Ловешко
[20, р. 145, cat. №113] с датировка II в., както и 14
броя от Змийската могила в с. Главан [10, с. 35],
датирани от първата половина на II в. Всичките
гореописани накити са открити в непосредствена
близост един до друг (Фотос  1)

Фотос 1. Златни накити от гроб № 1, Попова моги-
ла. Сн. М. Марков.

Фотос 2. Железен пръстен с гема – гроб № 1, Попо-
ва могила. Сн. Н. Радионов.

В същата част на гроба е намерен и горял же-
лезен пръстен с гема (Тип II, вариант 2, инв. №
Сл3865А – РИМ-Сливен)  (Фотос 2). От него е
запазена само част от халката и елипсовидната
плочка, в която е поставена гема от кафяв камък с
форма на пресечен конус. Тя има равна горна по-
върхност, а периферията й е скосена така, че об-
разното поле е с по-малък размер от основата. Вър-
ху него е изобразено куче в бяг наляво. Аналоги-
чен сребърен екземпляр в региона е открит в гроб
№ 9 от Лечкова могила (Марков 2010: 39, фотос
3).

Подобен пръстен, датиран през II-III в., но с
друго изображение на гемата, произхожда от с.
Мезек, Хасковско [20, р. 200, cat. №268].

Този тип, както и подобни изображения на жи-
вотното, са добре поставени във II-III в.

Наред с тези накити върху С стъпало беше от-
крит отпечатък от дървено тоалетно сандъче. В

5 Представената типология е по: L. Ruseva-Slokoska [20], която се приема за най-пълна и подробна до момента.
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него, заедно с една глинена лампа, са били поста-
вени костени игли с профилирана украса, анало-
гични на които са открити в могила № 5 от некро-
пола при Чаталка [1, с. 83, кат. №269-271; 15, с.
189, кат. №12]. Сред тях се откроява една (инв. №
Сл. 3887А– РИМ-Сливен) (Фотос 3), и частично
деструктирала стъклена, както и много добре за-
пазени ажурни украшения за коса (инв. № Сл.
3889А – РИМ-Сливен) (Фотос  4), подобни на кои-
то не са ми известни.

Заедно с тези дарове в гроба са открити още
глинени панички и купички, добре датиращи се
през II-III в., горял стъклен лакримарий, глинен
прешлен за вретено, както и бронзова монета на
император Адриан (113-138)6  . Така гробът мно-
го добре се датира през втората половина на II в.

Втората проучена през 2009 година е Китова
могила7  [4, с. 42 и сл.], която е част от некропол
от три могили,8  разположени СЗ от с. Крушаре.
Тя има форма на сегмент от кълбо с диаметър 53
х 57 метра и височина 5 метра. На различни мес-
та в могилния насип, главно в ЮИ сектор, бяха
открити вторични християнски погребения без ин-
вентар.

Фотос 3. Костена игла за коса – гроб № 1, Попова
могила. Рис. П. Петров.

Фотос 4. Костена украса за коса – гроб № 1, Попова
могила. Сн. Ст. Димов.

Гроб № 6 [4, с. 42, Фотос 1] е основният, зара-
ди който е насипана могилата. Той е разположен
почти в геометричния й център с ориентация из-
ток (И) – запад (З), вкопан под нивото на околния
терен. В него е извършено трупополагане с глава
на И в правоъгълна яма. Изключително показате-
лен е фактът, че такива гробове, в които ритуалът
е трупополагане от римската епоха и то с толкова
богат гробен инвентар, са много редки.

Сред множеството дарове се откроява пълен на-
бор от характерните за периода накити, предста-
вени в цялото им разнообразие. Важно е да се от-
бележи, че те са открити in situ на мястото им на
носене приживе, което ги прави важен извор за
бита на аристократичното население от епохата
(Фотос 5). Изключение от това прави само златен
венец, които се състой от 54 броя златни листен-
ца с „V”- образна форма, изработени от тънко фо-
лио и украсени с малки вдлъбнати жлебове, ими-
тиращи жилки на листо (инв. № Сл. 3837А – РИМ-
Сливен). Те са открити разпръснати без видима
подредба в областта на коленете. Имайки пред-
вид, че нямат дупчици за пришиване или щиф-
тчета за монтиране към друг елемент, съставля-
ващ венец, най-вероятно, те са изработени спе-
циално за погребението и никога не са употребя-
вани приживе. Това до голяма степен обяснява
мястото им на откриване. Подобни златни листен-
ца от венец са открити при с. Мъдрец [10, с. 95; 3,
с. 60, кат. №01].

Фотос 5. Златни накити – гроб № 6, Китова могила.
Сн. М. Марков.

6 Монетата е определена от ст.н.с. д-р Бистра Божкова – НАИМ-БАН.
7 Тъй като могилата нямаше местно име, екипът ни я нарече на името на д-р Георги Китов, който почина внезапно 10
месеца по-рано на разкопки край Старосел.
8 Другите две могили, Станимирова и Якимова също са проучени от ТЕМП през 2008 г.
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Фотос 6. Чифт златни обеци – гроб № 6, Китова мо-
гила. Сн. Ст. Димов.

От двете страни на черепа на погребания в Ки-
това могила индивид бяха открити чифт златни
обеци, тип „капковидни” [13], които са най-пред-
ставителните и отлично запазени от този тип
(инв.№ Сл. 3833А – РИМ-Сливен) (Фотос 6).

В областта на гърдите е открита златна огър-
лица-верижка (Тип III, вариант 2), отлично запа-
зена, а на нея е нанизана златна лунула (инв. №
Сл. 3830А). Аналогични на нея са от гробна на-
ходка от Хисар [11, с. 195, обр. 173] от III в., както
и сходни екземпляри от Белградския музей [16, с.
88, кат. №101, 102], датирани през II-III в., от им-
ператорска резиденция в Източна Сърбия [18, р.
280, fig. 16; 19, р. 187, abb. 228], с допълнителна
украса от пластинки към закопчалката – от раз-
копки на античния град Рациария при с. Арчар,
обл. Видин (инв. № ВдМI 179 – РИМ-Видин) и
един сребърен от Самоковско [20, р. 151, cat.
№134] със същата датировка.  Този тип верижки
показва продължаване на елинистическите юве-
лирни традиции през римския период в Тракия,
като названието „Римски” маркира времето, но не
и етническата принадлежност на производителя
или собственика на даден ювелирен предмет. То-
ва е показано от редица находки от Тракия, Ми-
зия и други римски провинции, от колекцията на
Шилер в Британския музей, датирани през II–
III в.

Лунулата от Китова могила е изработена от
златна пластина, върховете на която са допълни-
телно украсени със залепени към тях касети с вгра-
ден в тях полупрозрачен светлосин камък (стък-
лена паста?). Подобна касета и камък е разполо-
жена и в центъра на пластината, а цялата й по-
върхност е пищно украсена с филигран и грану-
лация в растителни орнаменти. Периферията за-
вършва с вертикален ръб, непосредствено до кой-
то от вътрешната страна има шнуровидна филиг-
ранна нишка. Към пластината е залепена халка
за нанизване с правоъгълно профилирано сече-
ние с две изпъкнали напречни линии. Точна ана-
логия на предмета се открива в некропола на Сла-
тина  [17, s. 43, obr. 55], датирана в края на I в.

Непосредствено върху лунулата и верижката е
открита предварително сгъната при поставянето

в гроба златна пластина с ромбовидна форма и
две дупчици за пришиване (инв. № Сл. 3835А –
РИМ-Сливен). Върху нея се вижда изображение
на женска глава, изработена чрез изчукване вър-
ху матрица. Лицето е кръгло, обрамчено с коса,
оформена в кичури настрани, с път по средата.
Очите са бадемовидни, очертани с релефна ли-
ния. Зениците са маркирани с точка.

Също в областта на гърдите  са открити 23 броя
кехлибарени мъниста от огърлица с овална елип-
совидна форма и различна големина, а цветът им
варира от жълтокафяв до тъмнокафяв (инв. № Сл.
3867А – РИМ-Сливен) (Фотос 7). Единични брой-
ки са известни и от други местта, но не толкова
много и толкова едри.

В областта на китките на двете ръце са откри-
ти чифт златни и чифт сребърни гривни. Златни-
те са (Тип II, вариант 2) изработени от три броя
усукана тел, едната от които имитира зрънчест
шнур и две с кръгло сечение. Към краищата  всич-
ките плавно изтъняват и преминават в едно общо
тяло, след което разминавайки се успоредно, за-
вършват със спирални намотки една около друга
(инв. № Сл. 3834А – РИМ-Сливен). Близки тех-
ни аналогии са изработени от бронз  [20, р. 161,
162, cat. №169, 170].

Сребърните гривни в гроба в Китова могила
са тип I, вариант 1  [20, р. 64]. Те са изработени от
тел с D-образно сечение със заоблени ъгли и из-
тъняващи краища, които са успоредно размина-
ващи се и образуват две хоризонтални спирали с
по 3-4 намотки и преминават във 5-7 вертикални
около кръжилото, (инв. № Сл. 3850А – РИМ-Сли-
вен). Близки аналогии в региона могат да се по-
сочат от могилни погребения при с. Старо село
[12, c. 40, фотос 6]. Този вид гривни са много раз-
пространени и на север от Хемус през римската
епоха. Подобен екземпляр е бронзова гривна от
случайна находка от Нове  [14, с. 249, обр. 171а],
както и от Сухиндол, Великотърновско  [20, р. 156,
cat. №151], но без хоризонталните спирали.

Фотос 7. Кехлибарена огърлица – гроб № 6, Китова
могила. Сн. Ив. Стоянов.
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На едната от гривните на лявата ръка са нани-
зани 3 халки с две висулки-брадвички (инв. №
Сл. 3851А – РИМ-Сливен). Втората е с една хал-
ка с нанизано мънисто, която свързва двете грив-
ни. Халкичките с висулки са изработени от тел с
кръгло сечение с разминаващи се краища и спи-
рално намотани  като при гривните. Висулките
брадвички имат трапецовидна форма, с кръгъл от-
вор при втулката, на която са нанизани халките.
И двете сребърни гривни и висулките са открити
силно патинирани.

В областта на лявата китка бяха намерени три
златни пръстена. Първият от тях се отнася към
тип II, вариант 1  [20, р. 77, 78], има халка с елип-
совидно сечение, плавно разширяваща се към ра-
менете преминавайки в касета с елипсовидна фор-
ма. В нея е вграден червен камък (карнеол) с овал-
на изпъкнала повърхност, (инв. № Сл. 3827А –
РИМ-Сливен).

Аналогични екземпляри, също от могилен гроб
в региона, са открити в централния гроб в могила
„Рошава Драгана” от некропола при Чаталка  [1,
с. 67, кат. №40, 41], като в първия камъкът е хал-
цедон, оформен по същия начин, а на втория той
липсва. Датирани са от средата на I – до началото
на III в. Близък паралел може да се види и при
пръстен от Нове  [20, р. 173, cat. №202], но камъ-
кът  е с равна повърхност без изображение и се
датира в периода I-II в.

Халката на втория пръстен от тип I, вариант 3
[20, р. 77] е с полуелипсовидно сечение, която
плавно се разширява към раменете и оформя елип-
совидна касета. В нея е вградена гема също от чер-
вен карнеол. Гравирано е изображението на жен-
ска фигура в профил надясно (инв. № Сл. 3828А
– РИМ-Сливен). Най-вероятно това е богинята
Фортуна или Деметра  [4, с. 43, фотос 4], която в
дясната си ръка държи висок жезъл, а в лявата –
снопче класове. Тя е облечена в дълъг хитон, чер-
тите на лицето са предадени схематично, а тере-
нът е означен с права линия. Датировката на пред-
мета според класификацията на гемите  го разпо-
лага през I – началото на II в. [8, с. 50, кат. №81].
Аналогичен пръстен произхожда от централния
гроб в могила „Рошава Драгана” [1, с. 67, кат.
№192; 20, р. 17, cat. №192], датирани в същия пе-
риод.

Подобен по форма и украса е и третият пръс-
тен, открит в гроба в Китова могила. Върху него-
вата гема е изобразен женски профил наляво – Хе-
ра или Деметра (инв. № Сл. 3829А – РИМ-Сли-
вен) [4, с. 44, фотос 5]. Главата на богинята е пок-
рита с плътен воал, а косите са представени въл-
нообразно и  са прибрани с висока диадема. Ли-
цето е с изразителни и строги черти, а изпълне-
нието е отлично. Подобна е гема с неизвестно мес-

тонамиране, датирана през I в. [8, с. 35, кат. №18].
В Китова могила е намерена и правоъгълна

пластина (инв. № Сл. 3836А – РИМ-Сливен) с
изображение на две стилизирани женски глави,
подобна на тази в областта на гърдите при огър-
лицата. Тя е била увита около лявата пищялна кост
близо до глезена и също има дупки за пришиване
[4, с. 4, фотос 6]. Изображенията са стилизирани,
схематични, вероятно синкретичен образ на Ве-
ликата богиня - майка. В споменатия вече гроб в
Мъдрец [10, с. 95; 3, с. 62, кат. №06] правоъгъл-
ната златна пластина е открита в областта на стъ-
палата. Както се оказва, тракийските аристокра-
ти през римската епоха са носили златни накити
и на краката си. Тази склонност и показност е ре-
гистрирана и при двата вида ритуал – трупопола-
гане (Китова могила при Крушаре) и трупоизга-
ряне (Голямата могила при Мъдрец) [6].

В гроба са открити 10 цели и 8 фрагментира-
ни костени игли за коса (инв. № Сл. 3893А – РИМ-
Сливен). Пет от тях са аналогични по форма – ци-
линдрични, изтъняващи в единия край с остър
връх. Другият край завършва с плоско стилизи-
рано женско тяло – схематично изображение на
голата Афродита, която прикрива гърдите си с ед-
ната ръка. Главата е сумарно предадена като диск,
върху който с врязани линии са изобразени очи,
нос и устни. Ръцете са свити в лактите. На чети-
ри от останалите аналогични игли липсват гла-
вите на богините.

Три игли са с цилиндрично тяло и остър връх.
Другият край завършва с форма на храм (пагода).
Двата екземпляра са цели, възстановени с лип-
сващи минимални фрагменти от украсата на хра-
ма на първия.

Сред останалите гробни дарове – две бронзо-
ви кани, поданиптер, канделабър и бронзова лам-
па, стъклен ритон във форма на рог, фиала,  пате-
ра, лакримарии от различни типове, съд с две
дръжки от цветно стъкло, глинени стомни, чети-
ри идентични глинени балсамарии – се открояват
откритите общо 7 монети9 . Едната с функция на
Харонов обол и е от 80 г. пр. Хр.

Датирането на гроба в Китова могила, въпре-
ки препратките към края на I в. на някои от пред-
метите, се разполага във втората четвърт на II в.
въз основа на класификацията на накитите и по-
специално гривните.

През 2010 година и в двете проучени от ТЕМП
могили бяха открити ювелирни изделия.

Разположена между Попова и Китова могили
(по-близо до Попова и с видима връзка с нея) и
северно от тях в землището на с. Драгоданово е
Крастава могила. Въпреки множеството изкопи,
тунели и шахти, някои от които съвсем пресни,
не са засегнати археологически структури в мо-

9 Монетите са определени от ст.н.с. д-р Бистра Божкова – НАИМ-БАН.
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гилния насип. Изключение прави само изкоп на
ЮИ от могилата, за който се предполага, че има-
няри са разбили и разграбили колесница преди 4-
5 години10.

В могилния насип бяха открити и проучени
един гроб и свързаните с него 4 тризни и едно ог-
нище. Той е разположен почти в центъра на моги-
лата  с ориентация И-З и е вкопан под нивото на
околния терен. В него е извършено трупоизгаря-
не на място в едностъпална яма [7, фотос 2]. Като
гробни дарове в И половина на ямата бяха откри-
ти златна обеца, пръстен с гема и лунула, а в З
половина в близост до С стъпало – пластинка от
златно фолио с кръгла форма, предварително смач-
кана. По накитите няма следи от горене. Обецата
е масивна от тип II, вариант 1  [20, р. 29]. Състои
се от полусферичен щит, изграден от 16 малки ку-
хи полусфери с гладка повърхност  [7, фотос 3].
Tе са разположени в кръг на два реда един върху
друг, като първият лежи върху халка, изработена
от пластина с правоъгълно сечение. Като свързващ
елемент между полусферите майсторът е поста-
вил едри гранули и допълнителна украса с подоб-
ни и малки златни сегменти от кълбо между два-
та реда. В центъра на така оформения щит е раз-
положена кръгла касета за вграждане на камък или
стъклена паста, които липсват. Подобна касета е
залепена в началото на дълга, извита „S”-овидно
кука за закачване към ухото, характерна за този
тип обеци, чиято тел има кръгло сечение с плавно
изтъняващ край. Кръстовидно разположена тел,
имитираща перлен шнур, допълнително укрепва
основата на щита от обратната страна. Аналогич-
ни екземпляри са чифт от могилен гроб от Мъд-
рец  [10, с. 95; 3, с. 61, кат. №01], както и от Вар-
на, Ботевград и единична от Исперихово, Пазар-
джишко.

Основното тяло на лунулата [7, с. 20], открита
в гроба, е от масивна златна тел с ромбовидно се-
чение, изтъняващи плавно краища и завършва-
щи с по едра гранула. То е допълнително украсе-
но с „Х”-образен елемент от профилирана тел с
извити краища, образуващи халкичка, в която е
залепена гранула. Такива има в средата на този
елемент, както и в основата на халката за наниз-
ване. Тя е изработена от профилирана пластина с
два вдлъбнати канала и е залепена за най-широ-
ката част на тялото. Лунулата спада към група II
[20, р. 148, cat. №124].

Пръстенът е от тип I, вариант 3  [20, р. 77].
Изработен е от златна халка с елипсовидно сече-
ние  [7, фотос 4]. Тя леко се разширява и преми-
нава в овална плочка, в която е вградена гема от
червен карнеол. Върху нея е изобразено ципокри-
ло насекомо – пчела (?). Подобна гема, също из-

работена от карнеол с изображение на пчела с не-
известно местонамиране  [3, с. 82, кат. №222].
Аналогични пръстени в района произхождат от
могилни гробове при Чаталка  [1, с. 83, кат. №373,
374], както и от Мездра, Врачанско  [20, р. 169,
cat. №190].

Четвъртият накит – кръглата пластинка  е без
украса и близо до периферията й  има малък от-
вор за пришиване към дреха.

Въз основа на накитите, като сребърна монета
на император Траян, гробът се датира добре в пър-
вата четвърт на II в. Тази датировка се подкрепя и
от останалия инвентар – две бронзови купи/под-
носи (?), леген с три крака,  оформени като лъв-
ски лапи и завършващи със сфинксове с неверо-
ятно изящна и детайлна изработка, сребърно ог-
ледало, стъклен лакримарий, глинени съдове, лам-
па, ритуални предметчета.

В Русчова могила, разположена на около 2 км
С от Попова в землището на с. Трапоклово, бяха
открити два гроба. Те са разположени в Ю пери-
ферия на могилата високо в могилния насип. Ка-
то гробен дар в  гроб № 1 е поставен халковиден
сребърен пръстен (Фотос 8). Той е  изработен от
сребърна тел с шестстенно  сечение, като халката
плавно изтънява, а сечението преминава в кръгло
към раменете. Разминаващите се краища образу-
ват плочка с две хоризонтални спирали, с по три
намотки и продължават в 6-7 вертикални около
халката. Между двете хоризонтални спирали, об-
разуващи плочката, има пластина с форма на мал-
ка брадвичка. До момента този пръстен не е ти-
пологизиран в българската научна литература.
Единственият аналог засега е от частна колекция
от Северозападна България, при който брадвич-
ката върху плочката има малък кръгъл отвор за
нанизване на златна халкичка. Аналогична укра-
са, но при друг вид накит се регистрира при чифт
гривни от Янкова могила до с. Старо село, Сли-
венско  [12, с. 40, фотос 8] и екземпляр от некро-
пола на Месемврия.

Фотос 8. Сребърен пръстен – гроб № 1, Русчова мо-
гила. Сн. Ст. Димов.

10 През 2008 г. ТЕМП под ръководството на д-р Георги Китов проучи и документира останките от скелета на кон в
иманярския изкоп.
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Откритите в гроба глинени панички добре го
датират в края на II в.

В цитираните гробове на Попова, Китова  [6]
и Крастава могили категорично се касае за жен-
ски погребения. Изключение прави само гроб № 1
в Русчова могила, където полът на погребания ин-
дивид не може категорично да се определи.

Наличието на толкова богати гробове в чети-
ри могили, отстоящи на разстояние около 15-20
км една от друга, ни дава сериозно основание да
предположим някаква степен на икономическа не-
зависимост на тракийско аристократическо или
търговско ядро през II в. в района на днешната
Сливенска област от централната власт.
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НОВИТЕ ЗАПЛАХИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОТГОВОР

Майор инж. д-р Петър Маринов,
полковник инж. доц. д-р
Димитър Ташков,

катедра “Сухопътни войски”,
Командно-щабен факултет,

Военна академия „Г. С. Раковски”

Развитието на въоръжените сили през послед-
ните петдесет години следва традиционните схва-
щания на военната наука за изграждането и обу-
чението на ефективна армия, способна за проти-
водействие на маневрен, добре въоръжен против-
ник, организиран в полкове, бригади и батальони
с осигурена надеждна огнева поддръжка както от
земята, така и от въздуха. Обучението на коман-
дния състав се осъществява въз основа на сцена-
рии от Втората световна война за участие в ма-
неврени и бронирани боеве.

Анализите, които се провеждат в областта на
военната наука, очертават появата на нов тип про-
тивник, оборудван с високотехнологични и точни
оръжия, структуриран в мрежа от малки бойни
формирования и клетки, чиито тактики и техни-
ки на борба са близки до партизанските.

Периодът на развитие на военното дело след
края на Студената война се характеризира с бързо
променящия се характер на военните конфликти.
Това принуждава военната наука непрекъснато да
се развива и да променя схващанията за водене
на операцията и боя. Все повече се възприема
схващането, че в съвременните операции ще се
планират и използват няколко различни вида бой-
ни действия едновременно и срещу различни и
много гъвкави противници. Налага се разбиране-
то, че критериите за успех на една операция не
могат да бъдат разглеждани едностранчиво, тъй
като могат да имат различни форми в съответствие
с постигането на успех в операциите и достигане
желаното крайно състояние на стабилност и пре-
възходство над противника. Именно едновремен-
ното удовлетворяване на различните по характер
критерии за успех на операцията определя и ней-
ната хибридност.

При разглеждането на съвременните операции
е твърде опростенчески те да бъдат класифици-
рани само по своя мащаб, т.е. големите конфлик-
ти да се възприемат като конвенционални, а мал-
ките и локалните – като неконвенционални. Днеш-
ните и бъдещите участници в конфликтите ще из-
ползват комбинация от различни видове въздей-
ствия и ефекти при различни мащаби на въздей-
ствието. Субектите във въоръжените конфликти,
които не притежават официална юридическа са-
моличност, ще участват основно в неконвенцио-
нални операции, а в общоприетите конфликти ка-
то начин за водене на бойни действия ще учас-
тват единствено, ако ефектът улеснява постига-
нето на крайната цел.

По същия начин установени юридически су-
бекти на междудържавно равнище могат да се ан-
гажират с участие в неконвенционални операции

в допълнение на провежданите от тях конвенцио-
нални бойни операции за постигане на целите им
и минимизиране на параметрите на ангажираност
на бойния им потенциал.

Няколко са основните предизвикателства и точ-
ки на пресичане на интересите в глобален мащаб
пред следващите десетилетия. Това са нараства-
щите демографски проблеми и урбанизация, из-
местването и преразпределението на световната
сила и все по-нарастващата роля на Евразия, как-
то и увеличеното търсене на енергийни ресурси.
Пресичането на стратегическите интереси на све-
товните сили ще става именно в тези точки. От
друга страна, ще нараства и стремежът за проти-
водействие от страна на антиглобалистки, анти-
САЩ и НАТО, формални и неформални играчи
на световната сцена.

Относно мащабите на конфликтите  и вероят-
ните участници в тях, Мак Киндер възприема иде-
ята, че „големите войни в историята са резултат,
пряко или непряко, от неравномерното развитие
на народите и че неравномерното развитие в го-
ляма степен е резултат от неравномерното разпре-
деление на природните ресурси и стратегически-
те възможности по земното кълбо” [7]. Тази не-
равнопоставеност в глобален мащаб прави пер-
спективата за постигане на световен мир в след-
ващите години още по-трудна.

Успоредно с все по-комплицираните перспек-
тиви за трайно установяване на световен мир, се
увеличават и заплахите, пред които сме изправе-
ни. Те варират от появата на диктаторски режи-
ми, стремящи се да концентрират все повече власт,
възможности и влияние на световната сцена чрез
поддържане на локални и глобални терористич-
ни организации, опити за придобиване на висо-
котехнологични оръжия, до традиционния стре-
меж на отделни държави да нарушат статуквото в
световен план и да се наредят в групата на све-
товните суперсили чрез производството на оръ-
жия за масово поразяване и високотехнологични
конвенционални оръжия. Това, за съжаление, е за-
лог, че опасността от възникване на конфликти
ще продължава, при това те ще бъдат все по-не-
традиционни и ще съчетават комплекс от харак-
теристики. Причините за възникване и характе-
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рът на бъдещите войни ще се влияе от множество
фактори. Съчетанието на исторически установе-
ните модели с новите тенденции в тактическите
и оперативните действия ще определят характера
и формите на планиране и водене на съвремен-
ните операции. Някои от тези промени се устано-
вяват под влиянието на т.нар. нови войни, мрежо-
ви войни и войни от n-то поколение. Концентри-
рането на военната наука и експертиза основно
върху конвенционалните войни и операции при-
чинява опасно „късогледство” за нарастващите
предизвикателства, сливането на различни по ха-
рактер конфликти, които изискват нов подход при
планирането на способности и отговор. Подобно
„късогледство” е една от причините,  довели до
успеха и последиците от атентатите в САЩ на 11
септември 2001 г. Другата крайност е концентри-
рането единствено в противодействие на светов-
ния тероризъм и действие при операции за под-
държане на мира. Тези две крайности следва да
се избягват и да се търси формиране на комплек-
сни способности за участие в целия спектър ми-
сии за отговор на предизвикателствата в ХХІ век.

Конфликтите и предизвикателствата със съ-
временен характер могат да бъдат класифицира-
ни основно в три категории: традиционни, нетра-
диционни и комбинации. Всяка категория прите-
жава специфични характеристики, степен на труд-
ност и риск [3].
Традиционни предизвикателства. Вероятност-

та и потенциалът за възникване на конвенционал-
ни междудържавни конфликти могат да бъдат при-
ети за относително ниски. Това се обуславя от раз-
ширяващия се интернационализъм, активното
действие на световни политически и военни ор-
ганизации като ООН, Европейския съюз и НАТО.
Свидетели сме на обединяване на държави в ор-
ганизации и постигане на договорености на гло-
бален или регионален принцип с цел взаимопо-
мощ и минимизиране вероятността за възниква-
нето на война и обединяването на усилията в про-
тиводействие на световния тероризъм, пиратство-
то, трафика на хора, оръжия и наркотици. В този
аспект Доналд Каган отбелязва: „През последни-
те два века единственото нещо, което е по-оби-
чайно от предсказанията за края на една война, е
самата война.” [6] Затова статистически поглед-
нато, може да се приеме, че значително намалява
заплахата от конвенционална война, което не оз-
начава, че тази заплаха е окончателно отминала и
може да се пренебрегне. Твърдението в “Уърлд
Афейърс Джърнъл” (World Affairs Journal), че
„войната, като класическо действие, е на път да
се превърне в обект само на исторически инте-
рес” [2], е твърде смело, а максимата, че войната
е „постоянна характеристика на човешкото със-
тояние”, не бива да се пренебрегва. Освен това,
разпространението на оръжията за масово пора-
зяване налага необходимостта за продължаване
изграждането и поддържането на способности във

въоръжените сили за участие в конфликти, в кои-
то противникът може да използва такива оръжия.
Нетрадиционни предизвикателства. Изслед-

ването на конфликтите през последните десети-
летия показва, че наличието на силни конвенцио-
нални армии и военни съюзи води до търсенето
от страна на терористични организации и неза-
конни и непризнати режими на нови, нестандар-
тни и разнообразни методи и форми на борба.
Сред тях са тероризмът, използването на оръжия
за масово поразяване, неконвенционалните бой-
ни действия, кибератаките и въздействията вър-
ху комуникации от особено значение за държав-
ната и световната стабилност. Съчетаването на
централизирано управление с децентрализирани
действия на групи в мрежова среда се превръща в
сериозна и трудно предвидима заплаха, изисква-
ща адекватен отговор и формирането на мрежо-
воцентрични способности в конвенционалните
въоръжени сили.

Нарастващата тенденция към насилие, транс-
националният екстремизъм и ислямският фунда-
ментализъм са сред най-дестабилизиращите фак-
тори днес. Особено внимание изисква възмож-
ността на малки транснационални групи, използ-
ващи модерната световна инфраструктура и па-
дането на държавните граници, да нарушат функ-
ционирането на световните финансови мрежи, ко-
муникациите, транспорта и енергодобивната и
енергопреносната мрежа. В този аспект „некон-
венционалните войни” не могат да бъдат прене-
брегвани. Тактиката „изчакването да се случи пър-
во дадено действие, за да се търси съответното
противодействие” е дълбоко погрешна, а цената,
която бихме платили – твърде горчива и висока.
Комбинирани заплахи. Разграничението в тео-

ретичен план на конвенционалните и неконвен-
ционалните въоръжени формирования е полезно,
но до известна степен. Световното развитие и раз-
ширяващият се  глобализъм размиват границите
между държавните и недържавните субекти и
обезсмислят разграничаването между конвенци-
онални и неконвенционални формирования. Бла-
годарение отчасти на глобализацията и на бързо-
то разпространение на идеи и технологии е раз-
познаваем синтезът или размиването на конвен-
ционални и неконвенционални форми на борба в
това, което може да се нарече „комбинаторни” или
„хибридни” войни.

Хибридните заплахи включват комбинация от
различни видове конвенционални способности и
операции, неконвенционални тактики и форми-
рования, терористични актове, безразборно наси-
лие и принуда върху мирното население, показни
наказателни акции. Тези комбинирани операции
показват ново ниво на оперативен и тактически
синтез във времето и пространството, който до го-
ляма степен прави неприложими конвенционал-
ните подходи и кинетичните решения при плани-
рането и воденето на операциите и фокусира вни-
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манието върху мрежовоцентричните стратегии и
способности.

В широкия си смисъл понятието “неконвенци-
онална война” се отнася до конфликт с против-
ник, който не се организира и не използва кон-
венционалните и общоприетите военни похвати.
Опитът от конфликтите в Ирак и Афганистан по-
казва, че сред основните похвати за действие сре-
щу коалиционните сили са импровизираните
взривни устройства, бомбените атентати и заса-
дите вместо преки и открити военни действия.

Ясно е, че действията за развитие на бойния
потенциал на държавно равнище не могат да бъ-
дат ограничени само в рамките на стандартните
схващания за вероятен конфликт и начина за упот-
реба на военна сила. Създаването на такава кон-
цепция се основава и е противоположност на ал-
тернативи, които включват „новите войни”, „вой-
ните в градска среда”, „войните от четвърто поко-
ление” и „войни без ограничения”. Тази концеп-
ция следва да абсорбира полезните елементи от
понятията и актуализираните начини и методи за
бойно използване на въоръжените сили.

Сред характерните черти на бъдещата среда на
сигурност съгласно четиригодишния преглед на
отбраната на САЩ (Quadrennial Defense Review –
QDR) ще бъдат все по-нарастващата комплексност
и асиметричност на заплахите и произтичащата
нужда от развиването на нови способности във
въоръжените сили за отговор [8]. В документа те-
зи проблеми се обобщават в понятието “хибрид-
ни войни”. Това е идеята, че в съвременните кон-
фликти ще се използва разнообразие от традици-
онни и асиметрични тактики, техники и проце-
дури. Анализът на съвременните заплахи показ-
ва, че това, което някога се считало за по-малка
заплаха – терористи, бунтовници, дори и престъп-
ни групи, в съвременните условия се превръщат
във все по-голяма опасност, поради способността
им за достъп до модерни системи оръжия.

В този аспект в армията на САЩ и в страните
– членки на НАТО, се възприема нова стратегия,
базирана на очакването бъдещите конфликти да
включват комплекс от съвместни конвенционал-
ни бойни действия и локални бойни действия по
налагане на мир и операции, насочени срещу те-
рористични групи и организации. Подобен харак-
тер на военни действия най-точно могат да се оп-
ределят като хибридни, което се обуславя от раз-
нообразието на форми, способи, сили и средства,
използвани в тях.

Един от водещите учени в областта на сигур-
ността, съветник в Морската пехота на САЩ и из-
следовател в Института за политически изслед-
вания в Потомак – Франк Хофман, е на мнение,
че в бъдещите конфликти значително ще се раз-
мие разликата между войната и мира, между вой-
ниците и обикновените граждани. Вместо различ-
ни видове конвенционални войни все повече на-
раства вероятността да се изправим пред хибрид-

ни войни. Той ги  определя като комбинация от
традиционна война и терористични действия и
бунтове, т.е. като съчетание между характеристи-
ките на конвенционалната война – високият брой
на жертвите и високият плам, ентусиазмът и фа-
натизмът, характерни за неконвенционалните кон-
фликти. [3]

Един от емблематичните примери за хибрид-
ни бойни действия са  изненадата и объркването
в израелските сили по време на кампанията сре-
щу “Хизбула” в Южен Ливан през 2006 г. Нео-
чаквано се оказва, че терористична групировка ка-
то “Хизбула”, подкрепяна от Сирия и Иран,  ус-
пешно използва комбинация от конвенционални
и неконвенционални оръжия, тактики и системи
за противодействие на израелската армия (висо-
котехнологични ракети, градската среда, паралел-
ни терористични актове в дълбочина на израел-
ската територия и умела информационна кампа-
ния). Това рязко връща в реалността традицион-
ната теория за планиране и водене на бойни дей-
ствия и в същото време превръща „Хизбула” в из-
гряващ пример за съвременната хибридна запла-
ха. Което обаче, не означава, че хибриден харак-
тер могат да имат само недържавни субекти. Мно-
го от страните от Близкия изток модифицират въ-
оръжените си сили за използването им в хибрид-
ни операции. Такава е Иран. Едно от предизвика-
телствата пред съвременните конвенционални въ-
оръжени сили е преодоляването на високата сте-
пен на предвидимост в действията им. Факт е, че
в последните операции в Ирак и Афганистан се
правят опити за адаптиране и добиване на спо-
собности за участие в неконвенционални опера-
ции. От друга страна, анализът на действията на
организации като „Хизбула” показва, че все по-
вече нарастват способностите на този тип нефор-
мални субекти на бойното пространство за про-
учване, изследване и анализ на възможностите на
противника и планиране и използване на разпо-
лагаемите сили и средства за отговор по методите
и начините, използвани в НАТО.

Друг пример от съвременната военна история
е Саддам Хюсеин, който прави опит за отбрани-
телна операция под формата на хибридна война.
Ясно съществуват данни за наличието на плано-
ве още преди началото на операция “Иракска сво-
бода” да бъдат наети и ангажирани паравоенни
сили – “Федайен”, както и да бъдат привлечени
силите на Иранската паравоенна дисидентска ор-
ганизация “Моджехидин е Кхалк”  (МЕК). Всъщ-
ност тези сили са само един от кръговете на от-
браната, която се изгражда от най-малко пет слоя:
редовната армия, Републиканската гвардия, сили-
те на “Федайен”, тайната полиция и бунтовници-
те, армията на МЕК. Всъщност, обещавайки под-
крепа на МЕК за решаването на целите им в Иран,
Саддам Хюсеин планира резултатите и ефекта от
тях като една от критичните точки, влияещи на
успеха на отбранителната операция. Това е начин
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за използване на различни военни формирования
и сили за сигурност. Той е създаден в голяма сте-
пен както за увеличаване на бойния потенциал на
силите за отбрана, така и за формиране и влия-
ние върху средата в зоната на операцията.

След официалния край на настъпателната опе-
рация МЕК се превръща в елемент на хибридна
операция, но този път провеждана от САЩ. Крат-
кият преглед на възникването и развитието на та-
зи организация е ярък пример за същността на
хибридните операции. “Муджахидин е Кхалк” се
обособява през 1971 г. като съпротивителна гру-
па, бореща се срещу Реза-Пахлави – шахът на
Иран. Основното й ядро започва дейността си още
през 1963–1965 г. След ислямската революция от
1979 г. членовете на организацията са принудени
да емигрират в Ирак и Западна Европа (основно
във Франция). След 1980 г. тя получава основна
поддръжка от режима на Саддам Хюсеин в Ирак,
като ефектът от това се отчита при планирането и
воденето на бойните действия между Ирак и Иран.
Впоследствие МЕК е основна опозиционна гру-
па, действаща срещу настоящия ислямски режим
в Иран и обединява усилията на други опозици-
онни групи. През 1986 г. тя сформира военната
организация „Националноосвободителна армия”,
която участва в потушаването на въстанията на
кюрдите и шиитите след Първата война в залива
през 1991 г. През 1992 г. МЕК извършва атентати
почти едновременно срещу посолствата на Иран
в 13 държави. В периода 1981–2000 г. тя предпри-
ема редица покушения срещу високопоставени
представители на властта и армията на Иран. След
11 септември 2001 г. МЕК е включена в списъка
на терористичните организации в САЩ и Евро-
па. Към 2003 г. тя разполага с 12 бази в Ирак и с
около 300 танка, 250 бронетранспортьора (БТР),
250 единици тежка артилерия и 10 000 леки оръ-
жия. МЕК подписва капитулация пред Многона-
ционалните сили на 15 април 2003 г. Въпреки
включването й в списъка с терористични органи-
зации, това не пречи на стратегическото ръковод-
ство на САЩ да запази бойния потенциал на ор-
ганизацията с цел използването му в бъдещи опе-
рации. В лагера  “Ашраф” в Ирак е съсредоточе-
на основната група (около 3400 души). В същото
време политическото крило на организацията про-
дължава своята политическа дейност от щабквар-
тирата си във Франция. По този начин успоред-
ното провеждане на конвенционална операция,
поддръжка и съхраняване възможностите на ор-
ганизация като МЕК, информационна кампания
и развитие на политическото дисидентство  при-
дава хибридния характер на действията на САЩ
и коалиционните партньори в Ирак.

Интересно е развитието и нивото на постига-
не на целите на операцията в Афганистан. След
анализ на ефективността на действията ген. Стен-
ли Маккристъл – новоназначеният командващ на
НАТО в Афганистан, издава заповеди за ограни-

чаване на използването на смъртоносна сила. На-
лице е значително превишаване нивото на упот-
реба на сила при нанасянето на въздушни удари.
Освен това, ген. Маккристъл налага  и ограниче-
ния за употребата на сила по земя. Причината е
високият брой на жертвите от цивилното афганис-
танско население в отговор на атаките срещу коа-
лиционните сили от цивилни афганистански къ-
щи и райони.

Използването на този вид асиметрична такти-
ка от страна на талибаните принуждава коалици-
онните сили да се оттеглят пред вероятността да
причинят жертви сред цивилното население. Ген.
Маккристъл заявява: “Ако победата над врага е
самоцел, аз няма да го направя, ще изляза от сра-
жението и ще продължа борбата в друго време.”
[4] Тактиката на талибаните принуждава коман-
дващия на коалиционните сили да издаде нови
правила, които да се вписват в общата стратегия
за борба с  талибаните, а именно - защита на мир-
ното население. Вместо откриването и унищожа-
ването им, новата стратегия е да се осигури ден
за ден сигурност на цивилното население в зави-
симост от състава на коалиционните сили. По то-
зи начин тактиката на талибаните намалява офан-
зивния характер на действията на коалиционни-
те сили и поставя под въпрос ефективността на
огневата мощ на коалиционните сили.

В много случаи, принуждавайки коалицион-
ните сили да нанасят огневи удари, причинява-
щи жертви сред цивилното население, талибани-
те постигат ефект в своя полза, редуцират в зна-
чителна степен подкрепата на местното населе-
ние за коалиционните сили и предизвикват отри-
цателно отношение в международната общност.
В същото време, изучавайки характера на дей-
ствие на коалиционните сили, те се адаптират бър-
зо и планират и провеждат действия, чиято основ-
на цел е не преодоляване на военния потенциал,
а въздействие върху командния състав, като го
правят по-неуверен в решенията си и чувствите-
лен към риска.

Без съмнение,  талибаните ще успеят да из-
ползват новите правила на „играта” в своя  полза
и ще насочат командването на коалиционните си-
ли към предположението, че намаляването на под-
крепата от местното население за тях ще бъде по-
голям проблем в дългосрочен план, отколкото на-
растващата военна мощ на талибаните. Плани-
райки действията си, те са наясно, че коалицион-
ните сили не са в състояние да гарантират  сигур-
ността на населението в цялата зона на операция-
та и асиметричните атаки в широк периметър зна-
чително намаляват възможността им за съсредо-
точаване на усилията. Новата концепция за оси-
гуряване защитата и сигурността на населението
подтиква талибаните все повече да използват ци-
вилни къщи и райони за атаките си с цел да ги
превърнат в мишени за коалиционния огън и та-
ка да затворят в омагьосан кръг възможните ре-
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шения за правилни действия от страна на воен-
ното ръководство на коалицията.

Друг пример за хибридна операция е настъпа-
телната операция на Русия в Грузия, когато висо-
котехнологичната армия от танкове, кораби и спе-
циални части на Русия е значително затруднена
от хакерски компютърни атаки. Провеждането на
специална операция  от въоръжените сили на Ру-
сия по разузнаване, локализиране и неутрализи-
ране на сървърите, от които се провеждат атаки-
те, подпомага изпълнението на конвенционална-
та операция.

Пример за хибридност е и отклоняването от
военното командване  на САЩ на самолетоноса-
ча “Линкълн”, който е част от силите в операция-
та в Ирак, и действието му като кризисен щаб на
силите, които подпомагат населението на Индо-
незия при преодоляване на последствията от цу-
нами.

В обобщение на направените анализи и при-
ложените примери хибридната операция може
да се разглежда като съчетание от последовател-
ни или паралелни, ефектно свързани операции
от различен тип и характер, които могат да бъ-
дат както съвместни, така и компонентни, в
национален или многонационален формат.

Как трябва да развиваме способностите си в
отговор на тези заплахи?

В доклад пред американския Институт за вън-
шнополитически изследвания командващият на
командването на съвместните сили генералът от
морската пехота на САЩ Джеймс казва: „Всяка
военна система или структура, която се е преоб-
разувала, трансформирала или модернизирала, го
е направила въз основа на едно... определяне на
проблема и решаването му.” [1]

Успешното изследване на проблема за устано-
вяване на равновесие между двата вида война
(конвенционална и неконвенционална) е неизбеж-
но без натрупването на база данни, изследване,
анализиране и извеждане на поуки от практики-
те, инициирани от новите предизвикателства. При
изследването на проблема следва да се отчита, че
фундаменталният характер на планирането и во-
денето на конвенционалните операции е почти
константен.

В своя анализ генерал Джеймс допълва, че ако
трябва да обобщи всичко, което е научил в над
35-годишната си служба в редовете на американ-
ската армия по отношение на планирането и во-
денето на операциите, то би го направил с три ду-
ми: ИМПРОВИЗИРА, ИМПРОВИЗАЦИЯ,
ИМПРОВИЗИРАМ [6]. Всъщност качественият и
задълбочен анализ, доброто предвиждане и пла-
ниране водят до значително намаляване на нуж-
дата от импровизации в боя. В този смисъл опре-
делянето на заплахите в количествено и качестве-
но отношение и необходимите способности за про-
тиводействието им налагат необходимостта от раз-
виване на идеята за съвместна дейност както в

рамките на военната експертиза, така и на меж-
дуведомствено и междуинституционално равни-
ще. Друг фактор, влияещ върху идентифициране-
то на вероятните заплахи, е все по-нарастващата
конкуренция за ресурси, ефектите от световната
икономическа криза, засилената урбанизация и
възможността за придобиване на високоточни и
смъртоносни оръжия от различни субекти.

Командването на обединените въоръжени си-
ли на САЩ обобщава схващанията си относно но-
вите заплахи в свой доклад през декември 2008 г.
(Joint Operating Environment 2008) с последваща
ръководна концепция за съвместните операции
(Capstone Concept for Joint Operations). Той е съз-
даден с одобрението на председателя на съвета на
началник-щабовете адмирал Майк Мълън и е ръ-
ководен за обединените въоръжени сили на САЩ.

Съвременните предизвикателства и заплахи не
са строго военни по природа и съответно отгово-
рът не може да е само с чисто военни средства.
Хибридността на заплахите в ХХІ век обуславя
необходимостта от фокусирането върху изгражда-
нето на способности за водене на смесен тип вой-
на.

Провеждането на хибридни операции изисква
както значителен административен, така и коман-
ден и ресурсен потенциал. Едва няколко държави
и също толкова неправителствени организации
притежават  реалния потенциал да проведат ус-
пешно хибридна кампания или война. За повече-
то от командирите дори сравнително простите кон-
венционални операции са предизвикателство, а
при планирането на далеч по-сложната хибридна
стратегия трудностите значително се увеличават.

Сред основните трудности са организирането
на неконвенционални сили, ефективната им под-
готовка за постигането от тях на конвенционални
способности. Терористичната организация “Хиз-
була” не би била в състояние да се организира за
хибридна война без ефективния и пълен контрол
над Южен Ливан в продължение на години и пъл-
ната помощ и подкрепа от страна на режимите в
Иран и Сирия. През 2009 г. израелската кампания
срещу “Хамас” в Газа постига по-голям успех от-
части поради липсата на достъп от “Хамас” до
ресурсите на разположение на “Хизбула”. В съ-
щото време данните сочат, че военните лидери на
“Хизбула” все повече възприемат класическия мо-
дел на планиране и вземане на решение, характе-
рен за страните членки на НАТО. Конфликтът през
2006 г. в Близкия изток, неубедителните и изпъл-
нени с насилие действия на Израел и характерът
на противодействие от страна на “Хизбула” се
превръщат в класически пример за хибридна вой-
на. Съчетаването на терористични акции, конвен-
ционални военни операции, пропаганда, кибер-
война и високотехнологични оръжия се превръ-
ща в комплексна заплаха, изискваща планиране-
то, изграждането и развитието на съответните ком-
плексни възможности за отговор. Военната наука
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и експертиза трябва да отчита тези фактори и да
търси подходи за адаптиране на процесите на ра-
бота, планиране и вземане на решение, за излиза-
не от коловозите на добре известното и следова-
телно „сигурно” в крайния резултат решение.

Нещо повече, хибридната стратегия би постиг-
нала най-голям ефект само при използващите я
за защита. Може да се предположи, че в случай
на удар от страна на Израел или Съединените ща-
ти по Иран режимът в Техеран ще използва кон-
трола си над “Хизбула” и други радикални групи,
които да се разгърнат срещу противниковите си-
ли. От друга страна, Иран не може да победи Изра-
ел, нито да доминира в Персийския залив, с по-
мощта на хибридна стратегия. За успешна опера-
ция хибридната стратегия следва да се комбини-
ра и с висок  конвенционален военен потенциал.

В действителност характерът на хибридните
операции ги превръща в по-голямо предизвика-
телство за политическото ръководство, отколкото
за военната експертиза. Това се дължи на труд-
ностите, които срещат западните институции,
включително и в САЩ, в работата си с нетради-
ционни участници на бойното поле. Израел е из-
правен пред този проблем през 2006 и 2009 г.
Администрацията на САЩ като водеща сила  за-
дълбочава проблема и приема заловените терорис-
ти от “Ал Кайда” за  престъпници, а не като неза-
конни бойци.

Анализът на възможностите на стратегическо
ниво показва, че има няколко държави, които мо-
гат да провеждат хибридни войни, и още по-мал-
ко бунтовнически и терористични групи, които мо-
гат да “играят тази игра”, а една от най-ярките
хибридни заплахи се очертава по т.нар. Иранска
ос.

За основа при анализа на необходимите спо-
собности може да бъде възприетият от Пентагона
“Четириядрен модел на заплахите и предизвика-
телствата пред националната сигурност” [8]. Съг-
ласно моделът, заплахите биват: традиционни
(конвенционални войни), неконвенционални
(бунтове, въстания, тероризъм и др.), катастрофал-
ни (действия и обстоятелства, предизвикващи ма-
сово унищожение), нарушители (кибернетични
атаки, антиспътникови, действие срещу комуни-
кационните системи и др.). Четириядреният мо-
дел дава насоки как да се структурират необходи-
мите способности. В свое изказване секретарят по
отбраната на САЩ  Робърт Гейтс заявява: „Мис-
ля, че хибридността ще е определяща за съвре-
менните операции. Традиционните, чисти видо-
ве операции са видове, които вече не съответстват
на съвременната действителност.” [2]

Все по-отчетливо изпъква фактът, че наличи-
ето на висок потенциал на конвенционална воен-
на сила не е достатъчно условие за успех при учас-
тието на формирования в съвременните конфлик-
ти и операции. По мнение на командира от Мор-
ската пехота на САЩ, а също и командир на съв-

местното командване на САЩ, генерал Джеймс
Матис, че въпреки липсата на пряка заплаха за
конвенционален, включително ядрен конфликт и
тенденцията за разоръжаване, армията на САЩ
трябва да повиши капацитета си за борба с не-
конвенционални заплахи и възможностите си за
участие в хибридни операции. В същото време
влиятелни членове на Конгреса и военното ръко-
водство в Пентагона твърдят, че следващата вой-
на няма да изглежда като Ирак или Афганистан и
че американската армия прекалено много се за-
нимава с бунтовниците в тези конфликти. Въпре-
ки това общоприето е схващането, че концепция-
та за хибридните войни ще бъде в основата на
военното планиране, което се извършва на всеки
четири години.

Двама от висшите военни ръководители (ад-
мирал Роугхед и генерал Шварц) заявяват, че ос-
новна цел е формирането на способности във въ-
оръжените сили за участие в целия спектър опе-
рации. Генерал Шварц обявява, че в тази връзка
се инсталират системи за наблюдение и разузна-
ване от ново поколение на стратегическите бом-
бардировачи и тактическите изтребители, които
значително ще увеличат възможностите за доби-
ване на разузнавателна информация от района на
операцията, без това да намалява бойните и огне-
вите им възможности. Друга основна цел е създа-
ването на многоцелеви платформи, част от което
е възможността за поддържането на 10 бригади
от състава на сухопътните сили.

Формирането на бойна тактическа група, чия-
то основа е маневрено формирование, допълнено
с формирование от силите за специални опера-
ции, за противовъздушна отбрана, инженерни и
свързочни сили и средства, е едно от направле-
нията за развиване на способности за участие в
хибридни операции. По необходимост тази так-
тическа група може да бъде допълнена и от спе-
циалисти от национално разузнавателно ведом-
ство. При изграждането на архитектурата на так-
тическа група за участие в хибридна операция
трябва да се има предвид както четириядреният
модел на заплаха, изведен от военната и полити-
ческата експертиза на САЩ, така и последващи-
те шест нива на “хибридна заплаха”. Те включ-
ват воденето от противника на високомобилни
конвенционални бойни действия, извършване на
терористични и престъпни действия, провеждане
на информационни и психологически операции,
въздействия от въздуха с безпилотни летателни
апарати, действия на паравоенни структури, въз-
действие върху енергийни, комуникационни цен-
трове и възли с цел влияние върху стабилността
и способностите. Вероятният противник ще при-
тежава способности за бърза адаптация, високо-
мобилна и бързо променяща се архитектура с цел
водене на конвенционални и неконвенционални
бойни операции, комбинирани с терористична и
престъпна дейност с различен мащаб и обхват.
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Един от аспектите на новите способности е
формирането на експедиционни сили. Тези сили
позволяват защитата на националните интереси
и изпълняване на съюзните ангажименти, като
свеждат до минимум географските и екологични-
те ограничения. Например, експедиционните си-
ли позволяват в операция на море да се използват
максимално преимуществата на военноморските
части. В същото време слабите страни и ограни-
ченията за действие на морските сили може да се
компенсират с участието на тактическа група от
маневрено формирование, действащо в зона на су-
шата, която е в брегова или в близост до зоната на
морската операция. При формирането на такива
сили трябва да се отчитат следните възможности
и  необходими условия:

Изграждане на способности на разполо-
жените в пунктове за постоянна дисло-
кация сили за бързо сформиране на бой-
ни тактически групи в съответствие с ха-
рактера на конфликта и постигнатите
международни и коалиционни договоре-
ности.
Постигане на универсалност, мрежова
центричност и висока степен на опера-
тивна съвместимост в комуникационно,
процедурно и архитектурно отношение.
Формиране на способности за бързо пре-
минаване към военно ориентиран модел
на действие на ведомства, агенции и ор-
ганизации с цел постигане на хибрид-
ни способности.
Формиране на способности за действие
при всякакви терени  и условия.
Нарастващи инвестиции в развитието на
новите технологии, качеството и ниво-
то на компетентност на политическата
и военната експертиза и състав.
Развитие на военната наука и образова-
ние.
Превъоръжаване с нови комуникацион-
ни и оръжейни системи, способни за
бързо комбиниране и съвместяване на
маневрени сили, близка и далечна огне-
ва поддръжка, различни по характер и
възможности средства за защита от въз-
духа, логистични и информационни
средства.
Постигане на висока мобилност и уве-
личаване на максимално възможните
периоди на ротация.
Формиране на способности за водене на
близки операции срещу неконвенциона-
лен противник.
Създаване на възможности за бърза про-
мяна на архитектурата и центровете на
командване и управление.
Адаптиране и повишаване подготовка-
та на младшия офицерски състав и мал-
ките подразделения за участие в хибрид-

ни операции и локални операции с ог-
раничен мащаб, свързани с налагането
или поддържането на мира в кризисни
райони.

Най-силно отражение върху дизайна на архи-
тектурата на съвременните сили за участие в хиб-
ридни конфликти и операции ще окаже стреме-
жът за постигане на балансирано ниво на сила,
гъвкавост и адаптивност. Този баланс може да се
получи по много начини. Един от тях е фокусира-
нето в изграждането на мобилни експедиционни
сили от среден мащаб. Тези сили трябва да при-
тежават както способност за водене на бойни дей-
ствия срещу неконвенционален противник, така
и възможността за нанасяне на мощни удари. В
същото време следва да се отчита, че те няма да
разполагат с лукса дълго да проучват и изследват
действията на вероятния противник, с цел адап-
тиране на възможностите и корекция на прилага-
ната тактика. В това отношение особено внима-
ние трябва да се обърне на оптимизирането и усъ-
вършенстването на системата за извличане на по-
уките от практиката на тактическо ниво, достъпа
до централизирана база данни и създаването на
стандартни процедури, позволяващи гъвкавост в
решенията. Натрупването на база данни следва
да е постоянно, а периодът на корекция в анали-
зите и процедурите на оперативно ниво и послед-
ващата корекция в процедурите да не надвишава
12 месеца. На тактическо ниво периодът може да
е до 6 месеца.

Характерът на съвременните операции опре-
деля участието на широк кръг коалиционни пар-
тньори, което изисква  и постигането на високо
ниво на оперативна съвместимост. В същото вре-
ме нараства тенденцията за изравняване на те-
жестта на отделните партньори при вземането на
решение и определянето на оперативния дизайн
на операциите.

Оперативният дизайн на операцията представ-
лява разработването на оперативен модел, който
е в основата на оперативното планиране и пред-
ставлява формулирането на всеобхватна идея за
операцията въз основа на общата оценка на об-
становката и анализа на мисията, като въплъща-
ва замисъла на командира. Оперативният модел
се разработва чрез използването на оперативните
концепции и инструменти, както и на оператив-
ното изкуство. Той служи за ръководство при из-
готвянето на концепцията на операциите и под-
робните документи на планирането.

В същото време формирането на тактически
бойни групи с експедиционен характер и висока
оперативна съвместимост и създаването на един-
ни стандартни оперативни процедури за участие
в хибридни операции следва да е съобразено с
международното право и постигнатите договоре-
ности както в рамките на НАТО, така и на между-
държавно равнище.

Трудност при изграждането на такива способ-
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ности е постигането на “експедиционно” мисле-
не в политическата и военната експертиза. Съдър-
жанието на понятието “експедиционен” не може
да се ограничава единствено в действието на да-
дено формирование зад граница. То включва ши-
рок спектър схващания и политики, влияещи на
архитектурното изграждане, обучението, оборуд-
ването и осигуряването на формированията с цел
бързо заемане на заповяданата зона на операция-
та и ефективно изпълнение на поставените зада-
чи.

В същото време експедиционните сили трябва
да притежават и способности за бърз преход от
изпълнението на бойни към хуманитарни опера-
ции. Постигането на такава гъвкавост следва да
се търси още в периода на изграждане и обучение
на командния състав. Той трябва да има правомо-
щията и способността за използване на собстве-
на инициатива и решаване на проблемите с ми-
нимум указания. Въпреки ограничения мащаб на
възможностите на българските въоръжени сили
и законодателната рамка, трябва да се отчита та-
зи тенденция в развитието на военния и полити-
ческия потенциал по отношение на възможнос-
тите за участие в операции от такъв характер, в
съюзен или многонационален формат. От друга
страна, развиването на способности за участие в
хибридни операции не означава, че трябва да се
пренебрегва развиването на конвенционалните
възможности и компетенции. Това не би било въз-
можно без разбирането за все по-вероятния хиб-
риден характер на заплахите и необходимостта от
ефективното им противодействие да залегне още
при формирането на стратегията за национална
сигурност на България. Тя би дала идейната и кон-
цептуална рамка за създаването на нормативна и
процедурна основа за реакция и взаимодействие
на държавно и междуинституционално равнище.

Следващата стъпка е формиране на съответ-
ната политическа и административна експертиза
с необходимите компетентности за планиране, ко-
ординиране и провеждане на операции от “хиб-
риден” тип. Въпреки конвенционалния характер
на въоръжените сили от направения анализ се
вижда, че като основен гарант за националната
сигурност и пълноправен член на НАТО, Българ-
ската армия не може да остане извън този процес.
Въпреки малката вероятност за провеждане на са-
мостоятелна хибридна операция все по-нараства-
ща е вероятността формирования от Българската
армия да изпълняват задачи като елемент на мно-
гонационална хибридна операция или провежда-

не на локална операция на територията на стра-
ната с елементи на хибридност. В този аспект ус-
поредно с формирането на компетентности и въз-
можности в политическата експертиза такива
трябва да се формират и в системата на въоръже-
ните сили.

Посредством военнонаучни изследвания и из-
вличане на поуките от практиките и непрекъсна-
тото надграждане на знанието за същността на
хибридните заплахи и операции следва да се вна-
сят и необходимите корекции в теорията на так-
тиката, оперативното изкуство и стратегията при
подготовката на военния команден апарат и ко-
рекции в изграждането на необходимите способ-
ности от въоръжените сили. Друг аспект е търсе-
нето на евентуално създаване на структури от сис-
темата за национална сигурност на България, спо-
собни на взаимодействие с формированията от
Българската армия, както и да изпълнят неконвен-
ционалната част от една хибридна операция. Спо-
собности за решаването на такива задачи могат
да се търсят и в силите за специални операции.
Създаването на комплексна стратегия ще има от-
ражение не само в обучението, но и при дълго-
срочното планиране, придобиването на нови спо-
собности и  обществените поръчки както за воен-
ната област, така и за националната сигурност като
цяло.
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Рубриката “Трибуна на младите” се
осъществява с финансовата под-
крепа на фондация “Еврика”

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ НА
OЛИМПИАДАТА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Доц. д-р Мая Гайдарова,
доц. д-р Снежана Томова,

доц. д-р Адриана Тафрова,
СУ „Св. Кл. Охридски”

Oлимпиадата по природни науки European
Union Science Olympiad  (EUSO) за страните от
Европейския съюз се организира от Dublin City
University. Инициатор е Майкъл Котър, професор
в Университета и отговорник за провеждането на
олимпиади за ученици. В Ирландия се провежда
и първата олимпиада през 2003 г. След това в ор-
ганизацията и провеждането й се включват и дру-
ги страни от Европейския съюз – Холандия, Бел-
гия, Германия, Швеция, Испания. В олимпиадата
могат да участват ученици, които не са навърши-
ли 16 години до датата на откриването й.  Целите
на олимпиадата са :

Да стимулира интереса към природните
науки в тяхното единство и да помогне
на изявените и талантливи ученици да
съпоставят  знанията и уменията си с
други, като ги подпомогне в участието
им в научна и изследователска дейност.
Да подготви бъдещи участници в светов-
ни олимпиади по физика, химия и био-
логия, като им предостави безценен
опит.
Да организира сравняването на учебни-
те програми по природните науки и тър-
сене на възможности за уеднаквяването
им в европейски мащаб, като се   очер-
таят най- полезните тенденции.

Българското участие започна през 2008 г. в Ки-
пър. След това последователно участвахме в олим-
пиадите, проведени в  Мурсия (Испания) и Гьоте-
борг (Швеция). Досега отборите ни са печелили
само  бронзови отличия. През тази година се про-
веде Деветото издание на EUSO – от 10-16 април
в Пардубице, един от университетските градове в
Чехия. Участваха 40 отбора от 21 държави от
Европейския съюз, като всяка от тях има право
по регламент да участва с два отбора по трима със-
тезатели. Единият от нашите два отбора завоюва
златни медали, а другият – бронзови. Медалите
се присъждат за екипа като цяло, като няма инди-
видуално класиране. „Златният” ни отбор включ-

ва: Александър Фарфаров от НПМГ – София,
Ивайло Иванов от ПМГ – Силистра и  Катерина
Найденова от ПМГ – Казанлък. Във втория бъл-
гарски отбор са Илиян Маккан и Михаил Коцев
от НПМГ – София и Чавдар Данчев от МГ – Пле-
вен. Ръководители на българските отбори са доц.
Адриана Тафрова (химия), доц. Мая Гайдарова
(физика) и доц. Снежана Томова (биология), всич-
ки от СУ „Св. Кл. Охридски”. Страните, чиито
представители имат златни медали, са Унгария,
Германия, България, Естония и Словакия.  Прави
впечатление, че почти винаги най-добре се пред-
ставят страните от бившия социалистически ла-
гер. Подборът на състезателите за България се оп-
ределя от най-добре представилите се на нацио-
нални състезания и олимпиади по физика, химия
и биология за възрастова група до 16 години и от
ученици, класирали се на първите места от На-
ционалното състезание по ключови компетентнос-
ти, което по замисъл е аналогично на EUSO.

Олимпиадата по природни науки се отличава
от другите олимпиади по  екипния начин  на ра-
бота на учениците, като те решават съвместно за-
дачи по физика, химия и биология.   Обикновено
задачите обединяват една тематика и са комплек-
сни, понякога трудно се отделя физичния от  хи-
мичния проблем.  От опита ни досега  се откроя-
ват няколко особености на тази олимпиада – ре-
шаващо условие е учениците да работят в екип,
като всеки отговаря за определени дейности. Вре-
мето за решаване на темата е около 4 часа и те са
недостатъчни, ако физичният проблем се решава
само от състезателя по физика или химичният –
от състезателя по химия. Втората особеност е, че
задачите са предимно експериментални и за ус-
пешното им решаване от изключителна важност
са предварително усвоени умения за измерване на
физични величини, чертане и интерпретация на
графика, подреждане на данни в таблица, разпоз-
наване на определен лабораторен инструментари-
ум, умение за класификация по определен прин-
цип, както и конкретни умения за титруване, ра-
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бота с микроскоп, провеждане на експеримент по
зададен алгоритъм, прогнозиране на резултати и
др. Изисква се владеене не толкова на определено
учебно съдържание  (то почти винаги се предос-
тавя като информация) , но и  умения да се извли-
ча съществената информация за  решаване на
проблема, да се владеят определени методи за
приближения, да се правят оценки за реални въз-
можности за решаване на проблеми  и др.

За задачите:
Изискват се знания и умения и от трите
природни науки.
Решението им зависи от нивото на ра-
ботата в екип.
Изискват се откриване и преработване
на информация.

Задачите са свързани с решаване на реални
проблеми, като темите  се разработват от страна-
та-домакин и най-често са свързани с характерни
за нея особености. Например, темите в Испания
бяха свързани с производството и съхранението
на плодови сокове и изследване на свойствата на
копринената нишка, тъй като в областта Мурсия,
където се проведе оплимпиадата, се произвеждат
основно такива продукти.

Златните медали за българския отбор се полу-
чиха в Чехия за отлично справяне с темите за би-
рата и контактните лещи. Тези теми не са случа-
ен избор, а следствие от заложената в олимпиада-
та идея страната-домакин да представи задачи, в
които се третират характерни за държавата проб-
леми или национални  изобретения. Накратко ще
представим части от предложените теми.

Всичко за бирата
Физичната част съдържа няколко основни за-

дачи, едната от които е свързана с определяне на
плътността на бирата и определяне на градуса й.
Тук се искаха умения за работа с непознат уред
(пикнометър) и  калиброването му  за определяне
на плътност на течност. Използва се принципът на
Архимед. Методът е сравнителен, като се използва
плътността на водата. Трябваше да се определи и
обемната част на алкохола и оттам по дадена фор-
мула и градуса на бирата. Тъй като методът е доста
точен, състезателите трчбваше да се досетят, че
плътността на водата зависи от температурата и да
използват съответната таблица. Имаше и конструк-
торска част, при която трябва да се изработи прост
ареометър и да се градуира. Втората част от фи-
зичната част на задачата бе да се направи количес-
твена оценка на масата на въглеродния диоксид,
който се отделя при ферментацията на захари. Той
се събира в прикрепен към гърлото на съда за фер-
ментация балон и масата му се оценява с прибли-
жението, че процесът е изотермен. Изискваше се
чертаене на зависимостта на налягането на газа в
балончето от времето, което се получава от урав-
нението на състоянието на идеалния газ.

Изключително трудна за всички се оказа био-
логичната част. Състезателите трябваше да отго-
ворят на поставените им въпроси относно класи-

фикацията, строежа, многообразието на дрождите
и използването им в практиката. Изискваха се за-
дълбочени биохимични познания за етанолната
ферментация. Трябваше да изчисляват максимал-
ната теоретична ефективност при превръщането на
захарозата в етанол под действите на S. Cerevisiae,
както и какви площи трябва да бъдат засадени с
цвекло в Чехия, ако енергийни нужди на страната
трябва да се покрият с етанол от захароза, получе-
на от захарното цвекло. Освен сложните теоретич-
ни въпроси и изчисления, свързани с дрождите, със-
тезателите трябваше да решат и важен практичес-
ки проблем, възникващ при производството на би-
ра – поносимостта на дрождите към етанола. За
целта от тях се изискваше да планират и проведат
експеримент, при който да измерят ефективността
на катаболизма на дрождите в среди с различна кон-
центрация на  етанол.

За химичната част на тази тема домакините
бяха подготвили задача за експериментално из-
мерване на остатъчна захар в определени етапи
от ферментацията, което е изключително важно
за пивоварите и винопроизводителите, като със-
тезателите трябвашеда използват една от най-точ-
ните техники – йодометрично определяне на ре-
дуктивни захари. В хода на работата те трябваше
да стандартизират  0,1 M разтвор на  Na2S2O3, както
и да направят анализ на проба от глюкоза. Тези
лабораторни техники се изучават  и прилагат ед-
ва в университетските курсове.

Лещи, не само контактни
Физичната част от задачата включва изслед-

ване на дебела водна леща, която се получава от
налята с вода стъклена колба. Необходимо беше
да се определи и зависимостта на фокусното раз-
стояние на получената леща от радиуса на колба-
та и да предположи вида на функцията. Учени-
ците трябваше да сглобят сами оптична скамейка
и да анализират контактни лещи, да определят да-
ли са разсейвателни или събирателни, да наме-
рят увеличението им, показателите на пречупва-
нето им и др.

В химичната част домакините отново предос-
тавиха на състезателите експериментална задача
за йодометрично оксиредукционно титруване  при
определяне на остатъчен формалдехид и множес-
тво допълнителни въпроси, свързани с взаимодей-
ствията на йода с различни йони, както и  изчис-
ления.

В биологичната част състезателите трябваше
да решават задачи, изискващи информация относ-
но еволюцията на зрителните органи, фоторецеп-
цията и фоторецепторните пигменти при живот-
ните, адаптацията на зрението към условията на
живот и възприемане на цветовете. Експеримен-
талните задачи бяха няколко. Първата задача бе
свързана с оцветяване на пререз от роговица, пред-
варително фиксирана във формалдехид, насите-
на със захароза, замразена и нарязана при ниска
температура (cryocut). Учениците трябваше да
идентифицират трите роговични слоя, да наблю-
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дават оцветения пререз под микроскоп и да нари-
суват хистологичния препарат. Втората експери-
ментална задача беше свързана с изготвяне на нат-
ривки от многослоен невроговяващ епител от ли-
гавица на устната кухина и съответното им оцве-
тяване с багрилата аcridine orange, нaematoxylin,
еosin и тoluidin blue, както и да отговорят на мно-
жество свързани с това теоретични въпроси. При
последната експериментална задача им бе предос-

тавен гел от полиакриламид с електрофоретично
разделени белтъци, получени от леща на бозай-
ник и стандартите за молекулните маси и състе-
зателите трябваше да идентифицират и означа-
ват отделните бандове по предварително зададе-
ни им въпроси.

Следващата – юбилейна – десета по ред Олим-
пиада по природни науки ще се проведе през 2012
г. във Вилнюс, Литва.

МОЯТА БЪДЕЩА КАРИЕРА НА УЧЕН
Стойчо Магдаленов Андонов,

студент ІІ курс в УНССВсеки човек се ражда със своята съдба, която е
дълбоко запечатана в неговото сърце. Тази съдба
е пътят, който е предопределен; пътят, по който
всеки върви, преследвайки своите мечти, пости-
гайки целите си, в търсене на най-доброто за себе
си. Не винаги животът е песен, не винаги всичко
е така сладко и леснодостъпно. За да живеем в
хармония с времето, ние трябва да полагаме уси-
лия, които да носят удовлетвореност и силно приз-
нание. Какво по- голямо признание от кариерата
на един учен, който живее, работи, твори, изобре-
тява и дава максимума от себе си, получавайки в
награда признанието на редица хора.

Какво е човек да бъде учен? Това е нещо много
скъпо и ценно, което не всеки притежава. А защо
не притежава? Защото ученият човек се отдава го-
дини наред в полза на науката, прави опити и ана-
лизи, които дават отговори на много въпроси, тър-
сени от стотици хора. Точно в това се отличава
един учен от един обикновен човек. Нима учени-
ят не е гений, нима не е сила, която може да пре-
образи света? Със сигурност е. Изключително
важно е да се спомене ролята на науката. Тя е сред-
ство, тя е начин на живот за хората, отдали се и
посветили се в името на науката. Всички научни
открития, научни анализи и изводи стоят в истин-
ската същност на науката, в това какво представ-
лява тя. Хората, работещи в сферата на научните
познания, са неизменна част от нея. Благодаре-
ние на техните знания; на огромния им труд, кой-
то полагат; на безбройните изследвания, които
правят; науката се превръща в част не само от жи-
вота на тези посветени хора, а и на тези, които
искат да знаят малко повече от другите.

Да си наречен учен е много приятно чувство,
носещо огромно удовлетворение. Точно в това се
крие тайната на моя живот, на моето съществува-
не като човешки индивид. Аз съм млад и упорит,
но преди всичко можещ. Преследвам мечтите си,
постигам целите си, търся добро и давам добро.
Но какво искам от живота, какво най- много ис-
кам да бъда? Някой тук би отговорил сигурно, че
иска да  бъде Супермен, Батман или някой друг
всемогъщ герой от общоизвестните детски фил-
ми. Да, но при мен не е така. Макар и все още
млад, аз имам своите виждания, своите предста-

ви за това какъв искам да бъда. Тайната се крие в
една бъдеща и успешна кариера на учен. Как мо-
же да стане това? Реално погледнато, труден въп-
рос, но не и невъзможен. За целта е нужна голяма
упоритост, силна воля и много всеотдайност. Ви-
наги съм искал и все още искам да бъда един пре-
успял икономист, който се занимава в тази сфера,
работи за успешното развитие на българската ико-
номика, дава своите познания, анализира, консул-
тира. Добър икономист, а от тук - и добър учен, не
е лесно занимание. В основата стоят трудът, орга-
низираността, точността, постоянството, актуал-
ността, черпенето на информация от много и раз-
лични източници, четенето на много научни кни-
ги. Трудно изглежда! Полагането на много труд и
усилия винаги дава резултат. Виждайки се като
един учен, занимаващ се в сферата на икономи-
ката, аз се виждам преди всичко като успял и дос-
тоен българин. Искам да съм мъдър, да имам не-
обходимите знания, да притежавам потенциал,
несравним с ничий друг. Трябва да уча и то мно-
го. Безспорно! Това правя и ще продължавам да
го правя, за да се превърна в специалист, а след
това и в учен, изследващ икономиката.

Животът е стълба, която всеки  катери  стъпало
по стъпало. Именно по този начин виждам своето
развитие, своята бъдеща кариера. Бавно, поетап-
но, вървейки напред ще постигам целите си, ще
поставям нови изпитания пред себе си и ще отсто-
явам интересите си. Имам желание да пиша кни-
ги, които да бъдат достъпни до всички хора. Това
да са книги, които са интересни, смислени. Да са
източник на информация за много хора. Да са на-
ръчник, неотлъчен от ежедневието на хората. Ува-
жавам интелигентни и образовани хора, които ос-
тавят трайни следи в съзнанието ни, които са доп-
ринесли със своите научни прояви. Мечтата ми е
да съм успял икономист, добър учен, ерудиран чо-
век. Искам да мога и да допринасям с това, което
правя. Вярвам в мечтите, защото те се сбъдват. Да-
но да успея да осъществя това, което най- много
искам и най- силно чувствам. Кариера на учен. Да!
И то не какъв да е учен, а най-добрият!
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Рубриката "Кариера на изследователите"
се осъществява по проект EURAXESS
T.O.P., финансиран от Европейската
комисия в рамките на 7 РП

EURAXESS БЪЛГАРИЯ И ОСЪВРЕМЕНЕНИЯТ
ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ В ПОМОЩ НА МОБИЛНИТЕ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
EURAXESS България наскоро осъвремени портала www.euraxess.bg, за да обнови и разшири услугите
за мобилните учени в България. Порталът съдържа цялата необходима информация за гостуващите
учени при преместване в България, тук има информация за входната виза и условията за влизане в

страната, данъци и социално осигуряване и ежедневието в България. Порталът предоставя
информация за предложения за работа от университетите и други институции, както и за стипендии и

безвъзмездни помощи за научни изследвания, в подкрепа на изследователите при търсене на
възможности за финансиране.

Новият портал www.euraxess.bg е част от Европейската мрежа от портали EURAXESS, изградени по
подобен начин и открити наскоро в над 30 страни. Всички национални портали имат сходен дизайн и
структура и всички те са свързани с централния портал на EURAXESS http://ec.europa.eu/euraxess,

който публикува над 8000 предложения за изследователска работа онлайн от всички страни-членки на
EURAXESS. EURAXESS е общоевропейска мрежа, създадена от Европейската комисия.

Освен портала, EURAXESS България има 2 координиращи мрежата центъра (ВНО) към
Научноизследователския сектор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ-НИС) и към

неправителствена организация Институт за технологии и развитие (ИТР). Останалите звена са
формирани на регионален принцип. Засега има 7 контактни лица (LoCPs) към УНСС, ТУ - Варна, РУ

„А. Кънчев” - Русе, Тракийския университет – Стара Загора, ПУ „Паисий Хилендарски” - Пловдив, БАН
– Централно управление,  Международната фондация ”Св. Св. Кирил и Методий”, където мобилните

изследователи могат да се обърнат със своите въпроси. Контактното лице към УНСС – София,
предоставя и специализирана информация, свързана с интелектуалната собственост.

Всички EURAXESS услуги са безплатни, като обхватът на услугите се увеличава бързо.

През 2010 г. ec.europa.eu/EURAXESS/jobs/  например достигна:
близо 1 милион уеб посещения годишно;
повече от 7000 нови обяви за работа;

повече от 17 000 активни онлайн научни автобиографии;
тясно сътрудничество с други големи портали за работа като naturejobs и galaxy research.

Екипът на EURAXESS България проведе информационни дни, представени в различните организации,
членове на  EURAXESS в България, с цел да се популяризират възможностите за обмен на
изследователи в Европа, къде и как може да се намери информация за вакантни места в

научноизследователски центрове, за финансиране на научни изследвания, какво e ЕURAXESS. На 20
април  2011 г.  БАН беше домакин на заключителното събитие от поредица информационни дни,
посветени на мрежата за мобилност и Интернет портал  EURAXESS.  На участниците в срещата -

учени и университетски преподаватели от БАН, СУ „Климент Охридски” и Техническия университет -
София и др., бяха представени политиките на ЕС в подкрепа на мобилността на учените, Хартата,
Кодекса и услугите, които предоставя мрежата EURAXESS, както и  възможности за обмен на

изследователи в Европа и финансиране на научни изследвания. Информация за програмата, както и
презентациите на участниците, можете да намерите на: http://euraxess.bg/bg/home.

Допълнителна информация: Светлана Димитрова
Координираща организация EURAXESS България
Софийски университет-НИС
tel.:           +359 2 971 35 09
fax:           +359 2 971 35 43
mobile:     +359 886 515 516
e-mail:      svetlana@fmi.uni-sofia.bg
http://euraxess.bg, http://ec.europa.eu/euraxess
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При изграждането на Европейското изследо-
вателско пространство особено внимание се от-
деля на мобилността на изследователите. Акцен-
тира се върху необходимостта от по-свободни и
по-мобилни изследователи, а мобилността се
превръща в инструмент за трансфер на познания
за науката и обществото и съдейства за решаване
на демографски проблеми и преодоляване недос-
тига на работна ръка. Въпреки постигнатото при
преодоляване на пречките пред мобилността, все
още съществуват редица бариери пред свободно-
то движение на изследователите. Най-общо тези
трудности могат да се обединят в следните кате-
гории:

Правни и административни аспекти (ви-
за, социално осигуряване, данъци, приз-
наване на дипломата и др.)
Социални и културни аспекти
Кариера на изследователите
Междусекторна мобилност академия-
индустрия

В стремежа да се преодолеят тези трудности и
да се направи Европа подходяща за цялостната
кариера на европейските изследователи, а също
така да стане по-атрактивно място за изследова-
телите от трети страни, Европейската комисия съз-
дава два основни инструмента:

2003 г. – европейски портал за мобилност на
изследователите http://ec.europa.eu/euraxess

2004 г. – европейска мрежа от центрове за мо-
билност на изследователите – EURAXESS

Евпропейският портал за мобилност на изсле-
дователите http://ec.europa.eu/euraxess има четири
основни направления.

EURAXESS Jobs – пред-
ставлява удобен инструмент за
наемане на персонал без никак-
ви такси. Това е място за както
за изследователи, търсещи раз-

витие на кариерата си в друга европейска страна,
така и за организации, търсещи да наемат висо-
коквалифицирани изследователи от ЕС или тре-
ти страни. Порталът практически е виртуален па-
зар за работа. Тук могат да се намерят:

вакантни места и CV база данни
информация за финансиране
възможности за работа в 38 страни от ЕС
вакантни места по Marie Curie Actions
достъп до 38 национални портала за мо-
билност на учени
връзки с международни изследователски
центрове
връзка с електронния бюлетин “Europe
Researchers”

EURAXESS БЪЛГАРИЯ
Светлана Димитрова,
НИС – СУ „Св. Кл. Охридски”

персонализирана помощ чрез
EURAXESS Services.

EURAXESS Services – пред-
ставлява мрежа от над 200 цен-
търа в 38 европейски държави.
Основната цел на мрежата е да
подпомага мобилността на из-

следователите в рамките на ЕС, както и да съдей-
ства и да привлича изследователи от трети стра-
ни. Новите приоритети на европейската мрежа са
свързани с насърчаването на междусекторната мо-
билност и предоставяне на информация относно
европейски политики и програми, свързани с ка-
риерното развитие на младите хора. Във всяка
страна се определят от съответното Министерство
на науката Национален координатор и центро-
ве за мобилност. Мрежата от центрове предлага
безплатно съдействие за мобилни учени и семей-
ствата им по въпроси, свързани с:

Визи;
Разрешение за работа;
Настаняване;
Правни въпроси;
Социално и здравно осигуряване и да-
нъци;
Ежедневни проблеми;
Грижа за семейството и др.

EURAXESS Rights – предос-
тавя пълна информация за
„Европейската харта за изсле-
дователи” и „Кодекса за пове-
дение при подбор на изследо-
ватели”. Това е правното нап-

равление на мрежата и Европейската комисия раз-
пространява информация за приетите от нея два
основни документа за формиране на европейското
изследователско пространство – „Европейската
харта за изследователи” и „Кодекса за поведение
при подбор на изследователи”. В Хартата са пред-
ставени общи принципи и изисквания, които оп-
ределят ролите, отговорностите и правата на изсле-
дователите, както и на работодателите и/или орга-
низациите, финансиращи учените. Кодексът опре-
деля общи принципи и изисквания, които следва
да бъдат спазвани от работодателите и/или финан-
сиращите организации при назначаване или нае-
мане на учени. В България хартата и кодексът са
подписани от Съвета на ректорите на висшите учи-
лища.
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EURAXESS Links – предос-
тавя интерактивни уеб-услуги
на европейските изследователи,
работещи в чужбина, с цел под-
държане на връзката помежду

им и с Европа. Направлението предлага инфор-
мация на европейските учени в чужбина за:

научните изследвания в Европа,
Европейската политика за научни из-
следвания,
възможности за финансиране на науч-
ни изследвания,
международно сътрудничество и
транснационалната мобилност.

Членството, както и всички услуги на
EURAXESS, са безплатни.

EURAXESS България е основана през 2004
година и от създаването си досега консултира ос-
новно български изследователи, участващи в ев-
ропейски програми за мобилност и кариерно раз-
витие. В България мрежата е създадена по про-
ект, финансиран по Шеста рамкова програма на
ЕС. Координиращите мрежата центрове (BHO) са
създадени към Научноизследователския сектор на
Софийския университет „Св. Кл. Охридски” (СУ-
НИС) и към неправителствена организация
Институт за технологии и развитие (ИТР). Оста-
налите звена са формирани на регионален прин-
цип. Засега има седем контактни лица (LoCPs)
към УНСС, ТУ - Варна, РУ „А. Кънчев” - Русе,
Тракийския университет – Стара Загора, ПУ „Па-
исий Хилендарски” - Пловдив, БАН-ЦУ,  Между-

народната фондация ”Св. Св. Кирил и Методий”.
Екипът на мрежата има амбициозна задача да при-
съедини и други изследователски центрове към
водещи научни институции, както НПО, индус-
триални организации и браншови асоциации.

Дейността на мрежата е разпределена по след-
ния начин:

Координиращи звена
Външни контакти – СУ-НИС и ИТР
кореспондират с ЕК, МОМН, група-
та за мобилност към ЕК чрез пред-
ставящия България служител на
МОМН, различни мрежи и органи-
зации със сродна дейност, както и
всички други институции на европей-
ско, национално и регионално ниво.
Вътрешни контакти - СУ-НИС и
ИТР работят с останалите центрове
и контактните лица, обслужват изсле-
дователи и администрацията в СУ.

Регионални центрове
Външни контакти – центровете ко-
респондират с различни мрежи и ор-
ганизации със сродна дейност, както
и с други институции на национално
и регионално ниво.
Вътрешни контакти - центровете
работят с координиращото звено, по-
между си и обслужват изследователи
от определения им регион и админис-
трацията на университета, към кой-
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то са създадени.
Контактни лица
Вътрешни контакти – контактните
лица работят помежду си и с коорди-
ниращите звена, консултират млади
хора и изследователи и администра-
цията на организацията, към която са
създадени.

Българската мрежа и портал предоставят ин-
формация и съдействие на българските учените
за:

Финансиране на научни изследвания и
проекти
Междусекторна мобилност (академия/
индустрия) – консултации по въпроси за
интелектуална собственост
Контакти с центрове за мобилност
(ESCs) в другите страни от ЕС за съдей-

ствие при мобилност
Тенденциите за увеличаване на партньорски-

те изследователски проекти между публичния и
частен сектор, както и насърчаване на междусек-
торната мобилност, се превръщат в предизвика-
телство. Нараства и необходимостта от бъдещи
инвестиции, промоции и предоставяне на адек-
ватна подкрепа както от страна на европейската
мрежа, така и на българската мрежа за мобилност
с нейните контактни лица по организации. Основ-
ните насоки, към които ориентира дейността си
EURAXESS България в близко бъдеще, са попу-
ляризиране на Хартата на изследователите и Ко-
декса за поведение и наемане на изследователи
на работа, Директивата на ЕС за привличане на
изследователи от трети страни, други политики,
програми и инструменти за финансиране на на-
учни изследвания в Европа и в страната и въз-
можностите за мобилност академия-индустрия.
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ЕВРОПЕЙСКАТА ХАРТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И
КОДЕКСЪТ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДБОР НА

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
Карина Ангелиева,

EURAXESS Център,
НИС – СУ „Св. Кл.Охридски”

В контекста на популяризирането и създава-
нето на единно пространство с полезна информа-
ция за изследователите, работодателите и индус-
трията в Европа Европейската комисия създаде
отделно направление на мрежата EURAXESS –
ПРАВА (EURAXESS Rights), където всеки има дос-
тъп до актуални материали, свързани с формира-
не на Европейското изследователско пространство
като “Европейска харта за изследователи”, “Ко-
декс за поведение при подбор на изследователи”,
Партньорство за изследователите, Научна виза и
др.

Необходимостта от нов преглед на Хартата и
Кодекса на изследователите във всички страни-
членки е визията “ЕВРОПА 2020” и по-конкрет-
но, концепцията на Европейската комисия за из-
граждането на Съюз за иновации в Европа. Всъщ-
ност историята на двата документа не е нова и тя
започва още с идеята за изграждането на Евро-
пейското изследователско пространство през 2000
г. Още в първите политики на ЕС, свързани с та-
зи идея, и издаването на конкретни препоръки към
отделните страни-членки е ясно подчертано, че
свободното движение на хора и равният достъп
до кариерно развитие ще бъдат основна предпос-
тавка за качествени и конкурентни изследвания в
Европа, създаването на повече работни места и
привличането на бизнес инвестиции в създаването
и комерсиализирането на научни продукти.

Въпреки че донякъде политиката за свободно
движение на изследователи в Европа се смята за
осъществена или – по-скоро – повечето изследо-
ватели и техните работодатели смятат, че нямат
директно отношение към въвеждането на подкре-
пящи механизми за увеличаване мобилността на
учените, то реалността показва, че ЕС прави срав-
нително бавен преход в тази област. Повечето от
страните-членки все още следват свои правила и
стратегии за кариерно развитие и мобилност на
учените, като в много случаи тези политики дори
не се реализират на национално, а на регионално
или институционално ниво. Университетите и из-
следователските звена се превъщат в отделни “ос-
тровчета” със свои собствени правила и вижда-
ния по въпроса дали мобилността на изследова-
телите трябва да бъде част от тяхното професио-
нално израстване; по отношение на атестацията
на учените и осигуряването на равни възможнос-
ти при подбор на изследователи и т.н.

Поради това, въпреки препоръките на ЕК през
2000 г. за увеличаване привлекателността на нау-

ката и технологиите и откриването на повече ра-
ботни места за млади хора, пет години по-късно
ЕК обявява т.нар. обновена Лисабонска стратегия,
където приоритети остават:

– Европа – по-атрактивно място за инвес-
тиции и труд.

– Икономика, основана на знание и ино-
вации.

– Политики в подкрепа на по-добри и по-
вече работни места.

Какво означават тези приоритети сега – още
10 години по-късно (след обявяване на идеята за
реализиране на Европейско изследователско прос-
транство), особено за новите страни-членки? Зву-
чат акуално и същевременно далечно, защото пря-
ко не засягат ежедневната работа на изследовате-
лите и правенето на научни изследвания в Евро-
па. Всъщност, повечето заети в областта на из-
следванията и финансирането на науката дават ли
си сметка, че тези приоритети ще бъдат постиг-
нати именно след създаването на правна рамка,
позволяваща мобилността на учените, включител-
но трансфер на социални, здравни и пенсионни
права и осигуровки, защита и създаване на ком-
форт на семействата на мобилните учени; създа-
ване на реални предпоставки за привличане на
работа на граждани извън Европейския съюз и т.н.
Още повече, отделните правителствени органи и
национални съвети и агенции поемат ли отговор-
ността да включат в този необходим процес на
промени всички заинтересовани страни - работо-
датели, изследователи, финансиращи институции,
индустрията, социално отговорни органи и др..

На 11 март 2005 г. ЕК публикува Препоръка за
Хартата на учените и Кодекс за поведение при под-
бор на изследователи. В Хартата са представени
общите принципи и изисквания, които определят
ролите, отговорностите и правата на изследовате-
лите, както и на работодателите и/или организа-
циите, финансиращи учените. Кодексът определя
общи принципи и изисквания, които следва да бъ-
дат спазвани от работодателите и/или финанси-
ращите организации при назначаване или наема-
не на учени. Някои експерти започват да говорят
за тези препоръки като своебразен “законопроект”
в областта или като набор от инициативи, които
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да бъдат приложени на доброволни начала за усъ-
вършенстване развитието на кариерата на изсле-
дователите и за създаване на отворен пазар на тру-
да, включително преодоляване на пречките пред
географската и междусекторната мобилност. То-
зи набор от мерки включва много компоненти и
то в области, които излизат извън компетенциите
на автономните изследователски звена. Отговор-
ността от изпълнението на тези препоръки вече е
“прехвърлена” на всички участници в процеса на
образованието, науката, свободата на движение на
хора и знание. ЕК също има съществена роля в
този процес, тъй като тя се натоварва с ролята на
наблюдател на тези процеси и евентуално корек-
тор на отделните политики, но в крайна сметка
инициативата за промени отново е прехвърлена
към страните-членки. За ЕК следващата стъпка е
т.нар. “научна виза”, която е прехвърлена като
обект на задължение за въвеждане с нормативен
документ в отделните страни, тъй като 2008 г. из-
лиза Директива 71/2000.

Същевременно, в отделни страни започват ин-
тензивни разговори, събиране на работни групи,
дори законодателни инициативи по въвеждането
на някои от препоръките на Хартата и Кодекса.
По-специално в България, през 2006 г., Минис-
терство на образованието и науката започва ин-
формационна кампания с основна целева група
университетите и изследователските звена за по-
пуляризиране ползите от въвеждането във вътреш-
ните правилници на редица от предложените мер-
ки за кариерно развитие, атестация, назначаване
на изследователи и др. В резултат, Съветът на рек-
торите излиза с обща Декларация, че по принцип
подкрепя двата документа, но реално нито една
институция не прави реални промени. Още пове-
че, в този период между 2006 и 2008 г. някои от
научноизследователските институции в страната
почти открито споделят, че не искат да бъдат обект
на евентуална външна оценка на своите дейнос-
ти. А може би просто никой не иска да има про-
мяна на статуквото!

В препоръките на Европейската комисия от 11
март 2005 г. относно Европейската харта на из-
следователите и Кодекса за поведение на изсле-
дователи се изисква държавите-членки на ЕС да
предприемат решаващи мерки, “за да гаранти-
рат, че работодателите и инвеститорите ще
подобрят методите за набиране на кадри и сис-
темите за кариерна оценка с цел да се създаде
по-прозрачна, открита, справедлива и междуна-
родно призната система за набиране и кариер-
но развитие като предпоставка за истински ев-
ропейски пазар на труда на изследователите.”
Освен това се изисква държавите-членки да по-

лагат усилия за въвеждане на общи принципи и
основни условия в националните си нормативни
рамки или в отраслеви и/или институционални
норми. При това общите принципи и основни ус-
ловия трябва да са неразделна част от механиз-
мите за осигуряване на качеството и да бъдат в
основата на одита, контрола и оценката на пуб-
личните организации. Тези препоръки задължа-
ват държавите-членки да въведат необходимите
структури за мониторинг, за да определят до каква
степен са приложени Европейската харта на из-
следователите и Кодекса за поведение за набира-
не на изследователи. Според Становището1 на Съ-
юза на учените в България (СУБ) със сегашните
си постановки Академичният закон не се съобра-
зява с тази препоръка: “...Не са предвидени наци-
онално възприети правила и условия, нито общи
изисквания към научните институции, за да бъ-
дат те поставени в основата на одита и кон-
трола. Липсва система и ред за оценка на вът-
решните правилници на научните институции и
привеждането им в съответствие с общи за
страната изисквания, съобразени с международ-
ната практика. “

Никой (почти никой) не осъзнава, че докато се
отлага въвеждането на прозрачни механизми за
работа на отделните организации в България, ще
трябва отново да се “наваксва” след няколко го-
дини. Затова се пропуска и реалният шанс да за-
почне открит дебат за промени в законодателство-
то в областта на назначаването и израстването на
учените, но и по отношение Кодекса на труда (до-
говорни отношения с преподаватели и учени, наз-
начаване на представители на индустрията в уни-
верситетите), заплащане по проекти и др.

Разбира се, България не е единичен случай и
процесът в цяла Европа се развива изключително
бавно. Администрацията в Брюксел няма инстру-
мент, с който да изисква от отделните страни да
спазват определени срокове – освен групата за Чо-
вешки ресурси към ЕК, в която нашата страна има
по-скоро инцидентно участие, отколкото регуляр-
но.

В крайна сметка, през 2008 г. ЕК публикува
поредната препоръка – този път Партньорството
за изследователите, като обявява, че това е рамка
за страните-членки на ЕС с цел постигане на по-
добри условия за кариерно развитие и повече
мобилност на изследователите. Целта е да се
насочат усилията на правителствата на страните-
членки и отделни организации на национално ни-
во към 4 основни области: избор на изследова-
тели (условия за назначаване на учените в уни-
верситетите, академични институти и бизне-
са), социална сигурност и допълнителни пен-

1 Становище на СУБ по Законопроекта за развитие на академичния състав, изпратено до Конституционния съд на
РБългария (изх. № 50/5 юни 2010 г.)
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вече възможности за индустрията да създаде га-
ранции за качество и привличане на най-добрите
учени, назначаването на чужди граждани в уни-
верситетите и изследователските организации
(пълноценно използване/въвеждане на научната
виза), заплащане по проекти като допълнителен
финансов стимул, подобряване на условията за ка-
риерното развитие на докторанти и пост-докто-
ранти и редица други.

След публикуването на Партньорството ЕК
излиза със следваща мярка в областта, като обя-
вава, че всяка страна-членка трябва да разрабо-
ти собствена Стратегия за развитето на човеш-
ките ресурси в изследователския сектор с цел за-
силване процеса на въвеждането на конкретни-
те мерки, залегнали в Хартата и Кодекса. (Нови-
те срокове поставят като цел края на 2011 г. за
всички страни-членки и релевантните министер-
ства да публикуват подобна Стратегия или План
за действие).

Стратегията за развитието на човешките ресур-
си съдържа 5 основни характеристики или стъп-
ки от задължения, която всяка организация тряб-
ва да съобрази или да постигне, ако иска да се
присъедини официално към Хaртата и Кодекса и
да получи “логото на отличниците” – Research Ex-
cellence:

A) Провеждане на вътрешен анализ от ин-
ституцията (университет, изследователска орга-
низация, фирма) с цел сравняване на институци-
оналните практики в областта на човешките ре-
сурси и принципите, залегнали в Хартата и Ко-
декса. Препоръчително е включването на всички
заинтересовани лица – работодатели, мениджъ-
ри, преподаватели, млади изследователи (вкл. док-
торанти) и т.н.

B) Публикуване/издаване на Стратегия за
кариерното развитие на изследователите в даде-
ната организация, интегрираща основни принци-
пи и мерки от Хартата и Кодекса.

C) Припознаване на Стратегията от ЕК – ло-
го за “отличниците”.

D) Провеждане на междинна оценка (самоо-
ценяване).

E) Международна оценка на всеки 4 години.

В заключение, отново ще цитираме част от го-
респоменатото Становище на СУБ: “Открити ос-
тават и проблемите, свързани с мобилността
на учените от научни и учебни институции към
бизнеса и обратно. Препоръките на Европейска-
та комисия по отношение на Хартата и Кодек-
са на изследователите с пълна сила се отнасят
и за работодателите от бизнеса и частния сек-
тор. Единственият документ, с който законо-
дателно могат да се  решат някои от тези въп-
роси, е Кодексът на труда, но очевидно той ос-
тава далеч от вниманието на управляващите.”

сионни права, условия на труд (достъп до ин-
фраструктура) и обучение.

Партньорство: “Координираните дейности
в тези области, освен залегналите инициативи в
Хартата и Кодекса (насочени към изграждане
на по-благоприятни условия за труд, избор, ка-
риерно израстване и свобода на интелектуалния
труд), ще допринесат за създаването на повече
работни места и по-голямо възнаграждение на
изследователите…”

В резултат на публикуването на поредния до-
кумент, Европейската комисия този път променя
и правилата за приемане на Хартата и Кодекса от
университетите и изследователските организации
в Европа. Ако досега двата документа се явяват
като примерен модел за следване и престиж за съ-
ответната организация, подписала Декларация за
присъединяване, то сега ЕК обявява, че всеки при-
съединил се към двата документа подлежи на пе-
ридично оценяване. И ако до този момент прие-
мането на двата документа е признак за:

демонстриране на прозрачност на дей-
ностите на организацията;
въвеждане на общоевропейските прин-
ципи за ролята на учените;
превръщане на съответната организация
във възможен регионален и Европейски
център за привличане на учени от други
страни,

то вече започва да се говори за т.нар. отбор на от-
личниците или на “смелчаците”, които са готови
да допуснат международна оценка на своите дей-
ности. В крайна сметка, Партньортвото на изсле-
дователите, както и Хартата и Кодексът не са прос-
то документи за подражание, но реален модел за
преодоляване на два основни проблема на Евро-
па: липсата на квалифициран човешки потенци-
ал в изследванията и технологиите и слабия ин-
тензитет на инвестиции от страна на бизнеса за
наука и иновации. И то, в контекса на финансова-
та криза в Европа, САЩ и останалия свят, още от
2009 г. тези проблеми се оказват не само основни,
но вероятни ключови за повишаване конкурентос-
пособността на европейската икономика и отдел-
но за “наваксване” по отношение решаването на
значими социални проблеми за европейското об-
щество.

За България тези процеси могат да бъдат фак-
тор за широк дебат за кариерното развитие на из-
следователите съобразно новата визия на ЕС и раз-
витието на нормативната уредба в страната (За-
кон за развитието на академичния състав в Бъл-
гария и въвеждането на вътрешни правилници в
университетите и изследователските организа-
ции), пълноценно включване на българските уни-
верситети и изследователски организации в Евро-
пейското изследователско пространство с акцент
върху привличането на учени от трети страни, по-
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Полезни връзки и повече информация на:
http://www.euraxess.bg/node/61
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/
rights/index
http://europa.eu/legislation_summaries/
research_innovation/general_framework/

ri0004_en.htm
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/
rights/europeanCharter
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/
rights/codeOfConduct
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ЧОВЕШКАТА КОМУНИКАЦИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА
СРЕДА*

Проф. д-р инж. Живка Овчарова,
Технологичeн институт –

Карлсруе, Германия

* Текстът на статията се базира на лекция, изнесена на официалната церемония по случай удостояването на авторката
със званието “Доктор хонорис кауза на Техническия университет – София” (21.01.2011).

В цялото развитие на човешкото общество от
древността досега комуникацията се е базирала
изцяло на визуалното представяне, защото визия-
та е била формата, под която хората са могли да
обменят своята информация и знания.

През Ренесанса се достига до разцвет на нау-
ката и до възможност за много по-подробна кому-
никация не само с графики, но и научни изслед-
вания, анализи и научни разработки. Комуника-
цията е на базата на визуалната информация. По
време на Индустриалната революция във вид на
патенти и документация за технически решения
и сега - във времето на революцията на информа-
ционните и комуникационните технологии, все
още много силно комуникираме на база на визу-
алното представяне, но и на виртуално визуално
представяне.

Каква е скалата на възприятията на човека? Ви-
зуалното представяне е само част от възможнос-
тите, които човек има. За да разшири тези въз-
можности, той се нуждае от технически средства
– светлинни и електронни микроскопи, на база на
които да се надникне в наносвета; от телескопи,
за да се погледне в дълбочината на нови светове,
където човешкото око не може да достигне. Стре-
межът е да се види невидимото с помощта на тех-
ника. Сега на база на най-новото развитие на ин-
формационните технология (персонални компют-
ри, клъстери, суперкомпютри)  имаме възможност
да подкрепим човека в неговото възприятие. За
една интеракция, симулация в реално време, тряб-
ва повече компютърна мощност, отколкото супер-
компютрите позволяват. Става въпрос не за обра-
ботка на информация, а за реален достъп до една
интеракция – общуване, акт на взаимодействие
между две или повече страни – на човек с инфор-
мация. Това безспорно има връзка с визуалното
представяне и визуалното възприемане на инфор-
мацията. Но то е само част от това, което човек
може да възприеме с петте си сетива. Те са разви-
ти различно у различните хора. Най-силен е ви-
зуалният канал. Той е подкрепен и с други сетива
– осезание, обоняние, които играят по-второсте-
пенна роля в цялостното възприятие. Днес вече
говорим за шесто и за седмо чувство.

Големият въпрос, който си задаваме, когато го-
ворим за комуникациите във виртуалната реал-
ност, е как да включим всички тези сетива във
виртуалната среда, за да може да  бъде пълноцен-

но нейното възприемане като реална среда. Това,
което се очаква в бъдеще от виртуалното инже-
нерство в областта на виртуалната реалност, е да
се работи не само с графична информация, но и с
информация, която дава възможност да се уста-
нови обратно връзка до всички сетива за възпри-
емане от човека не само виртуално.

Как може да се постигне такова решение? Ако
разгледаме възможността за пълноценно възпри-
ятие, ще видим, че връзката между познанието,
неговото изобразяване, комуникация и реализи-
ране е ставало навремето само в главата на една
личност. Това са били гениите, които са имали въз-
можност да постигнат пълно възприятие с всич-
ки свои сетива и пълна обратна връзка от реали-
зацията към познанието. Това е много логично,
защото в мозъка на всеки човек се въртят такива
итерационни цикли. И това е било предпоставка-
та за прогреса по времето на Ренесанса.

В наше време връзката между познанието и не-
говото реалистично представяне, комуникация и
реализиране трябва да стане под формата на ра-
бота в екипи. Това е най-голямата задача, която
трябва да решим в бъдеще. Как може един екип
да си раздели задачите така, че да се стигне до
пълно възприятие, когато средата е виртуална, за
да се постигне абсолютна обратна връзка между
решението и познанието? Със сигурност ние се
движим по правилния път – пътя на използване
на виртуалната реалност за решаване на този
проблем.

Виртуалната реалност е реалност, създадена от
хора за хора с участието на технически средства,
която дава възможност да се достигне до една ре-
алистична изкуствена среда, реално илюстрира-
на или синтетична (несъществуваща физически)
среда, но в реално време и с възможност да се въз-
приема по различен начин с участието на всички
сетива. Такива среди могат да се създават стаци-
онарно, т.е. среда, в която човек влиза и се движи.
В момента тенденцията е да се достигне мобилна
виртуална представа на база на мобилни прибо-
ри, с които да се реализира такива среда.

Виртуалната реалност има няколко важни
свойства. За да бъде една реалност виртуална,
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трябва да се достигне много висока степен на „по-
тъване”, т.е. степен на включване, интегриране на
човека в среда чрез сенсибилизиране на неговите
сетива, т.е. чрез участието на колкото може пове-
че сетива за да се доближи до ефективна обратна
връзка. Другото свойство е интеракцията: човек
да може да се почувства в една виртуална среда
така, както изживява тази среда в реалността. Без
комуникация усещането за интеграция в една сре-
да е невъзможно. Интеракцията трябва да става в
реално време. За виртуалната реалност е необхо-
дима  също така възможност за едно непрекъсна-
то реално напасване към променящите се усло-
вия – симулация на пожар, пътен инцидент, прес-
тъпление. Сканирането е също много важна чер-
та на виртуалната реалност, както и интелиген-
тността. Ние говорим не само за графичното пред-
ставяне, но и активиране на всички сетива, вкл.
шесто и седмо чувство, защото информацията е
много интелигентна (монтаж на мехатронни ком-
поненти - интеграция от информация на механич-
ни и електрически системи и софтуер). Човекът е
имал необходимите технически средства да види
повече от това, което може да види с просто око.
Виртуалната реалност дава възможност човек да
влезе в микроскопа и да види това, които не може
да види с обикновено око.

Типични приложения на виртуалната реалност
са: автомобилната промишленост, комплексната
автоматизация, визуализация на реактор за син-
тез, моделиране на мебели, обзавеждане, инфор-
мация, която няма графична природа – статисти-
чески данни на база на графичното представяне,
визуализиране на комуникационни и информаци-
онни мрежи, всичко, което е информационно пред-
ставено.

Бъдещето ще бъде определено чрез прехода от
виртуална реалност към виртуални светове. Този
преход силно зависи от включването на емоцията
в тези виртуални пространства, имерсията (начин
на влизането в средата) и интеракцията.

По какъв начин може да се включи емоцията?
Много често човек взема решение на база на емо-
цията. Може да създаде една много силна обрат-
на връзка от виртуалния свят към реалния на ба-
зата на емоцията, което е съвсем ново в нашата
изследователска област. Тази тема е силно застъ-
пена в Центъра по виртуално инженерство в Кар-
лсруе, който ръководя, и където се опитваме да

покрием този различен спектър от изследовател-
ската работа. Защо? Защото искаме да направим
връзката между познанието, пълноценното му
представяне и реализиране. В центъра работим и
по обратната връзка от практическата реализация
към познанието и то под формата на големи цик-
ли.

Тема, по която работим, е изследване на пове-
дението на хората по време на конструирането.
Установяваме, че непълноценно се използват въз-
можностите на виртуалната реалност. Човекът не
се движи достатъчно в пространството, за да раз-
гледа различни перспективи, а както в дигитал-
ното пространство стои на едно място и върти мо-
дела. Поведението на човека все още се нуждае
от трениране. За да възприема пълноценно вир-
туалния модел във виртуални среди, той трябва
да се подготви, да се тренира. Трябва да работим
по нови итерационни методи.

Темата, която много силно ще присъства в на-
шите научни разработки, е измерването на емо-
ции във виртуални среди. По-точно възможнос-
тите на свързване в обратна връзка от емоциите в
една виртуална среда, свързана чрез датчици по
тялото на човека с физическото измерване на емо-
ция.

Човек, които до някаква степен е впечатлен,
реагира по един и същи начин и в реална, и във
виртуална среда. Обратната връзка чрез емоции е
нещо, което ще има огромно значение за предим-
ствата в изследванията във виртуалната област.

Симулация в реално време е другата важна об-
ласт, в която работим. Дори когато става въпрос
за симулация в поведението на кабели, ние вър-
вим по съвсем друг път, който се различава от пъ-
тя на комерсиалните производители. За да се сти-
мулира поведението на кабели в среда, ние изпол-
зваме физически закони. За симулацията на по-
комплексни обекти е необходимо използването на
суперкомпютри.

Реалност и виртуалност са фактически заед-
но. Бъдещето идва много по-рано, отколкото мо-
жем да си представим. От психологическа гледна
точка филмът „Аватар” изигра ролята на малка
революция, която даде представа на обикновени-
те хора за възможностите на виртуалното пред-
ставяне. Техниката за виртуалната действителност
съществува, темата не е утопична, а е част от на-
шия живот.
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ПРОФ. ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МАНДОВ НА 80
ГОДИНИ

Акад. Тодор НиколовВидният български учен-геолог, дългогодишен
професор в Софийския университет „Св. Климент
Охридски” Георги Мандов е роден на 04.04.1931
г. в живописното родопско село Момчиловци,
Смолянска област. Основното си образование за-
вършва в родното си село, а гимназия - в гр. Чепе-
ларе през 1949 г.  В продължение на две години
работи като учител в основното училище в с. Мом-
чиловци и като възпитател в училището в с. Сла-
вейно, Смолянско.

През 1952 г. постъпва като редовен студент по
геология в Софийския университет и завършва с
отличен успех специалността „Геология и пале-
онтология”  през 1958 г. След завършването на
университета започва работа като геолог в Управ-
лението за геоложки проучвания в София, където
работи в група за геоложко картиране.

Основната дейност на Г. Мандов е свързана
със СУ „Св. Климент Охридски”, където постъп-
ва на работа като асистент в Катедрата по дина-
мична и исторична геология през 1960 г. През 1966
г. е избран за старши асистент, а през 1970 г. - за
главен асистент. През 1973 г. Г. Мандов защитава
успешно своята първа дисертация за „доктор по
геология” (тогава „кандидат на геолого-минера-
логическите науки”), посветена на  хотривския
етаж на Западните Балканиди, а през 1976 г. е из-
бран за доцент. През 1991 г. защитава дисертация
на тема „Хотривският етаж (биостратиграфски,
методологични и регионални аспекти)” и полу-
чава научната степен „доктор на геолого-минера-
логическите науки”. През 1992 г. е избран за про-
фесор по стратиграфия.

Като асистент води занятия на студенти геоло-
зи, геохимици, геофизици, географи и биолози по
дисциплините: обща геология, исторична геоло-
гия, основи на палеонтологията, геоложко карти-
ране и геология на България. Като главен асис-
тент му е възложено да чете курса по исторична
геология на географи и геофизици. От 1980 г. че-
те основния курс по исторична геология за сту-
денти геолози и геохимици. През 1983 г. въвежда
за пръв път курса по палеогеография за студенти
геолози и разработва курса по кватернерна геоло-
гия. Редовно участва в ръководството на учебни-
те практики по обща геология, геология на Бъл-
гария и геоложко картиране. Ръководител е на мно-
жество курсови и дипломни работи. През 1980 г.
съвместно с проф. Емил Белмустаков издават пър-
вия учебник по исторична геология.

Преминал е дългосрочни специализации в
Московския държавен университет (1967) и в Уни-
верситета в гр. Лион - Франция (1973). Участвал

е в международни научни прояви в България,
Швейцария, Австрия, Грузия. Изнасял е лекции в
университетите в Солун, Атина и Виена.

Проф. Георги Мандов остави ясни следи и със
своята научно-организационна дейност в универ-
ситета. От 1980 до 1992 г. той беше ръководител
на Катедрата по динамична и исторична геоло-
гия, член на Факултетния съвет на Геолого-геог-
рафския факултет, на Научно-учебния съвет при
факултета и на СНС по геологически науки при
ВАК. В продълженние на осем години беше де-
кан на чуждестранните студенти в СУ „Св. Кл.
Охридски”.

В периода 1976-1978 г. Г. Мандов работи като
преподавател в Департамента по геология при
Университета в гр. Мапуто, Мозабмик, където ръ-
ководи учебни занятия (лекции, семинари и учеб-
на практика) по геология, палеонтология, историч-
на геология и въведение в геологията на Мозам-
бик.

Основната област на научните изследвания на
проф. Мандов е регионалната геология, палеон-
тологията и стратиграфията с фокус долнокред-
ната серия в България. Той  е  автор на над 50
научни статии, една книга за историята на Земя-
та, съавтор на университетски учебник по исто-
рична геология (съвместно с проф. Ем. Белмуста-
ков), на множество научно-популярни статии  и
на четири научно-произвествени доклада.

Първата група научни трудове на Г. Мандов са
посветени на регионалната геология, написани
съвместно с други колеги. В тези публикации се
правят важни приноси към геологията на Врачан-
ската верига,  на Предбалкана между Огоста и
Веслец и на Балканския въгленосен басейн. Спе-
циално работата за Балканския въгленосен басейн
представлява нова интерпретация на данните за
геоложкия строеж и история на образуване на то-
зи басейн. Към регионалните работи трябва да се
отнесе и интересната статия, написана съвместно
със Ст. Московски, за геоложките аспекти на па-
леосвлачищата в района на Зимевишкото плоско-
горие.

Стратиграфските изследвания са основно нап-
равление в научната дейност на Г. Мандов. Най-
характерно за неговия стил в това направление е
прецизността, с която той работи и това се вижда
от първата му самостоятелна стратиграфска ра-
бота до последната публикация.

Най-трайно в полето на научните търсения на
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Годишнини

Г. Мандов е хотривският етаж (амонитно съдър-
жание и стратиграфия),  на който са посветени
двете му дисертации, които бяха оценени много
високо. Освен това той посвети много време на
долнокредната серия в Западните и Централните
Балканиди. Неговите изследвания в тези две об-
ласти се оказаха много плодотворни и запълниха
редица  празнини в нашите познания за долната
креда в България.

Проф. Г. Мандов има важни приноси в изслед-
ването на долнокредната стратиграфия в Бълга-
рия, сред които тук ще отбележим най-важните:
1. Изясняване на регионалната стратиграфия на
долната креда в Троянско; отделяне и характери-
зиране на всички развити етажи, както и тяхното
пространствено проследяване. 2. Характеристи-
ка на хотривския, баремския и аптския етаж в юж-
ната част на Забърдето. 3. Установяване на стра-
тиграфията на долната креда в Губешката синкли-
нала. 4. Характеризиране на бериаския етаж в Яво-
рецката синклинала; 5. Установяване и характе-
ризиране на нови литостратиграфски единици в
обхвата на долнокредните разрези: Сърбенишки
клин,  Горноцеровенски член на Мраморенската
свита. 6. Установяване на развиитието на аптския
етаж в западната част на Салашката синклинала
и др.

Стратиграфските интерпретации на Георги
Мандов са много добре подкрепени с резултати
от неговите палеонтоложки изследвания. Това се
отнася не само до задълбочените изследвания на
хотривските амонитни фауни, но и до стила му
като стратиграф и палеонтолог. Той характеризи-
ра представителите на род Bochianites от долната
креда в България, изследва първи находки на рин-
холити от долнокредните седименти в България,
установи присъствието на характерния валанжин-
ски амонитен вид Thurmanniceras otopeta в Бъл-
гария и др.

Проф. Г. Мандов показа и забележителен стил
като университетски преподавател. Неговите лек-
ции бяха на съвременно научно ниво и винаги
поднасяни в стил „достъпно и точно”. Показател-
ни са и две книги – университетския учебник по
исторична геология, написан съвместно с проф.
Ем. Белмустаков и самостоятелната книга на
проф. Мандов „Геоложка история на Земята”, ко-
ято представлява един увлекателен разказ за на-
шата планета.

Запознаването с геоложката история на Земя-
та, написана от Г. Мандов, ни убеждава в право-
тата на мисълта на автора, че „познанията за Зе-
мята дори за този, който няма предварителна
специална подготовка, могат да формират ос-
новите на възгледа му за света.” Защото истори-
ята на Земята е преминала през необозримите пла-

нини на времето, нейната структура се е проме-
няла непрекъснато; тя олицетворява великото вза-
имодействие на вътрешните земни сили с косми-
ческите фактори и се украсява от огърлицата на
живота.

Книгата е написана в увлекателна форма, на
достъпен език и отговаря на съвременното рав-
нище на науката. Заедно с високите си професио-
нални знания като геолог Георги Мандов показва
и широка обща култура, която му е позволила да
раздвижи и оживи разказа си за каменния лето-
пис, да хвърли светлина върху мрака на далечни-
те епохи, отдалечени от нас с милиони, стотици
милиони и милиарди години. Сами за себе си заг-
лавията на отделните раздели в книгата са като
жалони, които бележат кръстопътища в история-
та на Земята и повратни, възлови моменти в ней-
ната еволюция.

 Съдържанието на отделните глави ни въвеж-
да в един отминал свят, пълен с интересни съби-
тия, които са причинявали промени в глобалната
и регионалната структура на Земята, разпределе-
нието на континентите и океаните, измененията
в климата и ландшафта и еволюцията на расти-
телния и животинския свят на нашата планета.
Във веригата от множество събития се очертават
интересни закономерности в строежа на земната
кора, движението на континентите, трансгресии-
те и регресиите на морските басейни, раждането
на планините, периодите на разцвет и гибелни из-
питания в историята на растителното и животин-
ското царство.

Книгата на Г. Мандов, посветена на история-
та на нашата планета,  както и неговите много-
бройни научно-популярни статии, ни дадоха въз-
можност да видим непознати и интересни страни
на разнообразния геоложки летопис.

Трудовете на Г. Мандов са широко цитирани в
специализираната научна литература. Установе-
ни са над 120 цитирания от български и чужде-
странни автори. Освен това, резултатите от него-
вите изследвания се използват широко в българ-
ската геоложка практика (при разчленяването на
долната креда в дълбоките сондажи на Северна
България, при съставянето на геоложката карта на
страната, както и при обучението на студенти и
специалиизанти).

Имал съм честта и удоволствието да работя в
близко сътрудничество с проф. Георги Мандов.
Той се отличава с приятен мек характер, който ка-
то че ли отразява мекотата на Родопите като пла-
нина, широка обща култура, чувство за фин ху-
мор, креативност и кооперативност в поведение-
то.

Да пожелаем на проф. Георги Мандов добро
здраве и нови успехи в неговите начинания!
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ПРОФ. Д-Р БОРИС ПЕТРОВ ЕФТИМОВ
(1912 – 2011)

In memoriam

Напусна ни дългогодишният член на секция „Ветеринарна медицина и животновъдни науки” към Съю-
за на учените в България и негов Почетен член  проф. Борис Ефтимов.

Роден е на 19.09.1912 г. в град Плевен. Завършва гимназия (1931) и ветеринарна медицина в София
(1936). Около година работи като ветеринарен лекар в с. Беброво, Еленско. Специализирал е общо жи-
вотновъдство и птицевъдство в Германия (1936–1937). Пионер е на изкуственото осеменяване в България
и популяризатор на новия метод из цялата страна. Негово дело е и първият пункт за изкуствено осеменя-
ване на говеда  (открит през есента на 1938 г.) и за овце в с. Долна баня – Ихтиманско  (1939).

Научната му кариера започва с назначаването му за асистент в Катедрата по хранене, хигиена и раз-
въждане на домашните животни във Ветеринарномедицинския факултет (1939). До 31.12.1947 г. той ак-
тивно участва в дискусии, спорове, редактиране на изложения и научни доклади в защита на становището
си за необходимостта от разкриване на Зоотехнически факултет към Селскостопанския институт. Целта е
подготовка на зоотехнически кадри с висше образование. След откриването му той е един от петимата
членове на Факултетния съвет и несменяем научен секретар в продължение на 15 години. През най-теж-
кия и отговорен период за организирането и укрепването на Зоотехническия факултет е бил 5 години зам.-
декан (1956–1960), като същевременно е завеждал Катедрата по хигиена, хранене и развъждане на до-
машните животни във Ветеринарномедицинския факултет (1949–1954). През 1948 г., когато е хабилитиран
за доцент във ВМФ, той разкрива и оглавява катедрата „Генетика и развъждане” към Зоологическия фа-
култет и остава на този пост в продължение на 30 години - до пенсионирането си (1978). През 1960 г. е
избран за професор в Зоотехническия факултет.

По време на най-тежките за генетиката години – Лисенковският период, доцент Ефтимов се осмелява
да преподава т.нар. „формална генетика” и е заплашен с обследване. Въпреки всичко, той отстоява науч-
ните си принципи и под негово ръководство израстват научни кадри, възприели истинското учение – Мен-
делизма, като основа на съвременната генетика.

Широките му научни интереси обхващат няколко направления: генетика, развъждане, хранене и зоохи-
гиена. Висока оценка на научната си дейност получава в Италия – член-кореспондент на Италианската
птицевъдна академия (през 1997 г. е поканен като гост на поредния й конгрес).

До пенсионирането си през 1978 г. проф. Ефтимов завежда катедра „Генетика и развъждане”. Като
преподавател беше увлекателен и ерудиран лектор; отношението му към студентите бе колегиално и спра-
ведливо. Със сътрудниците си бе толерантен и внимателен, винаги открит за новото в науката. Един от
малкото научни ръководители, които не натрапват името си като първи автор в научните публикации.
Притежаваше рядката дарба да създава микроклимат, при който околните да могат да осъществят най-
доброто от себе си. Заслугите му за изграждане на научно-преподавателски кадри са особено големи –
бил е рецензент за хабилитиране на осем професори, 19 доценти, 15 старши научни сътрудници, 25
доктори. Бил е научен ръководител на 8 аспиранти. Автор и съавтор е на 8 книги и популярни брошури.
Има 580 научни и научно-популярни труда и статии в 35 ежедневници, списания и научни годишници и
издания.

Бил е автор и отговорник-координатор към СА на диференцирани методи за проучване и използване на
хетерозиса в животновъдството (1960–1965). През периода 1968–1975 г. ръководи колектив за поддържа-
не и усъвършенстване на линиите 5А и 6Е от породата легхорн и създаване на синтетична линия при
кръстосването на двете. Новата линия се отличава с висока яйценосливост и издържливост.

Едновременно с преподавателската и научна дейност проф. Ефтимов развива и обширна администра-
тивно-организационна дейност. Като член на Съюза на научните работници в България (от 1945) и дълго-
годишен научен секретар на СНРБ има неоценими заслуги за неговото укрепване и развитие. Съдейства
за решаването на редица организационни проблеми, особено в МДУ „Фредерик Жолио-Кюри”; бил е пред-
седател на Научния съвет на Центъра за научноизследователска и внедрителска дейност към СНРБ (1960–
1970).

Проф. Б. Ефтимов е бил член на научните съвети по птицевъдство, по животновъдство; на Научния
съвет на Института по имунология, биология и изкуствено развъждане (ИБИР); на Националния съвет на
дружество „Знание” и председател на секция  „Биологични и селскостопански науки” (1953-1975). В про-
дължение на 25 години (1960-1985) е отговорник-координатор към Селскостопанската академия за  всич-
ки научни програми и методи за направление на породообразувателния процес в животновъдството.

Проф. Ефтимов е бил и член на редакционните колективи на сп. „Генетика”  - издание на БАН, сп.
„Животновъдство и ветеринарно дело”, сп. „Научен живот” - орган на СНРБ (1960– 1978).

Дълбок поклон пред светлата му памет!

Секция „Ветеринарна медицина и животновъдни науки” към СУБ
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Научни изяви в СУБ

Свободният интердисциплинарен университет към секция „Медицински науки”  към СУБ
проведе в зала “Вяра” на Културния институт „Столична библиотека” – пл. “Славейков” № 4, научни
форуми на тема:

На 27 април 2011 г. съвместно с Катедрата по фармакология и лекарствена токсикология на
МУ – София на тема:

„СЪВРЕМЕННИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ФАРМАКОТЕРАПИЯТА НА ТЕЖКИ ИМУНОПАТИИ”
Докладчик: проф. д-р Н. Бояджиева

На 11 май 2011 г.:
съвместно с Националния природонаучен  музей към БАН и секция „Теоретична и

еволюционна биология” към СУБ на тема:
„ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ХОМИНИДИ ДО ПЪРВИТЕ ХОРА НА ЕВРОПА – ПРОБЛЕМИ НА

СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”
Докладчик: доц. д-р Николай Спасов.

На тема:
„ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ХРАНИТЕЛНИТЕ ОТРАВЯНИЯ”

Докладчик: проф. д-р Александър Монов.

* * *
Секция „Педагогика и психология” към СУБ проведе в 45 аудитория на СУ „Св. Кл. Охридски”

събрания с дневен ред:
На 17 април 2011 г. с представяне на нови книги с автори – членове на секцията.
На 15 май 2011 г. с честване кръгли годишнини на членове на сейцията и доклад на тема:

„ПЕТЪР ДЪНОВ – ВИДЕН БЪЛГАРСКИ МИСЛИТЕЛ”
Докладчик: чл.-кор. Любен Димитров

* * *
Секция „Филологически науки” към СУБ проведе на 20 април 2011 г. в зала 205 на

Университета по архитектура, строителство и геодезия сбирка, посветена на ТВОРЧЕСКОТО ДЕЛО
НА ПРОФЕСОР ТОДОР БАЛКАНСКИ, представено от проф. Мариана Парзулова.

* * *
Секция „История” към СУБ  проведе:

На 15 април 2011 г. в клуба на ул. “Загоре” № 6 поредната си сбирка с доклад за хуните  от
Александър Мошев.

На 16 май 2011 г. в пресклуба на БТА се проведе традиционната пресконференция на секцията
на тема:

„ИМА ЛИ ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ?”
Участници: чл.-кор. Дамян Дамянов, проф. дхн Борислав Тошев, проф. дин Нина Дюлгерова,

проф. дфн Искра Арсенова и др.
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Младежка научна

конференция
„Климентови дни”

22-23 ноември
2010. Сборник

статии.
Изд. Съюз на учените

в България, София,
2010,121 с.

Сборникът  включва
постерни съобщения на
участници в Младежка
научна конференция
„Климентови дни” (22-23

ноември 2010 г., Биологически факултет на СУ „Св.
Кл. Охридски”), отпечатани в пълен текст като на-
учни статии. Материалите отразяват основните на-
учни направления, включени в научната конферен-
ция, а именно:  молекулярна биология, екология,
биоразнообразие, биотехнология. В публикуваните
статии се описват: микроводораслите в района на
Созопол; видовете растителност в района на Седем-
те Рилски езера; характеризирани са някои место-
обитания на Белоглавия лешояд; хидробиологич-
ните характеристики на някои водоеми в парк Вито-
ша; описани и характеризирани са микробиологич-
ните съобщества по поречието на р. Искър; пред-
ставени са молекулярно генетични характеристики
на пробиотични култури и такива на  лактобацили в
традиционни български млечни продукти.
Публикуваните статии отразяват съвременните

тенденции в научноизследователската работа на
млади научни работници, докторанти и магистри в
различни области на биологията. Материалите са
издадени под редакцията на  колектив с главен ре-
дактор : доц. д-р Мариела Оджакова и членове:
проф. дбн Здравко Лалчев, проф. дбн Румен Пан-
ков, проф. дбн Яна Топалова, проф. дбн Спасимир
Тонков, проф. Албена Момчилова – Панкова, проф.
дбн Диана Петкова, доц. д-р Геновева Начева, гл.
ас. д-р Йована Тодорова, гл. ас. д-р Иван Трайков,
гл. ас. д-р Анита Тошева. Изданието е финанасира-
но от Съюза на учените в България.

Проф. дбн Диана Петкова
председател на секция „Биохимия, биофизика и

молекулярна биология” към СУБ

книжици” (1858-1862), оглеждайки го от всички стра-
ни не само като тематика и структура, но и като ком-
понент на процеса на българското книгоиздаване,
книгоразпространение и част от актуалните идей-
нополитически и културни процеси за консолида-
ция на българската нация. Представено е и твор-
чеството на редакторите - Димитър Мутев, Иван Бо-
горов, Гаврил Кръстевич, Тодор Бурмов, Сава Фи-
ларетов, като е откроен личният им принос за акту-
алния облик на изданието. В монографията се об-
хваща и аналитично разглежда разнообразен изво-
ров материал от списанието, който може да бъде
използван в по-нататъшни изследвания в различни
хуманитарни области. С приносен характер е при-
ложението в печатен и електронен формат на диги-
тална база данни, която предоставя възможност за
информационни търсения (по автор, заглавие, ка-
тегории, тематични рубрики и подрубрики) за дос-
тигане до систематизирани резултати, които позво-
ляват анализ и съпоставки в подкрепа на изследо-
вателски цели. Всички анализи и обобщения, нап-
равени в труда, намират практико-приложен израз
и значение както за библиотечната практика, така и
за целите на библиотечно-информационното обра-
зование и неговите задачи за осигуряване на елек-
тронен достъп до книжовното и документалното нас-
ледство. Предложеният модел и методика могат да
се прилагат при проучването на други периодични
издания и при създаването на национална страте-
гия за дигитализиране на книжовното наследство.

„Н.”

 
 
 
 
 
 
 
 

Софийски  Университет 
“Св. Климент Охридски” 
 
Биологически  факултет 
 
 
 
 
 

ÌËÀÄÅÆÊÀ ÍÀÓ×ÍÀ 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
 

“ÊËÈÌÅÍÒÎÂÈ ÄÍÈ” 
 

22-23 ÍÎÅÌÂÐÈ, 2010 ã. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
София, 2010 

 

Тодорова, Таня.
Списание

“Български
книжици” (1858-

1862) на прага на
Новото време.

София, За буквите – О
писменехь, 2010. 308 с.
Прил. [CD-ROM]. (136

МВ).

Монографията пред-
ставя систематизирано и
пълно сп. „Български

Елена Павловска.
Приоритетни

научни
направления.
Прогнозиране,

откриване и
оценка.

С., Унив. изд. “Св. Кл.
Охридски”, 2009,

149 с.

Създаването на авто-
матизирани  информа-
ционно-прогностични
системи е приоритетна

задача, свързана с оценка и предвиждане в сфера-
та на науката. Постигането й преминава през реша-
ването на отделни изследователски задачи, свър-
зани с методите на оценка на научната продукция,
респективно на състоянието на научните изследва-
ния в определени сфери. Разглежданата моногра-
фия поставя акцент върху лексикалния анализ на
бази данни.
Представени са основните съвременни методи за

оценка на научните направления и моделирането
на процесите на лексикалния анализ на докумен-
талните бази данни. Разгледан е методът на ана-
лиз на лексиката им.  Основно внимание (почти по-
ловината от текста на монографията) е насочено
към експерименталната проверка на метода на лек-
сикален анализ на документални бази данни и към
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оценката на резултатите.
Текстът отразява най-съвременните тенденции по

разглежданата тематика и съчетава добре обзорни
аспекти и конкретни примери. Работата е актуална
по своята тематика и е с голяма практическа при-
ложимост. Последната може да се илюстрира със
значението на оценката на  ефективността на дей-
ността на библиотеките при работата им по за-
доволяване информационните нужди (и влиянието
им  върху цялостната резултатност от работата) в
образователен и изследователски процес (на вис-
ши училища, изследователски институции, фирми.
Трябва да се отбележи и изключително преглед-

ното, конкретно и ясно изложение, добре онагледе-
но със схеми, таблици и диаграми.
Със своите качества работата се вписва в акту-

алните тенденции за развитие на наукознанието и е
постижение за автора си.

Доц. д-р Евгения Русинова
УНИБИТ

НОВ МАЩАБЕН ТРУД ЗА СЪВРЕМЕННОТО
БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

Благополучие и
доверие:

България в
Европа?

Съставители:
Н. Тилкиджиев,

Л. Димова;
научен редактор:

Н. Тилкиджиев;
Изд.„Изток-Запад”, С.,

2010, 572 с.

Колективната моногра-
фия е уникален научен
труд, сътворен с усилия-

та на 26 български социални изследователи от во-
дещи университети и организации. Тя предлага на
читателя експертен анализ на състоянието на съв-
ременното българско общество в европейска срав-
нителна перспектива. Всички автори интерпретират
данни от две издания на Европейското социално из-
следване (ESS) - (2006, 2009 г.).
В увода към книгата професор Сър Роджър Джо-

уел пише: „През последните около 6 години се поя-
виха няколко книги и статии върху данни от ESS,
издадени на няколко езика. Някои от тях бяха фо-
кусирани върху конкретни теми. Други анализираха
европейски нагласи и ценности през призмата на
техните собствени страни. Тази книга е една от мал-
кото с такъв мащабен проблемен обхват и с такова
творческо въображение при подбора на темите. Кни-
гата обещава да направи важен научен принос и аз
искрено й го пожелавам.”
Отделните авторски текстове са обединени в ня-

колко съдържателни центъра. В „Качество на жи-
вот, благополучие и доверие” авторите насочват
вниманието към темите „Доверие и благополучие”
(Н. Тилкиджиев), „Условия на живот и благосъстоя-
ние” (В. Златанова), „Идентичност и благополучие”

(Т. Неделчева), „Постмодернизацията на стила на
живот (М. Келиян), „Индексът за щастие в сравни-
телна перспектива” (Л. Димова, М. Димов), „Балан-
сът между работа и семеен живот” (С. Ковачева).
Разделът „Социално изключване и интеграция”
включва следните текстове: „Глобалната криза и ре-
гионалните икономически нагласи (К. Петков, А. Вла-
диков), „Линията на бедност и минималните соци-
ални стандарти” (Л. Томев, Ж. Христов), Политики-
те в България: за социално включване или изключ-
ване” (М. Желязкова), „Пазарът на труда и социал-
ната интеграция” (Е. Рибарска), „Социална ангажи-
раност и включеност в интернет” (М. Димов), „Инва-
лидност, социални контакти, удовлетвореност” (К.
Харалампиев). В „Неравенства, доверие, толеран-
тност” акцентът пада върху: „Отношението към чуж-
денците: европейски варианти на (не)толерантност-
та” (А. Нончев, С. Енчева), „Младежка неформална
самонаетост: отвъд личното доверие?” (Т. Чавдаро-
ва), „Джендър неравенства и роля на държавата”
(Р. Стоилова, К. Харалампиев), „Образователни пос-
тижения и благополучие” (В. Миленкова), „Власт и
доверие” (Ц. Давидков), „Традиция и промяна: унас-
ледяваме ли модела на родителите си?” (А. Гето-
ва). Разделът „Методика и теренните изследвания
на ЕSS” е посветен на: „Мониторинг на теренната
работа на ESS-2009 в България” (П. Илиева), „Отка-
зите от участие в изследвания: проблем на общес-
твото?” (Б. Дерменджиева, В. Цветкова, Н. Миле-
ва). В приложението „Българските измерения на
ESS” са представени едномерните (нулеви) процен-
тни разпределения на емпиричните данни за 2006
и 2009 г.

Проф. дфн Цветан Давидков,
секция „Социологически науки” към СУБ

Перспективи за
икономическото

развитие на Бълга-
рия.

(Вижданията на
български икономисти
за възможни решения

на проблемите и
наложителни реформи

в икономиката).
Съставител:

Богомил Андонов.
С., Изд. къща

„Нов свят”, 2010

В сборника студии са
представени възгледи, идеи и предложения на из-
вестни български икономисти за съвременното със-
тояние на икономиката на страната, както и за въз-
можните пътища и варианти за нейното развитие в
бъдеще.
Общото в тях е тревогата, породена от някои съв-

ременни тенденции в развитието на българската
икономика в периода на икономически преобразу-
вания, и в частност – в условията на глобалната
икономическа криза и търсенето на възможни на-
чини и средства за преодоляване на кризисното съ-
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стояние и за преминаване към устойчив и ефекти-
вен икономически растеж.
В студията на чл.-кор. на БАН Иван ИЛИЕВ, пред-

седател на дискусионен клуб „Икономист” при Съ-
юза на икономистите в България, която е част от
неговата монография „Икономиката на България
през периода 1949-2001 г. ” (2004), се аргументира
становището, че главна цел на икономическото раз-
витие на страната в средносрочен период трябва
да бъде чувствителното повишаване на доходите,
потреблението и жизненото равнище на население-
то, като  се постигнат значително по-високи темпо-
ве на прираст на брутния вътрешен продукт и брут-
ната добавена стойност в условията на постепенен
преход към по-интензивно и ефективно използване
на информационните технологии и икономика, ба-
зирана на знанието.
В студията на чл .-кор на БАН Веселин

НИКИФОРОВ (представляваща част от неговата мо-
нография „Как да се формира творческото пазарно
стопанство в България” - 2008) се развива тезата
за необходимостта от реиндустриализация на бъл-
гарската икономика, като се определят приоритет-
ни сектори; подчертава се особената роля на сел-
ското стопанство и свързаните с него отрасли за по-
вишаване на конкурентоспособността на икономи-
ката.
В студията на проф. д.ик.н. Росица ЧОБАНОВА,

председател на секция „Икономически науки” при
Съюза на учените в България (част от авторефера-
та на докторската й дисертация на тема: „Инова-
тивност на националната икономика” - 2007) се зас-
тъпва тезата, че за икономическия растеж на стра-
ната от особена важност са иновациите и обновя-
ването на икономиката. В условията на преход към
информационен тип общество, ускорена глобали-
зация и участие в евроинтеграционните процеси,
икономиката на България не може да бъде конку-
рентоспособна без разработването и прилагането
на цялостна концепция за държавна и обществена
подкрепа на иновациите във всички сфери.
В студията на доц. д-р Димитър ХАДЖИНИ-

КОЛОВ, зам.-председател на Съюза на икономис-
тите в България (част от неговия труд „Европейски-
ят съюз като глобална търговска сила” – 2008) се

акцентира върху обстоятелството, че практически
всички съвременни икономически, социални и по-
литически въпроси са предмет на многостранните
търговски преговори и на цялостната дейност на
Световната търговска организация. Много от тези
въпроси, пряко или косвено, засягат Общата тър-
говска политика на ЕС, който, опирайки се на свои-
те силни глобални позиции в редица сектори на ико-
номиката и в световната търговия, може да оказва
все по-значимо влияние при тяхното решаване. Сле-
дователно, колкото по- пълно е интегрирането на
България към ОТП на ЕС, толкова по-големи могат
да са положителните ефекти за българската иконо-
мика от участието в международното разделение на
труда и в международния обмен.
Студията на Николай СТЕФАНОВ, зам.-предсе-

дател на Дружеството за ООН в България (част от
негова статия във в. „Икономически живот”, бр.8,
2009) е посветена на значението на членството в
Световната търговска организация за развитието на
българската икономика. То спомага за поставянето
на търговските отношения с чуждестранни партньо-
ри на стабилна, равноправна и взаимноизгодна юри-
дическа основа.
Заключителната част на публикацията представ-

лява отзив от Богомил Андонов, председател на клуб
„Специалисти по търговия и международен бизнес”
при Съюза на икономистите в България, за моно-
графията на проф. д.ик.н. Ангел ДИМОВ на тема:
„Власт на всяка цена” (2007). В нея авторът подла-
га на задълбочен критичен анализ основните при-
чини и фактори (както от вътрешно, така и от вън-
шно естество) за дълбоката криза, в която изпадна
българската икономика през периода на коренни
икономически преобразувания по ултралиберален
модел и се сочат пътища и механизми за преодоля-
ване на кризата и за начало на устойчиво и ефек-
тивно икономическо развитие в интерес на преоб-
ладаващата част от българския народ.
Изданието представлява несъмнен интерес, как-

то за научни работници, преподаватели и студенти,
така и за специалисти от сферата на икономиката и
стопанското управление.

Ст.н.с. д-р Владимир Царевски

ОРГАНИЗИРАТ 
ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

„ЧОВЕКЪТ И ВСЕЛЕНАТА” 
посветена на 25-годишнината на СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН СМОЛЯН 

под патронажа на кмета на община Смолян г-жа Дора Янкова 
(6-8 октомври 2011, Смолян) 

 
Основни тематични направления: 

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ; ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА; ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ; МЕДИЦИНА
За допълнителна информация: http://www.usb-bg.org/Bg/Predstoiasti%20proiavi.htm 
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