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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Проф. д.н. инж. Иван Кралов,
проф. д-р инж. Валери Стоилов,
доц. д-р инж. Лидия Гълъбова,
доц. д-р инж. Николай Николов,
гл. ас. д-р инж. Елица Гиева,
Научноизследователски сектор,
Технически университет – София
1. Въведение
Човешкият капитал е основен фактор за
устойчиво развитие на научноизследователската и
развойната дейност, свързани с развитието на индустрията. Управлението на научноизследователската дейност в университетите може да допринесе много за стимулиране развитието на човешкия
капитал. Настоящата статия има за цел да изясни
същността на човешкия капитал и да обоснове неговата роля за развитие на университетите, като
представи опита и някои добри практики на Техническия университет – София в тази област. С
помощта на статистически данни за петгодишен
период чрез обективни показатели са демонстрирани положителни тенденции в развитието на
научноизследователската дейност, свързани с изпълнението на Националната стратегия за научни
изследвания в Република България и собствената
стратегия за развитие на научните изследвания на
университета. И в двете стратегии са заложени целите на Европейския съюз за изграждане на единно изследователско пространство.
Подобряването на работата на университетите и увеличаването на техния човешки капитал
води до повишаване на общото равнище на образование в страната. С това се подпомага създаването на висококвалифицирани и мотивирани кадри,
развитието на научните изследвания, трансферът
на хора, знания и технологии, и в резултат – развитието на индустрията. Това са важни предпоставки за подобряване на икономическото състояние и
за изграждане на развита икономика, основана на
знания.
За подобряване работата на университетите е необходимо постоянно да се правят стъпки
в три направления: материално (развитие на ин-

фраструктурата, увеличаване на финансирането), организационно (провеждане на структурни
реформи, изработване на стратегии, подобряване на нормативната уредба, възприемане на харти, кодекси и правила, присъщи за Европейския
съюз, засилване на връзките между институциите
и връзките с бизнеса), интелектуално (подбор и
наемане на персонал, развитие на човешкия капитал, академично израстване, насърчаване на персонала към поведение, съответстващо на определени политики). Най-важен е човешкият фактор,
който отчасти може да компенсира пропуски в материалната и организационната база. Обратното
не е възможно – дори и най-добрите материални
и организационни предпоставки не могат да компенсират недостига на качествени кадри. Затова
човешкият капитал е ключов фактор за развитието
на двете основни дейности на всеки университет –
образователна и научноизследователска.
Настоящата статия има за цел да изясни
същността на човешкия капитал и да обоснове
неговата роля за развитие на университетите, като
представи опита и някои добри практики на Технически университет – София (ТУ – София) в тази
област.
2. Човешкият капитал в специализираната литература
Теодор Шулц [1] въвежда понятието човешки капитал и защитава тезата, че на повишаването на знанията и уменията може да се гледа като
на инвестиция, водеща до по-висока стойност на
труда. В комбинация с други инвестиции в хората, подобрените знания и умения са предпоставка
за постигане на икономическо превъзходство от
страна на технологично напредналите икономики.
В своето проучване Шулц показва, че когато тех-

НАУКА – кн. 4/2020, том XXX

Издание на Съюза на учените в България

3

НАУЧНА ПОЛИТИКА
нологичното развитие изпреварва развитието на
знания и умения, това ограничава икономическия
растеж. Затова, ако една по-слабо развита икономика инвестира само в технологии и оборудване,
а пренебрегва образованието и квалифицирането
на хората, тя не успява да постигне желания икономически ефект.
Адам Смит [2] също засяга въпроса за значението на знанията и човешкия фактор. Според
него капиталът на една нация включва всички
придобити и полезни способности на цялото ѝ население.
Даниел Бел [3] разглежда знанието като социален фактор и твърди, че знанието е социална
инвестиция. Той обръща внимание на въведения
през 1966 г. от Робърт Лейн термин – общество
на знанията [4]. Лейн се опитва да постави епистемологични основи на своята концепция, като
същевременно набляга на повишеното самосъзнание у хората и грижата за обществото, които знанието налага. Според Бел [3] постиндустриалното
общество може да се определи като общество на
знанията по два начина: първо, иновациите се генерират все повече в резултат на научноизследователска и развойна дейност (и по-конкретно има
нови взаимовръзки между наука и технологии,
породени от централизацията на теоретичните
познания); второ, хората, които са ангажирани с
труд, основан на знания, формират все по-голям
дял измежду трудещите се и приносът от тяхната
дейност е също по-голям. На по-късен етап Бекер
доразвива тези идеи и утвърждава термина човешки капитал [5]. Според него терминът капитал
включва много повече от класическото му значение, свързвано основно с веществените активи,
които предоставят потенциал за генериране на
приходи и други полезни резултати от стопанска
дейност. Като използва термина човешки капитал,
той насочва вниманието върху факта, че разходите за образование, обучение и здравеопазване
са на практика инвестиция, тъй като доказва, че
развитието на човешкия капитал е предпоставка
за постигане на икономически растеж. Освен това
е факт, че хората не могат да бъдат отделени от
своите знания, умения, здраве, ценности и възгледи по начина, по който могат да бъдат отделени
финансовите от физическите активи. Това е основание да се твърди, че човешкият капитал се проявява само и единствено чрез човека.
3. Стратегии за развитие на научните изследвания
В основата на превръщането на Европейския съюз (ЕС) във водеща икономика, основана

4

на знанието (икономика на знанието) е залегнала идеята за осигуряване на по-добри условия на
живот. Част от тази идея е подобряване на образователната система, осигуряването на по-добри
условия на труд и по-голяма социална справедливост. С оглед постигане на целите на ЕС за израждане на единно изследователско пространство
и поддържане на развита икономика на знанието,
е приета Национална стратегия за развитие на
научните изследвания в Република България 2017
– 2030 (НСРНИРБ) [6], която е обвързана с Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 (ИСИС) [7].
В НСРНИРБ е записано: „Стратегията има
амбициозната цел чрез бързо, мащабно и дългосрочно развитие на системата за научни изследвания България да се превърне в привлекателен център за авангардни научни изследвания и развитие
на нови технологии, да се привличат и задържат
младите таланти в България, да се засили отговорността на българската наука към обществото
и обратно, да се издигне международният авторитет на страната в областта на науката и като краен
резултат да се постигне икономически растеж и
значително повишаване на качеството на живот в
страната“ [1, с. 3]. Стратегията цели да се постигне баланс между чисто фундаментални, насочени
фундаментални и чисти приложни изследвания,
като приоритетните направления на научните изследвания са съобразени с приоритетните области
на ИСИС: Съвременни енергийни източници и
енергийно ефективни технологии; Мехатроника
и чисти технологии; Здраве и качество на живот;
Превенция, ранна диагностика и терапия, зелени,
сини и екотехнологии, биотехнологии, екохрани;
Опазване на околната среда; Екологичен мониторинг; Оползотворяване на суровини и биоресурси;
Пречистващи и безотпадни технологии; Материалознание, нано- и квантови технологии; Информационни и комуникационни технологии. За реализиране на целите на НСРНИРБ са разработени
различни политики, сред които решаваща роля
има политиката за развитие на човешкия капитал,
свързана с осигуряване на достатъчен брой мотивирани и висококвалифицирани изследователи.
Стратегията за развитие на научните изследвания в ТУ – София [8] е разработена с разбирането, че научните изследвания, технологичното
развитие и иновациите са основен двигател на съвременната икономика. Тя е в съответствие с НСРНИРБ и е съобразена с приоритетните направления
на ИСИС и с мерките за нейната реализация, насочени към повишаване конкурентоспособността на
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българската индустрия чрез укрепване на научния
капацитет. Преобладаващата част от научноизследователската дейност в ТУ – София е свързана с
приложни научни изследвания в същите приоритетни направления. Това се вижда от Таблица 1, в
която е показано съответствието на направленията
на ИСИС с тематика на текущите национални и
международни проекти, в които участват изследователи от ТУ – София. При 46 текущи проекта
(към 01.07.2020 г.), броят съвпадения с приоритетните направления е 91. Таблицата показва, че университетът работи по всички приоритетни направления на ИСИС, както и че текущите проекти са
подчертано интердисциплинарни, при което всеки
проект тематично попада в две направления. Това
създава допълнителни предпоставки за развитие
на научните изследвания и на човешкия капитал в
духа на националната стратегия.

ски сектор (НИС) ежегодно планира, организира и
провежда вътрешни конкурси. Целта е да мотивират и подпомагат дейности, водещи до развитие на
човешкия капитал на университета. Чрез тях изследователите постепенно развиват своите практически умения за подготовка, разработване, кандидатстване, управление, изпълнение и отчитане
на научни проекти. Така постепенно се формира
нагласа за преминаване към проектно финансиране на научноизследователската дейност. Придобиват се знания, умения и самочувствие за участие в
големи конкурси по национални и международни
програми.
През годините списъкът с вътрешни конкурси се разширява. През последните две години той
включва следните видове: В помощ на докторанти; Перспективни ръководители; Студентски
иновационен хъб; Финансиране на индивидуални

Таблица 1. Съответствие на приоритетните направления на ИСИС с тематиката на текущите национални и международни проекти, с участие на изследователи от ТУ – София

Приоритетно направление на ИСИС
Съвременни енергийни източници и енергийно ефективни технологии
Мехатроника и чисти технологии
Здраве и качество на живот. Превенция, ранна диагностика и терапия, зелени, сини
и екотехнологии, биотехнологии, екохрани
Опазване на околната среда. Екологичен мониторинг. Оползотворяване на суровини и биоресурси. Пречистващи и безотпадни технологии
Материалознание, нано- и квантови технологии
Информационни и комуникационни технологии
Културно-историческо наследство
Общ брой съвпадения с приоритетните направления:
Брой текущи проекти:
Работата на екипи от ТУ – София по значими
национални и международни проекти е основен
източник на възможности и средства за осъвременяване и развитие на научната инфраструктура.
Усилията, които се полагат за подобряване на инфраструктурата, се правят с ясното съзнание, че
подобряването на научноизследователската дейност е важно не само за научните изследвания, но
води до по-високо качество на учебния процес и
до засилване на контактите с бизнеса, с което се
стимулира и образователната дейност в университета.
4. Развитие на научноизследователската
дейност и на човешкия капитал в ТУ – София
В съответствие с поставените от НСРНИРБ
цели ТУ – София чрез своя Научноизследовател-

Брой текущи
проекти
10
31
12
8
18
11
1
91
46

участия в научни форуми; Частично финансиране на научни форуми, включени в рамката „Дни
на науката на ТУ – София“; Защита на интелектуална собственост. Чрез тези конкурси НИС си
поставя и реализира нелеката задача да изпълни
поставените цели и задачи не само в НСРНИРБ,
но и в Стратегическия план за развитие на ТУ –
София [9], като същевременно насочва дейностите към приоритетните области на ИСИС.
Успешната реализация на голяма част от поставените цели има директна връзка с развитието
на човешкия капитал на университета. Насърчава
се и се подпомага дейността на най-младите членове на академичната общност – докторантите;
обръща се специално внимание на изследователите в средата на кариерния им път като докто-
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ри и главни асистенти; отчитат се потребностите
от разширяване на публикационната активност и
представяне на научните резултати в международен план. Отделя се специално внимание върху
нарастващото значение на качеството на научни
разработки и тяхното представяне. За целта 15-те
факултета на ТУ – София организират широк набор от конференции в различни научни направления, характерни за изследователската дейност на
университета.
Важен индикатор за постигнати резултати
от дейността на НИС през последните години са
успешно защитените докторантури (Таблица 2).

също показан в Таблица 2. Нарастващият дял на
успешните докторантури е съпроводен с намаляващ дял при броя докторанти – от 44,3% на 33,2%
за последните пет години. Всичко това показва,
че независимо от негативните общи тенденции за
страната, политиките на ТУ – София, свързани с
развитие на човешкия капитал, и особено подобрената инфраструктура, работата по проекти, вътрешния конкурс в помощ на докторанти оказват
осезаемо положително въздействие върху подготовката и защитата на дисертационни трудове.
Конкурсът В помощ на докторанти предоставя финансови средства на докторантите от ТУ –

Таблица 2. Количествена оценка на броя докторанти и на броя успешно защитени дисертации
Индикатор
Обхват
2015
2016
2017
2018
2019
Общо за Р България (НСИ)
6750
6738
6564
6467
6440
Технически науки, информатика, транс- 1 062
989
997
954
910
Брой
порт
(НСИ)
докторанти
ТУ – София
470
448
386
354
302

Брой защи- Общо за Р България (НСИ)
тени дисер- Технически науки, информатика, транстации
порт (НСИ)
ТУ – София
Защитени Общо за Р България (НСИ)
дисертации Технически, информатика, транспорт
към брой (НСИ)
докторанти
ТУ – София
Дял на
От броя докторанти в Р България
науки,
информатика,
ТУ-София (технически
транспорт)
От броя защитени дисертации в Р България (технически науки, информатика,
транспорт)
Забелязват се две много важни положителни тенденции: първо, отношението на защитените
дисертации спрямо броя докторанти през съответната година устойчиво нараства – от 15,7% през
2015 г. на 24,5% през 2019 г., което е ръст от 56%
за последните пет години, на фона на устойчивия,
макар и по-плавен, спад общо за страната (–1,4%)
и в традиционните за ТУ – София области (технически науки, информатика, транспорт: –3,8%);
второ, расте делът на ТУ – София от общо защитените в страната дисертации в същите области –
от 36,6% през 2015 г. на 50,3% през 2019 г. Тези
резултати са постигнати на фона на негативните
тенденции, свързани с демографските проблеми
и намаляващия интерес към техническото образование, които се отразяват на броя докторанти,

6

1442
202

1464
179

1423
180

1365
148

1285
147

74
21,4%
19,0%

74
21,7%
18,1%

65
21,7%
18,1%

59
21,1%
15,5%

74
20,0%
16,2%

15,7%
44,3%

16,5%
45,3%

16,8%
38,7%

16,7%
37,1%

24,5%
33,2%

36,6%

41,3%

36,1%

39,9%

50,3%

София за работа по темата на дисертационния им
труд. Този конкурс сериозно поощрява и подкрепя
докторантите и техните ръководители и увеличава шанса за успешно завършване и защита на дисертацията. Допълнителен ефект от тези проекти
е възможността докторантите още в началото на
своята академична кариера да придобият знания,
умения и самочувствие при подготовка и управление на научни проекти. Много от тях на следващ етап успешно кандидатстват и участват в национални и международни конкурсни програми.
Същият положителен ефект се наблюдава и при
участниците в конкурса Перспективни ръководители, ориентиран към главните асистенти, където
основната цел е да се подпомогне научноизследователската им дейност на етап, при който те имат
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сравнително по-ограничени възможности за изява
в националните и международните конкурси. При
този конкурс има сериозна конкуренция, която
се явява допълнителен стимул при подготовката
на проектните предложения. Големият интерес
и осезаемите ефекти от конкурса Перспективни
ръководители е причина броят на финансираните
проектни предложения устойчиво да се увеличава
(Фигура 1).

Фигура 1. Брой проекти „Перспективни ръководители“ през периода 2016 – 2020 г.

на индексираните публикации с темпове, в пъти
по-високи от тези за страната (Таблица 3).
Показаният в Таблица 3 ръст в известна степен се дължи и на уникалния събирателен формат
Дни на науката на ТУ – София. Той ежегодно обхваща над 30 форума, които се радват на широко
международно участие и на интерес от множество
фирми, които не само спонсорират форумите, но
и активно участват в представяните разработки.
Дни на науката на ТУ – София създава предпоставки за реален трансфер на знания и технологии
от науката и академията към бизнеса, регионите и
обществото. Друга положителна тенденция с благоприятен ефект върху човешкия капитал на университета е, че конференциите от Дни на науката
на ТУ – София, индексирани в Scopus и Web of
Science, бележат петкратен ръст за 2 години (Таблица 4).
През 2019 г. НИС при ТУ – София стартира
нов вид вътрешен конкурс – Студентски иновационен хъб, насочен към студентската общност.
Стремежът е да се запали искрата и да се поддържа интереса у студентите към научноизследователска дейност. На студентите се дава възможност
да работят върху свои собствени идеи. Насърчава се разработването на експериментални модели
и прототипи, подаването на заявки за патенти и

Всички изследователи в университета целогодишно могат да подават проектни предложения от тип
Финансиране на индивидуално участие в научни
форуми, целящи публикуване на научните резулТаблица 3. Публикации с автори от ТУ – София, индексирани в Scopus
(по данни от Scopus, към 15 април 2020 г.).
Година

Общ брой
публикации

Статии в
списания

Доклади от
конференции

2015
2016
2017
2018
2019

192
269
389
577
780

87
78
77
134
109

105
191
312
443
671

Ръст на годишна база
Р България
ТУ-София
–1,6%
9,2%
40,1%
8,3%
44,6%
15,4%
48,3%
10,8%
35,2%

Таблица 4. Брой форуми в „Дни на науката на ТУ – София“

Година
Общ брой на участващите форуми
Индексирани в Scopus и/или Web of
Science

2016
23
3

тати в издания, индексирани в световните наукометрични бази данни Scopus и Web of Science, с
допълнителен акцент върху изданията с импакт
фактор. С помощта на този конкурс, въпреки посочените в НСРНИРБ [2, с. 6] тревожни тенденции
за намаляване на дела на публикациите на български изследователи в Scopus и Web of Science, ТУ
– София отчита тенденция за увеличаване броя

2017
23
3

2018
33
10

2019
33
15

2020
30
15

полезни модели. Цели се набирането на знания,
умения, изследователски опит и самочувствие за
практическа реализация на генерираните идеи, заедно с уменията за подготовка и работа по проекти на конкурсен принцип.
Друг пример за добра практика със силно
позитивен ефект върху човешкия капитал на университета е постепенното увеличаване на защите-
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ната интелектуална собственост на ТУ – София
(Фигура 2). С приемането на Политиката и Стра-

Фигура 2. Интелектуална собственост на ТУ – София

тегията на ТУ – София за защита на интелектуалната собственост през 2015 г. [10] нарасна интересът от страна на академичната общност към
подаване на заявки за патенти и полезни модели.
Важно е да се подчертае, че като инженерно висше учебно заведение ТУ – София доказва резултатите от развитието на своя човешки капитал и
научноизследователската дейност не само чрез научните публикации и чрез защитената интелектуална собственост, но и чрез реализация на научните разработки в практиката. Свидетелство за това
са значителния брой договори за сътрудничество
с редица български и международни предприятия
(Фигура 3).
Заключение
Вътрешните конкурси на ТУ – София са
пример за успешна политика в областта на научноизследователската дейност, водеща до развитие
на човешкия капитал и съответстваща на НСРНИРБ и стратегията на Университета. Наблюдават
се следните положителни тенденции:
• Благоприятно влияние върху работата на докторантите и броя на защитените дисертации.
• Устойчив годишен ръст на индексираните
научни публикации, надвишаващ трикратно
средния за страната.
• Насърчаване и подпомагане на научните изследвания на студенти, докторанти и перспективни ръководители, представляващо инвестиция в човешкия капитал на университета.
• Формиране на самочувствие, знания и умения за подготовка, управление и изпълнение на
проекти като школа за участие в големи национални и международни конкурси.
• Подобряване на имиджа на ТУ – София чрез
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поддържане и развитие на собствени научни
форуми в рамките на „Дни на науката на ТУ

Фигура 3. Договори между ТУ – София и представители на бизнеса

– София“; индивидуални участия в престижни научни форуми от цял свят; създаване на
предпоставки за засилени връзки с бизнеса,
трансфер на технологии, подготовка и защита
на обекти на интелектуалната собственост.
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RESEARCH AND DEVELOPMENT AND HUMAN CAPITAL PROGRESS
AT THE TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA
Ivan Kralov, Valeri Stoilov, Lidia Galabova, Nikolay Nikolov, Elitsa Gieva
Abstract: Human Capital is one of the main factors contributing to the sustainable progress of the research and
development (R&D) activity, and as a result to industrial growth. Effective R&D management at the University
is an important condition for fostering human capital development. This paper is aimed at clarifying the nature of
human capital and justifying its role for development of the University by presenting the University experience
and some of its good practices in this field. Evidence of the positive trends in R&D progress resulting from the
implementation of the National Strategy for Research of the Republic of Bulgaria and the Strategy for Research
Development of TUS is presented. The evidence provided is based on statistical data from a five-year period.
Key words: human capital, research and development, Technical University

Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции
по Европейската програма за сътрудничество в областта
на научните изследвания и технологии COST
Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в
конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да
засили присъствието на академичната общност в тази програма.
Допустими кандидати:
•
Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995 г. изм.
ДВ. бр.107 от 24 декември 2014 г).
•
Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 декември 1995 г. изм. ДВ.
бр.107 от 24 декември 2014 г.).
Срок за подаване на предложенията – безсрочно.
Максимален размер на съфинансирането – до 20 000 лв. на година.
Допълнителна информация можете да откриете на уебсайта на ФНИ:
https://www.fni.bg/?q=node/543
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МИКРОКАЛОРИМЕТРИЯ НА БЕЛТЪЦИ – НОВ
ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОЛЕКУЛНИЯ
МЕХАНИЗЪМ НА БОЛЕСТИТЕ*
Акад. Борис Тенчов,
катедра „Медицинска физика и биофизика“,
Медицински университет – София,
проф. д.б.н. Румяна Койнова,
Ohio State University College of Pharmacy,
Columbus, OH 43210, USA
В настоящата статия е направен кратък обзор
на проведените изследвания в катедра „Медицинска физика и биофизика“, МУ – София, посредством диференциална сканираща калориметрия
върху белтъчните денатурационни профили в
норма и патология на човешки и животински телесни течности – кръвна плазма, ликвор, мозъчни
супернатанти. Най-същественият резултат от тези
изследвания е установяването на нови, неописани
досега нискотемпературни екзотермни преходи
в мозъчна супернатанта и в ликвор, които силно
намаляват и изчезват при невродегенеративни
нарушения и други мозъчни заболявания. Използваните методи за деконволюция и анализ на
тези преходи позволиха да се оценят ефектите на
прилаганите терапии. Установено бе, че кетогенна
диета потиска патологичните промени в термограмите на мозъчни супернатанти от животни с
предизвикана посредством киндлинг епилепсия.
Посредством деконволюция на термограмите на
кръвна плазма от пациенти с множествена склероза бе разработен нов индикатор за клиничния статус на МС и терапевтичния ефект на плазмения
екстракорпорален обмен. Тези данни създават основа за по-задълбочено разбиране на специфичните молекулни механизми на тези заболявания.
През последните години става все по-ясно,
че широк спектър от заболявания се дължи на
отклонения на различни белтъци от естествената им функционална конформация. Неправилно
нагънатите конформационни състояния водят в
много случаи до фибрилизация и агрегация на
тези белтъци, а оттам – до различни патологични
процеси. Понастоящем се знае, че над 50 сериозни заболявания се дължат на неправилно нагъване

на белтъци, включително редица невродегенеративни заболявания. Тези заболявания, наречени
протеинови конформационни заболявания (протеинопатии), включват болестите на Алцхаймер и
Паркинсон, енцефалопатии, амилоидози и редица
други. Молекулните механизми на тези заболявания не са добре изяснени. Един от източниците на
информация относно тези механизми са изследванията върху мозъчния протеом, вкл. мозъчна супернатанта, и върху цереброспиналната течност.
Друг перспективен източник на информация за
диагностика и мониторинг на болести е плазменият протеом.
Диференциалната сканираща калориметрия
(DSC) се утвърждава през последните години като
нов метод в биомедицината, с доказан потенциал
за диагностика и мониторинг на заболявания въз
основа на белтъчните денатурационни профили
на топлинния капацитет на биологични течности
– предимно кръвната плазма, но също така цереброспинална течност (ликвор), мозъчни супернатанти, хомогенати и др. В настоящата работа
използвахме DSC, за да изследваме термичното
поведение на човешки и животински течности
– кръвна плазма и цереброспиналната течност
(ликвор), и супернатанти от животински мозъчни
хомогенати.
Екзотермни преходи в мозъчни супернатанти. Подход към изследване на невродегенеративни заболявания и терапевтичния ефект
на лекарства
Екзотермните събития обикновено се разглеждат като показателни за агрегацията на протеини в разтвори. Наскоро е показано, че обра-

Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на Научна конференция „75 години Съюз на учените в
България – в полза на науката и образованието“ (26 – 28 септември 2019 г., Международен дом на учените,
к.к. „Св. св. Константин и Елена“).
*
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зуването на амилоидни фибрили се придружава
от екзотермен топлинен поток. Следователно е
разумно да се приеме, че мономерната олигомеризация/фибрилизация е процес от агрегационен
тип, който потенциално може да причини екзотермни пикове в профилите на топлинния капацитет.
Съществено е да се отбележи, че процесът на агрегация/фибрилизация не предполага задължително предхождаща денатурация на протеините,
тъй като може да включва свойствено неподредени протеини (IDP), които са в неструктурирано
състояние. Обратимото нагъване на IDP, предизвикано от повишаване на температурата, е добре
документирано явление.

телно по-ниски от типичната температура на денатурация на протеините в границите 50 – 90°С.
Този извод може да бъде важен от гледна точка на
патогенезата на болестта на Алцхаймер, критичен стадий в която е образуването на протеинови
фибрили и плаки в мозъка. Засега нямаме данни
за протеините, които причиняват наблюдаваните
екзотерми и тяхното идентифициране е въпрос на
бъдещи изследвания.
Нискотемпературните екзотерми бяха напълно елиминирани след третиране със скополамин, предизвикващо деменция от типа на болест
на Алцхаймер (Фигура 1). Както се вижда от фигурата, третирането на мишки със скополамин има

Фигура 1. DSC термограми на мозъчни супернатанти от мишки, третирани със скополамин и комбинации от
скополамин с различни невропротектори: (А) миртенал и елагова киселина; (В) невротензини. Термограми
на супернатанти от здрави мишки са включени като контроли [1 – 3]

Термограмите на мозъчни супернатанти от
здрави мишки показват добре изразени екзотермни преходи с пикови температури около 40 – 45°С
(Фигура 1), които надвишават с няколко градуса
телесната температура на мишките (36,9°С), но
все пак предхождат по температура ендотермните
денатурационни преходи [1 – 4]. Такива екзотермни събития не се наблюдават в седименти от мозъчната тъкан, което показва, че тези екзотерми се
дължат на водоразтворими протеинови фракции.
Докато денатурацията на протеини винаги е ендотермен процес, включващ поглъщане на топлина,
екзотермните преходи обикновено са доказателство за процеси на агрегация и/или фибрилация
в протеиновите разтвори. Така стигаме до важния
извод, че в мозъчните тъкани има специфични
водоразтворими протеинови компоненти, които
имат свойството да агрегират (или фибрилизират)
при температури в диапазона 35 – 45°C, значи-

драстичен ефект върху денатурационните профили на мозъчните супернатанти. Основният ефект
е, че преденатурационните екзотермни преходи,
регистрирани в контролите, са напълно елиминирани при животните, третирани със скополамин.
Този забележителен ефект показва много голям
ефект на скополамина върху мозъчния протеом на
молекулно ниво, по-специално върху разтворимите протеинови фракции в мозъчните тъкани, които дават екзотермни преходи. Този нов, напълно
оригинален резултат представлява голям интерес
и може да бъде пряко свързан с молекулните механизми, свързани с развитието на невродегенеративни процеси в мозъчните тъкани.
Изследвахме тези различия в термограмите
на здрави и дементни животни, за да оценим ефикасността на превантивни лечения с протектанти,
които се очаква да забавят или блокират прогреса
на деменцията – миртенал, елагова киселина, ли-
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поева киселина (Фигура 1А) и невротензини (Фигура 1В). Установихме, че тези невропротектори
противодействат на ефекта на скополамина и частично или напълно запазват „здравата“ термограма, и по-специално нискотемпературните екзотерми. Тези резултати добре корелират с промените в
когнитивните функции на животните, установени
посредством поведенчески тестове [2, 4]. Ефектът на скополамин и неговото предотвратяване от
протектиращи вещества са ясно демонстрирани в
профилите на топлинния капацитет на протеома
на мозъка. Тези резултати идентифицират DSC
като перспективен метод за тестване и откриване
на лекарства.

подход дава интересна нова информация за специфичните локализации на невродегенеративните
процеси. Постигането на тази цел е следващата
важна стъпка в изясняване на механизмите на невродегенеративните заболявания при животински
модели.
Стрептозотоцин (STZ) е друг агент, предизвикващ деменция от типа на болест на Алцхаймер
в моделни животни. Регистрирахме добре изразени екзотермни преходи в протеоми от кортекса и
хипокампуса на плъхове, демонстриращи процеси
на агрегация и фибрилизация при ниски температури. Третирането със STZ значително повишава
температурата на екзотермата на хипокампуса,

Фигура 2. DSC профили на кортекс и хипокампус от контролни и STZ третирани плъхове [5]

По-нататък се опитахме да разработим нов
подход, основан на DSC, за да проучим разпреде-

но не влияе върху положението на екзотермата на
кортекса (Фигура 2) [5].

Фигура 3. Термограми на стриатум на ляво и дясно полукълбо на плъхове след третиране с 6-OHDA. Деконволюцията на термограмите е с криви на Гаус [6]

лението и локализацията на лекарствено-индуцираното невродегенеративно увреждане в мозъка
на плъхове, регистрирайки термограми от отделни
части на мозъка. Установените съществени различия в термограмите демонстрират, че прилаганият

12

Агентът 6-хидроксидопамин (6-OHDA)
предизвиква у животните заболяване от типа
на болестта на Паркинсън (PD). Индуцирането
на разстройства от тип PD чрез инжектиране на
6-OHDA в областта на стриатума в дясното мозъч-
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но полукълбо, докато лявото полукълбо е инфузирано само с PBS и служи като контрола, води до
големи разлики във формата на термограмите от
дясното и лявото полукълбо (Фигура 3) [6]. Както
става ясно от деконволюцията на тези термограми с помощта на криви на Гаус, термограмите в
дясното полукълбо съдържат по-голям брой ендотермни пикове, което показва появата на нови или
модифицирани протеинови компоненти в протеома на стриатума на дясното полукълбо.

Фигура 4. Термограми на мозъчни супернатанти на
мишки, подложени на киндлинг-третиране и кетогенна диета

		 Известно е, че епилептични припадъци
могат да бъдат провокирани в моделни животни
чрез ежедневни субконвулсивни електрични стимулации, достатъчни да отключат следразряд и
епилептичен пристъп – т.нар. киндлинг. Използвахме този модел, за да изследваме благоприятния
анти-епилептичен ефект на кетогенна диета при

от киндлинг (Фигура 4).
Денатурационният профил на кръвна
плазма като индикатор за клиничния статус и
терапевтичния ефект
Човешкият плазмен протеом е перспективен
източник за диагностика и мониторинг на заболявания. Кръвни проби се получават лесно чрез минимално инвазивни, безопасни процедури. През
последните години изследвания върху промените
в денатурационните профили на топлинния капацитет на кръвната плазма при различни заболявания утвърдиха DSC като нов, перспективен метод
в биомедицината. Възможностите на този метод са
демонстрирани в установяването на специфични
отклонения в термичното поведение на плазмения
протеом при различни заболявания, включително
ревматоиден артрит, множество тумори, лаймска
болест, COPD, множествен миелом и редица други. Смята се, че модификациите на плазмената
DSC термограма на болен индивид са свързани
или с промените в съдържанието на плазмените
протеини, с промените в протеиновата структура
чрез ковалентни модификации, и/или с промените
в протеиновите температури на денатурация поради свързване на лиганди.
Множествената склероза (МС) е хронично
автоимунно заболяване, характеризиращо се с демиелинизация на нервните аксони. Регистрирахме
денатурационните термограми на кръвна плазма
от пациенти с МС и ги използвахме за проследяване на ефекта на терапевтичен плазмен обмен.
Резултатите показаха корелации на клиничния
статус на МС с плазмените термодинамични про-

Фигура 5. (А) Термограма на кръвната плазма от здрав индивид. (В) Сравнение на термограми на плазма от
здрав индивид след окисление с Н2О2 и от пациент с тежка форма на МС при последователност от 4 процедури на терапевтичен плазмен обмен [7]

мишки, подложени на киндлинг. Установихме, че
кето-диетата предотвратява промените в термограмите на мозъчни супернатанти, предизвикани

фили и нивата на белтъчното окисление. Тежките
случаи на МС бяха придружени от забележително големи отклонения на термограмите, проявени
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по-специално в силно потискане на пика на албумина. Изглежда, че тези отклонения са резултат
поне частично от окисляване на плазмения протеом. Последователните процедури за екстракорпорален обмен на плазма изместват плазмените термограми и нивата на окисление към норма, което
предполага благоприятен ефект на плазмения обмен. Деконволюциите на термограмите с криви на
Гаус бяха използвани за въвеждане на индикатор
на клиничния статус на МС и ефекта на екстракорпоралния плазмен обмен (Фигура 5) [7].
Заключение
В резултат от проведените изследвания бяха
установени нови, неописани досега нискотемпературни екзотермни преходи в денатурационните
профили на мозъчна супернатанта и ликвор, които
се оказват чувствителен индикатор за невродегенеративни нарушения и други мозъчни заболявания и силно намаляват и изчезват при развитието
на такива заболявания.
Посредством деконволюция на термограмите на кръвна плазма от пациенти с множествена
склероза бе разработен нов индикатор за клиничния статус на МС и терапевтичния ефект на екстракорпоралния плазмен обмен.
Тези експерименти показаха, че DSC е подходящ метод с голям потенциал за откриване на
промени в протеома на различни биологични течности като мозъчна супернатанта, ликвор и кръвна плазма, съпътстващи патологичните нарушения при различни мозъчни заболявания.
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MICROCALORIMETRY OF PROTEINS –
A NEW APPROACH TO MONITOR THE MOLECULAR MECHANISM OF DISEASE
Boris Tenchov, Rumiana Koynova
Abstract: A brief overview is presented of the research carried out in the Department of Medical Physics and
Biophysics, Medical University – Sofia, comprising in situ monitoring of changes in the protein denaturation
profiles in the norm and pathology of human and animal body fluids by using differential scanning calorimetry. The
most prominent result of these studies is the discovery of new, previously undetected low-temperature exothermic
events in brain supernatant and in cerebrospinal fluid, which noticeably decrease in enthalpy and even disappear
with the development of neurodegenerative disorders and other brain diseases. The methods used for deconvolution
and analysis of the thermograms have allowed to assess the efficacies of applied therapies. It has been established
that ketogenic diet suppresses the pathological changes in the thermograms of brain supernatants of animals
with kindling-induced epilepsy. By deconvolution of the blood plasma thermograms from patients with multiple
sclerosis, a new indicator of the clinical status of MS and the efficacy of the therapeutic plasma exchange has been
developed. These data provide a novel approach for a deeper and more comprehensive understanding of the specific
molecular mechanisms of diseases.
Key words: protein proteome, blood plasma, brain supernatant, brain supernatant, exothermic transition, differential
scanning microcalorimetry
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ВЛИЯНИЕТО НА ФИЛОСОФИЯТА НА МАХАТМА
ГАНДИ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКИ
ПРАВА В САЩ
Ас. д-р Симона Самуилова,
Институт за исторически изследвания – БАН
В началото на XX в. Мохандас Карамчанд
Ганди започва да експериментира с нова форма
на политическо действие, която нарича „сатяграха“. Той за първи път използва тази тактика, за да
защити правата на индийските мигранти от дискриминацията на британската колониална власт
в Южна Африка. След завръщането си в Индия
през 1915 г. Ганди става част от движението за независимост на своята родина, като започва да популяризира стратегията за „сатяграха“ в огромен
мащаб.
Философията на индийския духовен и политически лидер е основана на принципа на „ахимса“ – или ненасилието като начин да се мисли,
действа и живее с дълбоко уважение към всички
живи същества. Ганди развива „сатяграха“ като
практическо продължение на „ахимса“. „Сатяграха“ приема формата на гражданско неподчинение
и отказ от сътрудничество. Отказът от сътрудничество представлява оттегляне на всякаква подкрепа към несправедливата система на британското управление в Индия. Тази тактика не изисква
да се нарушават законите, а включва бойкотиране
на британски продукти, отказ да се работи за британски работодатели и за осигуряване на услуги,
изтегляне на децата от британски училища, както
и отказ от плащане на такси.
Дългогодишната ангажираност на Ганди и
популяризирането на стратегията на ненасилствената съпротива проправят пътя на пълната независимост на Индия през 1947 г. Упоритата борба, с
която той се ангажира в продължение на 50 години, завършва успешно с края на британското колониално управление. В този исторически момент
политическото и духовното влияние на индийския
лидер достига своя апогей. Неговият живот, борба
и постижения вдъхновяват множество хора по целия свят. Делото и примерът му, основани на дълбоки духовни ценности, намират благодатна почва
сред афроамериканските активисти за граждански
права в САЩ.
Първата афроамериканска делегация, която
пътува до Индия, за да се срещне с Махатма Ганди, е водена от Хауърд Търман, влиятелен теолог,

философ и лидер на афроамериканската общност.
През 1935 г. той поема по т.нар. поклонение на
приятелството, по време на което се среща с индийския духовен водач. Философията на Ганди и
практикуването на „сатяграха“ впечатляват силно
Търман, показвайки му силата и ефективността на
ненасилствената съпротива. След завръщането си
от Индия видният християнски теолог популяризира посланието за „сатяграха“ сред афроамериканската общност. Философията за ненасилието
оказва толкова силно влияние върху движението
за граждански права, че сбъдва пророчеството на
Махатма Ганди, изречено в края на срещата му с
Хауърд Търман. Предсказанието му гласи: „може
би чрез чернокожите неподправеното послание
за ненасилието ще бъде предадено по света“ [1].
Обсъждайки философията за „ахимса“ и
„сатяграха“, Търман пита Ганди дали ненасилието изисква директни действия. Индийският лидер
му отговоря, че човек не може да бъде пасивно
ненасилен и че терминът е широко неразбран.
„Ахимса“ на санскрит означава ангажиране от
въздържане да не се вреди на всички живи същества. Ганди обяснява на Търман, че не е намерил
по-добър еквивалент на понятието на английски
език от думата ненасилие, но добавя, че лично съжалява, че думата започва с негативната частица
„не“ [1]. Вместо да помага на хората да разберат
действията, които трябва да предприемат, терминът „ненасилие“ описва какви действия не трябва да се предприемат. Ганди допълва, че макар
„ахимса“ да се дефинира като „ненаряняване“ или
„ненасилие“, понятието не е отрицателна сила, а
е сила, „по-положителна от електричеството“,
по-мощна от омразата и насилието, която може да
промени света [1]. Индийският лидер допълва, че
е искал да преведе „ахимса“ като любов, но тъй
като според него любовта се асоциира най-силно с романтиката, използването ѝ е щяло да бъде
подвеждащо. По собствените му думи в центъра
на ненасилието е силата, която е самодействаща –
ахимса – или „любовта в християнския смисъл на
думата, но и нещо повече“ [1].
И преди срещата си с Хауърд Търман Ганди
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е добре запознат с борбите на афроамериканците
за граждански права. През 30-те години той води
кореспонденция с няколко лидери на общността,
един от които е известният историк, издател и писател У. Е. Б. Дюбоа. По молба на последния през
1929 г. индийският духовен водач отправя послание до афроамериканската общност. То гласи:
„Нека 12-те милиона чернокожи не се срамуват
от факта, че са внуци на роби. Не е безчестно да
бъдеш роб. Безчестно е да си собственик на роби.
Но нека не мислим за чест и безчестие в миналото. Нека осъзнаем, че бъдещето е за онези, които
са истински, чисти и любящи“ [2].
През 30-те и 40-те години на XX век нарастващ брой афроамерикански активисти следят
внимателно кампаниите на Махатма Ганди за „несъпротива срещу злото на британския колониализъм“. През 1929 г. до САЩ пътува Чарлз Андрюс
– един от най-близките съратници на индийския
лидер. По време на престоя си той изнася множество лекции пред афроамериканската общност
за стратегията на ненасилствената съпротива [3].
Идеите на Ганди за „сатяграха“ напомнят силно
на религиозните афроамериканци за учението
на Исус и особено за Проповедта на планината,
където Христос казва на своите последователи,
че ако някой ги удари по едната буза, те трябва
да обърнат и другата си буза [4]. Това поучение
оказва силно въздействие и върху самия Ганди.
По неговото тълкуване Исус не е искал от своите последователи да се подчинят и да позволят
да бъдат ударени, а ги е помолил да имат вяра в
потенциалната доброта на човека, който ги удря,
и като обърнат другата си буза, да му дадат шанс
да поправи грешката си. Когато години по-късно
Мартин Лутър Кинг коментира, че въпреки че е
индуист, Ганди е живял според учението на Исус
Христос по-добре от всеки друг човек на планетата, той споделя възгледите на голяма част от общността [4].
През 30-те години на XX в. във вестници на
афроамериканската общност започва да се издига
нуждата от „американски Ганди“. След завръщането на Хауърд Търман от Индия някои афроамерикански лидери споделят убеждението, че той
ще изпълни тази мисия. През 1942 г. Питър Дана
от в. „Питсбърг куриер“ пише, че Търман „е един
от малкото чернокожи хора в страната, около
които може да се изгради голямо съзнателно движение..., не по-различно от голямото движение
за независимост на Индия“ [1]. Християнският
теолог обаче избира да поеме ролята на тълкувател на стратегията за ненасилието и ментор на
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активистите за граждански права. Както пише самият той години по-късно: „Моето убеждение и
решителност беше църквата да стане източник
за активистите. За мен беше важно човекът,
който е в разгара на битката за социална промяна, да може да намери обновление и смелост в
духовните ресурси на църквата. Да има място, в
което да може да каже: „аз избирам“ [5].
В края на 1936 г. Бенджамин Мейс, приятел
на бащата на Мартин Лутър Кинг и декан на Департамента по религиозни изследвания на университета „Хауърд“, също се среща с Ганди. По
време на разговора им индийският духовен лидер
обяснява, че ненасилствената съпротива „е много
по-активна от насилствената“ [6]. По неговите думи тя е пряко, непрекъснато ¾ невидима и
само ¼ видима. Ганди обяснява на Мейс, че „ненасилието е най-невидимото и в същото време
най-ефективното..., а насилието е най-видимо,
докато трае“ [6]. Заявявайки на индийския лидер, че много афроамериканци се съмняват, че ненасилствената съпротива може да бъде ефективна
в борбата им за равни права, тъй като за разлика
от индийците, афроамериканците са малцинство
в САЩ, Мейс пита Ганди как малцинството може
да действа срещу огромно мнозинство. Духовният
водач му напомня, че е започнал собствената си
ненасилствена съпротива в Южна Африка, където индийците също са малцинство. Въпреки това
той е бил убеден, че ненасилствената съпротива
има силата да привлече хората към справедлива кауза. Ако потиснатото малцинство използва
ненасилие, по неговите думи, болшинството от
хората ще бъдат впечатлени достатъчно, за да се
притекат на помощ [6]. След завръщането си в
Съединените щати Мейс пише: „Ние имаме какво
да научим от индийците. Индийците са научили
това, което ние не сме научили. Те са се научили
как да се жертват за принцип. Те са се научили
как да жертват позиция, престиж, икономическа
сигурност и дори самия живот заради това, което смятат за праведна и уважавана кауза“ [7]. В
друга своя статия Мейс отбелязва, че не е сигурен
дали ненасилието може да освободи наистина Индия, но добавя: „Никой не може да отрече факта,
че Ганди и неговата ненасилствена кампания са
дали на индийците нова концепция за смелост.
Да се дисциплинират хората да се изправят пред
смъртта, да умрат, да влязат в затвора за каузата си без страх и без да прибягват до насилие,
е постижение от първа величина. Когато една
потисната раса престане да се страхува, тя
става свободна“ [8].
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Мартин Лутър Кинг-младши е силно повлиян от идеите на Махатма Ганди, въпреки че
двамата никога не са се срещали. Той се запознава с учението на индийския лидер по време на
теологичен семинар. Ненасилственият подход на
активизма на Кинг, който се оказва изключително
успешен за целите на движението за граждански
права в САЩ, се основава пряко на проучването и
разбирането му на опита на Ганди в Южна Африка и Индия. Заради интереса си в популяризирането на идеите на индийския духовен водач Кинг
е поканен от министър-председателя Джавахарлал
Неру да посети Индия през 1959 г. По-късно Кинг
заявява, че пътуването му е имало дълбок и дълготраен ефект върху него [9]. След завръщането
си в САЩ той възобновява усилията си в борбата
за граждански права с още по-голяма решителност и енергичност. През 1963 г. Кинг води „Поход към Вашингтон за работни места и свобода“,
по време на който изнася вдъхновяващата си реч
„Имам една мечта“. Една година по-късно той
получава Нобелова награда за мир, превръщайки
се в най-младия нобелов лауреат до този момент.
Арестуването му през 1965 г. по време на един от
протестите за равни права е широко отразено в
международните новинарски емисии, фокусирайки световното обществено внимание върху сегрегацията в САЩ.
Чрез ангажирането си с движението за граждански права Мартин Лутър Кинг остава верен
на идеалите на Ганди. Той е убеден, че в крайна
сметка справедливостта ще надделее, ако хората
са готови да се изправят и обединят в името на
благородната кауза на ненасилствената съпротива. Неговата фундаментална вяра в тази морална
позиция е непоклатима, въпреки че някои афроамерикански активисти поставят под въпрос ненасилствения подход. Духовните ценности на Кинг
обаче му диктуват, че насилието може да бъде посрещнато само с ненасилие. И Кинг, и Ганди са
твърдо убедени, че омразата може да бъде преодоляна и елиминирана само чрез любов. В студентските си години той е мислил по друг начин. Преди да се запознае с идеите на Ганди самият Кинг
признава, че е смятал етиката на Исус Христос за
ефективна само в индивидуални отношения. Философията „обърни другата буза“ и „обичай враговете си“ за младия Кинг са валидни само когато
отделни индивиди са в конфликт с други индивиди, а когато раси и нации са в конфликт, вярвал,
че има нужда от по-реалистичен подход [10]. След
като се запознава с идеите на Ганди, Кинг променя
коренно възгледите си. Той приема, че само чрез

използването на стратегията за „сатяграха“ може
да се осъществи трайна, положителна промяна в
Съединените щати. За него философията за ненасилствената съпротива се превръща в единствения
легален и морален подход към решаването на расовите проблеми в страната [10]. По тази причина Мартин Лутър Кинг адаптира идеята на Ганди
за гражданско неподчинение към движението за
граждански права. През 1955 г. той казва: „Христос ни даде целите, а Махатма Ганди тактиката“ [11].
Идеите на индийския духовен лидер оказват силно влияние и върху Аса Филип Рандолф.
През 1963 г. той е начело на похода към Вашингтон „за работни места и свобода“. Рандолф е един
от най-влиятелните афроамерикански активисти
за граждански права в САЩ. През 1941 г. заедно
с друг известен последовател на ненасилствените
действия на Ганди – Баярд Ръстин, по примера на
известния „солен поход“ на Ганди, той предлага
поход до Вашингтон като форма на протест срещу
расовата дискриминация на работното място в отбранителната индустрия и армията. Маршът е отменен, след като президентът Франклин Рузвелт
подписва изпълнителна заповед, с която забранява
расовата дискриминация в отбранителната индустрия. Това е една от първите ключови победи от
ранните години на движението за граждански права, която демонстрира силата и възможностите за
справедлива социална промяна чрез ненасилствените методи на действие.
Джеймс Фармър е един от лидерите на движението за граждански права, който също под влияние на философията за „сатяграха“ настоява за
ненасилствени протести за премахване на сегрегацията. Той е един от създателите на „Конгрес за
расово равенство“ (CORE) [12], посветен на борбата за равни права чрез ненасилие. От създаването си през 1942 г. организацията провежда серия
от седящи стачки за прекратяване на сегрегацията в обществения транспорт. През 1947 г. CORE е
един от организаторите на първото т.нар. пътуване
за свобода, в което група от 8 бели и 8 афроамериканци пътуват смесено през няколко американски щата. Липсата на конфронтация по време на
първото пътуване за свобода не предизиква широко медийно отразяване и не успява да реализира
целите на конгреса за популяризиране на каузата за граждански права. 14 години по-късно след
организиране на десетки бойкоти, седящи стачки
и след появата на множество нови организации,
подкрепящи стратегията за ненасилието, т.нар.
пътувания за свобода успяват да привлекат дос-
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татъчно обществено внимание, което принуждава
федералното правителство да отмени сегрегацията в обществения транспорт на южните щати.
До средата на 50-те години директните ненасилствени действия се превърщат в съществен
елемент на движението за граждански права. През
1955 г. афроамериканската активистка Роза Паркс
отказва да отстъпи мястото си в задната част на
обществения автобус на град Монтгомъри (Алабама) на бял мъж. Последвалото ѝ арестуване за
гражданско неподчинение води до т.нар автобусен
бойкот в Монгтомъри, който се превръща в едно от
най-големите и успешни масови движения против
расовата сегрегация, ръководено от 26 годишния
тогава Мартин Лутър Кинг. В бойкота участват
42 000 души. Той продължава 381 дни и води до
срив на общинската автобусна услуга. Бойкотът
на автобуса в Монтгомъри стимулира все повече
млади афроамериканци да подкрепят движението
за граждански права, основаващо се на стратегическите ненасилствени преки действия.
През 1957 г. Мартин Лутър Кинг и Баярд
Ръстин са едни от основателите на организацията
„Конференция за южно християнско лидерство“
[13], която трябва да координира действията на
отделните протестни групи в южните щати. Двамата лидери апелират президента Айзенхауер за
провеждане на конференция в Белия дом за гражданските права. Когато получават отказ, те организират 25 000 души на поход към Линкълн Мемориал във Вашингтон. Ораторите призовават за
ненасилствена борба, бойкоти и стачки. След края
на събитието, което остава мирно, са насрочени
нови седящи стачки. Конгресът на Съединените
щати реагира на събитията, като упълномощава
Министерството на правосъдието да заведе дело
от страна на афроамериканците срещу нарушаване на избирателните им права в южните щати.
Ненасилствените действия, въведени за първи път
от „Конгреса за расово равенство“, се разпространяват широко в южната част на Съединените щати
през 1960 г. За три месеца се провеждат седящи
стачки в 50 американски града, по време на които
са арестувани повече от 3600 души.
През 1961 г конгресът организира второ „Пътуване за свобода“, този път много по-дълбоко в
американския юг. 13 души напускат Вашингтон на
4 май в две смесени групи, посрещнати от насилие
и полицейски арести. Отпорът, който срещат по
целия път, не намалява броя на доброволците, които се включват в пътуването на мястото на арестуваните и пострадалите участници. Медийният и
общественият отзвук на „пътуването за свобода“
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са толкова силни, че няколко месеца след неговото
провеждане федералното правителство забранява
сегрегацията в междущатския транспорт.
През 1963 г. в Бирмингам, Алабама, се провежда селективен бойкот на стоки с оглед притискане на местния бизнес за равен достъп до работа
и обществени места. Демонстрациите продължават с нарушение на съдебна заповед за прекратяване на по-нататъшните протести, което води до
стотици арести, включително и на самия Мартин
Лутър Кинг. Конфликтът ескалира, след като над
1000 млади афроамерикански ученици се отправят на протест към центъра на града, по време на
който повечето от тях са арестувани. На следващия ден протестиращите са посрещнати от полицейски кучета и водни оръдия, отразено подробно
от чуждестранните медии. Насилствените действия срещу младите хора, които са посрещнати с
остри критики от международната общност, осигуряват още по-голяма подкрепа на движението
в чужбина. След мащабни и продължителни демонстрации градските власти и представителите
на местния бизнес са принудени да започнат преговори с протестиращите, които завършват с приемане на исканията на движението за интеграция
и прекратяване на дискриминацията при наемане
на работа.
След като стратегията за директни ненасилствени действия получава широка обществена
подкрепа за своите цели, през 1963 г. е организиран споменатият национален „Поход към Вашингтон за работни места и свобода“. В него се
включват над четвърт милион души. След година
на масови протести през 1964 г. е приет Законът
за гражданските права, а на следващата година и
Законът за правото на глас.
Махатма Ганди вдъхновява поколения американски социални реформатори и активисти
за граждански права, които приемат и използват
принципите му за ненасилствената съпротива в
борбата срещу институционализираната сегрегация, расова дискриминация и неравенство в Съединените щати. Движението за граждански права
използва широк набор от тактики, които включват
седящи стачки, бойкоти, походи и гражданско неподчинение като форма на действия на ненасилствената съпротива, по време на която хиляди хора
са арестувани. Стотици хиляди души участват в
походи, бойкоти и инициативи за всеобщо право
на глас. В главен фактор за успеха на движението
се превръща тактиката на протестиране за равни
права без използване на насилие, вдъховена от
учението на индийския лидер Махатма Ганди за
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„сатяграха“. Водени от Мартин Лутър Кинг, милиони афроамериканци излизат по улиците на САЩ
за участие в мирни протести, както и за действия
за гражданско неподчинение и икономически бойкот в един процес, което някои лидери на общността определят като втора гражданска война в
Америка.
Посланието, че насилието се извършва от
потистниците, а не от потиснатите, се превръща
в морална сила и невероятно мощно оръжие на
движението за граждански права в Съединените
щати. То привлича към каузата милиони хора у
дома и по целия свят и в крайна сметка води до забрана на институционализираната сегрегация и до
възстановяване на всеобщото избирателно право в
южните части на страната. Въпреки убийството на
Мартин Лутър Кинг през 1968 г. и по-нататъшното
разцепване на движението, през следващите десетилетия то продължава да спечелва важни победи,
включително приемане на закони за равнопоставено жилищно настаняване, увеличаване на десегрегацията в училищата и на работните места,
по-голям достъп до работа и по-добри икономически възможности.
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THE IMPACT OF MAHATMA GANDHI’S PHILOSOPHY ON THE CIVIL RIGHTS
MOVEMENT IN THE UNITED STATES
Simona Samuilova
Abstract: The aim of the article is to outline the impact of Mahatma Gandhi’s philosophy on some of the most
famous U.S. civil rights leaders in the 30s – 60s of the XX century. His life and work inspired generations of
social reformers and civil rights activists who embrace and apply his principles of nonviolent resistance in the
fight against institutionalized segregation, racial discrimination and inequality in the United States. The Civil
Rights Movement used a wide range of tactics that include sit-ins, boycotts, marches, and civil disobedience
as a form of non-violent resistance, during which thousands of people were arrested. Hundreds of thousands
of people participated in marches, boycotts and universal suffrage initiatives. The main factor for the success
of the movement was the tactic of protesting for equal rights without the use of violence, inspired by Gandhi’s
teaching on “satyagraha”.
Key words: Gandhi, Martin Luther King Jr., civil rights movement, USA, nonviolence.
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НАУКАТА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО

ЗА РАБОТАТА НА ЕКИПА ОТ БАН В ПОДКРЕПА НА
НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА БОРБА
С COVID-19
Проф. д.м.н. Николай К. Витанов,
Институт по механика – БАН
Вече над 3 месеца екип от 6 човека под мое
ръководство работи за подпомагане на дейността на Националния оперативен щаб за борба с
COVID-19. Въпреки сравнително краткото време
се натрупа много материал за анализ и размисъл.
По-долу споделям няколко от тези размисли, свързани с развитието на епидемията, с използваната
от нас технология за анализи и прогнози и с хората, които се оказаха съвременници на разпространението на тази зараза.
1. Поглед върху епидемията от гледна точка на концепциите на механиката на флуидите
Една от основните критики към хората, които ми възложиха да се занимавам с математически анализи и прогнози, свързани с епидемията
от COVID-19, беше, че са възложили работата на
математик, а математиците какво разбират от епидемии и от моделиране на инфекции.
Нека започнем малко отдалеч, с един пример от механиката на флуидите, известен на всеки. Слагате съд с вода на котлона и пускате нагревател, като регулирате температурата. Отначало
водата е неподвижна, но температурата ѝ се покачва. След което, ако продължавате да покачвате
температурата, водата започва да се движи. Ако
наблюдавате това движение, ще забележите доста
интересни неща. Ще видите, че в определен температурен интервал имаме устойчива форма на
движение на водата и когато повишавате температурата, устойчивостта на тази форма на движение
изчезва, а със загубата на устойчивостта, изчезва
и формата на движение и се появява нова форма
на движение. Образно казано, формите на движение на водата са наредени като стъпалата на една
стълба.
Нека разгледаме температурния интервал
от началото на движението на водата до 1000С.
Температурните зони в този интервал са 3 – зона
на регулярно движение, зона на хаоса и зона на
турбулентността. При най-ниски температури,
при които има движение на водата, се намираме
в зоната на регулярно движение – с увеличение
на температурата една форма на движение заменя
друга, устойчива в някаква температурна подзона,
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след което отстъпва мястото си на друга форма
на движение. При хаоса формите на движение започват бързо да стават неустойчиви, но все още
преходите са между съседни форми на движение
по отношение на поредицата на устойчивост на
формите. Образно казано – движим се нагоре–надолу по стълбата, но все още при това движение
минаваме през съседни стъпала, върху които се задържаме за кратко време. Колкото и да е странно,
хаотичното движение може да бъде контролирано
– в математиката има цяла дисциплина, наречена
контрол на хаоса.
Ако продължим да увеличаваме температурата, излизаме от зоната на хаоса и отиваме в
зоната на турбулентността. Водата в съда ври,
имаме бързи преходи между форми на движение
на водата, които не са съседни в поредицата по
отношение на устойчивостта. Прелитаме от едно
стъпало на стълбата към друго, несъседно и това
мятане става с все по-големи амплитуди при увеличаване на температурата. Нашата наблюдавана
система е като лист, носен от силен вятър.
Горните аналогии могат да ни помогнат
добре да се ориентираме в текущата епидемия.
Температурата тук се определя от 3 фактора: броят на контактите между хората за единица време,
броят на дългите пасове (преноса на зараза от една
място на друго, например от София към страната
или от Холандия към Хасково) и мерките за ограничаване на епидемията. Ако другите параметри
са фиксирани, при малко контакти температурата
е по-ниска, при много контакти – по-висока. Ако
другите параметри са фиксирани, при малко дълги
пасове температурата е по-ниска, при повече дълги пасове – по-висока. На формите на движение
на водата отговарят различните сценарии, свързани с броя заразени на ден. Например, сценарий 20
– 40: от 20 до 40 заразени на ден. Докато броят на
заразените на ден е в тези граници, сценарият е
устойчив, но ако броят заразени се вдигне над 40,
сценарият губи устойчивостта си и се стабилизира друг сценарий. Зоната на регулярното развитие
на епидемията е при малък брой контакти за единица време и при малък брой дълги пасове – там
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сценариите се сменят бавно и даден сценарий е
устойчив относително дълго време – качваме се
или слизаме бавно по стълбата. В зоната на хаоса,
където броят на контактите на човек за единица време е голям и/или дългите пасове са много,
имаме бърза смяна на сценарии и един сценарий
е устойчив за кратко време – образно казано, движим се нагоре-надолу по стълбата, водата се движи, но още не ври. Ако броят контакти на човек
за единица време стане много голям и/или броят
на дългите пасове стане много голям, попадаме в
турбулентната зона – прелитаме между несъседни
сценарии и амплитудата на това мятане зависи от
броя на контактите за единица време.
И така, дотук обрисувахме рамката, в която
ще поставим картината на събитията, свързани с
епидемията в България. Нека отбележим, че като
всяка аналогия и тази не е пълна, но върши работа
за целите на обяснението.
2. Бележки по разработката на използваната технология за анализа и прогнози
Горните аналогии дават известна представа
за част от идеологията на технологията за анализи
и прогнози, използвана от нашия екип. Забележете
думата част – значи, че това не е всичко, има и още,
но то няма да бъде обсъждано в този текст. Самото
разработване на технологията започна през 2008
г. и имаше интересна предистория. Нещата започнаха, докато бях на постдокторантура, а след това
и Хумболтов стипендиант в Макс Планк Института по физика на сложните системи в Дрезден.
Там възникна интересът ми към изследвания по
популационна динамика и математическа социална динамика. Още от ония времена – в края на
миналото хилядолетие и началото на настоящото,
имах верен сътрудник – Златинка Димитрова, тогава – подготвяща докторантурата си в областта на
математическото моделиране и приложение на теорията на хаоса към системи от взаимодействащи
си популации. Доцент Зл. Димитрова днес е в моя
екип. След като се завърнах от Германия – през
2004 г., със Зл. Димитрова намерихме сродна душа
за тези изследвания у академик Стойчо Панчев,
който проявяваше жив интерес към теорията на
хаоса и нейните приложения. Първият резултат от
съвместната ни работа е книгата „Популационна
динамика и национална сигурност“, публикувана
от издателството на БАН през 2005 г. На основата
на тези разработки бе направено предсказанието,
че ни очакват големи мигрантски вълни и множество мигранти, които ще идват в Европа през Турция и Гърция. Днес вероятно си мислите, че това
бе посрещнато с ръкопляскания, тъй като вече е

ясно, че това наистина се случи. Нищо подобно –
тогава тези изследвания бяха посрещнати изключително зле от хора, смятащи се за експерти. Разбираемо – беше 2005 г., и идеята, че големи маси
хора ще преминат през Турция, която има втората
по численост армия в НАТО, и през Гърция, която
ще има проблеми с тях, бе сметната за налудничава – току що бе завършила Олимпиадата през
2004 г. Поради недоверието към работата ми започнах да изнасям изследванията си по социална
динамика в чужбина. Правех ги, докато ходех на
посещения в Германия, Япония и на други места.
Единствената причина, която не ми даваше да направя това на 100%, бе академик Панчев. Имаше
още един човек, който тогава каза, че изследванията ми са добри и не бива да ги прекъсвам – покойният генерал Стоян Андреев. Така в България
изследванията продължиха, но с много по-бавно
темпо и през 2008 г. се появи втората книга на
Витанов, Панчев и Димитрова, озаглавена „Социална динамика без формули“, издадена отново от
Издателството на БАН. Тук историята е също доста интересна, защото първата версия на книгата
бе с формули и там имаше разработки, свързани с
технологията, която използваме днес. Вариантът с
формули никак не беше посрещнат добре от учени от областта на науките за човека и обществото,
които се запознаха с него. Считаха, че Витанов с
математическите си методи, усвоени в Германия,
се опитва да влезе в областта на социалните науки.
Знаете днес какво е положението с използването
на математика в социалните науки на Запад. Много катедри и групи се ръководят от математици и
физици. У нас и тогава, и сега, е друго. Но, както
се казва, тогава имаше изключение от общия хор
и това бе чл.-кор. Стоян Михайлов, който ни даде
мъдър съвет – да се махнат формулите и да се преработи текста така, че да стане по-разбираем и за
нематематици, и за нефизици. Не че го приехме с
охота, но съветът беше наистина мъдър и така се
получи книгата във вида, в който е известна днес.
Отпадналият материал с формулите съдържаше разработки, свързани с технологията, използвана в настоящия момент в подкрепа на Националния оперативен щаб. Бяха доста страници
и логично се опитах да продължа работата, като
намеря и съответното финансиране. Като гледате
работещата технология днес, вероятно си мислите, че върху моите изследвания са били изсипани
планини от пари. Напротив – никакво финансиране нямаше, не получих финансова подкрепа. А
проекти писах – цели 3 броя. Подготвен бе проект
до Фонда за научни изследвания за приложение на
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методите на теорията на мрежите към социални
системи. Проектът бе отхвърлен. Фондът, както
винаги, имаше да финансира неща къде по-стойностни от тези със социални мрежи. След това
бе отхвърлен проектът за приложение на част от
горните идеи в наукометрията, а накрая бе отхвърлен и проектът за методологията за решаване на диференциални уравнения, тясно свързан
със задачите по популационна динамика, с които се занимавахме. Така проектите, на основата
на които е създадена използваната технология за
анализи и прогнози, бяха до един отхвърлени от
Фонда за научни изследвания. Експертите на този
фонд отхвърлиха разработката на единствената
технология за анализи и прогнози, която се оказа
действаща и готова за приложение, когато пандемията дойде. А индикациите, че изследванията са
качествени, не липсваха. Интересът към изследванията ни по социална динамика в чужбина растеше и те бяха продължени въпреки трудностите,
неразбирането и липсата на финансиране в България. Публикувах книга по динамика на научни
системи и оценка на научна продукция в издателство „Шпрингер“ през 2016 г. и работата по тази
книга поддържаше интереса и към разработките
по математическа социална динамика. Така, за 12
години, бавно и полекa, бе развивана технологията за анализи и прогнози на социални системи. И
тя бе налична, когато епидемията дойде.
3. Начало на дейността в подкрепа на националния оперативен щаб
След като коронавирусът дойде до България, ние с доц. Зл. Димитрова заявихме, че имаме
готова технология за анализи и прогнози и решихме да я приложим за направа на изчисления и
прогнози за развитието на епидемията у нас. След
като установихме, че технологията работи добре,
прогнозите бяха предложени на заинтересовани
лица от държавните структури и подложени на
проверка. Това продължи около седмица, след
което бях повикан заедно с председателя на БАН
академик Ревалски при министър-председателя.
На краткия разговор присъстваше и началникът
на щаба – ген. Мутафчийски. С две думи, бях аташиран с моя екип към Националния оперативен
щаб, за да изготвя математически анализи и прогнози с цел подпомагане на дейността на щаба и
правителството. Министър-председателят ми поръча да се явявам от време на време в медиите и да
давам информация за тенденциите на развитие на
пандемията в България. Не че бях много възхитен,
защото имам доста опит с хейтърите. Така започна дейността на моя екип в подкрепа на щаба и
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правителството в борбата с COVID-19. С течение
на времето ще опиша повече подробности както
за екипа, така и за дейността ни, тъй като един от
членовете на екипа се оказа на терен във вихъра
на събитията. Привлечените специалисти от БАН
бяха доц. д-р Златинка Димитрова от Института
по физика на твърдото тяло „Акад. Г. Наджаков“
– БАН и доц. д-р Елена Николова от Института
по механика – БАН, които имаха дългогодишен
опит в съвместна работа с мен в областта на математическото моделиране и анализа на данни от
социални процеси (доц. Димитрова) и за разработката и приложение на методология за решаване на нелинейни диференциални уравнения (доц.
Димитрова и доц. Николова). На доц. Николова бе
поставена задача да се занимава с класическите
модели на епидемии и да ги прилага към пандемията от COVID-19, докато доц. Димитрова ми
помага в анализа на резултатите от компютърните
изчисления и в прогнозирането. В продължение
на около два месеца и половина тези анализи бяха
правени в малките часове на нощта след пристигането на резултатите от лабораториите за тестове за
COVID-19, които идваха към полунощ, след което
бяха обработвани за около 4 часа и след анализ информацията бе подавана чрез доклад в Националния оперативен щаб.
Освен анализите, нашият екип изготвя и прогнози, като например краткосрочните прогнози за
развитието на епидемията както в цялата страна,
така и по области. Изчисляват се базовото и ефективното репродуктивно число и се изготвят карти
за риска от рязко увеличаване на броя на случаите
по области. Такива карти бяха изготвяни и за риска от заразяване, свързани с учебния процес и струпването на учащи се в затворени пространства,
каквито са например училищата.
4. Няколко бележки за епидемията и някои от моделите, използвани за разбирането ѝ
За предсказване на еволюцията на епидемията много учени използваха в началото класическите модели на епидемични процеси – SIR, SEIR
и т.н. В процеса на разработване на нашата технология, още преди доста време разбрахме, че тези
модели трябва да се използват много внимателно,
поради особеностите на реалните процеси, които
трябва да бъдат моделирани – тези процеси изискват зависимост от времето и мястото на коефициентите на моделите – нещо, което в класическите
модели почти не се отчита. Особено съществени
бяха проблемите с носещия капацитет на средата
и коефициентите, отчитащи промяната в броя на
индивидите в съответните популации, описвани
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от модела. За да се опишат част от тези проблеми,
трябва да се погледне малко по-дълбоко в механизма на развитие на епидемията и да се подчертае
ролята на клъстерите в това развитие. И така, имаме заразен човек някъде в страната. След известен
инкубационен период заразеният започва да заразява хората около него. Формира се малък клъстер, който започва да расте, ако нищо не се предприеме. Забележете – ако нищо не се предприеме.
Заразяват се все повече хора и имаме развитие на
епидемията, при което имаме бързо нарастване
на броя на заразените, след което това бързо нарастване се забавя, тъй като броят на незаразените
намалява. При този класически вариант всички са
преминали през заразата и са придобили някаква
форма на имунитет, която се предполага, че ги защитава за по-дълго или за по-кратко време. Този
вариант е възможен, ако мрежата от контактите в
човешкото общество е достатъчно гъста и не се
променя – тогава вирусите имат много възможни
пътища за разпространение от заразени към незаразени. Класическият вариант на развитие на
епидемията е относително безвреден, ако количеството на леталните изходи и на тежките увреждания на организма на прекаралите епидемията не
са големи. Но какво става, ако тези количества са
недопустимо големи? Тогава високата смъртност
и инвалидизацията могат да нанесат големи поражения на едно общество.
И ето, появява се опасен вирус и то такъв,
за който не е известно много, но се вижда, че леталните изходи и инвалидизацията никак не са
малки. Можем да не правим нищо и доста бързо
ще се озовем в турбулентен режим на развитие
на епидемията. Което едва ли е добре, ако нямате
лекарство или ваксина и ако не е ясно колко издържа имунитетът при положение, че евентуално
се възстановите след заболяването. Като алтернатива можете да опитате да предприемете нещо,
за да стои развитието на епидемията максимално
дълго време в регулярен или хаотичен режим. За
целта трябва да следвате една простичка концепция – просто трябва да пречите на клъстерите от
заразени да се разрастват. За целта трябва да имате две неща: най-напред да можете да забавите
разпространението на вирусите по обществената
мрежа и да имате организация за проследяване
и изолиране на контактните лица на заразените.
Ако имате тези неща, може да опитате. А ако прилагате стратегията за потискане растежа на клъстерите още от самото начало на епидемията, то
може дълго време да имате малък брои заразени
при положение, че държите системата в регуляр-

ната зона, а след това и не твърде голям брой заразени, ако държите епидемията в зоната на хаоса.
Заразата се разпространява, но намалявайки броя
на пътищата ѝ за разпространение чрез мерки за
намаляване на близките контакти между хората и
чрез намаляване на дългите пасове, вие може да
опитате да контролирате разпространението с помощта на системата за установяване и изолация на
контактните лица. Така контролирате клъстерите
и образно казано, влияете върху температура на
водата в съда. Ако всичко сработи, държите епидемията в регулярната зона, ако не сработи чак
толкова добре, може да отидете в зоната на хаоса,
а ако не сработи съвсем – отивате в турбулентната
зона.
5. Концепцията за груповия имунитет и
настоящата епидемия
Нека от гледна точка на гореизложеното да
разгледаме две концепции за действие при настоящата епидемия. Ще наречем първата от тях
– „концепцията на груповия имунитет“. Идеята
тук е – гоним колективен (стаден) имунитет. Не
предприемаме нищо за промяна на структурата
на мрежата от социални контакти в обществото,
оставяме хората да се заразят и преболедуват, докато 80% придобият имунитет и играта свършва.
Имунитетът пази „стадото“. Е, има „сухи съчки“,
но пък знаем, че в животинския свят оцеляват
най-приспособените. Тъкмо и икономиката не се
засяга.
Нека да помислим върху това.
1. Колективен имунитет все още няма никъде по света, дори в страните, които не предприемат никакви мерки срещу ограничаване на заразата. Никъде по света броят на преболедувалите
не е стигнал 80%, няма скоро и да стигне, а епидемията си върви вече повече от 6 месеца. Така че
колективен имунитет ще се създаде с много малка
вероятност. Не може да се разчита на това, още
повече, че не е ясно колко издържа създаденият
имунитет. Ако не издържа достатъчно дълго (и все
повече изследвания говорят, че това е точно така),
то проблемите са очевидни – хем много заразени,
хем много починали, хем и икономиката съсипана.
2. Докато очаквате колективен имунитет,
броят на леталните изходи и на тежките увреждания нараства бързо. Нараства и броят на тежките
случаи, изискващи специализирани медицински
грижи. Навсякъде здравните системи се претовариха и това доведе до още по-голяма смъртност –
хора, които можеха да бъдат спасени, не бяха спасени поради липса на капацитет на съответната
здравна система. У нас не е така, защото навреме
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се взеха мерки.
3. От гледната точка на смятащи се за специалисти хора може и да е оправдано да оставиш
рискови групи като възрастни хора или хора с
придружаващи заболявания на милостта на този
вирус, когато здравната система се претовари,
като при това прекрасно се знае, че смъртността
и инвалидността при него не са малки. Но това не
може да е сериозно в едно съвременно общество,
което е построено върху съвсем други принципи.
Но какво е сериозно в едно общество е едно нещо,
а какво е ефект на Дънинг-Крюгер е малко по-друго нещо.
4. Икономиката пак се засяга, защото модерната икономика на една страна не е затворена
система и силно зависи от функционирането на
икономиките в други страни. И ако в тези други
страни икономиките имат затруднения във фукционирането си, както и стана, то и икономиката
на страната, която прилага „концепцията на груповия имунитет“, ще пострада – дори работниците да са в заводите, като няма поръчки, те няма да
има какво да работят.
5. Политиците, послушали привържениците
на „концепцията за груповия имунитет“, попаднаха в капан – броят на заразените и леталните изходи в съответните страни започна да расте, а в
други страни не е така. Такива грешки трудно се
прощават от народа и от опозицията. Нищо чудно,
че в една страна, която такива експерти ни сочат
за пример, от няколко дни (днес е 22 юни 2020 г.),
спряха да дават информация за броя заразени и
броя починали. Защо ли?
Изброеното е достатъчно, за да се разбере
защо страните привърженици на „концепцията
на груповия имунитет“ я изоставиха с няколко
изключения, които продължават в една или друга
степен да я прилагат, колкото да се видят неблагоприятните ѝ последствия. Повечето страни (включително и България) се ориентираха към друга
концепция, идеята за която идва от механизма на
разпространение на епидемията – концепцията
за контрола и задържането на развитието на епидемията в регулярната зона и в зоната на хаоса.
Идеята, както вече разбрахте, не е сложна – ако
държите температурата достатъчно ниска, водата
няма да заври, т.е. ако ограничите възможностите за разпространение на заразата чрез мерки за
намаляване на директните контакти между хората, недопускане на дълги пасове и недопускане
разрастването на клъстерите от заразени, няма да
има голяма количество новозаразени на ден. Няма
да се изгради колективен имунитет, но това не е
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проблем, ако имунитетът не „държи“ достатъчно
дълго. Ще намалите риска за рисковите групи и
здравната ви система може да не се претовари,
дори да не е в блестящо състояние. Всеки, който има нужда, ще получи адекватна медицинска
помощ и на лекарите няма да им се наложи да решават кой ще живее и кой ще умре. Икономиката
ще се засегне, но ако мерките за ограничаване на
социалните контакти са внимателно премислени и
подкрепени от математически изчисления, пораженията на икономиката ще са поносими. И накрая, политиците, заложили на този вариант, няма
да се окажат в капан.
Този, вторият вариант, засега се възприема
в България – българските политици се вслушаха
в гласа на българските лекари и на българските
учени, които казваха, че е много важно мерките
за ограничаване на социалните контакти да бъдат
наложени на много ранен етап, защото е много
важно разпространението на епидемията да се
контролира още от началото ѝ. Така в България се
борихме с гущерче вместо с Годзила. И това ще е
така, докато мерките за ограничаване на епидемията се спазват. Не се ли спазват, гущерчето веднага
ще се опита да стане Годзила. Тези експерти, които говорят срещу мерките, ви тласкат към зоната
на турбулентността. Но там може да си позволите
да отидете само когато агресивността на този вирус отслабне дотолкова, че пораженията и смъртността от него да станат поносими. Ако допуснем,
че вирусът отслабва, преминавайки през верига
от приемници, то рационалният вариант е той да
премине през дълга верига, състояща се от минимален брой хора, преди да се разпространи масово. Това е вариантът, към който се стремим. Нерационалният вариант е вирусът да се разпространи
масово, докато е агресивен. Пораженията в този
случай обаче никак не са малки. Текущата смъртност е 5%, а някои „екcперти“ изобщо не споменават за пораженията при много от тези, които са
преболедували. Нека им напомним, че на война се
броят не само труповете, но и инвалидите.
6. Работа за издигане авторитета на българската наука
Нека накрая да отбележа, че през цялото
време на нашата работа се стараехме да повишим
авторитета на българските учени и на българската
наука. Огромната част от хората и служителите в
държавната администрация, които срещам, се отнасят с нескрито уважение към българската наука
и българските учени. Жестоките рани, нанасяни
30 години и особено по времето на небезивестния
Симеон Дянков, започват да зарастват. На дру-
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го място ще обсъждам въпроса – защо бе нужно
всичко това и защо българската наука бе хвърлена
в дълбока криза. Нека да подчертая пак – за работата на моя екип не се получават никакви пари,
нито ни е обещано каквото и да е, но някои ще
твърдят, че усвоявам милиони по проекти. И това
не е вярно – както описах по-горе, благодарение
на усилията на Фонда за научни изследвания, държавата не подкрепи и с една стотинка разработката на технологията, която сега се използва в неин
интерес. Няма да участвам в конкурса на Фонда
за разработки, свързани с COVID-19. Едно, че нямам доверие на Фонда, и второ, някои веднага ще
кажат, че използвам положението да получа пари.
Изключително неприятно впечатление ми направи усиленото и целенасочено хейтърство на хора

вън от научните следи (във време, когато ние не
спяхме по цели нощи, за да подпомагаме борбата
за запазването и на тяхното здраве и живот) и на
хора от научните среди (по времето, когато ние работихме за издигане на репутацията на българската наука и на тяхната репутация като учени). Това
няма как да бъде забравено, както не е забравено и
какво ми беше казано през 2005 г.
Каквото и да говорят и пишат хейтърите, фактът е, че ние работихме ден и нощ в подкрепа на
усилията на Националния оперативен щаб за борба с COVID-19. И не за пари и не за облаги – такива никога не са ни обещавани, а за да допринесем
за опазването на българския народ от опасността,
надвиснала над здравето и живота на хората.

ON THE WORK OF THE BAS TEAM IN SUPPORT OF THE NATIONAL HEADQUARTERS FOR
COMBATING COVID-19
Nikolay K. Vitanov
Abstract: For over 3 months now, a team of 6 people has been working to support the activities of the National
Headquarters for Combating COVID-19. Despite the relatively short time, a lot of material for analysis has been
accumulated. Below I share some of the thoughts related to the development of the epidemic, to the technology
we use for analysis and forecasting, and to the people who have turned out to live with this infection. In several
more words we discuss a look at the epidemic in terms of the concepts of fluid mechanics. Several notes follow
on the development of the technology used for analysis and forecasts and then we describe the beginning of our
activities in support of the national headquarters. We write few notes on the epidemic and some of the models
used to understand it and then discuss the concept of group immunity.
Key words: COVID-19, National Headquarters for Combating COVID-19, models, analysis and forecasting
of epidemics
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СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
НА НАЦИОНАЛНАТА ЕНЕРГЕТИКА

Проф. д-р инж. Димо Стоилов
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН,
Технически университет – София
1. Основни знания
Национална енергетика е синоним на национална енергийна система. Тя представлява
енергийното стопанство в една държава, което
включва държавните и частните енергийни субекти (лица, организации, институции), както и
обектите на техните дейности (активи, в т.ч. финансови, машини, съоръжения, предприятия, имоти и находища) [1].
За разлика от специфичния смисъл при физиката, биологията, химията и пр., родовото понятие „енергия“ в една енергийна система обхваща както добиваните първични енергоизточници
(енергийни ресурси), така и преобразуваните от
енергоизточници в енергийни продукти носители
на енергия: твърди, течни и газови горива, топлина, хлад, електричество, енергия от възобновяем
източник или друга форма на енергия в качеството им на движима вещ, стока за продажба или за
крайно преобразуване. Те са предмет на планиране.
Планиране е процес на анализиране, оценяване, проверяване и актуализиране: 1) развитието на субект с определена мащабност: личност,
домакинство, дружество, община, район, нация,
съюз от държави, свят или 2) функционирането на
техните обекти. Планирането е жив, развиващ се
процес, в който участват всички замесени съставляващи лица, организации, йерархии.
План е главния резултат от планирането,
документиращ целите, както и силите, средствата и тяхната организация за постигане на целите
през определен срок от развитието на субекта и
неговите обекти, в случая: Република България и
намиращите се на нейната територия енергийни
обекти.
Срокът или дължината на плановия етап се
нарича хоризонт на планиране, който се състои от
единични интервали.
Обикновено планове с хоризонт до три години се наричат краткосрочни. Планове за срок от
2 до 5 години се възприемат като средносрочни, а
по-продължителните – дългосрочни. План, който
не предвижда изменение на основните средства
за производство, се нарича оперативен, функ-
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ционален, понякога, когато се отнася за по-продължителни периоди –тактически. План, който
предвижда изменение на основните средства за
производство, се нарича план за развитие. В енергетиката това са дългосрочните планове, защото
замяната на основните средства за производство
отнема дълъг период. Те се наричат още стратегически, защото обхващат продължителни времеви
интервали (характерни за стратегическото планиране, разглеждано от управленската теория) и планираните изменения се предопределят от многозначими, стратегически фактори, влияещи трайно
върху състоянието и функционирането на субекта.
Управление означава:
▪ насочване, ръководене (администриране и
представляване) на организация или на процес;
▪ владеене и осъществяване на права за
разпореждане, породени от собствеността върху
предмета на управление или от акт на възлагане/
упълномощаване.
С други думи, управлението е съвкупност
от дейности на управляващия, а предмет на управление може да бъде всякакъв процес (планиране,
стопанисване, функциониране, развитие, строителство и пр.). От своя страна, администрирането
(administration) е част от управлението – ръководене на администрацията.
При наличието на хубавата българска дума
„управление“ употребата на „мениджмънт“ е неоправдана. „Управление“ не е синоним на „контрол“, защото контролирането у нас се схваща
като процес на наблюдение и надзор, което представлява начална фаза от управлението. Управление е по-общо понятие, макар че се употребява понякога синонимно с понятието регулиране
(regulation). Регулирането на технологичните процеси трябва да се разграничава от държавното регулиране, например на цени, на достъп до пазар
и пр. Управлението на системни процеси в енергетиката най-често се реализира чрез управление
на технологичните процеси в енергийните обекти.
Под влияние на западни източници някои автори
използват словосъчетанието „управление на енергията“. То не е правилно, защото се управляват
процесите на преобразуване на енергията, а не са-
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мата енергия. Затова следва да се употребява съчетанието „стопанисване на енергията“ или „управление на енергетиката“.
Математически модел е едно от известните
на човечеството средства за опростено представяне на нещата или явленията от сложния свят, за да
станат по-лесни за възприятие, изучаване или управляване, в случая: математически зависимости,
изразяващи влиянието на един или няколко фактора върху показателите на енергийна система или
взаимодействието между нейните елементи и подсистеми. Човечеството използва различни модели
при планирането на функционирането и развитието на енергийните системи.
Велик преход е въведено от Световния енергиен съвет (World Energy Council – WEC) понятие,
което най-общо означава преминаване към свят
с по-малко нарастване на населението и работ-

В статията се разглежда необходимостта от
научна методология и законов регламент за съставяне, удостоверяване, изпълняване, анализиране и
обновяване на стратегически план за национално
енергийно развитие.
2. Исторически поуки
По време на социализма стратегическото
развитие на енергетиката се е планирало от Комисия/ Комитет по планиране чрез петилетни и дългосрочни планове по методология и координация
на Съвета за икономическа взаимопомощ – СИВ.
Лабораторията по анализ на енергийни системи към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика в Българската академия на науките
(ИЯИЯЕ – БАН) е функционирала като подпомагаща организация и алтернатива на държавния
планов орган и Министерството на енергетиката.
Макар и малка, тази лаборатория е координира-

Фигура 1. Специфично потребление на енергия: средно в света (WLD), средно в Европейския съюз (EUU)
и в някои страни

ната сила, коренно нови технологии, по-големи
природоопазващи задължения и преместване на
икономическата и геополитическата сила по страните на земята. Това понятие измества простото
понятие „преход“, което отразяваше развитието
на световната енергетика под влияние на четири
главни категории фактори (технологии, икономика, социалност, околна среда) [2, 3]. Напоследък
изследователите се стараят да обхванат допълнителна част от влияещи фактори. Доминиращите
измежду тях се групират в категориите: глобализация, климат и Интернет на нещата (Internet of
things – IoT).

ла съвместни изследвания на институти на БАН,
Енергопроект, Минпроект, Промишлена енергетика и пр. Лабораторията е произвеждала агрегирани енергоикономически, екологични и ресурсни
показатели и политики за развитие. Заедно с Комитета по планиране и редица други институти,
лабораторията е била закрита, а изследванията по
развитие на енергетиката прекратени, защото мимолетни политици и държавници са били заблуждавани с тезата, че „пазарът сам регулира и планира развитието на обществените области, в т.ч.
енергийните сектори“.
По тази и други причини последвалият пе-
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риод от 1990 до 1999 г. е най-хаотичния за България и други страни от Източна Европа, а Великият
енергиен преход се различава силно от прехода
в останалите страни. Той не започва от 2015 г., а
тръгва още от 1990 г., което е видно от графиките
за енергийното потребление на първична енергия
на жител (Фигура 1) според данните на Световната банка [4]. Видно е, че падането на Берлинската стена няма отражение върху потреблението
на първична енергия в Гърция (GRC), Швейцария
(CHE), Франция (FRA) и дори в Европа (EUU)
като цяло. За Германия (DEU) и Чехия (CZE) относително слабото намаление е в резултат от повишаване на енергийната ефективност. За разлика от
тях потреблението в България (BGR) и Румъния
(ROU) рязко спада след 1990 г. Въпреки че повече
от два милиона българи направиха своя „житейски преход“, като се изселиха от България, потреблението на глава от населението рязко намалява
поради жестокото обедняване и ликвидирането на
съществуващата индустрия, която бе изключително енергоемка.
Заедно с това от богатствата на България
бяха извадени четири ядрени блока в АЕЦ „Козлодуй“, много термични станции, в т.ч. половината
от една от най-големите на Балканския полуостров (ТЕЦ „Варна“), без да се спираме на разрухата в другите стопански сектори.
От ресурсни бази на националната икономика газовата, горивната, електроенергийната и
топлоенергийната подсистеми бяха превърнати в
източници за забогатяване на олигархични обръчи [5]. Те, от своя страна, усложниха взаимоотношенията при планирането на развитието и функционирането на енергийните системи, както и
геостратегическите въздействия на великите сили
върху малките държави.
Стремеж за установяване на държавна регулация в енергетиката се появява през 1997 г., когато започва работа върху Закон за енергетиката
и енергийната ефективност. Той е приет от Народното събрание и обнародван в ДВ. бр. 64 от 16
юли 1999 г. В него за първи път се регламентира,
че: „Министърът на енергетиката и енергийните
ресурси: 1. Внася за приемане от Министерския
съвет стратегия за развитие на енергетиката и
ефективното използване на енергията и енергийните ресурси, която се одобрява от Народното събрание с решение…“.
През годините цитираният общ закон се разрои на три закона: „За енергетиката“, „За енергий-

ната ефективност“ и „За енергията от възобновяеми източници“. Разроиха се и стратегическите
документи. Броят и названията се изменяха, но
същността – не. Последното изменение се намира в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обнародван в ДВ. бр. 38 от 8
май 2018 г. Там думите „Енергийна стратегия на
Република България“ се заменят със „Стратегия
за устойчиво енергийно развитие на Република
България“. Едновременно се изменя и чл. 3, ал.
2, от Закона за енергийната ефективност. В него
се отменя регламентът за разработване и приемане на отделна Национална стратегия по енергийна ефективност на Република България. По този
начин двете отделни стратегии се обединяват по
подобие на стратегията от първия закон от 1999 г.
Като отделен стратегически документ, касаещ
енергетиката на страната, остава т.нар. Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), който е въведен чрез
член 3, т. 2, от Закон за енергията от възобновяеми
източници.
В Законите за енергетиката, за енергийната
ефективност и за енергията от възобновяемите източници са регламентирани съдържателни и организационни норми за енергийно прогнозиране и
планиране, които не са основани на научна методология. Не се регламентират целите, влияещите
фактори, методите, силите, средствата, организацията и други условия на планирането. В издадена от министъра на икономиката и енергетиката
наредба с дълго заглавие1 се регламентира съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация за целите на енергийното
прогнозиране и планиране, но самият процес на
планиране не е формализиран като технология,
организация и цели в никакъв документ.
Първата стратегия за развитието на енергетиката (ДВ, бр. 25/1999 г.) е разработена от неформална работна група към Народното събрание
и е одобрена с Решение под наименованието Национална стратегия за развитието на енергетиката
и енергийната ефективност до 2010 г. Три години
по-късно, с Решение на Министерския съвет №
279 от 11.05.2002 г. е приета нова Енергийна стратегия, одобрена с Решение на 39-ото Народно събрание (обн. ДВ, бр. 71 от 23.07.2002 г.). с период
на действие до 2010 г. През 2008 г. е разработена и
публикувана Концепцията за енергийна стратегия
на България до 2020 г., а самата стратегия е приета
с решение на 41-ото Народно събрание от 1 юни

Наредба № РД-16-996 от 2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация за целите на енергийното прогнозиране и планиране.
1

28

НАУКА – кн. 4/2020, том XXX

Издание на Съюза на учените в България

НАУКАТА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО

2011 г. (обн. ДВ бр.43 от 7 юни 2011 г.).
За съжаление, нито една от споменатите
стратегии не съдържа анализ на влиянието на
външни и вътрешни фактори, както и анализ на
ползите и разходите от приетите в тях политики, насоки, действия или конкретни енергийни
обекти. Не е място тук да се представят анализи
и оценки на досегашните стратегии, но ползата от
статията няма да е пълна, ако в следващия раздел
поне бегло не споменем най-важните негативни
разултати на планирано и фактическо развитие
на националната енергетика през изтеклия двадесетгодишен период, отразени по-подробно в [6 –
8].
3. Неблагополучия от погрешно планиране
Неизчерпателният преглед на неблагополучията от необективно планиране у нас започва от
изградената излишна термична електроцентрала
„AES Гълъбово“ с обща мощност 650 MW и дългосрочен договор за задължително изкупуване на
най-скъпата електроенергия от кондензационни
електроцентрали. Като втори по значимост пример за планиране според кръгови (обръчови), а
не национални цели, се очертава „припряното“
разрешаване, проектиране, строителство и въвеждане в работа на повече възобновяеми източници,
отколкото са националните ангажименти на страната като членка на Европейския съюз. Едновременно с това беше узаконена система от неоснователно високи преференциални цени, по които се
изкупува задължително всичката електроенергия
от възобновяеми източници за необосновано дълги срокове, вместо само за периода на възстановяване на първоначалната инвестиция. Чрез тези
цени най-бедната страна в Европа субсидира страни, производители на оборудване, както и посредници.
Тези две групи електростанции с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергията на
прекалено високи цени предизвикаха обществена
омраза към технологиите и към техните инвеститори, въпреки присъщия им природоопазващ
ефект.
Пак в резултат от недалновидно планиране
беше проведена изключително губеща за държавата и потребителите на енергия реформа на енергийния сектор, включително така наречената приватизация. Бяха въведени най-неудачни пазарни
модели за електроенергия, газ и петролни продукти. Въпреки рекордния износ на електроенергия,

както и продажба на активи и остаряло оборудване, Националната електрическа компания бе докарана до фалит и бе спасявана чрез държавни заеми
и създаване на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
Отново в резултат от тенденциозно планиране, без да навлизаме в изключително негативната за българската икономика сага за изграждане,
прекратяване или доизграждане на АЕЦ „Белене“
от 1980 година насам, следва да се подчертае незаконното натоварване на потребителите на електроенергия в България с направени милиардни
разходи за един недоказан обект за българската
ЕЕС [9].
Грандоманските инфраструктурни проекти
Южен поток и Бургас – Александруполис повтарят много от характеристиките на недалновидното планиране на АЕЦ „Белене“ [10]. Синтезиран
показател за ефективността на коя да е стратегия
за енергийно развитие е изменението на енергоемкостта2 на брутния вътрешен продукт (БВП)
в страната. За енергийно бедни икономики като
Българската този показател трябва непрестанно да
намалява, за да се намалява обедняването на нацията. За съжаление това не е така.
На Фигура 2 са показани измененията на
БВП, крайното енергийно потребление (КЕП) и
крайната енергийна интензивност (КЕИ) в България в % спрямо техните стойностти през 2001 г.
според [11]. Вижда се, че от 2001 до 2009 г. крайната енергийна интензивност намалява, но това не
е в резултат от намаление на крайното енергийно
потребление под влияние на стратегиите, а в резултат от нарастването на брутния вътрешен продукт. След 2009 г. брутният вътрешен продукт и
крайното енергийно потребление се изменят почти еднакво, което предопределя практическа неизменност на крайната енергийна интензивност.
Ако приложим разхода на енергия за производството на 1000 евро БВП като количествена илюстрация на енергийната неефективност в България,
виждаме следните примери: в България през 2016
г. са изразходвани 411 kg петролен еквивалент, докато в Унгария и Румъния са изразходвани двойно
по-малко, в Германия – четворно по малко, а в Дания – 6,5 пъти по-малко [12].
Основният извод, който специалистите правят, е че нито стратегиите за енергийно развитие,
нито националният план за действие по енергийна
ефективност са били ефикасни. Основната причина за неефикасността на стратегиите и плановете

Енергоемкостта се дефинира като отношение на крайното енергийно потребление (КЕП) към БВП. Под
влияние на западни източници напоследък енергоемкостта се нарича интензитет или интензивност.
2
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според нас е лошото планиране, което се дължи
на липсата на задължителна законово утвърдена
методология на планиране. Например направената актуализация през 2017 г. от Министерството
на енергетиката (МЕ) на Националния план за
действие по енергийна ефективност поради рамките на ретроградната стратегия отново ще доведе до загуба на време, пари, здраве, природа.
Друг аргумент, който само споменаваме,
защото е достатъчно обществено популярен, е

на този закон министърът на енергетиката разработва и внася за одобряване от Министерския съвет Стратегия за устойчиво енергийно развитие на
Република България“.
Според съществуващата практика, но не регламент, за да изпълни това задължение министърът на енергетиката е назначил работна група за
съставяне на проекта за тази стратегия. Участниците в нея са изтъкнати специалисти, но не могат
да бъдат безпристрастни, защото са представите-

Фигура 2. Процентно изменение на брутния вътрешен продукт, крайното енергийно потребление и крайната
енергийна интензивност на България през периода 2001 – 2015 г.

намаляването на прословутата енергийна зависимост на страната от доставката на ядрено, течни
и газообразни горива, което също може да се постигне чрез ефикасно планирано енергийно развитие, подчинено на строги формализирани правила
[13].
Не на последно място по значение стои
необходимостта от преодоляване на енергийната бедност, в която са изпаднали половината от
българските граждани [14]. Регионалната степен
на проява на тези проблеми в страната е различна и решения, които са подходящи за определен
район или страната като цяло, може да се окажат
напълно противопоказни за приложение към друг.
Напълно ясно е, че във връзка с големите възможности за заместване на един енергоносител с друг
при различните потребители у нас, околичествяването на постиганата ефективност при такъв тип
заместване също следва да бъде направено възможно най-представително.
В § 71 от споменатия Закон за енергетиката,
обн. ДВ, бр. 38, от 8 май 2018 г., е въведено задължението: „В 18-месечен срок от влизането в сила
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ли на едно или друго лоби. Ние считаме, че ако съществуват формализирани правила за работата на
комисията и формализирани методи за планиране,
комисията може да постигне значително по-висока обективност в планираните цели, анализите
ползи – разходи, вида и размера на необходимите
средства. Отделен проблем е липсата на правила
за съставяне на такава работна група, поради което лобито на високо научните технологии, представящо свръхвисока класа разработки, остава извън състава на участниците [15].
Избягването на изброените провали и слабости в планирането и развитието на енергетиката на
страната би могло да се постигне единствено чрез
политическа воля за икономически възход, основан на енергоефективно развитие. Предпоставка
за такъв преход е научно обоснована и законово
регламентирана Методология и математически
модели за планиране на развитието на националната енергетика през периода на великия преход.
При наличие на аналитично описани (формализирани) влияещи фактори, избрани отнапред методи
и модели за планиране, анализиране и оптимал-
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но избиране на възможните подходи, политики и
действия, вероятността за избягване загубата на
милиардни средства от грешна стратегия ще бъде
сведена до приемливо ниски нива.
4. Националното енергийно планиране
като част от стратегическото общостопанско
планиране
У нас „...в периода от 1989 г. до 1998 г.,
стратегическото планиране в публичния сектор
се считаше за нещо ненужно. Думата „планиране“ се свързваше с изпълнението на петгодишните планове на социалистическото управление
в Народна република България. С приемането на
първата Стратегия за изграждане на модерна
административна система на Република България през 1998 г. се постави началото на ново
стратегическо планиране в публичното управление“ [16, 17].
Едва от 2010 г. в България съществува Методология за национално стратегическо планиране
[18]. Тя е била разработена от международен екип
от експерти в рамките на проект по програма ФАР,
изпълняван в адинистрацията на Министерския
съвет. Методологията е одобрена от Съвета за
административната реформа и в момента е единственият методически документ, който може да се
използва от държавната администрация.
В методологията са обяснени основните
термини в процеса на разработване на стратегии
и са посочени различните видове стратегически
документи. Методологията назовава основните
участници и координацията между тях, стандартите и принципите в процеса на стратегическо
планиране на националната икономика. Приведени са методологични указания за изготвяне на
националните стратегии, указания за изготвяне на
национални програми за реализация на конкретни
национални стратегии, методологични указания
за разработване на план за действие. Разгледано е
наблюдението, отчитането на изпълнението, както
и оценката на стратегическите документи и тяхното изпълнение.
Към 2015 г. в България съществуват голям
брой (341) стратегически документи, от които 195
броя касаят национално ниво и 146 броя – областно и общинско ниво [19]. Констатирани са затруднения и предизвикателства: лоша съгласуваност
между отделните документи, нереалистични цели
от администрациите, недостатъчно ресурсно обезпечение; липса на ясно дефинирани мисии, стратегически и годишни цели, които се разминават
съществено с критериите за конкретност, измеримост, съгласуваност, постижимост и определеност

във времето; стратегически документи, които не
отговарят на основните елементи, залегнали в Методологията за стратегическо планиране на Република България.
За съжаление у нас няма специализиран методологически документ за стратегическо планиране на нито един стопански отрасъл в България.
В разглеждания случай за развитие на енергетиката стратегическите планове през годините са
били разработвани чрез възлагане на определени
институти или на работни групи, където са обединявани разделите, разработвани от отделните
участници – всеки по своя собствена методология.
Липсват необходимите задължителни атрибути на
всеки национално отговорен процес за планиране: съдържателни и организационни правила; утвърдени подходи, методи и модели за анализи на
влияещите фактори и съчетаване на тяхното въздействие и пр.
Като пример може да се приеме, че липсата на методология за стратегическо планиране е
основна причина за слабостите, допуснати и при
последното стратегическо проучване на електроенергийната подсистема, проведено под шапката на Института за икономически изследвания
при БАН [20]. Те са изложени на web страниците на Български енергиен и минен форум (www.
bulenergyforum.org), Factor.bg (https://www.faktor.
bg), Publics.bg (https://www.publics.bg) и други медии.
Измежду многото слабости при стратегическото планиране у нас тук акцентираме само
върху факта, че не се прилагат адекватни модели
с призната достоверност на представяне на процесите и явленията. Например в споменатото изследване на БАН не се използва цялостен модел
на електроенергийна система, а само частични,
при това псевдомодели: „...предлаганите от авторите на доклада три варианта за растеж и
ниво на брутния вътрешен продукт в България
през петилетките на периода 2020 – 2040 г. не са
резултат от пресмятане с достоверен макроикономически модел, а са натъкмени от авторите
величини“ или „Подходът на авторите на доклада със средногодишни температури и потребления не е допустим“ (при статистиката и прогнозирането на потреблението) [https://www.publics.bg/
bg/publications/339/].
5. Стратегическото енергийно планиране
по света
За разлика от България във всички технологично развити страни се извършват систематични
изследвания по стратегическо развитие на енер-
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гийни системи, в резултат на което са приети и се
доразвиват нормативни документи за планиране
развитието на националните енергийни системи,
подобни на изложените в [21 – 24].
Създаването и оценката на различните варианти за развитие в енергетиката става чрез математически модели, които се класифицират по
няколко показателя: подход на моделиране – отгоре-надолу или отдолу-нагоре; моделираща техника (оптимизационна, иконометрична, счетоводна/
структурна); пространствени измерения (национални, регионални, глобални).
Първоначално изследователите са отчитали
при моделните изследвания само основните фактори, които са подтиквали прехода от един вид
първична енергия към друг. Преди всичко това
са революционните технологични изобретения:
на водните колела, на парната машина, по-късно
заменена от парната турбина; на двигателите с
вътрешно горене и на газовите турбини; на водните турбини, на ядрените реактори и пр. От своя
страна, технологичното развитие е неразривно
свързано с икономическата ефективност на съответния преход.
През 50-те години на миналия век започва
моделиране за целите на икономическо остойностяване на енергийните баланси [25 – 30]. Първите модели са били отчетни/структурни. По-късно
към списъка на влияещите фактори се добавя социалната значимост на прехода, като се има предвид физическата и финансовата достъпност на
енергията до населението. Непосредствено след
това списъкът на влияещи фактори се увеличава с
проблемите за опазване на околната среда [31].
Естествено разширение и развитие на енергийното моделиране е използването на мрежово описание на енергийните системи. Това става
чрез въвеждане на референтна енергийна система
(Reference Energy System – RES), която представя
всички дейности по производство/добив, преобразуване и използване на енергиите и подробно
отчита технологичните характеристики. Вече има
възможност за използване на оптимизационни
техники (начало на оптимизационни модели) за
оценка на алтернативни форми на топологии на
системата, алтернативни технологии и източници
при разглеждане на множество типови крайни потребители. Този подход е предложен от Hoffman и
Wood [26] през 70-те години на миналия век и е в
основата на много модели, включително най-широко използваните до момента Markal (разработен
през 80-те години от Международната агенция по
енергетика (МАЕ) – International Energy Agency
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(IEA) и наследника му TIMES, който продължава да се развива [25]. Въз основа на аналогични
подходи през 80-те и 90-те години много страни
създават свои собствени модели за национален
енергиен анализ и планиране, решенията чрез
които итеративно взаимно се допълват и уточняват [29]. Обикновено съставените специализирани
национални модели или специализирани модули
към универсалните модели, които са реализирани
от местни научни организации/институти, дават
по-естествени и по-приложими решения, отколкото захранените с местни данни, приети за универсални модели.
За самото създаване на методология и съответна система от модели, които да дават обективни и приложими на практика резултати, са необходими значителни изследователски, програмистки
(за претворяване на моделите и алгоритмите в
приложни програми и за създаване на бази данни), събирателски (събиране и въвеждане на разностранна и голяма по обем информация), просветителски (за изясняване ползата) и внедрителски
(при предоставяне за използване на институции
и фирми) усилия. От началото на седемдесетте години се появяват и иконометрични модели,
свързващи макроикономически показатели и развитието на енергийното потребление в отделни
сектори. Усъвършенстван такъв модел се използва
например във Великобритания (DTI energy model)
за енергийни и емисионни прогнози [32].
В течение на годините моделите са били развивани: чрез въвеждане на възможност за разделяне на плановия хоризонт на множество единични
интервали, т.е. проследяване на динамиката на развитието, чрез отразяване на взаимното влияние и
зависимост между националните икономики (създаване на регионални/континентални и глобални
модели – високоразмерни модели), включване на
възникващи нови идеи (напр. за връзките между качеството на жизнената среда и енергийните
емисии, за необходимостта от устойчиво използване на ресурсите, координирано стратегическо
развитие на енергийните системи и др.). Заслужава да се подчертае наложилото се в края на 70-те
и началото на 80-те години приемане, че взаимодейстието и взаимовръзката между икономиката и
енергетиката са допълващи в краткосрочните аспекти на развитие и заместващи в дългосрочните
[33, 34].
В края на 80-те и през 90-те години развитието на енергийното планиране достига до формиране на една от най-големите по размерност и
сложност задачи. През течение на годините и в за-
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висимост от контекста за нея се употребяват названията: Integrated Resource Planning, Least Cost
Planning, Sustainable Energy Planning, Long-range
Energy Alternatives Planning, Тhe 3-Е interplay:
Еnergy, Еconomics and Еnvironment, Embodied
energy development и др. Лидери в тази научна
област са САЩ, следвани от Франция, Англия и
Япония, а по-късно Индия и Китай.
В страните от социалистическия блок,
включително и у нас, също са се провеждали за-

четири главни категории фактори: технологии,
икономика, общество, околна среда. Преминаването от едно състояние към друго в това развитие се означава като преход [2]. В действителност
върху развитието на световната енергетика влияят
толкова много фактори, че простото им изреждане
би заело предоставеното тук място за описание.
Достатъчно е да се погледнат някои от илюстрациите на енергийните сценарии, които Световният енергиен съвет (World Energy Council – WEC)

Фигура 3. Фактори, които формират развитието на световната енергетика

дълбочени изследвания. На международно ниво
усилията са координирани от Международната
агенция по енергетика (МАЕ), по чиято програма ENTSAP е създаден и развиван интегралният
модел MARKAL, а напоследък неговият наследник – моделът TIMES, както и от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ, International
Atomic Energy Agency – IAEA), която създава и
развива моделът WASP за планиране развитието
на електроенергийни системи. Напоследък важни
глобални изследвания и инициативи за развитие
на моделите се провеждат под координацията на
Световния енергиен съвет (World Energy Council
– WEC), Световната банка и други институции,
свързани с глобалното развитие и финанси.
Класически подход е развитието на световната енергетика да се разглежда под влияние на

публикува през 2016 г. [3], например показаната
на Фигура 3.
Напоследък изследователите се стараят да
обхванат допълнителни влияещи фактори. Доминиращите измежду тях се групират в категориите:
глобализация, климат и старото понятие кибернетизация, което сега се трансформира в „Интернет
на нещата“. Тази усложненост и безусловност на
енергийните замествания вече не се нарича просто „преход“, а се именува „голям/велик преход“
[3].
Характеристиките на този велик преход,
представени от WEC въз основа на симулации на
три основни сценария за световното енергийно
развитие чрез математически модел за енергийно
планиране MARCAL, са следните:
1. Намален темп на нарастване на енергийно-
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то потребление на планетата, което да достигне своя максимум към 2030 г. (1,9 ТOE/ жител)
и повече да не нараства.
2. Удвоено търсене на електроенергия към
2060 г., което да се посрещне от опазващи
природата и климата нови източници, за които да се вложат инвестиции от $ 35 до $ 43
трилиона (според пазарните цени от 2010 г.).
3. Необикновено нарастване на слънчевите и
вятърните електростанции, които да достигнат 39% от електропроизводството към 2060
г. при намаление на себестойността на енергията със 70%.
4. Намаляване дела на извличаните от земните недра въглеродни горива при различните
сценарии от 50% до 70% от всички първични
енергии като резултат от:
▪ прекратено нарастване на въглищата (в
различни години между 2020 и 2040 г. при различните сценарии);
▪ прекратено нарастване на петрола (в различни години между 2020 и 2040 г. при различните сценарии);
▪ намален темп на нарастване на природния
газ (различен при различните сценарии).
5. Намаляване дела на въглеродните горива в
транспорта от 60% до 78% (при различните
сценарии). Увеличаване дела на електрическите и хибридните леки автомобили от 26%
до 32% (при различните сценарии).
6. Ограничаване на глобалното затопляне до
2оС чрез намаляване на въглеродните емисии
(с различно темпо в различните сценарии).
7. Глобално сътрудничество, устойчиво икономическо развитие и технологично обновяване за постигане баланс на т.нар. енергийна
трилема (Energy Trilemma) [35], състояща се
от три обобщени измерения:
▪ енергийна сигурност;
▪ енергийна справедливост (достъп до енергия на социално приемлива цена);
▪ природна устойчивост.
Европейският съюз е световен лидер в процеса на Великия преход. Европейските институции не само категорично потвърждават ангажимента на ЕС и неговите държави членки за бързо и
цялостно прилагане на Парижкото споразумение,
но и планират и провеждат комплекс от политики
и мерки, обединени в Стратегия за нулеви емисии
до средата на века. Върхова организация за провеждане на тази Стратегия е създаването на общ
Европейски енергиен съюз. Правно основание за
Стратегията е обновената система от директиви и
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регламенти, централно място в която заема Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и
на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в
областта на климата. Една от първите стъпки на
страните членки по изпълняване на Стратегията
бе създаването и докладването пред Европейската комисия на Национални планове за енергия и
климат. От своя страна, Комисията вече е разпространила забележките си към тези планове. Итерационният процес за тяхното усъвършенстване, за
измерването и докладването на резултатите също
е регламентиран и се провежда съгласно графика.
Заключение
От беглото изложение в тази статия може да
се направи извод за изключителната мащабност и
сложност на процеса на Велик енергиен преход,
който изглежда неминуем. Официално Великият
преход се провежда чрез световните организации.
В действителност се провежда чрез сътрудничество или противопоставяне, което води до дестабилизиране или дори разрушаване на набелязани
държави или съюзи и последващо подпомагане
за тяхното възстановяване при нов/друг икономически ред. Големият преход може да се разглежда
като глобализация на световната енергетика, която
трансформира класическото понятие за свободен
пазар или другите форми на икономическо сътрудничество в глобален динамичен диктат чрез
благовидни или силови политики. За извличане
на ползи от Великия преход действията на всяка
отделна страна трябва да са адекватни и изпреварващи. Историческите примери показват, че решенията „на парче“ за отделни енегийни обекти са
априорно недалновидни и довеждат до значителни национални вреди.
България участва в процеса на големия преход едновременно като страна членка в ЕС и като
страна в световните процеси. Съществуващата
Енергийна стратегия е морално остаряла. Не е
известно дали проектът за нова Стратегия дава
единно и устойчиво решение на натрупани изключително сложни енергийни проблеми, в комбинация с демографска, образователна и ценностна криза, в условия на световно превъоръжаване.
Междувременните опити да бъдат решавани проблемите поотделно, под влияние на един геополитически или друг изолиран фактор, са погрешни.
Единствено правилният път е изработване на пълна оценка на всички ползи и разходи за различните национални енергийни сценарии и последващ
избор на оптимален набор от възможни решения.
Начална стъпка по този път е създаване на научна
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методология и математически модели за планиране на развитието на националната енергетика.
Оценяващата комисия на Фонд „Научни изследвания“ е прозряла значимостта на тази първа
стъпка и е удостоила предложението на научен
колектив от Института за ядрени изследвания и
ядрена енергетика, Техническия университет –
София и Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ за разработване на Научна методология и математически модели за планиране на развитието на националната енергетика. Работата на
колектива се изпълнява съгласно работната програма. Информация ще може да бъде получавана
на страницата на проекта: www.energy-planningbg.net
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STRATEGIC PLANNING OF THE NATIONAL ENERGY SYSTEM
Dimo Stoilov
Аbstract: The world, Europe and Bulgaria are going through a Great transition to defined goals for 2050.
Its realization requires enormous human, material and financial resources. Energy plays a significant role in
this transition. The article begins with basic knowledge related to energy planning. Historical lessons and
consequences of wrong energy planning are discussed. The necessity to combine national energy planning with
strategic general economic planning is revealed. Examples for strategic energy planning around the world are
presented. The elaboration of a scientific methodology, mathematical models and legal regulations for creation,
certifying, implementing, analyzing and updating a strategic plan for national energy development is justified.
A project with such goals is now supported by the National Science Fund.
Key words: energy system development, energy planning methodology and models, Great energy transition .
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Научноизследователският сектор (НИС) е самостоятелно обслужващо звено на ТУ – София с първостепенно значение за научноизследователската и приложната дейност на преподавателите, инженерно-техническите кадри, докторантите и студентите от университета. Основни задачи на НИС:
•
Организация, координация и административно обслужване на научноизследователски проекти с
водещите европейски и национални финансиращи фондове – Хоризонт 2020/Хоризонт Европа,
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Национален иновационен фонд, Фонд
„Научни изследвания“ и други.
•
Административно обслужване на научноизследователски и приложни договори с бизнеса. ТУ –
София разполага с добре развита научна инфраструктура, съсредоточена в 4 Центъра за върхови
постижения и над 40 научноизследователски лаборатории, с уникално и разнообразно оборудване
за изследване и обучение. Традиционната работа на тези лаборатории по възложени от бизнеса
конкретни задачи обогатява научно-приложната и образователната дейност на Университета и е
необходима предпоставка за трансфер на знания и технологии.
•
Организиране на вътрешни конкурси за научни изследвания. Тези конкурси подпомагат творческата дейност на студенти, докторанти и млади учени, насърчават публикационната активност чрез
подпомагане публикуването в индексирани издания, подкрепят организирането на научни форуми.
•
Организиране на „Дни на науката на ТУ – София“ – уникален ежегоден събирателен формат, включващ около 30 научни форума с разнообразна тематика, обхващаща всички технически области,
както и стопански и художествено-творчески предизвикателства.
•
Управление на интелектуалната собственост. Създадените в ТУ – София нови техники и технологии
се защитават с патенти и полезни модели, чието управление и финансиране се осигурява от НИС.
•
Налагане на етични норми в областта на научните изследвания. Кохезия с европейските изисквания
в тази област чрез разработване, утвърждаване и внедряване на необходимите документи – Европейска харта на учените, Кодекс на поведение при подбор на изследователи, Стратегия за развитие
на човешките ресурси и лого на Европейската комисия „HR Excellence in Research“. Създаване на
норми в областта на публикационната етика и осигуряване на възможности за проверки за плагиатство.
Основни области на експертиза, в които се осъществяват администрираните от НИС дейности:
♦ CAD/CAM и технология на машиностроенето
♦ Автоматика
♦ Аеронавтика
♦ Бизнес администрация
♦ Електроинженерство
♦ Електроника
♦ Енергетика и енергомашиностроене
♦ Индустриален дизайн
♦ Индустриален мениджмънт
♦ Информационни и комуникационни технологии
♦ Компютърни системи и технологии

♦ Комуникации и комуникационна техника
♦ Материалознание и теория на материалите
♦ Машиностроене
♦ Мехатроника
♦ Приложна математика и приложна физика
♦ Текстилна техника и технологии
♦ Топлинна и хладилна техника
♦ Топлотехника и ядрена енергетика
♦ Транспортна техника и технологии
♦ Хидроаеродинамика и хидравлични машини
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140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА АКАД. КИРИЛ ПОПОВ*
Акад. Петър Попиванов,
Институт по математика и информатика – БАН

Фотос 1. Акад. Кирил Попов (1880 – 1966)

Академик Кирил Попов (Фотос 1) принадлежи към второто поколение български математици,
които заедно с акад. Л. Чакалов, акад. Н. Обрешков, акад. И. Ценов изградиха име и международен престиж на българската математическа наука
и на механиката. Първото поколение (преподаватели и по-късно професори във Физико-математическия отдел на Висшето училище) включва Емануил Иванов, Марин Бъчеваров, Спиридон Ганев,
Атанас Тинтеров и Антон Шоурек (чешки математик, дошъл в България). Основната им заслуга
е, че поставиха здрави основи на математическото
образование у нас и оказаха голямо съдействие на
своите ученици, показали дарование, за специализация и повишаване на квалификацията им в
най-реномирани европейски университети.
Кирил Атанасов Попов е роден на 3 (16)
май 1880 г. в Шумен във възрожденско семейство
с патриархални традиции. Неговите предци имат
сериозни заслуги за развитието и просперитета
на икономическия, обществения и специално ще
подчертая – на културния живот в Шумен преди
Освобождението. Единадесет месеца след Кирил
в семейството на Атанас и Анаста Попови се ражда бъдещият академик по обща биология Методий
Попов (1881–1954), а след това и дъщерята Екатерина. Семейството се преселва във Варна през
1884/1885 г., където е роден най-малкият брат
Коста. Кирил Попов тръгва в първо отделение в
средата на учебната година (1886/1887 г.), защото
дотогава е бил в забавачница, която не го е привли-

чала. По-късно той постъпва в класическия отдел
на Варненската мъжка гимназия, която завършва
през 1897 г. По тогавашните закони това му дава
право на учителстване (в основни училища) и той
постъпва като учител в Основно училище „Отец
Паисий“ във Варна. Има много свободно време,
което използва за повишаване на своята обща култура, а и успява да спести определена сума пари,
което му позволява да постъпи през 1898 г. като
редовен студент във Физико-математическия отдел на Висшето училище. Кирил Попов е бил извънредно музикален, свирел е сравнително добре
на цигулка, докато брат му Методий – на виолончело. Те са участвали в гимназиалния оркестър
под диригентството на младия тогава учител по
музика Добри Христов. По-късно диригент става Кирил Попов, а самият той и В. Коларов водят
първите цигулки.
Кирил Попов спечелва в началото на втората
година конкурса за една от двете стипендии по математика, което му позволява както на него, така
и на брат му Методий – вече студент по естествени науки, да се издържат по време на следването (имат и други доходи – с преводи от френски
език). К. Попов завършва висшето си образование
през 1902 г. и в продължение на общо 2 години
след това учителства в Свищовското мъжко училище и в Казанлъшкото педагогическо училище.
Двамата братя имат косвено участие в т.нар. афера
мис Стоун – отвличането с цел откуп на американската мисионерка мис Стоун и албанката Цилка
от четата на Яне Сандански. Това е малко преди
Илинденското въстание и македонските чети се
нуждаят от много пари за закупуване на оръжие
и боеприпаси. След време акцията завършва успешно. Организаторите – Яне Сандански и Христо Чернопеев, са се укривали в началото в къщата,
обитавана от Кирил и Методий на ул. „Русалка“, а
след получаването на откупа парите на първо време са се съхранявали в студентския сандък на К.
Попов.
В края на 1904 г. Кирил Попов е поканен от
тогавашния ръководител на Катедрата по астро-

Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на 24 юни 2020 г. на Националния колоквиум по математика, организиран от Съюза на математиците в България и ИМИ – БАН.
*
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номия проф. Марин Бъчеваров (1859 – 1926) и
ректор на Софийския университет (1904 – 1905)
да заеме при него асистентско място. Голяма е ролята на проф. Бъчеваров за научното израстване
на Кирил Попов. С негова подкрепа и съдействие
последният има възможност да пребивава за различни срокове в различни западноевропейски астрономически обсерватории. Ще спомена сред тях
тези в Мюнхен, Хайделберг, Ница, Париж, Страсбург и Гринуич. Ще дам подробности само за Парижката обсерватория, създадена от италианския
астроном Жан-Доминик Касини (1625 – 1712),
който е поканен за тази цел от големия френски
държавник Колбер през 1669 г. Всъщност Касини
е цяла династия от френски астрономи oт италиански произход. За тази цел напомням за овала на
Касини – геометричното място на точки, за които
произведението от разстоянията до две фиксирани точки е постоянна величина. Геометричните
образи са доста интересни. Имало е астрономи,
които са считали, че планетите се движат около
Слънцето не по елипси, а по овали на Касини. По
време на специализацията си в Парижката обсерватория през 1908 г. К. Попов се записва в Сорбоната за лекциите на известните аналисти Е. Гурса
(1856 – 1936), Е. Пикар (1856 – 1941) и разбира
се, на великия френски математик Анри Поанкаре
(1854 – 1912). В първия си курс тогава Поанкаре
чете за Луната, а вторият е посветен на теорията
на морските приливи. Акад. К. Попов е подарил
на библиотеката на ФМИ при СУ „Св. Климент
Охридски“ два от томовете на тритомния труд на
Поанкаре „Лекции по небесна механика“. Между
другото, в трети том е поставена така наречената задача на Поанкаре с израждаща се наклонена
производна за оператора на Лаплас. Тя възниква
от теорията на приливите. Чак в средата на 60-те
години на XX в. и след това задачата намери своето решение, стимулирайки създаването на нови
клонове на математиката, като теорията на псевдодиференциалните оператори и теорията на интегралните оператори на Фурие. Поанкаре насочва
Кирил Попов към разработване на докторска теза,
свързана с движението на астероида (малката
планета) Хекуба. Това не е случайно, защото още
с пристигането си в Париж Попов се записва за
докторска защита, а широко известни са изследванията на Поанкаре по проблема за периодичните решения на знаменитата задача за трите тела
при изискването масата на едното тяло да бъде
съществено по-малка от масите на другите две.
Модерната техника на Поанкаре позволява на Кирил Попов да пресмята пертурбациите на Юпитер

върху траекторията на Хекуба. Тезата му е готова
след година и половина и е предадена на тримата
рецензенти, сред които е и Поанкаре. За съжаление има сериозно разминаване между наблюдаваните с телескоп и теоретично предсказаните положения на Хекуба. Анализ, направен от Кирил
Попов, показва, че Поанкаре е пропуснал в своите формули един съществен член, което променя
картината. Понеже срокът на специализацията на
Попов е към края си, той се завръща в България,
където наред с педагогическите си задължения
внася и необходимите корекции в пресмятанията си. След двугодишен труд има преработените
резултати, като теоретичните предвиждания са
в пълна хармония с наблюдаваните с телескоп
за 1869 – 1901 г. Тезата му е одобрена („успешна предзащита“, бихме казали днес) в Сорбоната
през май 1912 г. и защитата е насрочена за края
на м. септември (най-късно 5 месеца след предзащитата трябва да се състои защитата). Следва
серия от неприятности: през м. юли след операция умира Поанкаре, председател на комисията по
защитата, който бива заместен от Пол Апел (1855
– 1930). Летните месеци университетът не работи,
а поради предстоящата Балканска война К. Попов
получава мобилизационна заповед в началото на
септември. С неоценимата помощ на секретаря на
Факултета по природни науки членовете на Научния съвет са събрани и Кирил Попов успешно
защитава своята дисертация в Сорбоната, озаглавена „Върху движението на 108 Хекуба“ (Фотоси
2, 3). Поанкаре не е бил негов научен ръководител,

Фотос 2. Факсимиле на заглавната страница на дисертацията на К. Попов
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но е безспорно вдъхновителят при създаването на
тезата. След приключване на двете Балкански войни Кирил Попов е избран през 1914 г. за редовен
доцент към Катедрата по основи на висшата математика (по-късно по диференциално и интегрално смятане – ДИС) при Физико-математическия
факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. През същата
1914 г. той издава учебника си по ДИС, който претърпява 4 издания и почти 4 десетилетия е единственият учебник по реален анализ за студентите
по математика и физика в Университета. Ще спомена и неговата книга „Увод в модерните теории
на интеграла“ (1941), в която за пръв път у нас се
излагат основите на създадената в началото на XX
в. теория на Лебеговия интеграл.

Фотос 3. Дипломата на К. Попов от Сорбоната

Непресъхващ е интересът на Кирил Попов
към новото и актуалното в математиката и нейните приложения. През 1920/1921 г. той пребивава в
Берлин, където слуша лекциите на И. Шур (1875
–1941) и Ерхард Шмидт (1876–1959), а малко
по-късно през същата учебна година в Университета на Гьотинген има рядката възможност да се
срещне и да прослуша лекциите на великия немски математик Д. Хилберт (1862–1943) из областта
на Теорията на относителността на Айнщайн (теория на гравитацията) и на Е. Ландау (1877–1938)
по редове на Дирихле.
Друга област, към която Кирил Попов насочва своите научни интереси, е външната балистика,
т.е. изследването на движението на снаряд след
напускането му от оръдието. През 1920/1921 г.,
по време на командировката на К. Попов в Берлинския университет, той се запознава с механика
Р. фон Мизес (1883 – 1958), който оценява и публикува новите работи на К. Попов по балистика.
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Неговите работи в този тематичен кръг привличат
вниманието и на френски математици, сред които
и на Жак Адамар (1865 – 1963). Ще напомня само,
че Адамар и – независимо от него – белгийският
математик Вале Пусен (1866 – 1962) едновременно доказват през 1896 г. асимптотичния закон за
разпределението на простите числа. По препоръка
на Адамар, Е. Пикар кани Попов през 1925 г. да
прочете курс лекции в Сорбоната по балистика.
Те са публикувани от издателство „Готие-Вилар“
същата година под заглавие „Интеграционните
методи на Поанкаре и главният проблем на външната балистика“ в обем от 76 страници. За своите
изследвания К. Попов е удостоен от Парижката
академия на науките (да не се смесва с Френската академия на „40-те безсмъртни“) през 1926 г.
с наградата „Монтийон“ по механика. След този
забележителен успех К. Попов гостува като професор (сега бихме казали гост-професор) с лекции
по балистика и небесна механика в Сорбоната, в
Берлинския университет (1926) (Фотос 4), във Виенския университет и на много други места. През
1932 г. в Лайпциг е публикувана монографията му
„Главният проблем на външната балистика в светлината на модерната математика“ – 214 страници,
а през 1954 г. пак там се появява второ разширено
издание на същата книга, но вече в обем от 278
страници. Монографията от 1954 г. има превод на
български език в том 7 на поредицата „Студии на
БИАП по математически науки“. Има данни, че
горните работи са използвани при конструирането
на ракетните комплекси V1 и V2 в периода 1935 –
1944 г.

Фотос 4. Акад. Кирил Попов като гост-лектор в
Берлин
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Последният тематичен кръг, на който К.
Попов посвещава на 70-годишна възраст своите
изследвания, е термодинамиката на необратимите процеси. Феноменологичната термодинамика
на обратимите процеси е отдавна изградена, докато термодинамиката на необратимите процеси в
началото на 50-те години на миналия век е била
сравнително нова научна област. Безспорно К.
Попов е повлиян от Л. Онзагер, чиито основополагащи работи са от 1931 г.** Последният прави
изследванията си чрез термодинамични функции,
дефинирани за необратими процеси. И така, нека
една система се намира в неравновесно състояние, което е близко до равновесното. Ентропията на системата S се дефинира чрез функциите
ξi (t), ξi (0) = ξio, i=1,2,…, n, или техните отклонения
xi(t) = ξi(t) - ξio по следния начин:
ΔS = -1/2 ∑i,kgik xixk .
Известно е, че във феноменологичната термодинамика се въвеждат понятията „сили“ Xi и „потоци“
Ii, свързани с така наречените „феноменологични
релации“ Ii = ∑kLikXk. Съгласно Онзагер, Lik = Lki.
Кирил Попов търси аналогия между термодинамиката и класическата Нютонова механика, като
предполага съществуването на ОДУ от нютонов
тип за „отклоненията“ xi и „силите“ Xi, а именно:

Той доказва, че известните „феноменологични релации“ могат да се разглеждат като първи
интеграли на (1), ако xi(∞) = 0. Системата (1) е изучена от К. Попов в редица конкретни случаи.
Кирил Попов има 19 публикации по термодинамика на необратимите процеси, като ще спомена специално монографията му в Готие-Вилар
през 1956 г. „Математически основи на необратимите термодинамични процеси“, 85 страници,
която получи през 1957 г. наградата „Анри дьо
Парвил“ на Парижката академия на науките. Научната продуктивност на К. Попов е впечатляваща
с неговите около 155 научни трудове. У нас той
е редовен професор по ДИС от 1920 г., а от 1922
до 1952 г. е титуляр на катедрата. Последните си
лекции чете в края на 40-те – началото на 50-те
години на миналия век.
Своите научни резултати Кирил Попов е
докладвал многократно на най-престижни науч-

ни форуми по математика в Европа и САЩ, сред
които ще посоча конгресите в Потсдам (1921), Болоня (1928), Варшава (1929), Цюрих (1932), Прага (1934), Харвард (1938), Рим (1939), Букурещ
(1956), Брюксел (1956), Оксфорд (1958). Участвал е в международните конгреси по теоретична
и приложна механика в Париж (1946) и Лондон
(1948).
Неговата широка култура, висок интелект и
професионализъм му позволяват да установи научни контакти, а впоследствие да инициира гостуването в Софийския университет на такива изтъкнати френски математици и членове на Парижката
академия на науките като П. Монтел (1876 – 1975),
А. Данжоа (1884 – 1974), М. Фреше (1878 – 1973),
С. Манделбройт (1899 – 1983). Пак по негово
предложение у нас са идвали О. Блументал (1876
– 1944) и В. Блашке (1885 – 1962) от Германия, Е.
Бомпиани (1889 – 1975) от Италия и др. Учителят
по геометрия на някои от нас – акад. Б. Петканчин
– е специализирал при проф. Блашке през периода
1934 – 1936 г. и е защитил при него докторска дисертация по геометрия в Хамбургския университет. Акад. Иван Ценов е специализирал механика
при Пол Апел през 1911 – 1913 г. в Сорбоната.
Чисто приложна дейност развива акад. К.
Попов в областта на демографията след Втората
световна война. Той оглавява колектив към Математическия институт при БАН, който има за цел
да обрисува демографския профил на българското население (раждаемост, смъртност, естествен
прираст, миграция и т.н.) през периода 1946 – 1956
г. Публикувани са сборници от статии, посветени
на раждаемостта и смъртността у нас, включващи
съответните таблици.
От 1947 г. Кирил Попов е академик на БАН,
а за постиженията си по външна балистика и термодинамика получава тогавашното най-високо
научно отличие у нас – Димитровска награда. От
1963 г. той е почетен член на Българското физико-математическо дружество, а през 1965 г. е удостоен със званието „Народен деятел на науката“.
Споменатите награди и звания бяха отменени в
началото на прехода (1991) от VII Велико народно
събрание.
Кирил Попов е бил женен за немкинята от
Франкфурт Кете Ото, специализирала живопис в
Париж. Имал е син Борис (професор в ЮЗУ „Неофит Рилски“ през 90-те години) и дъщеря Цветанка. Нейно име носи един астероид, открит от

Ларс Онзагер (1903–1976), американски химик от норвежки произход. В една статия от 1931 г. той поставя
основите на термодинамиката на необратимите процеси. Счита се, че последната има приложения в биологията. Той сам получи Нобеловата награда по химия за 1968 г.
**
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немски астроном. Живял е скромно с жена си в
гарсониера на 5-ия етаж в кооперация в началото
на бул. „Цариградско шосе“. Синът му пише, че
баща му обичал хората и живота и често повтарял
думите на един философ, съгласно който „Животът – това е хубава, чудна прекрасна книга. Колкото по-малко страници остават да се прочетат,
толкова повече ти се иска никога да не свършва“.
От тук можем да съдим за житейските ценности,
споделяни от Кирил Попов.
Ще споделя някои лични спомени, свързани
с Кирил Попов. Единствен път го видях вкъщи,
на „Гладстон“, когато посети баща ми няколко дни
след смъртта на брат си Методий на 19.04.1954 г.
Висок, изправен мъж, със слухово апаратче. Почина на 01.05.1966 г. На следващата лекция по ДИС
– II част, която проф. Тагамлицки ни четеше през
учебната 1965/1966 г., той сподели своите спомени с нас – своите студенти от II курс, за предшественика си по катедра. Ще ги споделя по памет
– не цитирам дословно, но съхранявам смисъла.
„Лекциите на Кирил Попов бяха известни със своя
ентусиазъм“. „Учебникът на проф. Чакалов по теория на аналитичните функции беше произведение на изкуството“. Косвено проф. Тагамлицки
намекваше, че и лекциите, и учебникът на Кирил
Попов по анализ са били без онази прецизност и
шлифоване на детайлите, които бяха присъщи при
преподаването на анализа от проф. Тагамлицки и
учениците му – професорите Дойчинов, Скордев,
Проданов и др. Кирил Попов имаше публикации и
по анализ, като например статията от 1939 г. „Върху едно обобщение на понятието производна“.
Очевидно Вайерщрасовият подход на безупречност и строгост не е бил в стила на Кирил Попов.
Ще си позволя да приведа някои лични спомени
на слушателя на неговите лекции Д. Дойчинов: „В
неговите лекции (на К. Попов – б.м.) математиката
беше преди всичко един свят на идеи, един мир, в
който науката съжителства с поезията. Езикът му
беше жив, изразителен и високо културен. Целият
му външен облик на фин, изтънчен и деликатен

човек (...) създаваше онзи особен чар, който той
излъчваше“.
Акад. Кирил Попов преживя един дълъг,
плодоносен и плодотворен живот, дарен от завидно творческо дълголетие. Той заема достойно място в историята на българската математика,
като трайна диря оставят работите му по небесна
механика, външна балистика и термодинамика на
необратимите процеси. Заслугите му в приложната математика са впечатляващи и международно
високо оценени.
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140 ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN KYRILLE POPOFF
Acad. Petar Popivanov
Absrtact: This paper proposes short biographical notes on the famous Bulgarian mathematician Kyrille Popoff
(1880 – 1966). His main scientific achievements are in the domain of applied mathematics as celestial mechanics,
exterior ballistics and thermodynamics of irreversible processes. His doctoral thesis was devoted to the motion of
the small planet (asteroid) Hecube and was defended in the Sorbonne in Paris in September 1912. It was inspired
by the investigations of H. Poincaré. Popoff’s contributions in the exterior ballistics are highly appreciated and
applied in the construction of missiles. Mathematical foundations of the thermodynamics of irreversible processes
in the spirit of Newton considerations in classical mechanics were developed in the late period of his activity. The
machinery of the ordinary differential equations plays significant role in his studies.
Key words: celestial mechanics, exterior ballistics, thermodynamics of irreversible processes, ordinary differential
equations.
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ПРОФ. Д-Р ИВАН БАТАКЛИЕВ – ОСНОВОПОЛОЖНИК
НА ЛАНДШАФТОЗНАНИЕТО У НАС*
Доц. д-р инж. Венета Коцева,
секция „Технически науки“ към СУБ

Фотос 1. Проф. д-р Иван Батаклиев [2]

1. Увод
През 2014 г. Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при БАН,
Община Пазарджик и Българското географско
дружество издадоха книгата „Избрани трудове“,
написани от бележития български географ проф.
д-р Иван Батаклиев (1891 – 1973) [1]. Съставител на изданието е географът от НИГГГ доц. д-р
Георги Железов. Известно е, че проф. Батаклиев
е един от най-активните и ерудирани български
географи, който има огромни приноси в научния
и обществено-политическия живот на България
през миналия век. Постиженията му са главно в
икономическата, физическата и политическата география, а също и в областите: история, регионалистика, земеделие, хидроинженерство, хидромелиорация, ландшафтна екология и климатология.
Специализира в Австрия, Англия, Германия,
Франция и Холандия, автор е на над 110 научни
труда, от които 22 са преведени на френски и немски. Проф. Иван Батаклиев се считаше дълги години за основоположник и „баща“ на българската геополитическа наука [1, 2]. Едва в последно
време той трябваше да бъде признат и за основоположник на ландшафтознанието в България
с пионерния си труд „Ландшафтно поделение на
България“ [3].

1. Кой е Иван Батаклиев?
По данни от Уикипедията [2] и сборника
„Избрани трудове“ [1] той е роден на 24.01.1891 г.
в гр. Пазарджик в семейство, произхождащо от
историческия град Батак, откъдето произхожда и
фамилното му име. Баща му е кръгъл сирак, останал по чудо жив след клането през 1876 г., и отгледан в приемно семейство. След 1878 г. бащата е
ратай и слуга в Пазарджик, самообразова се, става
чиновник и дребен търговец, но умира рано. Иван
Батаклиев е едно от 9-те му деца, учи до пети гимназиален клас в Пазарджик и завършва Пловдивската мъжка гимназия. През 1909 г. става студент
в Софийския университет (СУ), където следва
едновременно две специалности: „География“ и
„История“. Отбива редовната си военна служба
в Трети артилерийски полк в Пловдив преди Балканската война. През пролетта на 1913 г. заминава
за фронта в Македония и участва в Междусъюзническата война. След демобилизацията полага университетските си изпити, а през 1914 г. довършва
военната си служба в Школата за запасни офицери
в Княжево с чин поручик. През учебната 1914 –
1915 г. Иван Батаклиев е назначен за гимназиален
учител в Хасково. В началото на Първата световна
война, през есента на 1915 г., е мобилизиран като
командир на батарея и е на фронта до есента на
1918 г. След демобилизацията през 1918 г. става
учител в Пазарджик.
Още като учител Батаклиев пише първата си
научна статия „Оризовата култура в Татар-Пазарджишкото поле“, отпечатана през 1921 г. в сп. „Естествознание и география“. През 1923 г., в резултат на продължителни и задълбочени проучвания,
написва първата си монография „Град Татар-Пазарджик. Историко-географски преглед“, която е с
обем 444 страници., рецензирана от двама големи
географи – проф. Анастас Иширков и проф. Васил
Златарски, издадена от община Пазарджик. През
1924 г. Иван Батаклиев е назначен за асистент по
география в катедра „Обща география и култур-

Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на Научна конференция „75 години Съюз на учените в
България – в полза на науката и образованието“ (26 – 28 септември.2019 г, Международен дом на учените,
к.к. „Св. св. Константин и Елена“).
*
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но-политическа география“ на Софийския университет (СУ). За повишаване на научната си подготовка през учебната 1927 – 1928 г. 36-годишният
Иван Батаклиев специализира в университетите
в Йена и Берлин и става последовател на идеите
на проф. Албрехт Пенк в областта на стопанската
география и ландшафтознанието. С хабилитационен труд на тема „Чепино. Специално-географски
проучвания“ Иван Батаклиев печели конкурс и в
средата на 1930 г. става доцент в катедра „Обща
география и културно-политическа география“.
През 1933 г., след пенсионирането на проф.
Иширков, Иван Батаклиев поема ръководството
на катедрата. Замества го и като преподавател по
география в Свободния университет за политически и стопански науки (сега УНСС). През 1933 г.
специализира и започва докторантура във Виена.
Иван Батаклиев е един от инициаторите за създаване на Българското географско дружество и
негов втори председател от 1934 до 1945 г. след
проф. Иширков В този 11-годишен период, при
активното му участие, излизат 10 тома на „Известия на Българското географско дружество“. Проф.
Батаклиев участва с научен доклад през 1934 г. на
Международния географски конгрес във Варшава.
В началото на 1935 г. е назначен за професор.
През 1938 г. проф. Иван Батаклиев става директор на Географския институт в Софийския университет, основан от проф. Иширков. Тук следва
да се уточни, че в изворите често се среща наименованието „Географски институт“, а всъщност
става дума за създадения от самия проф. Иширков
дарителски фонд „Проф. Анастас Иширков за награда на студентски научни трудове по българска
география“. Уточнението се налага, тъй като у нас
по същото време съществува Държавен географски институт (ДГИ) към Министерството на войната [4].
През 1938 г. проф. Батаклиев е на 6-месечна
специализация на собствени разноски в Тулуза и
Париж, в Лондон и Глазгоу, и в Амстердам, където
участва на Международния географски конгрес с
научен доклад. През учебната 1944 – 1945 г. е декан на Историко-филологическия факултет на СУ.
Още през 40-те години на ХХ в. проф. Батаклиев
изтъква предимствата на геополитическото разположение на България. Признание за всестранната
му научна дейност в областта на географската наука е избирането му за член-кореспондент на геoграфските дружества в Берлин, Прага, Белград,
Вюрцбург, Грайфсвалд и на Българския археологически институт, както и за действителен член на
Тракийския научен институт и на Съюза на науч-
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ните работници в България (СНРБ), сега Съюз на
учените в България (СУБ). На 10.10.1947 г. проф.
Иван Батаклиев неочаквано е уволнен от СУ, без
право на пенсия и на купони за храна. Мотивировката е политическа: за „Великобългарска противонародна дейност“ и за социалдемократическата
му партийна принадлежност през студентските
години.
На 56 години проф. Иван Батаклиев намира
физически и морални сили да продължи своите
научни занимания на собствени разноски. Публикува редица научни статии в наши и чуждестранни издания и завършва своя капитален труд „Пазарджик и Пазарджишко. Историко-географски
преглед“ с внушителния обем от 814 стр. Върху
тази монография той работи над 40 години – от
1925 до 1966 г. Книгата е издадена през 1969 г. и
според специалистите тя е „Уникално обстойно
изследване, каквото не притежава нито един друг
български град до момента“ [5]. За цялостната му
народополезна дейност през 1970 г. е удостоен с
орден „Св. Св. Кирил и Методий“, I-ва степен.
Проф. д-р Иван Батаклиев умира на 15.12.1973 г.
Няколко месеца преди това е обявен за почетен
гражданин на Пазарджик. След кончината му една
улица и едно училище в Пазарджик носят неговото име.
По повод 100-годишнината от основаването на специалност „География“, отбелязана през
1998 г., аудитория № 256 в СУ носи името на този
бележит учен в чест на огромните му научни приноси в развитието на политическата география,
антропогеографията, геополитиката, икономическата, физическата и аграрната география в България. Кратко и точно е написаното от доц. д-р
Георги Железов от НИГГГ при БАН, съставител
на уникалното юбилейно и луксозно научно издание с избраните трудове на проф. Иван Батаклиев:
„Голямата по обем и различна по тематика научна дейност на проф. Батаклиев, в допълнение
със заемането на много административни длъжности и активната му обществена и гражданска
позиция, го нареждат в плеядата на първостроителите на модерната география и наука в България“ [1].
2. Четвъртият конгрес на славянските географи и етнографи и Първата картографска и
географска изложба в България
През 1936 г. проф. Иван Батаклиев е един от
инициаторите, организаторите и главен секретар
на IV-ия конгрес на славянските географи и етнографи в София. Събитието е широко отразено в
средствата за масова информация като най-голя-
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мото научно и културно събитие с международно
участие от този род, провеждано дотогава в следосвобожденска България. В чест на конгреса е издадена серия пощенски марки. Конгресът е проведен под върховното покровителство на държавния глава, Н.В. Цар Борис III. За организирането и
провеждането на конгреса проф. Иван Батаклиев е
награден с орден „Св. Александър“.
Голяма заслуга за провеждането на Четвъртия конгрес на славянските географи и етнографи
и на Първата картографска и географска изложба
в България има военният Държавен географски
институт (ДГИ) [4, 5, 8]. Изложбата е организирана от началника на Картографския отдел на ДГИ
подполковник д-р Димитър Стоянов (1897 – 1938),
който по-късно, в средата на 1938 г., става началник на ДГИ [4, 6, 7]. Д-р Д. Стоянов е високообразован офицер, завършил с отличие Геодезическата
школа при ДГИ, специализирал в Италия, завършил с отличие там Военния географски институт,
а също „Математика“ и защитил докторантура в
Държавния университет във Флоренция. Първата картографска и географска изложба допринася
много за издигане авторитета на тогавашния ДГИ
и на страната ни пред чуждестранните участници в конгреса „като един стоящ на истински завидна висота културен институт – център на всички основни земни измервания у нас и разсадник
на топографската и картографската просвета, тъй
много необходима за всеки съвременен културен
човек“ [4, 6, 7, 8].
Конгресът и изложбата са открити тържествено на 16.08.1936 г. (Фотос 2). Конгресът се провежда в голямата зала на СУ, а изложбата – в салоните на Художествената академия. Изложбата
е организирана в изпълнение на Заповед № 16 от
24.02.1936 г. на Главния директор на ДГИ полковник Антон Ганев.
През 1938 г. в печатница „Култура“ е издаден специален сборник с докладите, научните
сказки, съобщенията и рефератите, изнесени на
конгреса. Важно е да се отбележи, че всеки труд
е издаден на съответния славянски език. А конгресът е наистина уникален, тъй като участват 323
учени, от тях: 84 поляци заедно с украинците, 53
чехи заедно с украинци и словаци, 51 югославяни,
125 българи и 10 от разни народности – французи, германци, финландци и румънци. Изнесени са
130 реферати и доклади, от които 94 са географски
и 36 – етнографски. Умалена карта на България е
била и оригинален входен билет за изложбата. В
изложбата са били застъпени следните отдели:
Стари карти; Карти на Географския институт;

Фотос 2. Тържествено откриване на IV-тия Конгрес на славянските географи и етнографи в София,
1936 г. [2]

Частни български издания. Световна карта в мащаб 1:1 000 000. Релефни карти; Създаване на
модерна топографска карта. Последователност на
работата: а/ Геодезически работи: триангулация;
нивелация; астрономически работи; магнитни работи; б/ Топографски работи. Създаване на карти
– чисто топографска (мензулна) снимка; фототопографско снимане; аерофототопографско снимане; сравнителни таблици; в/ Картографски работи.
3. Проф. Иван Батаклиев – действителният основоположник на ландшафтознанието у
нас
Малко известен факт е, че проф. Иван Батаклиев е действителният основоположник на
ландшафтознанието като самостоятелен дял на
географията у нас, а по-късно и като самостоятелна научна дисциплина, изучавана от студентите в
няколко университета у нас – СУ „Св. Климент
Охридски“, Лесотехническия университет, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“,
Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“ и др. Именно проф. д-р Иван Батаклиев е първият български автор, който е въвел още преди 85 години, през далечната 1934
г., новите научни понятия и термините „ландшафт“ и „ландшафтознание“ в разработката си
„Ландшафтно поделение на България“, публикувана в „Годишник на Софийския университет“,
Историческо-филологически факултет – книга
ХХХ.13 [3]. Новото към оня момент схващане
за географията е било: „Земната повърхнина се
разглежда по засебни (бел. авт. – обособени), цялостни географски области: материци, страни,
ландшафти и местности. Най-характерната
географска област е ландшафтът. В него има
най-голяма общност и хармония между географ-
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ските явления (физикогеографски, биогеографски
и културногеографски). Ландшафтът е част от
земната повърхнина с еднакви белези (черти).
Планина и равнина не могат да образуват един
ландшафт... Ландшафтът е сравнително малка
географска област. Както показва самата дума
„ландшафт“, която в общ смисъл на думата
значи „страногледка“ или „земегледка“, касае
се за видимата област или пространство, което
гледаме и чувствуваме около нас... Поделенията
на ландшафта се казват „малки ландшафти“
или „местности“. Немската дума „Landschaft“
отговаря на френската „Paysage“, която има
по-голяма гражданственост у нас и е по-лесно
разбираема… Географският ландшафт е в тесен смисъл: с граници, еднородни географски елементи и тесни взаимни вътрешни връзки между
тях... Ето защо засега (бел. авт. – 1934 г.) ще си
служим с чуждата дума „ландшафт“, която си
е пробила път в научната литература (бел. авт.
– в чужбина). До 1934 г. България няма разделяне
на ландшафтите ѝ както в българската, така и
в чуждестраната научна литература. Известни
са няколко първи опити за ландшафтни деления
на Балканския полуостров: през 1893 г. от немския географ Теобалд Фишер, през 1929 г. на проф.
Отто Маул и през 1932 г. на Херберт Вилхелми,
Алберт Бурчард и др.“ [3].
Проф. Иван Батаклиев е първият български
автор, направил оригинално аргументирано ландшафтно деление на България, представено върху
първата ландшафтна карта на България през далечната 1934 г. На нея са описани подробно и са
картографирани 5 вида ландшафти с техните части у нас:
I. Македонородопски ландшафт.
II. Среднобългарски ландшафт: Западна
част; Източна част.
III. Балкански (Старопланински) ландшафт:
Западен Балкан; Среден Балкан; Източен Балкан.
IV. Дунавски плочесторавнинен ландшафт:
Западна част; Източна част; Добруджа.
V. Черноморски брегови ландшафт.
В статията [3] всички видове ландшафти в
България са описани подробно с техните особености и граници и с разширено резюме на немски
език. Обобщено е, че: „Българските ландшафти
се простират главно в западно-източна посока,
когато тези в западната част на Балканския
полуостров се простират с посока от северозапад към югоизток. Само тук-там някои планини
в Средната част на Македоноодринския масив
като Пирин, Малешевските планини и други имат
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посока, противна на тази на ландшафта. Интересно и важно е, че ландшафтното поделение
на България почива не само на геотектонични и
морфологични основи, но също и на климатични,
растителногеографски и антропогеографски.
Лошото е, че не всички ландшафти попадат изцяло в политическите граници на България...“.
В наукознанието, а и в историята на картографията и ландшафтознанието, у нас досега се
приемаше, че първата ландшафтна карта на България е картата в мащаб 1:400 000, създадена през
1974 г. от видния български географ д-р Петър Василев Петров, дългогодишен преподавател в СУ
„Св. Климент Охридски“, където е бил последователно асистент, доцент и от 1992 г. до пенсионирането си – професор. Доказано е по категоричен
и безспорен начин, че публикацията от 1934 г. за
ландшафтното разделяне на България и ландшафтната карта на България, създадени от проф.
д-р Иван Батаклиев, следва да се считат като пионерно дело за България. Той е българският учен
– основоположник на ландшафтознанието в България. Ландшафтната карта на проф. Батаклиев
се е появила цели 40 години преди ландшафтната
карта на проф. д-р Петър Петров. Този факт обаче
не намалява приносите на проф. Петров за развитието на географията и ландшафтознанието у нас.
4. Заключение
Проблемите на общото ландшафтознание
през последните 2 – 3 десетилетия се специализират и изучават в отделни нови дисциплини като
„Приложно ландшафтознание“, „Ландшафтно
картиране и картографиране“, „Антропогенно
ландшафтознание“, “Ландшафтно планиране и
управление“ и др. в редица български висши училища и университети.
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150 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО
НА БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ1
Проф. д-р Петко Ст. Петков,
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Османското завоевание лишава българския
народ от независима държава и от автокефална
църква. Българските земи са подчинени на Цариградската патриаршия, призната от султана
за единствен представител на православните му
поданици. Векове наред те са обозначавани като
„руммилет“ (ромейски, гръцки народ), независимо от етническите различия помежду им. В края
на ХVIII и началото на ХIХ в. висшето патриаршеско духовенство се поддава на изкушението да
претопи в гърцизма църковно подчинените му народи, ползвайки се от привилегированото си положение в Османската империя.
Първите сблъсъци между авторитетни български първенци и висши гръцки духовници са
през 20-те и първата половина на 30-те години на
ХIХ в. Във Враца (1824), Скопие (1825) и Самоков
(1829), в Старозагорско и Казанлъшко се правят
опити за отстраняване на омразните гръцки епископи и замяната им с „единородци“ българи. Слабо организирани и регионални, тези начинания
завършват, без да постигнат целта си [1]. Но първите успехи на новобългарската просвета и започналите реформи в империята на султана създават
предпоставки за по-добре организирана борба.
Движението започва в Търновска епархия в
края на 30-те години на ХIХ в. На мястото на починалия архиерей Иларион (Критски) през 1838
г. за Търновски митрополит е назначен Панарет.
Необразован, груб и неподготвен за отговорния
пост, той скоро настройва срещу непопулярните
си действия голяма част от населението на епархията. Подтиквани от българския духовник Неофит Хилендарски Бозвели, българите от 16 кази
(околии) подават през 1840 г. до Високата порта
прошение с искане за отстраняване на гръцкия
архиерей и замяната му с архимандрит Неофит.
Но Патриаршията успява да осуети българската
инициатива. За нов Търновски митрополит е определен отново грък (също Неофит), а на Бозвели е
предложено да му бъде помощник (протосингел).
Отказът на българския духовник и пръв идеолог

на църковната борба предопределя съдбата му.
През 1841 г. той е заточен на Света гора.
Опитите на Патриаршията да ограничи движението не са особено резултатни. Макар че част
от българските първенци запазват прогръцката
си ориентация, борбата за църковна самостоятелност обхваща все повече области. През 1844
– 1845 г. Неофит Бозвели и йеромонах Иларион
(Михайловски), упълномощени от българските
еснафи в Цариград, съставят и връчват във вид
на прошения до Високата порта първата програма с българските църковнонационални искания. В
нея се настоява: гръцките архиереи в Добруджа,
Мизия, Тракия и Македония да бъдат заменени с
българи, избирани от населението със съгласието
на Високата порта; на висшето духовенство да се
определят заплати; в църквите да се служи на разбираемия за народа български език; на българите
в Цариград да се разреши да си устроят храм, за
да се отделят от гърците; да се позволи издаването
на български вестник, печатането на книги и откриването на български училища; в столицата да
се свика българско национално представителство,
което без намесата на гърците да запознава правителството с исканията на народа. Тази първа програма показва национално-политическия характер на започналото движение, макар формално
да се изтъкват искания за църковна и културна
самостоятелност. Главната цел на борбата е
признаването на българите за отделна общност,
което в Османската империя може да стане чрез
църковното им обособяване и самоуправление [2,
с. 35, 153; 3, с. 9 – 10; 4, с. 188].
С подкрепата на руския посланик в Цариград Патриаршията задържа и изпраща през юли
1845 г. двамата български водачи на заточение в
Атон. Това ново изгнание се отразява тежко на Неофит Бозвели и на 4 юни 1848 г. той умира, а Иларион Михайловски се завръща в Цариград едва в
края на 1850 г. Но борбата продължава начело с
цариградската българска общност.
Благодарение на разрастващото се движение

На 27 февруари (ст. ст.) / 10 март (н. ст.) 2020 г. се навършиха 150 години от издаването на дългоочаквания
султански ферман от 1870 г., с който след десетилетни борби е удовлетворено желанието за признаването
на българския народ като отделна общност в Османската империя чрез създаването на Българска екзархия.
1

48

НАУКА – кн. 4/2020, том XXX

Издание на Съюза на учените в България

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

в страната и след постъпките на княз Стефан Богориди, Александър Екзарх и търговците Христо
и Никола Тъпчилещови султанът издава ферман,
с който удовлетворява искането за български православен храм в столицата. На 9 октомври 1849 г.
тържествено е осветена българската черква „Св.
Стефан“ в Цариград, устроена на място, подарено
за целта от Ст. Богориди. Най-същественото в този
първи успех е изричното споменаване във фермана на отделен български народ („булгармилет“),
различен от етнически неразчлененото паство на
Цариградската патриаршия.
След кратко затишие по време на Кримската
война, от 1856 г. започва нов етап в движението
за църковна самостоятелност. Основание за по-радикалните български искания стават тържествено провъзгласените от Абдул Меджид I мащабни
реформи в империята, включително в областта
на вероизповеданията. Скоро след обявяването
на султанския Хатихумаюн в началото на 1856 г.
цариградската българска общност съставя нова
програма с искания за църковна и гражданска
самостоятелност, връчена като адрес на Високата порта. През 1857 г. населението на Търновска и Пловдивска епархия прогонва гръцките
митрополити Неофит и Хрисант. Този акт има
положително влияние върху хода на движението в Македония и Южна Тракия. Високата порта
е респектирана от решителността на българите
и от нарастващата социална база на движението
за църковнонационална самостоятелност [5, с.
51 – 207]. Но свиканият патриаршески събор (октомври 1858 – февруари 1860 г.) отказва да удовлетвори и най-скромните искания, представени
от българските делегати. Преди закриването на
събора хаджи Николи Минчооглу от Търново заявява, че българският народ няма да остане под
духовната власт на Патриаршията и ще се бори за
възстановяването на старите български църкви –
Търновската и Охридската.
Развръзката настъпва на 3 април 1860 г. –
Великден. По време на тържествената служба в
църквата „Св. Стефан“ епископ Иларион Макариополски удовлетворява желанието на събралото се българско множество и не произнася името
на цариградския патриарх. Този акт символизира
скъсването с Патриаршията и възстановяването на независимата българска църква. Проявата
на българския архиерей е съгласувана с дейците,
поддържащи решителната национална политика за отделяне от Патриаршията. Друга група от
водачите на движението настоява за по-тясно обвързване с Високата порта, от която се очаква да

узакони църковното обособяване. Трети държат за
арбитража на Русия в българо-гръцкия спор. Оформя се и течение с прозападна ориентация, чиито
привърженици разчитат на съюз (уния) с католическата църква и папата, чрез който да постигнат
желаната църковна самостоятелност.
Бурното развитие на българо-гръцкия национално-политически спор, прикрит зад формално-религиозна аргументация, привлича интереса на европейската дипломация. До Кримската
война определящо е поведението на Русия, която
подкрепя Патриаршията и се обявява за запазване
„единството на православието“ [6].
Победата на Франция и Великобритания в
Кримската война дава нови надежди на западните
държави за влияние в най-масовото българско национално движение. След 1856 г. католически мисионери започват активна пропаганда за решаване
на българския църковен въпрос чрез сключване на
съюз с Римската църква. От българска страна униятското движение е оглавено от Драган Цанков. На
18 декември 1860 г. той подписва споразумение с
папския представител в Цариград за учредяване
на Българска униятска църква. Султанът признава
новата вероизповедна общност, както и „български католически народ“ със съответните права на
църковно-гражданско самоуправление. Но след
намесата на Русия и категоричното противопоставяне на влиятелни българи срещу създаващото
се духовно разединение на нацията, униятството е
ограничено; то престава да е алтернатива за разрешаване на църковния въпрос. Английската дипломация също следи развитието на българо-гръцкия
конфликт. Нейната намеса в полза на българските
искания е мотивирана от желанието да се разколебае силното руско влияние сред православните.
Независимо от загубата в Кримската война,
Русия продължава да е най-заинтересованата от
развитието на българо-гръцкия конфликт велика
сила. През 60-те години на ХIХ в. руските управляващи преосмислят отношението си към двете
страни в спора, отчитайки, че желаната цел – арбитърската роля на Северната империя между
българи и гърци – не може да се постигне без компромисно разрешаване на въпроса и удовлетворяване на основните български искания. С осъществяването на тази сложна политическа задача
се заема новият руски посланик в Цариград Н. П.
Игнатиев [6].
През 60-те години на ХIХ в. почти навсякъде
в Дунавска България, Тракия и Македония гръцките архиереи са прогонени или заменени с българи.
Продължаващата патриаршеска неотстъпчивост
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по църковния въпрос не е съобразена с променената политическа обстановка. Все по-активното
българско националноосвободително движение
подтиква Високата порта да санкционира фактически решения църковен проблем. Продължителното въстание на о. Крит предизвиква остра криза
в гръцко-турските отношения, която обективно
подпомага българските църковно-национални
искания. Екзархийският проект на патриарха от
1867 г., макар и неприемлив от българска страна,
обезсмисля основното канонично основание на
гръцките възражения. Оказва се, че Патриаршията е готова да приеме една полунезависима българска църква, учредена на народностен принцип,
стига диоцезът ѝ да не се простира на юг от Балкана [9, с. 28 – 30].
През 1868 г. Високата порта става инициатор и координатор за постигане на компромисен изход от спора, като предлага два проекта,
удовлетворяващи основните български искания
[7, с. 30 – 32]. Смесена българо-гръцка комисия
под председателството на великия везир подготвя през 1869 г. окончателен вариант за решение
на въпроса. На негова основа султан Абдул Азис
издава на 27 февруари 1870 г. ферман за учредяване на самостоятелна българска църква – Екзархия.
В диоцеза ѝ са включени 16 епархии в Добруджа,
Северна България, Нишко, Северна Тракия и част
от Македония, т.е. по-голямата част от земите, населени с българи. Ферманът предвижда възможност за присъединяване и на други области към
Екзархията (чл. 10), ако при официално допитване
две трети от населението пожелае това. По този
начин през 1874 г. към Българската църква са присъединени още две епархии – Скопска и Охридска.
Голямото историческо значение на фермана от 1870 г. се състои в признаването на българската нация и обозначаването на нейните граници от официалната османска власт [2, с. 153,
311]. И тъй като по силата на Парижкия мирен договор, с който през 1856 г. приключва Кримската
война, султанът е признат за независим владетел
и член на „европейския концерт“, границите на
българската нация, очертани от неговите решения
относно диоцеза на Екзархията, се приемат от великите сили на конференцията им в Цариград в
края на 1876 г. за граници на българското землище, а в края на Руско-турската война 1877 – 1878 г.
– и за граници на бъдещото автономно Княжество
България [11].
Ферманът от 1870 г. позволява учредяването не само на самостоятелна църква, а на
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своеобразна българска протодържава с широки
църковни и граждански правомощия – законен
представител на българския народ пред османските власти [8, с. 10 – 20]. Независимо от протестите на Патриаршията, създаването на Екзархията се посреща със задоволство от българите. То
слага легитимен и успешен край на най-продължителното и най-масовото национално политическо движение през Възраждането.
Автономната Българска православна църква – Българската екзархия, обхваща почти всички
земи, населени преобладаващо с българи в Добруджа, Северна България, Нишко, Северна Тракия и Македония. Създаването на Екзархията има
благотворно отражение във всички сфери на българския обществен живот. Първата законно призната национална институция разполага не само с
духовни, но и с редица граждански правомощия.
През 70-те години на ХIХ в. екзархийското духовенство полага грижи за по-добрата организация
на просветното дело в България, за подбора на
учителите и за уеднаквяването на учебните програми. Уставът за управлението на Екзархията
предвижда част от църковните приходи да се използват за училищното дело. В следващите години
епархийските събори в страната установяват точния размер на частта от основния църковен данък
(т.нар. „владичина“), която се отделя за нуждите
на просветата.
Екзархията подготвя исторически новата
българска държавност, тя е своеобразна българска протодържава, при това с модерно устройство и управление, независимо от религиозната
си форма. Учредителното ѝ събрание (Църковно-народният събор от 1871 г.) и приетата от него
екзархийска конституция (Устав за управлението
на Екзархията 1871 г.) са събития и актове, характеризиращи не толкова специфична религиозна
различност и солидарност, колкото национална
съобщност и политическа съпричастност към общобългарско национално-държавно бъдеще [8, с.
10 – 20].
Две седмици след подписването на фермана
за Екзархията, на 13 март 1870 г. в Цариград се
провежда събрание. То избира десет души, които
заедно с петимата български архиереи формират
Временен смесен съвет. Задачата на временното
ръководство е да изработи проект за устав на Екзархията и да ръководи делата на новоучредената
църква до избора на управителни тела. До края на
1870 г. в българския периодичен печат се разгаря
оживена дискусия за устройството и управлението
на първата национална институция. Някои пред-
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ложения в проекта за екзархийски устав, съставен
от Гаврил Кръстевич, се приемат, но въпросите за
сменяемостта или пожизнения избор на екзарха,
както и за издръжката на висшето духовенство,
остава да се решат на предстоящия събор.
Църковно-народният събор се открива
тържествено в Цариград на 23 февруари 1871 г.
Участват 50 делегати, от които 11 духовници и 39
миряни. Под председателството на Иларион Ловчански се провеждат 37 заседания. Допуснати са
да участват и народните представители от епархиите в Южна Македония и Южна Тракия, които
не са включени в чл. 10 на фермана, но категорично заявяват желание за присъединяване към Екзархията. По време на дебатите в този своеобразен български парламент се оформят две основни
течения, традиционно определяни като „стари“
(т.е. умерени) и „млади“ (по-радикално настроените делегати). Представителите на „старите“ – Г.
Кръстевич, Иларион Макариополски, Никола Михайловски, Антим Видински, поддържат предложението от проектоустава за пожизнен избор на
екзарха. „Младите“, начело с Христо Стоянов,
въодушевени от публикациите в печата на Петко
Р. Славейков и Тодор Икономов, успяват да наложат по-демократичния, макар и нетрадиционен
за православната общност принцип за мандатност
на предстоятеля на Българската църква. Според
приетия на 14 май 1871 г. устав екзархът се избира за срок от четири години. Той е председател
на „върховното духовно началство“ – Светия синод. Светските дела на църквата се управляват от
Екзархийски съвет. Висш законодателен орган е
Църковният събор, който се състои от духовници
и миряни и се свиква на четири години. Забележително е, че цялата организация на Българската
църква е подчинена на изборното начало: избират
се всички служители – от чиновниците до екзарха.
В началото на 1872 г. се пристъпва към избор на ръководни органи. След отказа на Иларион
Ловчански, избран на 12 февруари, на 16 февруари
за пръв български екзарх е избран Антим I – дотогавашен Видински митрополит. В следващите
месеци са определени и митрополити на екзархийските епархии. Сред имената на българските
архиереи се открояват личности с високо за времето образование и значим обществен авторитет:
Симеон Варненски и Преславски, Климент Браницки (В. Друмев). Пръв екзархийски митрополит
на Търновска епархия става ветеранът на църковнонационалните борби Иларион Макариополски.
От появата на първата българска църковнонационална програма в средата на 40-те години до

подписването на фермана за учредяване на Екзархията през 1870 г. Цариградската патриаршия непрекъснато възразява срещу българските искания
за самостоятелност. Като отричат национално-политическия характер на българо-гръцкия спор и го
представят за църковно-догматическа разпра, фанариотите се стремят да лишат Високата порта от
основания да бъде арбитър и от правото да вземе
окончателното решение. Цариградската патриаршия обвинява българите във филетизъм (внасяне
на недопустим народностен разкол в единната
православна общност). Но самата тя допуска редица отклонения от правилото, на което се позовава (напр. проекта на гръцкия патриарх Григорий
VI от 1867 г. за създаване на зависима от Вселенската църква Българска екзархия в земите между
Стара планина и р. Дунав).
Озлобен от почти пълното решаване на българския въпрос с фермана от 1870 г., цариградският патриарх не само че не го признава, но и не
дава формално разрешение на българските духовници да служат в столицата. В отговор, макар и
без позволението на патриарха, но по настояване
на народа на 6 януари 1872 г. (Богоявление) трима български архиереи извършват тържествена
служба, заради което получават църковни наказания от патриаршията. На 23 април 1872 г. екзарх
Антим I обявява наказанието за недействително
и с този акт (подобно на Великденската акция от
3 април 1860 г.) потвърждава самостоятелността
на Българската църква. Официалното провъзгласяване на независимостта на Екзархията Антим
I извършва на тържественото богослужение по
случай празника на светите братя Кирил и Методий – 11 май. Последвалите нови наказания на
екзархийското висше духовенство, произнесени
след два дни, осуетяват плахите опити за помирение.
На 16 септември 1872 г. събор на Цариградската патриаршия обявява Българската екзархия
и всички, които са се присъединили към нея, за
схизматици – отцепници от Православието. Преследваната цел да се сплаши българският народ и
да се върне към патриаршията не се осъществява.
Произнесена в нарушение на редица канонични
правила и основаваща се единствено на филетизма
на българите (който е естествен отговор на патриаршеския великогръцки филетизъм), схизмата за
пореден път показва истинските мотиви на фанариотското упорство – недоволството от изгубените възможности да се погърчи българския народ,
да се забави неговото културно-историческо развитие. Но тя има трайни отрицателни последици,
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тъй като нарушава за десетилетия единството на
православния свят и създава редица трудности
пред Българската църква и държава особено след
1878 г. [8].
Екзархията не остава встрани и от българския обществено-политически живот. Като институция, пряко свързана и зависима от османската
власт, тя не може да участва в радикалните инициативи за политическо освобождение. Обществената ѝ активност намира израз главно в посредничеството между българите и османските
държавни органи. На централно ниво тази функция се осъществява от специално упълномощено
лице, назначено от Високата порта за „капукехая“.
Тази длъжност, особено важна с оглед разширяващите се контакти на Екзархията с правителството, изпълняват Захари Хаджигюров, Яков Геров,
Иван Найденов.
Началото на поредната политическа криза в
Османската империя през лятото на 1875 г. поставя Екзархията в неблагоприятно положение. Засилва се подозрението на Високата порта към нея
заради очакваното съчувствие и подкрепа за българските националноосвободителни инициативи.
Съзнавайки значителния обществен авторитет на
Българската църква, великият везир принуждава
Антим I и висшето духовенство да докажат лоялността си към Високата порта, като „убеждават
населението да запази спокойствие и да изпълнява
верноподаническите си задължения“ към султана.
Последвалите през 1875 – 1876 г. окръжни писма
до епархиите и провокираните верноподанически
адреси до правителството са доказателство за изключително деликатното положение на Екзархията, която не може да не се съобразява с официалните разпореждания на властите. Този политически
театър, режисиран от Високата порта, има за цел
да заблуди външните сили за действителното отношение на българите към положението в империята. В отговор на направените формални верноподанически декларации султанът най-сетне, макар
и частично, потвърждава Екзархийския устав.
Всъщност висшето българско духовенство е
убеден противник на революционния път към политическото освобождение. За повечето екзархийски архиереи, както и за значителна част от еволюционно настроената българска общественост,
въстаническите инициативи от есента на 1875 и
пролетта на 1876 г. са необмислени и прибързани действия на малцина радикални емигранти,
които ще причинят на народа „непоправимо зло“.
Но веднъж станало факт, антиосманското надигане на българския народ предизвиква искрено съ-
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чувствие сред голяма част от екзархийското духовенство. Известно е, че във всички революционни
окръзи по време на Априлското въстание участват
активно и представители на православния клир.
Народополезната дейност на Екзархията се
проявява най-вече след жестокото потушаване на
Априлското въстание през 1876 г. Митрополитите на повечето епархии изпращат на екзарха сведения за турските изстъпления. Двама български
архиереи са подложени на съдебно преследване от османските власти. Антим I прави няколко
официални постъпки пред Високата порта срещу
„неоправданите гонения“ над духовенството и заради „плачевното състояние“ на разорените въстанически райони. Но неговите усилия са посрещнати от правителството с нескрита враждебност
и недоверие към изнесените факти. Затова през
август 1876 г. екзархът натоварва Атанас Шопов
с мисия да проучи районите, пострадали от турските зверства в Пловдивско и Пазарджишко. Резултатите от проведената анкета са публикувани
частично във в. „Стара планина“. Екзархийските
служители в страната и в Цариград оказват съдействие на международните анкетни комисии,
на европейските дипломати и кореспонденти. Те
сами разгласяват данни за жестокото потушаване на въстанието и допринасят за засилващия се
интерес към справедливите български искания за
политическа самостоятелност. Екзархията става
инициатор и организатор на кампания за подпомагане на българите, пострадали при потушаването
на въстанието. През август 1876 г. за тази цел е
създадена „Человеколюбива комисия“ за събиране
на помощи. Начело на акцията в най-пострадалата от турските жестокости Пловдивска епархия
застава епископ Гервасий Левкийски, който в продължение на една година неуморно работи като
истински народен пастир [12, с. 218 – 219].
Екзархът подкрепя и мисията на Драган Цанков и Марко Балабанов в столиците на великите
сили през втората половина на 1876 г., която има
важно значение за запознаването на европейската
общественост с положението в България и с желанията на българския народ. Достойното поведение
на Антим I се проявява и чрез неговото неявяване
на свиканото от великия везир Мидхат паша представително събрание в края на 1876 и началото на
1877 г. Отсъствието на българския църковен предстоятел е ясен знак за недоверието към обещаните
от новия султан Абдул Хамид II конституционни
преобразования, целящи да прикрият нежеланието му да приеме препоръчания от конференцията
на великите сили в Цариград проект за админи-
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стративна автономия на българските земи. Реакцията на управляващите не закъснява: на 14 април
1877 г. Антим е свален от екзархийския престол и
изпратен на заточение. Набързо избраният нов екзарх Йосиф I поема председателството на синода
в началната фаза на освободителната руско-турска
война.
Колкото и парадоксално да изглежда на пръв
поглед, всъщност Българската екзархия е не само
резултат от десетилетните усилия на българите за
национална еманципация в условията на Османската империя, тя е и върховно постижение на
българската преддържавна модерност, доколкото
„идеята за модернизация от края на ХІХ в. е неотделима от цялата гама протекции на „националното“ [10, с. 13, 21]. Тя обаче не можеше да оцелее
в първоначалния си вид при променените политически и международноправни условия след 1878
г. Това, че като историческа конструкция Екзархията просъществува и след 1878 г. и продължава да
действа предимно като българска националноохранителна институция в Османската империя до
войните 1912 – 1913 г., е неоспорим факт и заслуга
на цяла плеяда духовни и светски дейци от „века
на национализма“. Но функционирането ѝ като
Православна църква на българите със специфични и предимно духовни задачи и след 1878 г.
е поставено пред трудно преодолими пречки и
препятствия, част от които са свързани с необратимите политически резултати от Руско-турската
война 1877 – 1878 г., а други произтичат от самия
характер на продължителните българо-гръцки
църковно-национални борби, завършили от църковна гледна точка без победител [4, 8].
Литература
[1] Маркова, З. (1976) Българското църковно-национално движение до Кримската война. София,
БАН. [Markova, Z. (1976) Balgarskoto tsarkovnonatsionalno dvizhenie do Krimskata voyna. Sofia,
BAN].
[2] Ников, П. (1971) Възраждане на българския народ. Църковно-национални борби и постижения.
София, Издателство „Наука и изкуство“. [Nikov, P.
(1971) Vazrazhdane na balgarskia narod. Tsarkovnonatsionalni borbi i postizhenia. Sofia, Izdatelstvo
„Nauka i izkustvo“].
[3] Пантев, А. (1995) Църковен въпрос, назован
български. В: Лекции по сравнителна история.
Благоевград, Университетско издателство. [Pantev,
A. (1995) Tsarkoven vapros, nazovan balgarski.
In: Lektsii po sravnitelna istoria. Blagoevgrad,

Universitetsko izdatelstvo].
[4] Петков, П. Ст. (2005) Църковно-духовното
и национално-политическото начало в българо-гръцката разпра през ХIХ и началото на ХХ
век. В: Международна конференция в чест на
професор доктор Тотю Коев. 10 – 11 ноември
2000 г. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, с. 188 – 197. [Petkov,
P. St. (2005) Tsarkovno-duhovnoto i natsionalnopoliticheskoto nachalo v balgaro-gratskata razpra
prez ХІХ i nachaloto na ХХ vek. In: Mezhdunarodna
konferentsia v chest na profesor doktor Totyu Koev.
10 – 11 noemvri 2000 g. Universitetsko izdatelstvo
„Sv. sv. Kiril i Metodiy“, V. Tarnovo, pp. 188 – 197].
[5] Бонева, В. (2010) Българското църковно-национално движение 1856 – 1870. София, Академично
издателство ,,За буквите – О писменехъ“. [Boneva,
V. (2010) Balgarskoto tsarkovno-natsionalno
dvizhenie 1856 – 1870. Sofia, Akademichno
izdatelstvo ,,Za bukvite – O pismeneha“].
[6] Тодев, И. (1991) Граф Игнатиев и принципът
за единство на православието. В: Исторически
преглед, кн. 7, с. 77 – 90. [Todev, I. (1991) Graf
Ignatiev i printsipat za edinstvo na pravoslavieto. In:
Istoricheski pregled, kn. 7, pp. 77 – 90].
[7] Петков, П. Ст. (2020) Нова история на България
ХVІІІ – ХІХ век. Документи. Бележки. Карти. В.
Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. [Petkov, P. St. (2020) Nova istoria
na Bulgaria ХVІІІ – ХІХ vek. Dokumenti. Belezhki.
Karti. V. Tarnovo, Universitetsko izdatelstvo „Sv. sv.
Kiril i Metodiy“].
[8] Петков, П. Ст. (2012) Българската православна
църква и държавната власт в Княжество/Царство
България 1878 – 1912 г. (Институционални отношения). В. Търново, „Фабер“. [Petkov, P. St. (2012)
Balgarskata pravoslavna tsarkva i darzhavnata vlast
v Knyazhestvo/Tsarstvo Bulgaria 1878 – 1912 g.
(Institutsionalni otnoshenia). V. Tarnovo, „Faber“].
[9] Петков, П. Ст. (2002) Документи за Новата история на България ХIХ – началото на ХХ век. В.
Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. [Petkov, P. St. (2002) Dokumenti
za Novata istoria na Bulgaria ХІХ – nachaloto na ХХ
vek. V. Tarnovo, Universitetsko izdatelstvo „Sv. sv.
Kiril i Metodiy“].
[10] Аврамов, Р. (2001) Стопанският ХХ век на
България. София, Център за либерални стратегии. [Avramov, R. (2001) Stopanskiyat XX vek na
Bulgaria. Sofia, Tsentar za liberalni strategii].
[11] Петков, П. Ст. (2018) „Основите на мира“ от
19/31 януари 1878 г. – първото руско-турско споразумение за създаване на българска държава (или

НАУКА – кн. 4/2020, том XXX

Издание на Съюза на учените в България

53

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

защо Санстефанският прелиминарен договор не е
началото на нова България). В: История, кн. 1, год.
XXVI, с. 8 – 19. [Petkov, P. St. (2018) „Osnovite na
mira“ ot 19/31 yanuari 1878 g. – parvoto rusko-tursko
sporazumenie za sazdavane na balgarska darzhava
(ili zashto Sanstefanskiyat preliminaren dogovor ne
e nachaloto na nova Bulgaria). In: Istoria, kn. 1, god.
XXVI, pp. 8 – 19].

[12] Маркова, З. (1989) Българската екзархия 1870
– 1879. София, БАН. [
Markova, Z. (1989)
Balgarskata ekzarhia 1870 – 1879. Sofia, BAN].
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Abstract: The article is dedicated to the 150th anniversary of the Bulgarian Exarchate. The course of the
church-national movement is presented, as well as the significance of the sultan‘s fеrman from 27.02.1870,
with which the Exarchate was established. There is also a place for the role and functioning of the Exarchate
as a kind of Bulgarian proto-state until the Russo-Turkish War of 1877 – 1878.
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Симпозиумът обхваща текущи изследвания и иновации в областите: биомедицина, биоинформатика, компютърни технологии, обществено здравеопазване и качество на живота. Сред водещите
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Рубриката  „Трибуна на младите“
се осъществява с финансовата
подкрепа на фондация „Еврика“

СЛЪНЦЕТО И СЛЪНЧЕВИТЕ ЦИКЛИ*
Габриела Георгиева,
астроном-любител,
ученичка ІХ клас, ППМГ „Гео Милев“ – Стара Загора
Общ поглед върху Слънцето
Слънцето е нашата звезда. То представлява
сферична симетрия от гореща плазма и магнитни
полета. Диаметърът му е около 1 392 000 km или
близо 109 пъти по-голям от този на Земята. Масата му е 1,9891 × 1030 kg, което е 332 946 пъти
повече от земната и съставлява около 99,86% от
общата маса на Слънчевата система.
Водородът преобладава в състава на звездите, както и на нашето Слънце. 1,69% от масата е
хелий и по-малко от процент се пада на кислорода, въглерода, неона, желязото и други химични
елементи.
Слънцето се класифицира като звезда от
спектрален клас G2V – класа на жълтите джуджета. Това са неголеми звезди в стабилен стадий
от еволюцията в средата на Главната последователност на диаграмата спектър – светимост (диаграмата на Хершпрунг – Ръсел). Такива звезди
съществуват 10 – 15 млрд. години в стабилно състояние, когато енергията от ядрените реакции на
синтез на водорода, освобождаваща се отвътре
навън в обема на звездата, се уравновесява със
силата на гравитиращите слоеве, действаща отвън
навътре.
Съдейки по процентното съотношение на
водорода и хелия в състава на Слънцето, то е възникнало преди повече от 4,5 млрд. години. Нашата
звезда не е достатъчно масивна, за да избухне като
свръхнова в края на живота си, което е характерно
за гиганти като Бетелгейзе от съзвездието Орион.
Вместо това след още 4 до 5 млрд. години то ще
се раздува в резултат на нарушаване равновесието между силите на гравитация и ядрения синтез.
Поради изчерпване на водорода в ядрото, хелият
ще се синтезира във въглерод и температурата в

ядрото ще нарасне до 3×108 K. Именно високата
температура ще предизвика „раздуване“ на Слънцето и то ще достигне до орбитата на Земята. Това
е стадият на червен гигант. Изчерпвайки хелия в
ядрото си, Слънцето ще претърпи термични пулсации — свивания и раздувания с нарастваща амплитуда при всеки следващ цикъл, и постепенно
ще загуби част от външните си слоеве. За кратко
време ще изглежда като планетарна мъглявина.
Накрая Слънцето ще се превърне в бяло джудже
в свръхплътно особено състояние на веществото,
което учените наричат изродено. Температурата
му е висока, но в такъв обект вече не се осъществяват реакции на синтез и бялото джудже бавно,
но неотклонно изстива, превръщайки се в черно
джудже след стотици млрд. години.
Слънцето няма ясно изразена повърхност
като земеподобните планети и във външните му
части плътността на изграждащите го газове все
повече намалява с отдалечаване от центъра. Въпреки това то има ясна вътрешна структура. Слънчевият радиус се определя като разстоянието от
центъра на звездата до външния край на фотосферата. Това е слоят, над който газовете са прекалено
охладени и разредени, за да излъчват значително
количество светлина. Докато температурата в недрата е 14 – 15 млн. К, то във фотосферата вече е
около 5778 K или 6000° С.
Слънцето би било на границата на видимост
с невъоръжено око, ако го отдалечим на разстояние от 10 парсека – стандарт при въвеждане на абсолютна звездна величина – изчислената видима
звездна величина на обектите, ако се приближат
или отдалечат на такова разстояние. И така, абсолютната звездна величина на Слънцето е едва
+4,83. На земното небе обаче то е най-яркият обект

Статията се базира на научен проект, класиран на II място в конкурса на фондация „Еврика“ „Космосът –
настояще и бъдеще на човечеството“, направление „Идеи за научни и технически експерименти“. Научен
ръководител: Н. Кискинова, ЦПЛР – Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“, Стара Загора.
*
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и е от видима звездна величина минус 26,74.
Слънцето се придвижва в пространството
през Местния междузвезден облак в зоната на
Местния мехур, част от вътрешния ръб на ръкава
Орион на галактиката Млечен път. Обикаля около ядрото на спираловидната ни Галактика за 220
– 250 млн. земни години, колкото е 1 галактична
година.

Фигура 1. Структура на Слънцето (отвътре навън):
ядро, зона на лъчистия пренос или междинна зона;
конвективна зона. Слънчева атмосфера: фотосфера, хромосфера и корона. Фотосферата има зърниста структура или се състои от гранули. В нея се
наблюдава появата на активни образувания – слънчеви петна и факели. Хромосферата се състои от
дълги влакна и в нея се наблюдават протуберанси.
Най-мощните слънчеви избухвания са на границата
между хромосферата и долната част на слънчевата
корона. Слънчевата корона представлява разтичащо
се в пространството слънчево вещество, наричано слънчев вятър. При земната орбита обикновено
скоростта му е от порядъка на 200 – 300 km/s при
повишена активност и наличие на активни образувания – коронални дупки, когато нараства 2 – 3 пъти.
Скоростта на слънчевия вятър постепенно намалява до 0 km/s на около 100 астрономически единици
разстояние, където е хелиопаузата и започва междузвездното пространство [4]

Слънчева активност
Горещите газови слоеве на Слънцето се въртят по-бързо на екватора, отколкото на полюсите.
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Това диференциално въртене се дължи на конвекцията в Слънцето и увличането на газовите потоци при повърхността в общото въртене на звездата. Периодът на околоосно въртене е 25,6 дни на
екватора и 33,5 дни на полюсите.
Слънцето има магнитно поле, което обръща
полярността си на средно 11,2 години около максимума на слънчевата активност. Слънчевите петна във фотосферата и факелните полета, протуберансите и слънчевите избухвания в хромосферата
и короната, короналните дупки в структурата на
слънчевия вятър са прояви на слънчевата активност и се отразяват на земните процеси. Например
върху честотата и мощността на полярните сияния, нарушаването на радиокомуникацията. Дори
смущенията в електропреносната система понякога се дължат на слънчевото въздействие.
Слънчевото петно е локално магнитно смущение с интензитет 1000 пъти над средното за цялото Слънце. Това води до потискане и охлаждане
на горещите потоци слънчева плазма, издигащи
се от вътрешността и наблюдаващи се като гранули във фотосферата. Температурната разлика от
2 – 3000° контрастира с яркостта на несмутените
околности и откроява петната като тъмни структури. Забелязал ги е Галилео Галилей с първите си
телескопи и по тяхното преместване на слънчевия
диск е открил, че Слънцето се върти с период около 1 земен месец.
Рисунките на слънчевите петна при системни по-нататъшни наблюдения довели до откриването на 11-годишния слънчев цикъл на активност
от Швабе.
Рудолф Волф, който също посветил живота
си на проследяването на слънчевите петна, предложил индекс за броя на петната, който се нарича
сега на неговото име. По Волфовото число може
да се проследи т.нар. Цюрихски ред – най-дългият
ред от данни за слънчевата активност:
W = k(10g+f),
където f е броят на петна, g – броят групи от петна, а k е коефициент – число, даващо оценка на
наблюдателните условия, използваната техника
и други обстоятелства при конкретното наблюдение.
Сега има няколко центъра за събиране и обработка на данните от слънчевите наблюдения. В
Европа това е Центърът за мониторинг на слънчевата активност в Брюксел, който от 1 юли 2015 г.
официално въведе нова система за отчитане на
слънчевото петнообразуване SILSO – Sunspot
Index and Longsterm Solar Observations.
Sn замества предишния Ri (обобщен между-
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народен индекс по Волфовите числа на отделните
наблюдатели) приблизително чрез съотношението
Ri/Sn = 0,67 и това прави съпоставими данните по

Хейл въвежда 22-годишен физически цикъл, съставен от два последователни 11-годишни
слънчеви цикъла с различна магнитна полярност в

Фигура 2. 11-годишните слънчеви цикли според
числото на Волф

северното и южното полукълбо на Слънцето. Според така приетата номерация на 11-годишните цикли, последният 24-ти единадесетгодишен е първият от 22-годишния физически цикъл. Според
емпиричното правило на Гневишев – Ойл, първият от 11-годишните цикли е с по-висок максимум
от втория и това се наблюдава при цикли 22 и 23,
но се нарушава при 20 и 21. Ако няма нарушение
на правилото, би следвало да очакваме следващия
25-ти единадесетгодишен цикъл да е още по-нисък от сегашния.

Волфово число и индекса в Боулдър на Международния център по слънчева активност в САЩ.
Прието е началото и края на 11-годишните
слънчеви цикли да е от минимум до следващия
минимум. Всеки 11-годишен цикъл се характеризира с продължителност, височина на максимума,
полегатост на клона на растеж и спад и други особености.

Фигура 3. На графиката е показано развитието на слънчевата активност през настоящия 11-годишен цикъл с
абсолютните средномесечни стойности на международния индекс Sn. Вижда се, че този цикъл е двувърхов,
макар с нисък максимум, но първият максимум през ноември 2011 г. със Sn 139 е по-нисък от вторичния
максимум през февруари 2014 г. със Sn 146, което е една особеност: обикновено е обратно, по-висок е първичният максимум [1]
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На Фигури 4 и 5 са съпоставени графиките
от сайта на Белгийския център и нашата графика
от 2000 г., като точките на Фигура 5 са средномесечните Волфови числа от нашите наблюдения.
И на двете графики добре изразен е 3-годишният
дълбок минимум, който бележи началото на отминаващия 24-ти единадесетгодишен слънчев цикъл.

ческа обсерватория в Стара Загора, основана на
26 февруари 1961 г. за популяризация на науките за Космоса и Земята, както и във възникналите по-късно подобни институции, се обучават
любители на астрономията. Ученици, студенти и
граждани получават солидно астрономическо об-

Фигура 4. Дневни, месечни и огладени стойности и тенденции за развитие на слънчевата активност от Кралската белгийска обсерватория – Европейския международен център за слънчева активност от 2000 г. [1]

Фигура 5. Средномесечни стойности от 2000 г. по наши данни на Волфовото число [3]

В първата по рода си Народна астрономи- разование и се подготвят за извършване на астрономически наблюдения и анализ на резултати на
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ниво астрономи – любители. Една от основните
наблюдателни задачи в Старозагорската обсерватория по традиция са системните наблюдения
на слънчевите петна с 100/1200 mm телескоп-рефрактор, който е сравним по параметри на този, с
който се извършват зарисовки на слънчевите петна в Международния център в Брюксел. Вероятно
нашите наблюдения допринасят за теорията на изчисление на коефициента на корелация k във формулата на Волф. Обменът на данни с този център
вече е с 30-годишна давност. Сътрудничеството

мум между 2023 и 2026 г., когато се очаква средномесечният брой на петната да е само 95 – 130.
За сравнение, в максимума на 24-тия слънчев цикъл през април 2014 г. бе 82 в северната половина
на Слънцето. Максимумът в южното половина настъпи 2 години по-късно.
Като цяло, наблюдава се тенденция от 21вия цикъл към намаляване на слънчевата активност. Възможно обяснение за това е наслагването
на минимума на 100-годишен слънчев цикъл върху 11-годишните прояви на слънчева активност. А

obs.days

year

W

Sn

k

174

2000

134.9

119.6

0.887

133

2001

134.7

111

0.824

97

2002

96.5

104.1

1.079

170

2003

87.3

71.5

0.819

143

2004

58.0

40.4

0.697

182

2005

36.0

29.8

0.828

176

2006

15.2

15.2

1

159

2007

9.4

7.5

0.798

143

2008

2.6

2.8

1.077

154

2009

2.3

3.1

1.348

88

2010

19.6

16.5

0.842

76

2011

53.2

55.6

1.045

75

2012

54.6

57.6

1.055

53

2013

40.5

64.7

1.598

59

2014

57.7

72.9

1.263

Фигура 6. Таблица с данни за броя наблюдателни дни за съответните години, средногодишната стойност на
нашите наблюдаеми числа на Волф – W и новия международен индекс – Sn. Изчислихме коефициента k чрез
отношение на Sn към W за всяка година, за да получим числен израз на съпоставимостта на нашите данни
с тези на Белгия. Вижда се, че през годините с повече наблюдателни дни стойностите на k са доста приемливи или близо до 1. Това са 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007 г. и разбира се, най-вече 2006 – годината без
петна! [3]

ни датира от 27 юли 1989 г.
Как следва да се развива слънчевата активност?
Не се оправдаха преобладаващите прогнози
за висок максимум на настоящия 11-годишен цикъл, надвишаващи тези от предишния, когато индексът Sn e бил 244 през юли 2000 г. А дали ще
се сбъднат прогнозите за пореден продължителен
минимум, бележещ началото на следващия 11-годишен слънчев цикъл?
Началото на чакания минимум започна към
края на 2018 г., когато вече имаше месеци без петна. Според прогнозите поредният абсолютен минимум ще настъпи към юли 2019 г. и не по-късно
от септември 2020 г. Това ще е началото на следващия 25-ти поред 11-годишен слънчев цикъл,
който вероятно ще изглежда почти като 24-тия: с
продължителен нисък минимум и нисък макси-

Фигура 7. Прогнозно развитие на настоящия минимум между 24-ти и 25-ти единадесетгодишен слънчев цикъл [1]
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до каква реакция в земните процеси може да доведе това, ще проследим в бъдеще.
Интересна задача пред учените е да се разбере до каква степен промените в слънчевата активност оказват влияние върху климата на Земята.
Един от българските учени, които се занимават с
проблемите на слънчево-земните въздействия от
началото на 80-те години на ХХ в., е старозагорецът д-р Борис Комитов от Института по астрономия към БАН. Според него, най-вероятният сценарий за поведението на слънчевата активност през
XXI в. е настъпването на свръхвекови минимум,
който би довел до логичната последица от продължително застудяване [2].
Слънчеви космически сонди

И така, процесите, които се разиграват на
нашата звезда, влияят пряко или косвено върху
планетата ни и ни въздействат по някакъв начин.
Изследванията в тази насока са все още в началото
си, но са наложителни, имайки предвид пилотираните космическите мисии към Луната и Марс в недалечно бъдеще и дори космическото ежедневие
на Международната космическа станция. Затова
слънчевата активност е обект на проучване от редица космически сонди. Някои от тях, като SOHO,
се установяват задълго в гравитационно устойчиви места, т.нар. точки на Лагранж, и предават с
десетилетия данни за слънчевите процеси. Други,
като STEREO – A и В, „оглеждат“ Слънцето откъм
видимата и обратната на Земята част.

Фигура 8. Тенденция в развитие на 11-годишните слънчеви цикли през последните десетилетия [1]

Фигура 9. Мисията Parker Solar Probe, https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/p/psp
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От самото начало на спътниковите слънчеви
изследвания, 50 – 60-те години на ХХ в., съществува идеята за сонда в непосредствена близост
до Слънцето. Сондите Helios-1 и 2 стартират съответно през 1974 и 1976 г. Достигат близост от
43 млн. km до звездата ни и работят активно до
1985 г.
На 12 август 2018 г. от космодрума Кейп
Канаверал стартира ракета-носител със сондата
Parker Solar Probe с предвидена 7-годишна мисия за 26 прелитания покрай Слънцето на само
6 млн. km.
На старта присъства 91-годишният вече
Юджийн Паркър, на когото е наречена сондата.
През 1958 г. (тогава само на 32 години) той предвижда съществуването на слънчевия вятър. Година по-късно се получава наблюдателното доказателство за това.
Научната апаратура на сондата включва 4
групи уреди: FIELDS за получаване на данни за
електрическите и магнитните полета, концентрацията на плазмата; ISIS за измерване на високоенергетичните протони и електрони, както и тежки йони, като многократно йонизирани атоми на
желязо, калций, магнезий; WISPR за получаване
на изображения на короната и изхвърляния на коронална маса; SWEAR за изследване на леките
компоненти на слънчевата плазма – електрони,
протони и йонизирани хелиеви ядра. Приборите са защитени от специален топлинен екран във
форма на шестоъгълник, дебел близо 12 cm и издържащ на температура от 1370°C.
До този момент сондата направи първите си
максимални сближавания до Слънцето и първите

данни за условията, при които възниква слънчевия
вятър, вече се обработват.
Слънцето е нашата звезда и всичко, което
става на него, ни засяга. Важни са всякакви изследвания и наблюдения – от тези на астрономите – любители с малки оптически телескопи до
специализираните космически сонди. Важни са и
изследванията на звездните цикли на активност,
подобни на слънчевите, за да се вникне по-дълбоко в същността на процесите в дълбините на далечните звезди, но и на самото Слънце.
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SUN AND SOLAR ACTIVITY
Gabriela Georgieva
Abstract: IThe tasks related to observing and studying our star the Sun, its active formations that influence the
processes on Earth, are interesting and completely approachable for the amateur-astronomers from around the
world. This has been one of the priorities of the People’s Astronomical Observatory in Stara Zagora ever since
it was established in 1961. Since 1989 we have been constantly sending data about the number of sunspots and
their indexes: Wolf number (W) for the entire visible disk and for the hemispheres to the International Centre
in Belgium.
In order to make amateur observations of the solar activity one doesn’t need a big telescope. The telescope
that we use to observe the solar activity with the amateur – astronomers in Stara Zagora Observatory is
80/1200 refractor; it has a history of half a century and it’s parameters are very close to these of the historical
telescope in Belgium. k is a correction factor for each observer in Wolf’s number daily index is W = k(10g + f),
where g is the number of sunspot groups, f is the number of individual sunspots. Our „k“s vary from 0,5 to 1
throughout the years, which means that we are good and absolutely compatible with the results from the other
42 observatories, working with that center.
Using our own and other observers’ data, we study the development of the solar activity. We trace the statistical
regularities and the connection of the 11-year cycle with other sun activity cycles. We analyze the development
of this 11-year solar cycle and then forecast the onset and development of next 25th 11-year solar cycle.
Key words: Sun, Astronomical Observatory, Stara Zagora, data, sunspots and their indexes, solar activity,
amateur astronomers
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СОЦИАЛНОТО HЕРАВЕНСТВО:
НЕОБХОДИМОСТ ИЛИ БОЛЕСТ НА СЪВРЕМЕННОТО
ОБЩЕСТВО*

Ирина Асенова,
12 кл., СУ „Максим Горки“ – Стара Загора

Темата за социалното неравенство е особено актуална през последните две десетилетия на
XXI в., казват авторите на книги, които прочетох, за да се подготвя да напиша есето. Те заявяват също, че настоящото социално неравенство е
продиктувано от времето, в което живеем – време,
изпъстрено с контрасти и крайности, кризи и конфликти, трансформации и застой, богатство и бедност, радости и бедствия. Всичко това съпътства
живота на всеки човек, на неговото семейство, на
обществото като цяло.
Да, аз израснах в това време, социализирах
се, достигнах зрялост за университет и не мога
да остана безразлична към всичко, което ме заобикаля, което преживявам и което нося в сърцето
си. Радвам се на витрините, отрупани с толкова
красиви неща, на млади, модерно облечени хора с
луксозни коли, които устройват пищни тържества
в заведението, в което работих като аниматор на
деца. Блясъкът ме привлича. Питам се, колко млади хора могат да живеят така и как са постигнали
този висок стандарт на живот? В същото време аз
страдам, защото виждам просякът да подава ръка
за милостиня, клошарят да рови в кофите за парче
хляб, болният да чака пред кабинета на баба ми да
го прегледа, да го излекува, да му вдъхне живот, а
няма пари. Въпреки това тя го лекува. Отново се
питам защо това е така? Гордея се с моята баба –
известен лекар, дарила здраве и живот на много
болни хора. Въпреки че е на 74 години, тя продължава да работи и да помага на всички нуждаещи
се, не само защото е висококласен професионалист, алтруист, лекар, който спазва Хипократовата
клетва, но и защото е икономически принудена –
нейната пенсия е унизително ниска, въпреки образованието, стажа, приноса ѝ за обществото. Аз пак
се питам защо това е така?
Посоченото, а и още много други неща в обществения живот, са предизвикателство за мен. Аз
искам да се науча да изучавам тези социални ре-

алности, тези контрасти в живота на хората, да ги
анализирам, да обяснявам причините за случилото (случващото) се, да разкривам последиците, да
правя предложения какво и как да се направи, за
да бъдат преодолени негативите. Аз имам мечти,
но и страх дали ще мога да ги реализирам.
От прочетеното по темата научих, че социалното неравенство е специфично социално явление, което носи в себе си както положителен, така
и отрицателен заряд. Затова е необходимо да бъде
изучавано и анализирано задълбочено, многоаспектно. Определянето му само като крайно лошо
или като крайно добро би било неточно и недостатъчно, за да защитя тезата си.
Тезата на моето есе е следната: през последните повече от две десетилетия в нашето общество социалното неравенство е по-скоро болест,
защото предизвиква социална поляризация и конфликтност, отколкото необходимост – да допринася за благосъстоянието на всички граждани в
обществото.
За да защитя тезата си, съм дала отговор на
следните въпроси:
1. Какво представлява социалното неравенство?
2. Защо социалното неравенство е необходимост за обществото?
3. Защо социалното неравенство е болест за
обществото?
4. Как се проявяват социалните неравенства?
Какво представлява социалното неравенство?
В научните публикации съществуват различни определения на понятието социално неравенство. В най-обобщен вид то представлява съвкупност от природно обусловени и обществено
произведени неравенства (различия) между хората, които в даден момент и място имат социално значение (А. Стоянов). Природните са свързани
с пола, възрастта, расата и др., а обществено при-

Първа награда в Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема „Социалното неравенство:
необходимост или болест на съвременното общество“, организиран от катедра „Икономическа социология“
при УНСС.
*
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добитите – с богатството, властта и престижа на
социалните субекти – индивидите и групите. Затова в публикациите се срещат различни видове неравенства, например полови, възрастови, расови,
икономически, политически, статусни и пр. Съотнесени към хоризонталната и вертикалната структура на обществото, различията/неравенствата се
обозначават с понятията социална диференциация
(по хоризонтала), социално разслояване и социална поляризация (по вертикала). Социалната диференциация характеризира процеса на създаване
на специфични различия между социалните субекти в резултат на разделението на труда. Разделението на труда е процес, който включва четири
елемента: разпределение на позициите и ролите
(различните дейности) между участниците (индивидите и групите), специализация за придобиване
на специфичен опит и знания, трайно закрепване
и обособяване. В резултат на всичко това се създава групова идентичност, изгражда се „социалното
лице“ на индивидите и групите, участници в разделението на труда. Пример за групова идентичност са хората от една професия (лекари, социолози, икономисти, инженери и пр.)
Социалното разслояване, за разлика от социалното диференциране, е процес на йерархизиране на различията, в който качествено различните идентичности се подреждат стъпаловидно и
се делят на низши и висши. На всяко стъпало
индивидите и групите образуват страта (слой),
а съвкупността от всички страни – стратификационната система на обществото.
Социалната поляризация изразява взаимодействия между качествено обособени една от
друга социални групи, всяка от които е монополизирала (узурпирала) трайно базисна дейност (или
сфери на дейности) в обществото. Тези социални
групи имат различни, противостоящи интереси,
които лежат в основата на тяхната полярност или
антагонизъм. По правило една или няколко групи се намира на върха на социалната йерархия,
а отношението ѝ към другите е на господство и
подчинение. Понятията, чрез които се изразява
поляризацията, са „класа“ (господстваща и подчинена) и „каста“. Поляризацията е едновременно
форма и степен на неравенство.
Защо социалното неравенство е необходимост?
Тази теза се защитава от представителите на функционалната парадигма. Според тях,
всички общества (и простите, и сложните) е необходимо да притежават определена степен на
институционализирано неравенство, поддържано

чрез общосподеляните в обществата системи от
ценности. Свързано е със системата на разделение на труда и съответстваща на него йерархия
на позиции и роли. Позициите и ролите са неравностойни и притежават различна функционална
важност и значимост за обществото и получават
различни оценки и възнаграждения. Най-високо
възнаграждение получават позициите на върха на
социалната йерархия (висококвалифицираните), а
най-ниско – позициите на дъното (нискоквалифицираните). Институционализираното неравенство
се поддържа чрез механизма на конкуренцията
и на мотивацията за изпълнението на съответна
роля.
Защо социалното неравенство е болест за
обществото?
Тази теза защитават представителите на
конфликтната парадигма. Според тях социалните
неравенства са резултат от доминирането и насилието на едни групи над други (управляващи над
управляваните, капиталисти над наемни работници, собственици на средства за производство
над несобственици, експлоататори над експлоатирани), поради което в обществата цари социална
несправедливост, експлоатация на чужд труд и
манипулирани ценности. Представителите на конфликтната концепция споделят убеждението, че
индивидите действат винаги в защита на собствените си интереси, поради което в обществото тлее
постоянен конфликт между различните групи и
класи. Установяването на необходимия социален
ред се постига с организирано насилие, принуда,
ограничения и доминиране (властване). Като източници на доминирането те посочват конкуренцията, собствеността или контрола върху собствеността, неравния пазарен потенциал на занятията
и професиите, нежеланието на мнозинството да се
организира за преследване на политически цели.
Посочват, че конфликтите възникват най-често,
когато се отнася до разпределението на ограничени ресурси като собствеността и властта.
Утвърждават идеята, че ценностите са всъщност
не общи, а на елита и служат за легитимиране на
съществуващото разпределение на властта. Социалният контрол върху поведението на подчинените класи се извършва чрез прилагането на сила,
чрез манипулации и утвърждаване на представи за
привилегированите, че са умни и талантливи, а
бедните – лъжливи, с лоши обноски и мързеливи,
затова съществуващото разпределение на възнагражденията изглежда справедливо. Посочват,
че наличието на реални възможности за издигане
в социалната йерархия създава „надежда“ за ус-
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пех (в настоящето или в бъдещето – евентуално
за децата). Господството и подчинението предизвикват социални неравенства, които поляризират
социалните субекти, поради което те не са необходимост, както твърдят функционалистите, а израз
на болестно състояние на обществото.
Как се проявяват социалните неравенства?
Природно обусловените неравенства или
физическите характеристики на хората са свързани с техния пол, възраст, раса и др. Това са първите неравенства между хората, познати още от
древността. Посочените характеристики се явяват свързващо звено на индивидите и групите с
определени позиции и роли, които заемат и изпълняват през своя живот. Известно е, че половото
неравенство датира още от най-ранни времена и
се свързва с дискриминация на жените по повод
тяхното участие в образователния процес (в достъпа им до образование), в политическия живот
(при управлението на страната), в икономическия
(управлението на големи икономически институции и/или организации, ръководенето на частен
бизнес). Такъв тип неравенство между мъжете и
жените според мен е дисфункционално, тъй като
потенциалът на жените е съизмерим с този на мъжете и обратно. Едни от най-великите и общозначими открития са извършени от жени – например
създаването на компютърния софтуер от Грейс Хопър, изобретяването на външната пожарна стълба
от Ана Конъли, приносът на първата българка ядрен физик – проф. д-р Елисавета Карамихайлова
от БАН, в изучаването на радиоактивността, лъчите на полония и откриването на неутрона.
Възрастовото неравенство се свързва с преминаването от една възрастова група в друга,
което предопределя мястото на индивида в семейството (дете, родител), в системата на образованието (неграмотен, образован), в системата
на икономическия живот (трудово активен, пенсионер). Неравенството по показател възраст има
както положителен, така и негативен аспект (дискриминационен) и намира отражение във всички
сектори на икономиката – образование, данъчни и
публични разходи, здравеопазване и др. В някои
общества, в които доминират патриархалните традиции, възрастта е бариера пред достъпа на индивидите до различните роли и позиции. Проблемът,
свързан със застаряващото население, променя
основната възрастова структура – под, в и над
трудоспособна възраст. По данни от Националния статистически институт общият коефициент
на възрастовата зависимост в България в края на
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2016 г. е 53,4% или на всяко лице в зависимите
възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от 2 лица в активна възраст. За 2005 г. този коефициент е 44,5%. Тази информация е свързана
с необходимостта от увеличаване на социалните
трансфери (пенсионни фондове) към възрастните с цел да се подобри начинът им на живот.
Показателите ниска раждаемост и висока
детска смъртност са предпоставка за намаляване на работната сила в страната. Много страни,
които осъзнават проблема с демографската криза
и застаряващото население (не само в Европа),
предприемат политики, насочени към насърчаване на раждаемостта, намаляване на смъртността
и увеличаване на естествения прираст на населението. Такива политики има и у нас, но не са
достатъчно ефикасни и ефективни, за да стимулират младите хора да раждат деца. Общественият натиск за отделяне на по-голяма част от БВП
на страната в публичния сектор нараства. Положителен аспект по показател възраст има отношението към експлоатацията на детския труд. В
повечето страни (с изключение на някои от третия свят като Етиопия, Бангладеш, Нигерия и др.)
използването на детски труд е напълно забранен,
което според медицински експертизи оказва положително влияние върху продължителността на
живота. При наличие на необходимата здравна и
образователна осигуреност, шансовете за придобиване на квалификация и съответно подобряване
на качеството на живот на младите нарастват. Расовата дискриминация, подобно на половата, според мен, не носи ползи на обществото. Масовото
изтребване на еврейската раса по време на Втората световна война, крайната неприязън и деленето
на бели и черни в Америка до 50 – 60-те години
на ХХ в., днешното враждебно отношение към
бежанците от арабския свят и пр., са само част
от примерите, водещи след себе си размирици
и военни конфликти. Липсата на толерантност
към по-различния е в основата на този тип неравенство, което според мен е лишено от градивна
функция.
Обществено произведените неравенства са
свързани с богатството, властта и престижа. Във
всяко общество те се възпроизвеждат чрез свои
специфични механизми. Богатството е материално и духовно (идеално, знание). Притежаването
му създава социални неравенства между индивидите и групите, като ги разделя на богати и бедни,
образовани и необразовани и пр. В зависимост от
начина на придобиване, материалното богатство
може да бъде резултат от: 1) упорит труд, влагане
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на знания и умения, на огромни предприемачески
усилия, саможертва в името на бизнеса и/или професионалната кариера; 2) наследство от родители
и прародители (пари, фамилен бизнес, материални придобивки – апартаменти, къщи, вили, коли);
3) спекула, рекет, изнудване, корупция, скрита
приватизация, пране на пари, трафик на дрога, на
хора и пр. В нашето общество доминира третият
тип материално богатство. Духовното богатство
въплъщава природния талант на човека и придобитите чрез образование и самообразование знания и умения, които изграждат неговия човешки
капитал. Хората се разделят на образовани и необразовани, на интелигентни и неинтелигентни,
на знаещи и незнаещи, на можещи и на неможещи
и пр. В нашето общество материалното богатство,
придобито по нечестен път, предизвиква конфликти между институциите и социално негодувание и напрежение в обществото. Например извършената приватизация в края на 90-те години на
миналия век осигурява богатство на малко хора,
нови собственици на фабрики, заводи, земеделска
земя, но предизвиква редица негативни последици за обществото като цяло от неизпълнение на
приватизационните и следприватизационните договори (например ДЗУ – Стара Загора, държавно
предприятие с иновативно производство, осигуряващо заетост на повече от 5 хил. души, което означава, че 5 хил. семейства са доходно осигурени,
с голям пазарен дял в България и в редица страни
на света, осигурява големи размери отчисления
от печалбата за потребностите на общината, разбирано за задоволяване потребностите на всички
живеещи в нея и пр.). Процесът на раздържавяване у нас предизвиква социално разслояване и социална поляризация в обществото. Нашето общество силно се стратифицира на бедни и богати, без
средна класа (или с малък размер, вместо да бъде
доминиращ, както е в Германия, Франция, Испания, Италия). Паралелно протичат процеси на създаване на т.нар. „затворени групи“, по подобие на
„кастите“, в които трудно може да проникне външен човек и да се внедри в тях. В тези затворени
общности не талантът и притежаваните знания и
умения са качествата, необходими за подбор и назначаване на работа, а социалният капитал на родителите, роднините, близките. Това също създава
социално неравенство, едновременно с това разкрива нова ниша на болестното състояние на обществото, което не намира механизми за справяне
с тези негативни явления. Класически пример за
създадено богатство чрез човешки интелект е богатството на Бил Гейтс (Майкрософт). Антипод на

богатството на Гейтс е това на Рокфелер, за когото
е валидна идеята за престъпния характер на натрупания „първи милион“.
Властта е нематериално богатство, но тя е
предпоставка за създаване както на нематериални,
така и на материални неравенства. Властовото неравенство осигурява предимства на властимащите
да държат в подчинение неовластените, да създават закони, които да обслужват не само интересите
на обществото, но и на лобистки групи. Участието
във властта осигурява господство, информационно и конкурентно предимство, което съблазнява
и мотивира част от младите хора да се насочват
към правене на политическа кариера. Болестно
състояние виждам в олигархичния модел на управление на страната – срастването на политическия
и икономическия елит и произтичащите от това
процеси на силно разслояване и поляризация в обществото.
Престижът е също нематериално богатство,
което изразява различната степен на зачитане и
признание, с която се ползват различни индивиди,
групи, институции и пр., и също е предпоставка
за създаване на социални неравенства. Названията на това зачитане са различни, но най-често
употребяваните са „статус“ и „социална чест“.
Статусът е основание за формиране на реални
социални групи, имащи характер на общности.
Престижът е общопризнат критерий за измерване
на стратификационните различия, наред с други,
като власт (политическа), доход и богатство, знания и образование и пр. Призната е фундаменталната роля на измерението престиж, определящо
мястото (статуса, социалното положение) на дадена група в социалната йерархия. В престижната
йерархия най-висок статус имат професионалистите, а най-нисък – неквалифицираните работници. Съответни на престижния са и другите статуси – подоходен, политически, образователен и
пр.
В западните общества, според публикациите, които познавам, е налице еднопосочно натрупване на неравенствата. Сравнително рядко се
среща несъответствие в статусите – например висок престиж и ниски доходи, наричано „статусна
инконсистентност“. Присъства при нискостатусните етнически характеристики и високостатусни
характеристики по други измерения на стратификацията (напр. лекар – негър, жена – мениджър на
голяма компания). Всичко това предпоставя висока предвидимост на стратификационните признаци на социалните групи. Например, ако познаваме престижа на дадена група, сравнително точно
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можем да предскажем нейните доходи, разполагаемата власт, стила на живот, потребителския модел, местоживеенето и пр. В нашето общество
обаче това не е възможно, тъй като е налице „статусна инконсистентност“ – учител–шофьор, инженер–майстор на плочки; преподавател в университет–фризьор и пр. Например при някои високо
оценявани позиции (звезди в попфолка, в спорта,
в киното, спекуланти на различните видове пазари
и пр.), за които е трудно да се твърди, че допринасят за благосъстоянието на обществото повече,
в сравнение с редица други (учители, фермери,
лекари, инженери и др.), които са умерено и/или
ниско възнаградени, но имат значително по-голям
принос за общественото благополучие. Тук е мястото да коментирам, че превръщането на лекарите
в търговци и възможността те да работят едновременно в държавния и в частния сектор промени техния доходен статус, но намали качеството
на медицинското обслужване и специализираната
им грижа за болния. Настъпи промяна към пациента с пари и пациента без пари. Бедният пациент
не може да бъде лекуван по този начин, по който
е лекуван богатият. Налице е социална дискриминация, което поражда недоверие в лекари и болници, предизвиква стрес от мисълта, че може да се
наложи да потърсиш специализирана медицинска
помощ. Тревожи ме и въпросът за това, че бедните
родители не могат да помогнат на децата си да
развиват своя талант, като продължат образованието си. Това се случва с мои отлично подготвени и талантливи съученици и роднини. Питам
се, кой губи от това, че талантите у нас не могат
да бъдат откривани и/или не могат да се развиват?
Отговорът е: губят всички, цялото общество, но
най-много младите таланти и техните семейства,
защото всеки един от тях може да е бъдещият изследовател или откривател, социолог или иконо-

мист, инженер или лекар и пр. През последните
години страната ни загуби не малко висококвалифицирани специалисти, които емигрираха. У нас
има талантливи млади хора, но държавата ни (бизнесът също) не създава необходимите и достатъчни условия те да се развиват, както и да ги задържи, за да създават добавена стойност не в някоя
друга страна на Европа или по света, а тук, у нас,
за да има прогрес и бъдеще за България. Когато
прочетох книгата „1000 причини да се гордеем ,
че сме българи“, почувствах сила и увереност, че
мога да осъществя мечтите си, да съм полезна на
семейството си, на близките си, на моята родина.
В заключение искам да обобщя, че нашето
общество е болно, раздирано от противоречия и
конфликти, предизвиквани от неразбирателства
между институциите, от държавно управление,
което не спазва демократичните принципи, от
приети закони, които или не се спазват, или не стимулират бизнеса, икономиката, социалната сфера.
Коронавирусът разкри „пробойните” в здравеопазването, в управлението и в ежедневието на
семействата и домакинствата, които в по-голямата си част живеят на прага на бедността. Затова
смятам, че социалните неравенства в него не са
необходимост, а болест, която трябва и предстои
да бъде излекувана.
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SOCIAL INEQUALITY – A NECESSITY OR A DISEASE OF MODERN SOCIETY
Irina Asenova
Abstract: The essay contains answers to four questions that fully correspond to the announced competition
topic (for writing an essay), namely: what is the meaning of the term social inequality, why, according
to the representatives of functional and conflict paradigm, it manifests itself as a necessity or a disease;
and what are the social inequalities in Bulgarian society today, which the author discovers and analyses.
In conclusion, it states that Bulgarian society is sick, torn by contradictions and conflicts, by corruption
and non-compliance with the law, by strong polarization – a few rich and a lot of poor people (deprived
of social security and hope for life). The author emphasizes that precisely because of this (and not only),
social inequality is not a necessity but a disease that must and will be cured.
Key words: essay, social inequality, disease of society, strong polarization
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ЕМОЦИОНАЛНИ СТИМУЛИ ЧРЕЗ ПОЕЗИЯ
ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ТРЕВОГА И СТРЕС

Проф. д.п.н. Виолета Борисова1,
секция „Педагогика и психология“ към СУБ

Поезията е една от възможностите, която
може да се използва в житейските ситуации за
мотивиране на активност и намиране на равновесие в психичното функциониране при тревожни
състояния. В дългогодишната учителска и преподавателска дейност уменията ми да търся играта и
красотата на думите са давали възможност за общуване с деца, юноши и възрастни чрез емоционални стимули на поезията. Това не означава, че
не може да се използват стихове от различни автори, а напротив, важно е да се подбират и подчиняват на образователни, възпитателни или терапевтични цели. При мен с лекота се осъществява този
процес, защото в общуването се моделират и поетичните форми. Показаните примери са авторски,
които след използването им по предназначение са
публикувани в стихосбирки. В научноизследователската ми работа съм използвала целенасочено
строфи, куплети, цели послания като стихотворения от моя поезия при малолетни и непълнолетни
правонарушители за влияние върху отклоненията
им в поведението. Затова си разрешавам да споделя своя разширен опит и в тази епидемична обстановка.
При децата е добре да се използва красотата
на словото от приказките. Те са изпълнени с вълшебства. Например приказките на Ханс Кристиян
Андерсен са извор от вълшебства, които в срещите с децата може да се използват като емоционални стимули за по-лесно приемане и осмисляне на
посланията за красота и доброта, за обич и подкрепа, за разбиране и модели на поведение.
В научноизследователски план си поставях
за задача да обсъждам приказките като емоционални стимули, да търся връзката на вълшебствата,
представени в поетична форма, като възможност
образите да живеят по-дълго в преживяванията
на децата. Това е път да се поддържа желание на
всяко дете, показало любопитство към приказния
свят. Възможност да се отворят сетивата, за да чуе
приказката, а по-късно да се връща към нея, като
развива различни познавателни и социални уме-

ния в продуктивни дейности.
Благодарение на тази връзка с децата чрез
вълшебствата на Андерсен създадох стихове по
неговите най-популярни приказки у нас. Практиката в детски градини и начални училища показа
неоспорими резултати. Децата пеят и рецитират
стихове по приказки на Андерсен и с любов се
връщат към желанието да им се прочете или вече
сами да я прочетат и разкажат, за да внушат и на
другите нравствена идея, пренесена от познатата
приказка. Емоционалните стимули като послания
към детето се използват в различни ситуации, за
да се подкрепи неговото волево усилие при активност да възприема и изразява приказните послания. Кратката поетична форма насочва към образи
от приказките, към действия и възможност детето
да одухотвори своята спонтанност. В тези взаимодействия с децата се разкриват различни възможности за творчество и на възрастния. Той може да
поддържа активността на детето, като избира стимули, насочващи към приказката на автора.
Децата веднага разпознават коя е приказката, като се ориентират към работа с текста или
други продуктивни дейности, свързани с посланията в нея. Чрез възможностите избирателно да
се използват емоционалните стимули може да се
акцентува към отделни приказки, за да се стимулират разсъдъчните функции на интелекта. Добре
е децата да отгатват към коя приказка ги насочва
стихът. За тях е интересно, когато има вплитане на
въпроси, които се нуждаят от отговор.
Поднесените чрез поетичните форми въпроси създават настроение, съсредоточават детето и
то реагира, разпознавайки приказката по персонажите. Така настроението го грабва и то заживява
между реалния и измислен свят с удовлетворението, че действа, участва с определена активност.
В умствен план то диференцира приказните
герои по определени характерни белези или поведение. Чрез героите осмисля вълшебствата, които
се случват, и запомня приказни послания. То се
потапя в преживяванията им.

Проф. Борисова използва творчески поетичните и приказни форми в преподавателската дейност като емоционални стимули за мотивация при учене. Извън научните си разработки има публикувани 10 стихосбирки.
Използваните стихове в статията са авторски (бел. ред.).
1
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Детето с лекота разпознава малката кибритопродавачка и дебелата игла. Изразните средства
разширяват неговия интелектуален потенциал в
моделите за пресъздаване на сюжета. От начина,
по който се предизвиква любопитството и емоциите, които се трансформират в общуването с детето, поднесеният израз влиза в позиция да регулира
желанията му. Учителят или възрастният открива
възможност да насочва детското поведение чрез
вълшебствата на приказните герои и започва непринудено да води детето от любопитство към
любознателност. То може да заучава куплети, в
които разпознава приказките, да влиза в роля на
приказния герой. Емоционалните стимули, поднасяни в поетични форми, може да го подтикнат към
действия за рисуване или моделиране. Ако поднесената зрителна картина, нарисувана с думи, грабне вниманието на детето, у него се появява любопитство и желание да търси общуване по този
начин, защото научава нови неща.
Уменията на детето се разширяват при разумно използване на средства от поезията като
емоционални стимули и при извеждане акценти
от поуката в дадена приказка.
В градацията на чувствата с емоционални
стимули само когато възрастният открие подходящата мярка в индивидуален и възрастов план,
може да грабне детето и последователно да разширява възможностите му за самоизява, пресъздавайки сюжетите от приказките. Детето се интересува, задава въпроси, показва желание да му
се прочете или разкаже и покаже светът на героите. С интересните занимания се стимулира към
самостоятелност и възможност за изразяване на
отношение. Творчеството на възрастния може да
създаде предпоставки за нова активност в заниманията с приказките, за допълнителни инициативи
у децата за сценки, разиграване на персонажите
с настолен театър или в сюжетноролева игра. В
резултат на такива занимания с внучките ми се
роди „Грозното пате“ като биографичен портрет
на предизвикания интерес у децата към приказката. След художествено представяне на приказката
по-големите деца започнаха да я разказват сами на
по-малкото. То се радваше на настолните фигури
и участваше активно в диалози на грозното пате с
другите персонажи в птичия двор. Така в резултат
на действителна ситуация, при която трите деца
бяха завладени от вълшебствата на приказката,

диалогичното общуване създаде у мен нагласата
за „Грозното пате“, представено в книгата „Приказният свят на Андерсен“2. В стихотворението е
показано непринуденото ми общуване с децата,
което представя вълшебствата в сюжетната линия
на приказката „Грозното патенце“.
Последните месеци в живота показват, че
стресогенната среда, завладяла света със заразата на вируса COVID-19, влияе разрушително и на
психичното здраве на хората у нас. Ситуацията
ежедневно води до постоянна тревожност, която
отслабва защитните механизми за регулация на
психичното равновесие. Отразява се върху преживяванията и поведението на хората. Доминантите
на страх потискат разсъдъчното функциониране
и стресовите реакции често стават неконтролируеми. Тревожността преминава в силен стрес с
паник-атаки или психични разстройства. Условията на живот показват, че на външното влияние е
наложително да се влияе за трансформиране или
преработване на напрежението с предизвикване
на вътрешен отговор от психичните нагласи. Създаването на условия за отпор – емоционална бариера, при натоварване от страх и гняв, за да се
подкрепи издръжливостта на психичното функциониране, се изисква целенасочено моделиране
на общуването.
Психологическите стратегии за въздействие
работят в социалната среда на различни нива за
справяне с пандемията. Завихрят се емоционални
стимули чрез различни инициативи от културни
дейци – домашен културен календар, концертни
изяви от вкъщи и други, ориентирани към дейности за пренасочване на психичното изразяване, но
не винаги е възможно откъсване от тревожната ситуация, в която живеем.
Често чувам думите: „..чувствам се нащрек,
в очакване да се заразя!“, „...Схваната съм…, с
невъзможност да действам активно)...“, „...нищо
не мога да правя, обсебена съм от мисълта за вируса...“ „Страх ме е!“. Като имаме предвид симптомите (физиологични прояви; познавателни и
волеви промени; емоционални симптоми и промени в поведението), можем да търсим посока за
овладяване на стреса. Знаем, че те могат да обхванат като в капан човека не само с неговите преживявания, но и с неговата активност. Затова се
налага навреме да търсим и разреждаме напрежението, като насочваме личността да се справя сама

През 2005 г. по повод 200 години от рождението на Х. Кр. Андерсен издателството на СУ „Св. Климент
Охридски“ публикува стихосбирката ми „Приказният свят на Х. К. Андерсен“ на пет езика – български,
немски, френски, английски и руски (бел. aвт.).
2
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с предоставен набор от стимули. Добре е да си
служим и с емоции от поетични изрази като емоционални стимули или с подкрепа в общуването
от специалист. Важно е да чуваме камбаната на
преживяванията, която призовава към внимание и
осъзнаване на проблема. Пандемията носи своите
опасности, но дава и възможности. Търсенето на
емоционален баланс с четене и емоционално общуване у дома, занимания с доброволческа дейност, с творчество и др. са полезни. Откриваме, че
трудностите стават преодолими.
Методически е целесъобразно споделянето на преживяванията от страх да се пренасочва
чрез избор на стратегии за общуване. За целта е
важна психологическата подкрепа днес по скайп
и телефон. Добре повлиява и общуването с поетични форми като емоционални стимули, без да се
отхвърля наличието на проблема. Целите са:
• абсорбиране на стресовите реакции чрез
споделяне на преживяното и
• осъзнаване на алтернативи за постигане на
психично равновесие.
Специалистът спокойно може да насочва
общуването с емоционални стимули, в което личността намира сходство в преживяванията си с
предложените преживявания, показани в емоционалното споделяне.
Например, когато има разминаване в очакванията…
„Пролет моя, моя бяла пролет!“
Ти дойде несигурна, без полет.
И затвори птиците в гнездата,
и мечтите замрази в сърцата.
Радостта задъхана – блокира,
хвана и усмивките – маскира.
Хората самотни щом остави –
изненада българските нрави.“
В такава ситуация вътрешната борба за справяне с напрежението търси различни посоки….
Неочаквано времето спря,
душите потънаха в жал,
тъгата от мъка преля –
светът е опръскан със кал…,
не сме само ние, или проблемът не е само мой!
Уморени от чувства на страх,
будни сега, наранени –
отчуждени, потънали в грях,
търсим възможни промени…
От значение е споделянето да се приеме
като откриване връзка между преживяванията в
общуването. Така се усеща необходимост, съответстваща на вътрешните подбуди на този, който
се нуждае от подкрепа, и специалиста, с когото об-

щува. Възприемането на „невидимия враг“ в началото на пандемията беше и продължава да е трудно и противоречиво. Свързано е с индивидуалния
начин на живот…, с навиците за миене на ръце и
възможностите за съобразяване с определени правила на поведение при физическа дистанция.
Вечерта забързано протегна
хищно неизмитите ръце.
Тишината с вируса си легна,
разтревожи моето сърце…
С подадените изрази и индивидуализираното общуване състоянието се уточнява и напрежението се оценява в съответствие с издръжливостта на психиката. При изолация се подсилва
напрежението, информацията не винаги се осъзнава в обема, нужен за бариера при овладяване на
страховете. Понякога се усеща като допълнително
емоционално натоварване…
Заразени нови, страх и мъка
са в душите – демонично бродят.
Генералът, с грижа и заръка,
с лекарите в битката ни водят.
Подкрепите ги търсим в доверието към лекарите, в семейните връзки, в индивидуалните желания. Оценяването на индивидуалната поносимост показва и възможности на човек да се справи
в пандемичната ситуация.
Летеше волен по света, отворен
в посоките, които е избрал,
или пред телевизора си – морен,
оплакваше живота си с печал.
Оставил самотата на сърцето,
с мълчание – победа над тъгата,
повдигаше очите към небето
и търсеше вината на съдбата.
Общото състояние обикновено е преживяване на напрежение, безпокойство и страх, което се
активизира от механизмите на нервната система.
Предизвиква се от приемане не само на външните
страхове от вируса, но и от вътрешната заплаха,
доколко организмът ще се справи при зараза. Общуването с отделната личност дава възможност да
се докосват тематично различни нюанси на осъзнаване на проблема, което прави „видим“ случая
в индивидуален план, за да може общуването да
води до резултат. От една обобщена представа
може да се върви към нюанси на преживявания и
реакции в различни ситуации, които се натрупват
като напрежение и се стига до паника:
Затворих вратата отвътре,
забързана бях – като в сън.
Видях на прозореца мътен
как вируса дебне отвън.
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Затичах се в другата стая,
облякох си дългата дреха.
И очила си сложих накрая –
търсех спасение, утеха…!
С добре подбран емоционален стимул може
да преобърнем нагласата за претоварване с тревожност и стрес, защото емоцията е податлива на
красивото обличане на ситуацията с подходящи
изрази – това, от което не можем да се отърсим,
можем да го възприемем по нов начин.
Събудих терасата – бързо
въздъхнах аз с пълни гърди.
И вирусът с бяс го отвързах –
с балона и всички беди.
Видях го – изплашен летеше…
Балонът му спукан ли беше?
В такива моменти е добре като опора да използваме познавателните процеси – особено въображението.
Напоследък влиянието на различни комбинирани стрес-дразнители с опасности от безработица, глад, безнадеждност поддържат тревожни и
страхови симптоми продължително време с особено напрежение. Когато не се осъзнава намирането
на изход – такива моменти стават опасни – отварят
посока към суицидно поведение. Нашата задача е
всеки да се насърчава, насочва, пренасочва и активизира за откриване смисъла на своя живот. Това
осмисляне в желаната и правилната посока е трудно, но не и невъзможно…
От прозореца нахлува свежест
с песента на птици вдъхновени
и размесва умора и тежест,
освежава душите ранени.
При всеки човек има емоционална зрелост,
която е укрепвана и развивана във времето. Тя
може да е в силите на личността, закалявали волята в нейното развитие. В тези случаи се опираме
на отношението, което личността е развила към
себе си. Стимулираме процеса към постигане на
емоционална осъзнатост и себеуважение.
И разбирам, че няма наслада
с по-голяма от тази цена,
да усещаш душата си млада,
с глътка радост и лъч светлина.
При анализиране и моделиране на така поднесеното преживяване търсим отпускане от напрежението…
В мен бавно, кротко течеше реката,
в нея окъпах духа си – с мечтата…
Чрез акценти на житейски ситуации, показали справяне с трудности, се стига до увереността,
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че това е възможно.
Щом отворя приказката жива –
ставам силна, борбена, щастлива!
Не е за омаловажаване ролята на семейството за осъзнаване на опасностите от вируса
и насочване към търсене на обозрима промяна в
начина на живот и общуването с най-близките.
Това е бурята и в страх ще чакам,
в заслоните на моето дърво,
а клоните ще ме прегръщат в мрака
в очакване на ново зарево.
До утрото, което като песен
ще прозвучи в ушите и ефира.
И в моята мечта наесен
ще пеят птичките, всемира…
Такъв емоционален поглед в ресурсите на
семейството води към близост и желания за споделяне на време и опит с обичаните хора.
С обич гледам високо в гнездото
и се сливам с гласа на доброто…,
искам бързо с мисли да докосна
тази радост в душата ми росна…
Доколко подкрепата е необходима в стресови ситуации? Търсеният отговор е в умението да
се отработват колебанията в комуникацията.
Как да тръгна смирено-крилата,
но с усмивка на свежия ден?
Имам сила, късмет със децата –
и духът ми е нов, устремен.
В обсъждане на предизвикателствата в семейството се търси пътят на убеждението. Доколко са значими връзките в него?
Любовта в семейството извира –
нека си я пазим, да не спира!
Пандемията чрез ударите върху здравето извежда на преден план значимостта на лекарите и
приятелството за стабилизиране на психичното
функциониране.
От медиците ни бликат сили,
не един, а хиляди спасили…
или
Будните – са борбени и смели –
и в зората надежда видели!
В обсъждането на опорите при достигане на
психично равновесие не е за подценяване и вярата – полезна както за лечение на тялото, така и
за овладяване на тревога и стрес от пандемията.
Дали вярата е в Бог, природата или в „ ангел-пазител“, е без значение. Важно е да я има и да се използва за намаляване на напрежението в стресови
ситуации.
Дай ни, Боже, крила на ръцете
за оживели нежни прегръдки.
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Да почувстват дори ветровете
в топлоцветните пролетни пъпки.
Или вярата в Бог, с която човек е израснал.
Искахме съвест за всеки човек,
а БОГ ни изпрати – болка и лек!
или
БОГ е отворен да лекува рани,
благослови света си от миряни!
В тези пандемични условия бременните
се оказаха емоционално най-раними. Чувства на
преживявана несигурност за себе си и за бебетата, които износват, ги натоварват допълнително.
Грижата за тях е важна. Общуването е деликатно и отговорно. Някои са слабо информирани за
вируса, че за бебето няма опасности, а други са
пренатоварени от излишна информация и напрежение. Но всички имат информацията от прегледи
и изследвания, които са добър повод за общуване
с терапевтична цел. Срещата на емоции и знания
е целесъобразно да се преработват с очакванията
за добър изход в преживяванията им като бъдещи
майки.
Майката оглеждаше лицето,
с любовта под маската прикрила –
и с очи, по-сини от небето,
къпеше доброто в обич, сила.

Времето на пандемията ни променя. То изисква да развиваме нови умения: да се самонаблюдаваме, да чувстваме и да осъзнаваме своите
потребности и нуждите на другите, да разпознаваме и моделираме емоциите си. Неслучайно
в източните страни използват мантри при релаксация. Така се разкриват по-големи възможности
за справяне с проблемните ситуации. А това е
напрежение, в което се намира целият свят, няма
лесно да отшуми. Нужно е да се приспособим и да
живеем с тези опасности…
• Да бъдем емоционално стабилни и всекидневно активни с необходими защити на
емоционалния баланс.
• Да срещаме емоционалното с интелектуалното, за да достигаме психичното равновесие, така необходимо за психичното здраве.
За да се постига този баланс, е важно да се
подкрепя психичното функциониране при нужда
с целесъобразни емоционални стимули и необходими знания за проблемите, които ни връхлитат.
Възможно е и самостоятелно да се използват поетични форми за емоционални стимули от любими
автори, от болни при изолация, хоспитализация
при различни заболявания, съответстващи на преживените травми. Може и с предварителни насоки
от специалист в домашни условия.

EMOTIONAL INCENTIVES THROUGH POETRY TO CONTROL ANXIOUS AND STRESS
Violeta Borisova
Abstract: TThe article presents a practical attempt to redirect behavior in situations of anxiety and stress. The
influence of fairy tales with author‘s poetry in social and pedagogical work with children and adolescents is
shown. Emotional stimuli are used to activate, motivate and redirect behaviors in situations of anxiety and
stress in children.
The influence of author‘s poetry in remote counseling of Bulgarians at home and abroad during the isolation
from COVID-19 is described. The goal was to absorb stress reactions by sharing the experience and realizing
alternatives to achieve emotional balance. By using poetry in accordance with the problem, the tension on a
subconscious level is reduced, and on a conscious level – the connection between emotional and intellectual
is stimulated, which leads to mental balance. Just as blood plasma with antibodies has a positive effect on
the healing cell, so with emotional stimulation aggressive and depressive attitudes are controlled and mental
balance is achieved.
Key words: emotional incentives, author‘s poetry, anxiety and stress, mental balance, practical attempt
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ПРОФ. Д-Р ИНЖ. МАРГАРИТА ТОДОРОВА–
ЮБИЛЯР
Проф. д-р инж. Маргарита Кръстева Тодорова е родена в гр. Габрово на
18.07.1950 г. Завършила е висше образование в Националния технически университет на Украйна – Киевски политехнически институт, специалност „Изчислителна техника“. През 1984 г. защитава докторска дисертация в същия
университет.
Научите ѝ интереси са в областта на мултимедийните компютърни системи и технологии и приложението им в образованието и бизнеса.
Била е преподавател в Техническия университет – Габрово, Националния
военен университет „В. Левски“ и от 2000 г. – във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.
От 1987 г. е доцент, а от 2012 – професор в професионалното направление
„Информатика и компютърни науки“. Основател е на катедра „Компютърни
системи и технологии“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 2001 г. и е
неин ръководител до 2015 г.
Специализира и изнася лекции в европейски университети – в Белгия,
Великобритания, Холандия, Франция, Испания, Германия, Румъния и др.
Има над 140 научни статии и доклади, 30 учебни пособия и книги и 26
авторски свидетелства за изобретения.
Ръководила е 9 успешно защитили докторанти.
Член е на организационни и програмни комитети на международни научни конференции като CompSysTech , „Автоматика и информатика“, E-Learning.
Координирала е и има участие в над 25 европейски проекти и е ръководила
редица проекти на национално равнище. Активна е нейната международна
дейност по програмата „Еразъм“ за студентска, преподавателска и административна мобилност, като е координирала повече от 15 договори с различни
европейски университети.
Носител е на Почетен знак на Съюза на учените в България; Почетен изобретател на Република България; Награден знак на Министерството на отбраната „Св. Георги Победоносец“ – За вярна служба под знамената, сребърен;
златна значка и златен медал „Проф. Асен Златаров“ на Федерацията на научно-техническите съюзи; Почетен член на Академичната общност по компютърни системи и технологии в България, както и други награди за нейната
научно-преподавателска работа.
Проф. Тодорова е дългогодишен член на Съюза на учените в България,
клон Велико Търново – от 1987 г. и понастоящем. Тя е един от активните членове, като е основател и председател на секция „Компютърни системи и технологии“.
На проф. д-р инж. Маргарита Тодорова желаем здраве и успехи!
Честит юбилей!
Великотърновски клон на СУБ
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ДОЦЕНТ Д-Р ИНЖ. ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ
МЕДНИКАРОВ НА 80 ГОДИНИ
Проф. д-р Надя Антонова,
председател на секция „Механика“ към СУБ
Доцент д-р инж. Владимир Стефанов Медникаров е роден през 1940 г. в
гр. София. През 1965 г. завършва Висшия инженерно-строителен институт в
гр. София по специалността „Водоснабдяване и канализация“ и започва работа
като проектант в Научноизследователския и проектантски институт „НИПРОРУДА“ в гр. София. Участвува в разработването на различни проекти от общонационално значение, като едни от най-съществените и с максимално лично
участие и иновативност за своето време са: „Проект за водоотливна система в
рудници от дълбочина 1200 метра“ и „Проект за реконструкция на водозахранващ канал на Бургаските солници“.
През 1966 г. спечелва конкурс за аспирантура в научното направление
„Хидромеханика“ в Московския инженерно-строителен институт „В. В. Куйбишев“, където през 1971 г. защитава успешно дисертация за придобиване на
научната степен „кандидат на техническите науки“. Проведените в дисертацията му изследвания в областта на развитите турбулентни течения в напорни
тръбопроводи, въз основа на които експериментално е установено неравномерното разпределение на статичното налягане в напречните сечения на турбулентен поток, се възприема като научна новост.
От 1971 г. до 1973 г. работи като научен сътрудник в Института по водни
проблеми при БАН, а от 1973 г. преминава в новосъздадения Институт по механика и биомеханика на БАН към Единния център по математика и механика.
Завършва семестриално второ висше образование по специалността „Математика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В продължение
на няколко години води упражнения по математика в Софийския университет и чете лекции по „Помпи и помпени станции“ във ВМЕИ в гр. Габрово.
Ръководител е на дипломните работи на повече от 15 студенти както от СУ
„Св. Климент Охридски“, така и от ВМЕИ – Габрово.
Доц. д-р Вл. Медникаров създава и ръководи лаборатория „Промишлен
тръбопроводен транспорт и автоматизация на флуидо-транспортните процеси“, която през 1979 г. с решение на Президиума на БАН е обособена като лаборатория „Хидроавтоматизация“ – постоянно структурно звено в Института
по механика – БАН. Основната научно-приложна дейност на Лабораторията
до 1990 г. е в областта на напояването на земеделските култури върху големи
полски масиви за характерното тогава промишлено земеделие. Разработени са
редица съоръжения, системи и методи за напояване, които са защитени с около
100 броя признати български изобретения. Благодарение на това става възможно широкомащабното внедряване и изграждане в редица райони на страната на
напълно автоматизирани системи за „синхронно-импулсно напояване“. Много
от съоръженията, системите и методите и досега са без аналог в световната
практика, доказали конкурентоспособността си с масово използваната в света
и произвеждана широкозахватна, мобилна техника за напояване. За защитеНАУКА – кн. 4/2020, том XXX
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ните 100 броя български изобретения и получените 90 броя патенти в над 15
страни имената на основните разработчици и участници в цялостния процес
на изследване и внедряване доц. Владимир Стефанов Медникаров заедно с
доц. Веселин Йорданов Георгиев са вписани в Златната книга на България на
новаторите и изобретателите за всички времена. Изнесени са над 50 научни доклади на Национални и Международни конференции и конгреси и публикации
в престижни научни издания.
Като втора бизнес платформа от дейността на Лабораторията са научните
и научно-приложните изследвания и разработка на иновативни съоръжения и
методи за реализиране на двутактов процес на противопожарна дейност. Използвайки конкретни постижения от предишните две бизнес платформи, преминали успешно проверката в процеса на тяхната реализация и експлоатация,
както и на основата на извършените допълнително научно-приложни изследвания, са разработени нови инженерно-технически решения за изграждане на
фонтанни комплекси с художествено-декоративно въздействие. Всички реконструирани и новоизградени големи фонтани в гр. София – пред Президентството, пред НДК, пред Централната ЖП гара, площад „Бански“, в парк „Оборище“, в Южния парк и други в гр. София в края на ХХ и в началото на ХХІ
в. са изпълнени от Лабораторията по хидроавтоматизация. Едновременно са
изградени големи фонтанни комплекси в почти всички областни градове. Така
бе формирана третата бизнес платформа от дейността на Лабораторията в областта на фонтаностроенето.
В периода след 2009 г. доц. Вл. Медникаров развива в лабораторията четвърта бизнес платформа с разработването на иновативни решения на светодиодни осветителни тела – матрично-панелен тип, чрез които изцяло става възможна замяната на масово използваните луминесцентни осветителни тела.
Ръководството на секция „Механика“ към СУБ отправя искрени поздрави
към доц. Владимир Медникаров по случай 80-ия му рожден ден, признава широтата и значението на приноса му към инженерните науки, на които е посветил кариерата си и му пожелава много години здрав, активен и щастлив живот!

ПОСЕТЕТЕ САЙТА НА СПИСАНИЕ „НАУКА“
http://spisanie-nauka.bg/
В НЕГО ЩЕ НАМЕРИТЕ ОН ЛАЙН ВСИЧКИ БРОЕВЕ ОТ БР. 6/2010,
КАКТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА БРОЕВЕТЕ ОТ 2001 Г. ДОСЕГА
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ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РАДИ ЯНКОВ РАДЕВ (1932 – 2020)
На 20 юни 2020 г. ни напусна нашият колега и приятел доцент доктор инженер Ради Янков Радев.
Съюзът на учените в България изгуби един изключителен човек, който
отдаде голяма част от живота си за издигане ролята на учените и инженерите и
за изграждането на едно устойчиво развиващо се общество.
Ние изгубихме един талантлив човек, който ни подкрепяше и мотивираше. За нас той беше не просто колега, а човек, готов да изслуша и разбере, да
помогне, да сподели идеи…
Доц. инж. Ради Радев е роден е на 22.11.1932 г. в София. През 1955 г. завършва МГУ – София с отличен успех като минен инженер. На 32 години е
избран за доцент по икономика и управление на минната промишленост.
През периода 1971 – 1972 г. и 1975 – 1977 г. доц. Ради Радев е началник
отдел в Държавния комитет за планиране и директор на Научния център по териториално планиране и разположение на производителните сили; през 1977 –
1986 г. работи като ст.н.с. в Научния и координационен център по околна среда
в БАН и е научен секретар на Националния комитет по програмата „Човекът и
биосферата“ на ЮНЕСКО, както и на Проблемния съвет по околна среда (1977
– 1991); директор е на Лаборатория „Проблеми на регионалното развитие“ към
Президиума на БАН и е ръководител на секция „Регионално развитие и екология“ в Института по екология (1990 – 1995).
Изследванията по икономика и управление на околната среда, устойчивото развитие и по оценка въздействията върху околната среда на доц. Ради Радев
и на ръководени от него колективи в редица случаи имат пионерен характер и
получават признание у нас и в чужбина.
Основните етапи на неговия изключително богат и разнообразен трудов
път в отговорни институции е успешно съчетан с преподавателска дейност:
лекционни курсове в МГУ и в Общоикономическия факултет на ВИИ „Карл
Маркс“ (УНСС).
Значима е активността на Радев в неправителствените организации. Дългогодишен член на СУБ (от 1961 г.), от 2005 до 2015 г. той е председател на
секция „Технически науки“, член на Управителния съвет на СУБ (2005 – 2009),
председател на Съвета по околна среда към ФНТС, Сдружение „ЕКОФОРУМ“
и други.
Доц. Ради Радев участва активно в организирането и провеждането на националните конференции „Телеком“, организирани в продължение на много
години от СУБ в международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“.
Ще запомним Ради Радев с неговата позитивност, мъдрост и отдаденост
на каузите си.
Споменът за него ще носим завинаги в душите и сърцата си. Защото за нас
доц. Ради Радев остава преди всичко една достойна личност!
Поклон пред светлата му памет!
Секция „Технически науки“ към СУБ
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ДОЦ. Д-Р ВИОЛИНА БОЕВА-БАНГЬОЗОВА
(1 ноември 1937 – 4 юли 2020)
На 04.07.2020 г. след продължително боледуване на 82 години ни напусна
доц. д-р Виолина Генова Боева-Бангьозова, д.м. – дългогодишен член на секция „Медицински науки“ към СУБ (от 1989 г.).
До последно медицината беше нейна страст, а не само професия. Само
ден не достигна да излезе от печат новата ѝ книга и тя да я види. Доц. д-р Боева завършва медицина през 1965 г. във ВМИ – Пловдив и започва работа като
ординатор във Вътрешно отделение на Работническа болница „Марица-изток“
в гр. Гълъбово. От 1966 г. е завеждащ лекарски здравен пункт към Централната
ремонтна база в гр. Раднево, а през 1967 – 1968 г. е епидемиолог и зам.-директор на Хигиенно-епидемиологичния институт – Стара Загора.
През 1972 г. става научен сътрудник в Националния институт по заразни
и паразитни болести към Медицинската академия, София. От 1973 до 1992 г.
е завеждащ на Лабораторията по хелминтология и санитарна паразитология в
същия институт. През 1992 – 2003 г. е завеждащ на Секцията по медицинска
паразитология към Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на Медицинския университет в София.
Има придобити три медицински специалности – по епидемиология, по
социална медицина и здравен мениджмънт и по медицинска паразитология.
От 1979 г. е кандидат на медицинските науки, а през 1988 г. е хабилитирана за
доцент. Научните ѝ разработки са в областта на общата и клиничната паразитология, диагностиката, епидемиологията и терапията на хелминтозоонозите,
медико-социалните, икономическите и организационните проблеми на паразитолозите.
Автор е на 5 рационализации и 35 внедрявания. Тя е автор и съавтор в 19
книги и над 300 публикации у нас и в чужбина.
Поклон пред паметта ѝ!
Секция „Медицински науки“ към СУБ
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Гаро Мардиросян
Природни бедствия и
екокатастрофи – изучаване, превенция,
защита“
Трето преработено и
допълнено издание
АИ „Проф. Марин
Дринов“, София,
2020, 355 с.
Една интересна, полезна
и актуална книга
Милиони загинали, многократно повече физически и духовно осакатени хора, неизчислими материални щети, неописуема мъка и страдание... И днес,
през ХХІ в., човечеството все още плаща твърде жестока цена на природните бедствия и екокатастрофи.
В световен мащаб категорично е доказано, че броят на жертвите и мащабът на щетите от природните бедствия и екокатастрофи зависят от качеството
на строителството, от подготовката на населението
да посрещне бедствието, от ефективността на спасителните и медицинските екипи и изобщо от способността на отделния човек и на обществото като
цяло да противодействат на тези стихии. Това е един
много актуален проблем и в този смисъл във всички напреднали страни се полагат сериозни грижи и
се отделят значителни средства за изучаването, превенцията и защитата от земетресения, наводнения,
горски пожари, бури и урагани и други аномални и
катастрофални природни процеси и явления.
Затова в този аспект книгата „Природни бедствия и екокатастрофи – изучаване, превенция, защита“ – трето преработено и допълнено издание, е
много актуална и полезна. Авторът ѝ, проф. д.т.н.
Гаро Мардиросян от Института за космически изследвания и технологии към Българска академия на
науките, едва ли се нуждае от специално представяне. Той е известен не само у нас специалист по природни аномалии и екологични катастрофи и тяхното
изучаване, включително и чрез аерокосмически технологии. Това е шестата му поред книга на тази тематика, като всички предишни са приети много добре
от читателската аудитория.
В книгата се разглеждат основните природни
екологични бедствия – земетресения, наводнения,
тропични циклони, вулкански изригвания, цунами,
лавини, мълнии, свлачища, прахови бури, горски
пожари, екстремни температури, градушки и др.
Специално внимание е отделено на характерните за
територията на нашата страна природни бедствия.
Дискутират се предимно онези техни физични и
геофизични параметри, които имат, от една страна,
отношение към мащаба на жертвите и щетите, и от

друга – въздействието върху тях с цел предотвратяване и намаляване на загубите. За всички природни
бедствия са разгледани възможните мерки за превенция и защита – както организационни и инженерни,
така и индивидуални – поведение и действие преди,
по време на и след екологична катастрофа. Представени са и съвременни и ефективни средства за изучаване на тези бедствия, а именно аерокосмическите
технологии.
В настоящото издание са дадени сравнително
по-малко на брой статистически данни за станалите както по света, така и у нас природни бедствия.
Причина за това е, че в интернет пространството има
предостатъчно данни за тях.
Книгата е написана на увлекателен и достъпен
език и се чете с лекота и интерес. Тя е предназначена за широк интердисциплинарен читателски кръг
– учени и специалисти по екология, геофизика, география, хидрология и метеорология, геология, противопожарна охрана и гражданска защита, военни
специалисти, медицински, планински и други спасителни служби, инженери от редица специализации,
застрахователни деятели и т.н., както и учащи се в
средния курс и във висшите граждански и военни
учебни заведения.
Книгата съдържа 54 фигури, 21 таблици, азбучен показалец и литературна справка от 230 заглавия. Полезни са и приложенията, в които са дадени
различни скали за отделните природни бедствия.
Поради своята актуалност и полезност, както и
поради факта, че подобни книги са рядкост не само у
нас, но и в световен мащаб, появата на книгата „Природни бедствия и екокатастрофи – изучаване, превенция, защита“ е събитие в нашето специализирано
книгоиздаване.
Чл.-кор. Петър Гецов,
ИКИТ – БАН
Христо Беров
Когато гръм удари...
Балкански политики
за въстановяване в
ситуация на глобална
икономическа криза,
средата на ХІХ – средата на ХХ в.
Университетско издателство „Св. Климент
Охридски“, 2019, С.,
288 с. с таблици и
диаграми.
Изследването на Христо Бeрoв има амбициозната задача да открои как се развива икономиката
на балканските държави в условия на криза и как,
с какви мерки, в какви срокове и с какви резултати
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тези държави се справят с последиците от нея. Анализирани са три основни кризи, засегнали чувствително целия балкански регион: тази от 1873 – 1896 г.,
поствоенната криза / възстановяне през 20-те години
на ХХ в., голямата депресия от първата половина на
30-те години.
Изложението е изградено върху обилен, добре
обобщен документален материал и е онагледено чрез
множество таблици и диаграми, показващи както отделни ситуации, така и динамиката на развитието.
Анализът е извършeн по отчетливата схема на
очертаване на основните характеристики на съответния кризисен период, изясняване на аргументите,
за да бъде състоянието на икономиката разглеждано като „глобална стопанска криза“, представяне на
реакциите на водещите икономики и съответно на
балканските държави. За всеки един от трите разглеждани периоди сбито са представени проявите
на кризата и взетите мерки за преодоляването ѝ в
балканските държави, представени поотделно. Всеки преглед завършва с открояването на приликите и
разликите при проявата и преодоляването на кризите
в България, Сърбия/Югославия, Румъния, Гърция,
Османската империя/Турция и след Първата световна война – и Албания. За всяка от трите криза са
направени изводи за поведението на отделните държави при преодоляване на кризите и са съпоставени
резултатите от тяхната антикризисна политика.
Авторът предлага един много синтезиран преглед, който има значение не само като конкретно
изследване върху кризисни периоди, но и като една
панорама на икономическото развитие на Балканите
в епохата на стопанска модернизация. Изложението
представя процеси и тенденции, проявяващи се в
рамките на балканския регион, но същевременно –
като части от европейската и световна икономическа ситуация , като едновременно с това са откроени
и спецификите за отделните държави.
Работата е принос към българската стопанска
история преди всичко с изборa на тематиката, а така
също и с подчертания стремеж българското развитие
да се представи като интегрална част от балканските
стопански процеси.
Николай Поппетров,
секция „История“ към СУБ
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Hygiene. Edited by Prof. Dr. Dimitar Tsvetkov D.Sc.
Vol. I. Hygiene and Ecology, 702 р.
Vol. II. Occupational Medicine, 482 р.
FLAT Ltd., 2019
Още един сериозен принос към
профилактичната медицина –
учебник по хигиена на английски език
Новото издание на учебника по „Хигиена“ на
английски език (последното издание на български
език е на издателство „Камея“ ООД, Българска национална академия по медицина, 2014, учебник по
„Хигиена“ в два тома, под редакцията на проф. д-р
Димитър Цветков, д.м.н. излиза много навреме, тъй
като стотици чуждестранни студенти по медицина,
стоматология и фармация в медицинските университети в страната досега нямаха никакво учебно пособие на езика, на който им се преподава. Те трябваше
да се подготвят по чуждестранни монографии, издания и книги, които не отговарят изцяло на програмите за обучение в нашите медицински учебни заведения. Единствените текстове на английски език, които
студентите ползват по време на своето обучение, са
плановете за практически упражнения, изготвени от
катедрите по хигиена към медицинските университети у нас.
Както българското издание на учебника, също
и това на английски език, обединява различни части
на профилактичната медицина, подготвени от видни
учени в областта на хигиената в течение на няколко
десетилетия, обединени от проф. Цветков в общата
концепция на превенцията на здравето на работещите, населението, децата и подрастващите.
Важно значение на учебника е, че представя
постиженията на хигиенната наука у нас в различните ѝ направления в исторически аспект пред английски говорещите студенти, преподаватели и учени в
света.
Проф. Д. Цветков е известен учен и преподавател в областта на хигиената, като научните му интереси са насочени основно към физическите фактори на работната среда, за които има малко издания у
нас, още по-малко на английски език. Той е известен
със своята упоритост и прецизност при работата си,
в разработката на текстовете в учебника, както и с
детайлната му коректност при редактирането на частите, разработени от други учени.
Двата тома на „Хигиена“ обхващат различни
раздели на хигиенната наука.
В първия том са включени хигиената на околна
среда и населени места (комуналната хигиена), хигиената на хранене, хигиената на децата и подрастващите, психичното здраве и герохигиената.
Вторият том се занимава с хигиената на труда
и професионалните болести, което е важно издание
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за нашата страна от гледна точка на факта, че проф.
Цветков акцентира върху възможните сериозни увреждания, които факторите на работната среда и
трудовия процес могат да доведат у работниците.
Няма отново да се спирам подробно върху
съдържанието на учебника. Обаче бих искал да акцентирам върху подробното описание на най-често
срещаните физически фактори на средата като микроклимат, шум, нейонизиращи лъчения, също и
на по-малко изучените фактори, като гравитацията,
повишеното и пониженото атмосферно налягане,
йонизацията на въздуха, ултразвука, инфразвука.
Специално внимание е отделено на нейонизиращите
лъчения като фактори на работната среда, както и на
естествените хелиомагнитни фактори, йонизиращата радиация, метеорологичните фактори, слънчевата
радиация.
Новото издание дефинира термините и основните стъпки при оценката на риска, при разработването на гранични стойности на експозиция и
стандарти на различни фактори на средата. То популяризира постиженията на българската хигиенна
наука, както и подходите и методологията, използвани в нашата страна в областта на профилактиката.
Учебникът обучава студентите в същността на хигиената като профилактична дисциплина, а именно, че
тя е мултидисциплинарна наука и изисква сериозни
познания в областта на физиката, химията, биологията, технологиите, ергономията, инженерните науки, освен в основните медицински науки.
В заключение считам, че проф. д-р Д. Цветков с това английско издание на учебника по хигиена дава възможност на студентите от различни
медицински специалности да вникнат в същността
на профилактиката, да опознаят и обикнат профилактичната медицина и да добият знания, даващи
им широка култура и основа за работа в различни
направления в областта на медицинската наука и
практика. Освен това този учебник е основа за унифициране на програмите по хигиена, преподавани в
различните медицински университети у нас.
Проф. д.м. Мишел Израел,
МУ – Плевен,
НЦОЗА, София, Отдел „Физически фактори“,
Българско дружество по биомедицинска физика и
инженерство към СУБ
Цветан Давидков
Изследвания върху
културите. Културни ориентири на
управлението.
СУ „Св. Климент
Охридски“ –
Стопански
факултет;
2019, 568 с., С.

Изследванията върху културите, разбирани
като манталитет, начин на мислене, устойчиво възприемане на света – играят ключова роля за разбиране поведението на хората, социалните групи,
обществата. Представените изследвания обхващат
двадесетгодишен период (1995 – 2014). В центъра на
вниманието е „софтуерът на ума“ на българите и особеностите на мисленето в общностите и организациите. Въз основа на четири наблюдения (1995, 2001,
2008, 2014), осъществени въз основа на подхода на
Х. Хофстеде (G. Hofstede), са събрани и интерпретирани значимо количество емпирични данни.
Този отрязък от времето е разказан през призмата на организационни ценности и практики. Те
„пулсират“ около устойчиви центрове и остават „закотвени“ в трайното светоусещане на общностите.
Подходът на Х. Хофстеде има значителна евристична стойност. Измерването на качествени индикатори – индекси (властово разстояние, избягване
на несигурност, индивидуализъм – колективизъм,
мъжественост – женственост) „отваря очите ни“ за
разнообразни характеристики и явления в изследваните общности (семейство, училище, трудова организация, …). Защото по силата на закономерни връзки знаем какво трябва да е налице, ако стойностите
са с тенденция „нагоре“ или „надолу“. Проследените динамични редове (чрез стойността на индексите
в точките на измерване) са принос към дискусията
„Къде сме и накъде вървим?“
		 Стойността на индексите на национално равнище са координатна система, спрямо която се позиционират „мерките“ на отделните общности и организации. И тук идва една от съществените новости
– авторът показва как конкретни характеристики на
изследваните лица и организациите видоизменят
тези индекси. Това е форма на конкретизиране на
„средната статистика“ – културата се представя и изгражда като съвкупност от субкултури; обобщеното
знание се превръща в по-конкретно знание. Налице
са ориентири за по-надеждно идентифициране на
културните особености – както на групи и общности
в рамките на страна, така също на групи и общности
в рамките на конкретна организация. А това допринася за обосновани управленски избори – вземане на
по-обосновани решения от мениджърите и функционалните специалисти.
Авторът е положил сериозни усилия да тества
практическата приложимост на изследователските
резултати. Чрез речника „Мениджърите срещат културата“ е представена широка панорама с множество
примери за културната обусловеност на управленската дейност – прогнозиране и планиране, организиране, ръководство/лидерство, контрол, решения и
др. А в диалог с представители на бизнеса, авторът
обяснява смисъла на резултатите, изучава опита на
практиците и готовността им да ползват адекватно
новото знание; вслушва се в техните интерпретации,
за да извлече полезно за изследователите знание. Изградените по този начин бизнес казуси са ценни и
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за проверка на изследователските резултати, и като
средство за тяхното изучаване, и като средство за
обучение.
Доц. д-р Саша Тодорова,
секция „Социологически науки“ към СУБ

то са и някои медийни действия на компании като
„Кеймбридж Аналитика“.
От научна и практикоприложна гледна точка
монографичният труд се отличава с изведените дефиниции, като тези за хакери и тролове, със схематичните модели, както за вътрешните и външните
за организациите репутационни заплахи, така и за
предизвикваното от тролове масово поведение. ВниПламен
мание заслужава и разкритият алгоритъм за убежАтанасов Атанасов
даване в желана посока, реализирано посредством
комплексните действия, които хакери и тролове прилагат спрямо дадена аудитория. Значим от практичеРепутационните кризи ска гледна точка е и предложеният подход за организиране от страна на компаниите и институциите на
онлайн
собствен мониторинг за наличие на репутационни
заплахи.
„Репутационните кризи онлайн“ би било полезно четиво както за изкушените от технологиите
Изд. „Авангард Прима“, PR хуманитаристи, така и за онези IT специалисти,
София, 2018, с. 219.
които биха се интересували от последиците за човешките взаимоотношения, до които води отварянеМонографичният труд на д-р Пламен Атана- то на технологично-комуникационната Пандора.
Трудът повече провокира към размисъл за
сов презентира и анализира въпросите на организационната репутация в т.нар. уеб пространство. Там представените от автора уеб инструменти, отколкопроблематика все още се установява, разкрива, ко- то дава готови решения. Предвид разнообразния хадифицира и разрешава в съвременните обществени рактер на репутационните уеб кризи, това може би е
(в т.ч. онлайн протичащите) отношения. Неминуемо по-ценният ресурс в разработката.
На основание на гореизложеното смятам за
тези отношения са натоварени с противоречия от
различен характер и рано или късно те кристализи- подходящо и полезно довеждането на труда „Репутационните кризи онлайн“ на д-р Пламен Атанасов до
рат в реалния живот.
Самият труд е развит в пет естествено над- вниманието и ползването от касаещите контингенти
граждащи се глави, които представят що е то ре- читатели – студенти, изследователи, PR специалисти
путация и репутационни кризи, разкриват съдър- и всеки, който има интерес към проблематиката на
жанието на термина „уеб“, както и какво може и не кризите в компютърно опосредстваното пространможе комуникацията в уеб пространството, в т.ч. как ство.
Доц. д-р Мариан Нинов,
протичат процесите на убеждаване и изграждане на
Военна академия „Г. С. Раковски“,
доверие, за да завърши с практическите проблеми за
секция „Сигурност и отбрана“ към СУБ
организационната репутация, създавани от феномени като хакери, тролове, облачни структури и големи
бази данни. В края на книгата използваните термини са обединени в речник, който сам по себе си има
стойност и извън съдържанието на монографичния
труд.
За отбелязване е непосредствената експресия
на изложението на разсъжденията на автора. Тя, макар и малко необичайно – на границата между научното и популярното, но пък за сметка на това увлекателно въвежда четящия в странния, от гледна точка
на времето, пространството, скоростта и посоката
на развитие на процесите, свят на организационните отношения в уеб. И всичко това илюстрирано, а
може би по-точно казано – доказано, с много на брой
и подходящо подбрани примери от медийното пространство, които авторът излага, обяснява и анализира. В този план трябва да се отдаде нужната оценка
на труда, който изпреварва значително във времето
отбелязването на значимостта на специфичните последици в политически план, които преизвиква активността на различните „десижън мейкър“, какви-
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Фондация „Еврика“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и
млади хора при реализирането на проекти в областта на науката, техниката и
управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи, разпространение на
научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за
научно и техническо творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на
международното сътрудничество в областта на науката и техниката.
Фондацията осъществява пет програми:
Таланти
Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на
талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира
се провеждането на школи, летни университети и др.

Научни изследвания
Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на младите учени във
фундаменталните области на науката и по този начин да осигурява възможност за научна
изява и развитие. Подкрепя финансово публикации на млади учени в реферирани списания с импакт фактор.
Информация, издания, изяви и международно сътручничество
Чрез програма „Информация, издания, изяви и международно сътрудничество“ се
организират дейностите на фондацията, свързани с информационното осигуряване и
разпространението на научно-технически знания сред младежта и децата, организирането
на изяви за наука и техника, технологии и управление – конкурси, симпозиуми, семинари,
кръгли маси, школи, научно-технически състезания, олимпиади, изложби, да насърчава
международното сътрудничество на младите хора и техните организации в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението, както и да подпомага деловите им
контакти със сродни организации в други страни.

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

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

За делови контакти: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ №1
					
Тел: (02) 9815181; тел/факс: (02) 9815483
					
E-mail: office@evrika.org

Първият конгресен център в
The first Congress Centre in
България, построен в комплекса
Bulgaria, built in „St. St. Constantine
„Св. св. Константин и Елена“ през 1966 г.
and Elena“ resort in 1966
от Съюза на учените в България
by the Union of Scientists
за провеждане на научни прояви,
to host scientific events,
а именно
namely
Международният дом на учените
the „Frederic Joliot-Curie“
„Фредерик Жолио-Кюри“,
International House of Scientists
е мястото, което търсите. Комплексът is the site you are looking for. The complex
може да приеме прояви с до 300
can accommodate a gathering of up
участници или няколко по-малки
to 300 participicians, or several smaller
симултантни срещи.
simultaneous meetings

Петте зали разполагат с пълно
стандартно оборудване:
→ озвучителна
система
→ възможности за
запис и прожекции
→ уредба за
симултантен
превод и др.
Хотелът има
95 стаи, а
ресторантът –
400 места.
Инфраструктурата
на Конгресния
център
„Фр. ЖолиоКюри“ позволява
гъвкавост и
пригодимост към
всяка проява.

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

Full standart equipment in the 5
meeting rooms is available:
→ loud speaker
system
→ recording
facilities
→ projection
equipment
→ Possibility for
simultaneous
translation,
etc.
The hotel has
95 rooms,
the restaurant –
400 seats
The Infrastructure
of „J.-Curie“
Conference Centre
provides flexibility
and adaptability for
every event.
The address is:
International House of Scientists
„Frederic Joliot-Curie“,
„St. St. Constantine and Elena“
9006 Varna, Bulgaria

Тел.: +0359 (52) 361 161
Tel.: +0359 (52) 361 161
+0359 (52) 361 162
+0359 (52) 361 162
+0359 (52) 385 100
+0359 (52) 385 100
Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg Email: hotel@ihsvarna; ihsvarna@mnet.bg
www.ihsvarna.com
www.ihsvarna.com
За контакти в София:
		 Тел.: +0359 (02) 444 36 44
		 Email: office@usb-bg.org

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

