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ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

АКАДЕМИЧНО СЛОВО*
Проф. д.ф.н. Анастас Герджиков,
ректор на СУ „Св. Климент Охридски“
Добре дошли на откриването на учебната
година в Софийския университет. Тази година
най-старият и най-големият университет в България навлиза в своята 130-годишнина. Това
показва, че сме носители на авторитетна традиция, която трябва да бъде уважавана, поддържана и развивана с ентусиазъм.
Преди една година припомних част от постиженията на Университета, които му осигуряват заслуженото признание, на което се радва –
мястото му в националната рейтингова система
и в международните класации; широкия спектър от бакалавърски специалности и магистърски програми; научните публикации, проекти
и награди; културната му дейност и ролята му
в духовния живот на България. Университетът
обучава над 10 на сто от студентите в страната, между които 1000 чуждестранни студенти, и
дава научна продукция, равна на продукцията на всички останали 51 университета заедно.
Над хиляда научни и културни форума годишно
се провеждат в сградите на Университета, повечето от които – паметници на културата.
Затова изпитваме горчивина, когато виждаме, че и тази година най-добрият български
университет стана обект на недостойни атаки.
Най-добрият начин да отговорим на незаслужените критики, е да постигнем нови успехи.
Софийският университет остава най-предпочитаният у нас. Докато броят на кандидатите за висше образование намалява, кандидатите, подали документи за прием в Университета
през тази година, бяха със 730 повече. За някои
специалности кандидатстваха хиляди желаещи,
а в една от новите ни специалности при жените
приехме само тези с максимален бал, т.е. те са
имали оценка 6.00 и от дипломата, и на приемните изпити.
Причината за този интерес е качеството на
образованието и на научните изследвания в Софийския университет. То се вижда от мястото
му в националните и в световните класации,

от броя на научните публикации и цитиранията
им. Университетът е привлекателен за кандидат-студентите и заради данните от НОИ и други институции за реализацията на завършилите, според които възпитаниците на Софийския
университет си намират по-бързо и по-високо
платена работа.
Затова е срамно, когато вместо да реагира на
охулващите кампании, обществото не само толерира това позорно отношение към най-добрия
си университет, но и ги следи със задоволство.
Струва ми се, че този нихилизъм е симптом за
по-сериозно заболяване на обществения организъм от това, да тъпчем злорадо най-достойния си университет или някоя друга национална
институция.
Последните три десетилетия бяха съпроводени от социални неравенства и житейска несправедливост. Българите се обезвериха, свиха
се в себе си, опитват се да се изолират в семейната среда и обърнаха гръб на обществените
процеси. Нарастващото убеждение на обикновения човек, че от него нищо не зависи, го накара да спре да бъде активен член на обществото. Но понеже никой не може да живее извън
обществото, естествената нужда от участие в
обществения живот мутира по зловещ начин в
мразене на всеки и всичко.
Мразим на улицата, мразим в социалните
мрежи и в коментарите под статиите; мразим
успелите, защото сигурно са се издигнали по
нечестен начин; мразим политиците, защото
всички са маскари; мразим образованите, защото знаят и могат повече от нас; мразим неуките,
защото не споделят нашите възгледи и музикални вкусове; мразим конкурентите си, защото
пречат на успеха ни; мразим съседа, който не
спира бормашината; мразим шофьора, който ни
отнема предимство; мразим и този, който надува клаксона, когато ние му отнемаме предимство; мразим чужденците, които искат да имигрират в нашата страна; мразим и чужденците,

Слово при откриването на академичната учебна година на Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
2 октомври 2017 г., Аулата на нашата Алма Матер.
*
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които не ни приемат в своите страни.
Мразим и себе си с омразата и озлоблението на хора, които не виждат перспектива, търсят
кого да обвиняват и се самосъжаляват.
Успехите на България през тези три десетилетия, развитието на икономиката и ползите
от европейската интеграция на страната ни са
очевидни за всеки чужденец отвън, но не и за
нас. Използваме цялата си енергия, за да се борим помежду си, да си прехвърляме вината и да
сочим с пръст, използваме я деструктивно, а не
градивно.
Няма голяма обществена кауза, която да ни
обедини, няма мащабна визия за бъдещето, няма
нов национален идеал. Имаме силна нужда от
това – нещо да ни посочи целта, към която
всички да се устремим; мечтата, за която да работим заедно; пътя към общия успех, който ще
направи България мила родина в сърцата ни, а
не на думи.
Време е някой да ни върне самочувствието и
мечтите и да ни поведе към желаното бъдеще.
Скъпи млади колеги,
Вие сте тези хора. Това мечтано бъдеще е
ваше. То зависи от вас и вие сте тези, които ще
живеят в него.
Трудете се неуморно и усърдно, попивайте
знания и умения от вашите мъдри преподаватели, използвайте програмите за студентска мобилност, за да научите повече и за да не ви бъдат
чужди хората с различен език и култура, станете
активни и честни граждани, личности, способни
да се развиват цял живот.

Станете достойни и родолюбиви българи и
преди всичко станете човечни хора, за които хуманността е най-важното качество, защото е
най-човешкото.
Ако постигнете това, вие ще изградите бъдещето, за което мечтахме, и успехите, които
не дочакахме. Ще ги постигнете не само с
талант, упорит труд и иновативно мислене. Нужно
е да работите заедно, да се откажете от завистта
и вечното мрънкане и да се устремите напред. В
съзиданието е истинското щастие, не в позата на
ощетени и неразбрани гении.
Намерете истинското си призвание и заниманието, което ви кара да отивате на работа
щастливи. Работете така, че изразът „българска
работа“ да бъде не синоним на нещо направено
калпаво и през пръсти, а на сътвореното с дарба,
прецизност и перфекционизъм.
Вече има примери за сектори на икономиката, които са успешни. Младите и образовани
хора, които ги развиват, се търсят в чужбина, защото се знае какво умеят, но мнозина предпочитат да останат в България, защото и тук успяват
да постигнат материално благосъстояние и удовлетворение на духа.
Направете така, че всички области на икономиката и културата да станат такива. Изковете
собственото си щастие, но не в борба с другите,
а в борба за самоусъвършенстване.
Пожелавам ви да забравите всичко, което
ви разделя от други българи или от други хора,
пожелавам ви да изберете съзиданието и да бъдете господари на собственото си бъдеще!
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ТРАФИКЪТ НА ХОРА –
СЪВРЕМЕННА ФОРМА НА РОБСТВО

Доц. д-р Георги Петрунов,
Университет за национално и световно стопанство

Трафикът на хора – същност, детерминанти, проявления
Трафикът на хора е престъпление, което засяга почти всяка страна по света [1]. То представлява едновременно сериозна транснационална
заплаха за сигурността и остро нарушение на човешки права – лишаване от правото на движение,
употреба на физическо и психическо насилие,
работа при нехуманни и опасни условия, лишаване от достъп до здравни услуги, образование,
социални контакти, нечовешки условия на живот
[2; 3]. Трафикът на хора е процес, състоящ се от
четири основни фази: набиране на жертвите, тяхното транспортиране, приемането им и тяхната
експлоатация. Фазите от трафика на хора могат да
се осъществяват както вътре в границите само на
една държава, така и преминавайки през границите на няколко държави.
Трафикът, както отбелязват изследователите
[4], се оформя като социален проблем в края на
XIX в. в Европа и Северна Америка, когато индустриализацията, урбанизацията и неравното разпределение на богатствата води до нарастване на
миграцията. Размерът на трафика на хора, според
редица изследвания [5; 6], непрекъснато нараства
през последните години. Лавинообразното разпространение на тази престъпна дейност допринася за развитието на т.нар. Ново средновековие
[7], при което големи маси хора са върнати към
свръхзависимост. Днес трафикът на хора e широко разпространен глобален феномен. Особено значим проблем, оказващ влияние върху всички нива
на обществата [3, с. 61], е за страните от Източна
Европа, които са определяни [2; 8] като основен
източник на жертви на трафик към държавите от
Западна Европа.
Редица автори [9; 5] отбелязват, че често е
трудно да се направи ясно разграничение между
трафика на хора и контрабандата на хора. И действително двете явления понякога се припокриват.
Дори, според Наим, те са два аспекта на една огромна нова индустрия, процъфтяваща благодарение на стремежите на хиляди хора към по-добър
живот в чужбина и трудностите, които властите
поставят по пътя към тази цел [10]. Авторът поддържа тезата, че предлагането в тази индустрия

съществува заради създадените от глобализацията
огромни икономически и демографски неравенства между развитите и развиващите се страни, заедно с феминизацията на бедността и маргинализацията на много бедни райони и общности. В началото на 2000 г. в Западна Европа почти 30 млн.
души живеят извън държавите, в които са родени
[10, с. 89]. Днес също ставаме свидетели на засилено придвижване на бежанци към същите дестинации, но страните по произход са различни – Сирия, Афганистан, Ирак. Не само предлагането, но
и търсенето в тази индустрия се увеличава заради
желанието за евтина работна ръка, евтини стоки
и услуги. Търсене на така наречените „3d“ работници – тези, готови да поемат мръсна, опасна или
унизителна работа, която гражданите на развитите страни не искат да работят [8, с. 2].
Трафикът на хора, контрабандата и миграцията, както отбелязва Майк Кайе [11], са отделни,
но взаимосвързани проблеми. Миграцията може
да се осъществява чрез легални или нелегални канали и може да е резултат от самостоятелен избор
като средство за оцеляване – и икономическо, и
физическо, напр. когато се бяга от военни зони.
Престъпниците се възползват и избират да прехвърлят, продават и експлоатират хора. За включване и в трафика на хора, и в контрабандата на хора
се изисква малък първоначален капитал, особено
в сравнение с други престъпни дейности, като
търговията с наркотици. Освен това при трафика
на хора „стоката“ може да се използва многократно. Но не винаги, както отбелязва Шели [8], експлоатацията на жертви на трафик цели печалба,
каквито са случаите, в които се купуват и използват деца за войници.
Двете престъпления – трафик на хора и контрабанда на хора – имат съществени различия.
Ключов аспект, разграничаващ двете явления, е
това, че трафикът на хора е престъпление против
личността, докато контрабандата на хора и нелегалната миграция са престъпления срещу държавата [12]. При контрабандата хората плащат за
преминаване през държавната граница по предварителна уговорка с каналджиите, което е основната цел на престъпната дейност и накрая на
пътуването са свободни, докато жертвите на тра-
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фик са експлоатирани от трафикантите [8]. Много
жертви на трафик, както отбелязва Кайе, са работници, мигранти, решили да избягат от бедността в собствената им страна, тръгнали да търсят
добре платена работа в чужбина. За повечето от
тях проблемите започват при пристигането им в
държавата на крайна дестинация, когато разбират,
че работата, която им е обещавана, не съществува
и трябва да работят при условия, в каквито никога
не са си представяли, че могат да попаднат.
Международната организация по миграция
към ООН [13] представя информация, базирана
на проучване на 2791 жертви на трафик, според
което петте най-често идентифицирани страни по
произход за жертви на трафик на хора са: Беларус,
България, Молдова, Румъния и Украйна. И по данни на Евростат [14] България е сред петте основни източници на жертви на трафик на хора. Социално-икономическата ситуация в нашата страна,
високите нива на бедност, безработица – особено
младежка, кризата в семейството, моралният упадък в обществото, проблемите в образованието
превръщат значителна част от населението на
страната в потенциални, а десетки хиляди и в реални жертви на трафик на хора.
Типичните проявления на трафика на хора в
България са разгледани в предишни наши работи [15] и могат да се обобщят до следните видове
според целта на експлоатацията: с цел сексуална
експлоатация, с цел трудова експлоатация, с цел
отнемане и продажба на телесни органи, тъкани
и клетки, с цел просия, джебчийство и експлоатация за престъпни дейности, с цел принудително
подчинение и трафик на бременни жени с цел продажба на новородените. В предходни публикации
[15; 16] сме предлагали периодизация на развитието на трафика на хора в България с цел сексуална експлоатация, която сега може да допълним
с два нови етапа:
1. Зараждане – през първата половина на 90-те
години на миналия век; свързан с установяване на първоначални контакти с лица от други
държави, в редки случаи българи се включват
в експлоатация на жертвите.
2. Епизодичен – от втората половина на 90-те
години до началото на новото хилядолетие;
свързан основно с държавите от Централна
Европа; употребата на насилие е основен метод за рекрутиране и контрол на жертвите; в
много случаи те се продават на чужди експлоататори.
3. Масов – от 2001 г. до 2007 г., съвпада с отпадане на визовите ограничения за българи при
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пътуване в държавите от Европейския съюз;
българските трафиканти са натрупали опит и
контакти, развиват структури и заемат значителни територии; насилието намалява и в повечето случаи се заменя от партньорски отношения между жертвата и трафиканта.
4. Утвръждаване – от 2007 г. до 2009 г., съвпада с приемането на България като пълноправен член на Европейския съюз; трафикантите
завладяват големи сегменти от най-доходните
пазари в Европа; физическото насилие при набиране на жертвите почти напълно изчезва;
включването и участието им в основната част
от случаите е доброволно.
5. Криза – от 2009 г. до 2011 г., свързан е с периода на икономическа криза; трафиканти
се преориентират към други престъпления, а
други започват да експлоатират по-интензивно жертвите и ги принуждават да предлагат
повече услуги на клиентите, за да компенсират
намалелите обороти; но в масовия случай методите остават меки и договорените проценти
се спазват; след арести на основни участници
във вътрешния пазар много от включените в
него заминават за чужбина.
6. Възход – от 2012 г., обхваща периода на излизане от икономическата криза и е свързан с повишаване на оборотите в държавите от Западна Европа; повечето големи групи се разпадат;
започва да се налага модел на краткосрочни
пътувания до чуждестранни дестинации; насилие почти не се използва с изключение на
трафика, свързан с някои етнически групи от
българското население.
Трафикът на хора се е превърнал в доходоносен престъпен бизнес, обхващащ милиони жертви
в целия свят. Изследвания [17] твърдят, че през
2006 г. в света е имало 28,4 млн. жертви, от които
трафикантите печелят 91,2 млрд. долара годишно.
Изхождайки от икономическа перспектива, изследователи [18] посочват, че постоянното търсене
от страна на бизнеса на източници на евтин труд
позволява трафикът на хора да генерира огромни
печалби и създава пазар за продажба на човешки
същества.
Развитието на трафика на хора, както Карън
Браво [9, с. 294] отбелязва, включва много фактори и причини, а не само действието на алчни
трафиканти. Обикновено разпространението на
тези практики в съвременния свят се свързва със
задълбочаване на връзките между държавите в
глобалната икономика, пренаселеност и икономическа изостаналост на държавите, от които
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идват повечето жертви [9; 2]. Изследователи [19] проява, в различни региони по света, често запосочват, че икономическата глобализация и мо- маскирано зад категорията „работа“ [22, с. 224].
дернизирането на селскостопанския сектор лиша- Акцентът, който се поставя върху характеристива много хора от техния източник на доход. Тези ките на глобалната икономика като важен фактор
икономически и социални промени в повечето за развитието на робството днес, кара Бейлс да
случаи имат за резултат развитие на огромни не- заключи, че всички ние сме неволни потребители
равенства, забогатяване на малка група от елити на робски труд – килимът, върху който стъпваме,
и продължаващо или нарастващо обедняване на например, може да е направен от роби в Пакисмнозинството от хората. Изследователите [19, с. тан, а играчката, с която си играе детето ни, да е
13] забелязват, че богатите стават все по-богати, а създадена чрез експлоатирането на детски труд на
бедните имат все по-малко останали възможности Карибите, или дори портокалите, които купуваме,
и една от тях е робството.
може да са брани от български граждани, станали
Съвременното робство
жертви на съвременната форма на робство в ИтаРобството векове наред е било част от човеш- лия и Гърция.
ката история, но днес някои изследователи [20]
Изброяването може да продължи още дълго,
смятат, че то се проявява в нови още по-жестоки но идеята е една – милиони хора по света работят
форми, свързани с трафика на хора – принудите- без никакво или минимално заплащане, а други,
лен труд, принудителна проституция, насилстве- волно или неволно, се възползват от това. Накратни бракове, експлоатация на детски труд и този ко: „Хората забогатяват, използвайки роби. И когана мигранти. Изследователи [21] посочват, че от то вече не са им нужни, те просто са изхвърляни.
1815 до 1957 г. са приети около 300 международ- Това е новото робство, което се фокусира върху
ни документа за премахване на робството, но нито големите печалби … тук не става въпрос за притеедин не е било напълно ефективен. Това, което жаване на хората в традиционния смисъл на стаизследователите извеждат като характерно за за- рото робство, а за упражняване на пълен контрол
конодателството срещу робството от XIX в. е, че върху тях. Хората се превръщат в инструменти за
е създадено в контекста на „черното робство“, то еднократна употреба, за генериране на пари“ [19,
е насочено към определени категории робство. с. 4].
Последица от това е, че някои форми на робство
Бейлс [19, с. 15] изброява основните характеса били забранени, но в действителност робство ристики на „старото“ робство спрямо „съвременпродължава да съществува под други форми на ното“ робство по следния начин:
Старо робство					
Съвременно робство
Търси се юридическа собственост 			
Липсва юридическа собственост
Висока цена при покупката				
Много ниска цена при покупката
Ниска печалба						
Много голяма печалба
Недостиг на потенциални роби			
Изобилие от потенциални роби
Дългосрочни взаимоотношения 			
Краткосрочни взаимоотношения
Грижа за робите					
Робите са лесно заменяеми
Разликата в етноса е важна				
Етносът не е важен
Някои автори посочват, че днес се откриват
форми на експлоатация на хора, които се доближават и до традиционното старо робство. Пример за
такова е принудителният труд или трудът, обвързан с дълг, дава Куирк [23]. В някои части на света, като Индийския субконтинент, този проблем
засяга десетки милиони хора, среща се под различни форми и варира по степен на подчинение.
Дългът може да бъде предаван от поколение на
поколение или да бъде продаван и купуван, и така
човек да преминава от един работодател към друг
[23, с. 574]. Именно заради тези характеристики,
както посочва изследователят, в Допълнителната
конвенция на ООН за премахване на робството,

търговията с роби и институциите и практиките,
сходни с робство от 1956 г., тази практика се определя като форма на робство, имаща много общи
елементи с „класическото робство“. Такива практики се откриват най-често в земеделието, но в
последните години и в сектори като производство
на цигари, тухли, килими, в строителството, в индустрията за платени секс услуги [23, с. 575].
Международната организация на труда отбелязва, че въпреки неяснотите, които понятието
крие, днес „съвременното робство“ се употребява
като събирателно за трафик на хора, принудителен
труд, сексуална експлоатация и някои от най-ужасяващите форми на детски труд [6, с. 3]. Трафикът
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на хора е широко признат като форма на робство.
Но трябва да се има предвид, както обръща внимание Андрея Никелсон [22], че придвижването
на даден индивид с цел експлоатация вътре в една
страна или през нейните граници, не означава
само по себе си робство. Подобно мнение се застъпва и от Борис Велчев [24] при неговия анализ
на робството и българското наказателно право.
Разбирането за трафика на хора като „съвременната форма на робство“ влиза в риториката и
на световните религиозни лидери. В Съвместна
декларация на религиозните лидери срещу съвременното робство, подписана на 2 декември
2014 г., представители на различни религии осъждат като престъпление срещу човечеството „съвременното робство, свързано с трафика на хора,
принудителния труд и проституцията, трафикът
с цел продажба на органи и всяко взаимоотношение, което не зачита фундаменталното убеждение,
че всички хора са равни и имат еднаква свобода и
достойнство“. В няколко поредни години Папската академия за социални науки организира срещи
на високо равнище за обсъждане на проблемите
за трафика на хора. Призивът на Папа Франциск,
отправен към участниците в Пленарната асамблея
на Папската академия, състояла се през април
2015 г. на тема: „Трафикът на хора: отвъд обвиненията“, е да бъдат разобличени „новите форми на
робство“, определени като „бич за съвременното
общество“ и „едно ново зло за целия свят“.
Противодействие на трафика на хора
Водещата парадигма в противодействието
на трафика на хора е т.нар. „3Р“ модел, който е
съставен от три компонента – превенция, защита,
наказателно преследване (Prevention, Protection,
Prosecution) и е широко използван в редица държави [25]. Превенцията е свързана с изпълнение
на мерки, които да предотвратят бъдещи случаи
на трафик на хора. Такива са информиране на обществеността за рисковете от попадане в трафик,
повишаване на осведомеността за опасностите от
престъплението, създаване на обществена нетърпимост към него и т.н. Вторият компонент – защитата на жертвите на трафик, е свързан с мерки
за тяхното идентифициране, подкрепа и полагане
на усилия за възстановяване на техния живот с
достойнство, сигурност и уважение. Подкрепата
и защитата на жертвите е в основата на подхода,
приет от международната общност за борба със
съвременното робство. При него в центъра на усилията са жертвите, а тяхната ефективна подкрепа
включва: спасяване и възстановяване [25]. Третият
компонент – наказателното преследване, е свързан
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с въвеждане и прилагане на законодателството за
борба с трафика на хора, разкриване и налагане на
достатъчно строги присъди на трафикантите, конфискация в полза на държавата на спечеленото от
престъпления и т.н. Някои изследователи разширяват идеята на „3Р“ модела до „4Р“ с добавяне на
международно сътрудничество и „5Р“ с добавяне
на международно сътрудничество и реинтеграция
[2, с. 16].
За реализиране на успешна стратегия в противодействието на трафика на хора, както отбелязват изследователите [3; 26; 27], е необходимо да
се обърне внимание на всички актьори, включени
в него – жертви, трафиканти, потребители на услугите. Но в последните години се поставя особено силен акцент на борбата с трафика на хора
върху защита и подпомагане на жертвите, т.е. на
последиците от проблема, а вниманието към детерминиращите факторите е значително по-слабо
и е необходимо увеличаване на усилията в тази
посока.
Въпреки глобалния обхват на проблема трафик на хора, обвързаността му с организираната
престъпност и огромните печалби, които се генерират от тази дейност, осъдителните присъди за
това престъпление остават сравнително малко.
Така например, Службата за борба с наркотиците
и престъпността на ООН [1, с. 13] констатира, че
между 2010 и 2012 г. близо 40 % от държавите са
имали по-малко от 10 присъди за трафик на хора
на година, а 15 % от всички 128 страни, които попадат в доклада на организацията, са нямали нито
една присъда. Данните на Прокуратурата на Република България показват, че осъдените лица за
трафик на хора с влезли в сила присъди в страната
през 2015 г. са 55, 2014 г. – 56, 2013 г. – 104, 2012 г.
– 105, 2011 г. – 116, 2010 г. – 97, като се забелязва
устойчива тенденция през разглеждания период
около две трети от осъдените да получават условни присъди, а от осъдените ефективно около 70 %
да получават до 3 години лишаване от свобода, без
да има нито един осъден на повече от 10 години
затвор. Подобен вид и размер на осъдителните
присъди не могат да постигнат ефективно целите, заложени в наказателното преследване от „3Р“
модела. През разглеждания период в данните на
прокуратурата има информация само през 2010 г.
за стойността на конфискуваното с присъдата
имущество, което е 3460 лв. Изключително ниска
стойност, която разкрива колко слабо се използват
в България възможностите на конфискацията на
престъпни активи и намаляване икономическата мощ на престъпността. Представените данни
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поставят и въпроса дали броят на осъдените в
България е адекватен спрямо разпространението
на престъпната дейност. При отговор на подобни
въпроси е необходимо използване на знание, за
което съществена роля трябва да имат научните
изследвания.
Научните изследвания и трафика на хора
като съвременна форма на робство
Публичният интерес към трафика на хора нараства значително след 2000 г. Преди това изследователите [28] откриват едва стотина публикации
по темата – книги, статии, документи на международни организации, мнения на някои неправителствени организации. След 2014 г. Моли Драгиевич
[29] установява 34 800 публикации относно трафика на хора. Въпреки големия брой публикации,
изследователите [30, с. 41 – 42] отчитат, че те се
фокусират най-вече върху това колко хора са преживели трафик или в момента живеят в условия на
робство. Сякаш съществува силен мотив в редица
неправителствени организации и изследователи
да поддържат общественото внимание само към
няколко аспекта на трафика на хора, а останалата
част от явлението да остава неизвестна. Затова е
необходимо внимателно, независимо, обективно и
професионално проучване на картината и реална
оценка на случващото се, т.е. налице е остра необходимост от адекватно знание за проблема.
Опитите за решаване на проблема трябва да
се насочат и към по-дълбоки структурни въпроси
със социално-икономически измерения, като бедност и неравенства. Както посочва Куирк [23, с.
598], има още много какво да се прави по отношение борбата със съвременното робство, но повечето промени трябва да са свързани с постепенни
подобрения и целенасочени усилия, а не с драматични законодателни действия. За постигане на
тази цел ключова роля трябва да имат научните
изследвания.
Потенциалът на научните изследвания по
проблемите на съвременното робство е огромен.
Интердисциплинарният подход би позволил проучване на множество аспекти на престъпната
дейност от различни перспективи, идентифициране на слабостите в съществуващата система и
най-важното развитие на политики, основани на
знание. Научните изследвания могат да създадат
актуална картина на явлението и неговите проявления, да улеснят правилното му разбиране и да
определят основните приоритети, към които да се
насочат бъдещите усилия. При това потенциалът
на българските учени е огромен не само по тази
тематика, а по редица значими проблеми на бъл-

гарското общество.
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TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS – CONTEMPORARY FORM OF SLAVERY
Georgi Petrunov
Abstract
This paper explores the crime „trafficking in human beings“ which has millions of victims all over the
world. Eastern Europe, in particular Bulgaria, are especially affected by the problem. In the text a comparison
of the main characteristics of modern and old slavery are presented. In regard to increased migration flows in
Europe and in the world the differences and similarities between human trafficking and human smuggling are
discussed. The main models for counteraction of trafficking of human beings are presented. It is stressed the
need for more scientific studies which to build the basis for development of knowledge-based policies.

НАНОРАЗМЕРНИ ВОЛФРАМ-СЪДЪРЖАЩИ ЗЕОЛИТИ
ЗЕОЛИТИ С УНИКАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА
Д-р Велиана Христова
Наскоро учени от Университета в Каен, Франция, и от Софийския университет докладваха изследване за синтезата и изчерпателно характеризиране на първия наноразмерен зеолит (W-MFI)
без структурни дефекти. Публикацията беше приета за печат в едно от най-авторитетните научни
списания Nature Materials (Нейчър Матириълс)* в
световната литература.
Зеолитите са кристални микропорести матери-

али, които се използват широко в петролната и химическата индустрия като катализатори, за разделяне на газови смеси, обмен на метални йони и пр.
Един от основните проблеми при разширяването на тяхното приложение е свързан с наличието
на дефекти в кристалната им структура. Основно
предимство на зеолитни материали, описани в новото изследване, е липсата на дефекти, благодарение на което те показват уникални свойства – те

Nature Mater. (2017) 10.1038/nmat4941. J. Grand, S. N. Talapaneni, A. Vicente, C. Fernandez, E. Dib, H. A. Aleksandrov,
G. N. Vayssilov, R. Retoux, P. Boullay, J.-P. Gilson, V. Valtchev and S. Mintova. „One-pot synthesis of silanol-free nanosized
MFI zeolite“.
*
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са хидрофобни, притежават умерено силни каталитични центрове и са значително по-стабилни от
стандартните зеолити дори при високи температури (до 900°С). Поради малките размери на частиците (около 100 nm) тези нови материали имат и
допълнителни преимущества, тъй като значително
по-ефективно се използва зеолитната повърхност
и се ограничава получаването на нежелани странични продукти като кокс. Такива материали се
разширяват бързо и те вече се използват в медицината и фармацията, в екологичните технологии, в
областта на електрониката и др. Всички тези уникални свойства правят синтезираните нанозеолити отлични кандидати за ефективни катализатори
във важни индустриални процеси като конверсия
на природен газ до ценни химикали и конверсия
на отпадъчна биомаса до горива. Друг важен резултат е, че тези материали проявяват значителен
специфичен афинитет за задържане на индустриални парникови газове като въглероден диоксид и
азотен диоксид. Резултатите от изследването могат да допринесат за приложение в индустрията
на процеси, които досега са разработвани само в

лабораторни условия.
Изследването е пример за успешно сътрудничество между български учени, работещи в чужбина и в България. Уникалният метод за синтез
на наноразмерните волфрам съдържащи зеолити

е разработен в Лабораторията по катализа и спектрохимия към Съвета за научни изследвания и
университета в Каен под ръководството на проф.
Светлана Минтова и с участие на проф. Валентин
Вълчев, които са завършили висше образование и
докторантура в България, започнали са научната
си кариера в БАН, а в последните две десетилетия
работят в чужбина. В същата лаборатория са проведени и експерименталните изследвания на новите
материали. Приносът на колектива от Софийския
университет (Факултет по химия и фармация, Лаборатория по органичен катализ), включващ проф.
Георги Вайсилов и доц. Християн Александров, е
в изясняването чрез квантовохимични методи на
разположението, стабилността и електронните характеристики на волфрамовите центрове в зеолитната решетка, както и свързване на наблюдаваните
експериментални характеристики със структурата
на зеолита на молекулно ниво.
В първата десетдневка на юли в София се
проведе 7-та конференция на Федерацията на
европейските зеолитни асоциации (FEZA). Тя
бе организирана също от проф. Вайсилов, проф.
Вълчев и проф. Минтова. От 2016 г. проф. Вълчев
е президент на Международната зеолитна асоциация. Федерацията е създадена на 12 юли 1995 г. в
гр. Сомбатели (Унгария) и включва представители
на националните асоциации на зеолитите от Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия,
Унгария, Холандия, Испания и България. На конференциите на FEZA се представят най-новите резултати от научните изследвания и идеи за зеолитите и свързаните с тях порьозни материали. Във
форума в София участваха 350 учени от 43 страни
от пет континента, около 90 млади изследователи,
както и представители на водещи световни компании – Тотал, ЕксонМобил, Шеврон, Шел, Хъниуел, Клариант, Зеолист, САБИК, Джонсън Матю и
др. Спонсор на конференцията бе китайската компания Син енерджи технолъджи, чието основно
производство е основано на иновации в областта
на зеолитите.

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

Сайтът се поддържа от доц. д-р Галина Иванова от Русенския университет, на която редакцията изказва
благодарност!
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ИНСТИТУТЪТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО
ИНЖЕНЕРСТВО ПРИ БАН НА 50 ГОДИНИ
Чл.-кор. Андон Косев,
Директор на ИБФБМИ – БАН
С постановление № 4/23.01.1967 на Министерски съвет е създадена Централната лаборатория по биофизика (ЦЛБФ) към Отделението за
биологични науки при Българската академия на
науките (БАН) с директор проф. Георги Дечев. От
1972 г. директор е проф. Георги Георгиев, а след
реорганизация през 1982 г. – проф. Александър
Гидиков. От 1989 г. ЦЛБФ се ръководи последователно от академик Камен Куманов и академик
Борис Тенчов.
През 1994 г. в БАН е проведено атестиране,
което довежда да значителни структурни промени, включително до закриване на някои постоянни
научни звена. При тази атестация на работата на
ЦЛБФ е дадена висока оценка и през същата година тя е трансформирана в Институт по биофизика
(ИБФ) и директор става проф. Кирил Боев, а от
1998 г. – академик Борис Тенчов. От 2001 г. директор на ИБФ е чл.-кор. Андон Косев.
През 1994 г. е създадена и Централната лаборатория по биомедицинско инженерство (ЦЛБМИ) с първи директор проф. Иван Даскалов, а от

2003 г. директор е проф. Михаил Матвеев.
При реорганизацията на институтите на БАН
през 2010 г. Общото събрание на БАН взима решение за преобразуване на Института по биофизика и Централната лаборатория по биомедицинско инженерство чрез сливането им и създаване,
като техен универсален правоприемник на Иститута по биофизика и биомедицинско инженерство
(ИБФБМИ). От 2010 г. директор на ИБФБМИ е
чл.-кор. Андон Косев.
На 23 юни ИБФБМИ отбеляза тържествено 50
години от създаването си. На събранието в Големия салон на БАН присъстваха учени от Института, представители на ръководството на БАН, директори на научни звена в Академията, партньори
от академичната общност и бизнеса. По случай
50-годишнината на Института и за приноса му в
развитието на биофизиката и биомедицинското
инженерство в България и в световен мащаб УС
на БАН удостои ИБФБМИ с почетен плакет „Марин Дринов“.

Преди 50 години при създаването си ЦЛБФ се
състои от три секции с щатен състав 20 души. В
момента ИБФБМИ има щатен състав от 105 души,
като 2/3 от тях са научен състав. В института работят 18 професори (4 от тях са член-кореспонденти на БАН), 17 доценти и 15 главни асистенти. В Института 12 учени са доктори на науката и
48 са доктори. Научноизследователската работа в
ИБФБМИ е организирана в 9 секции.

ИБФБМИ е водещ изследователски институт в България в областта на фундаменталните
науки биофизика, биохимия, клетъчна биология,
физиология. Той е на челно място в развитието
на технологиии за биомедицината в областта на
електрофизиологията, двигателната механика, информационните технологии и биологично активните вещества и демонстрира успешен трансфер
на технологии към други институти на БАН, уни-
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верситети, клиники и компании. Научните постижения на сътрудниците на Института се публикуват в авторитетни списания и намират широко
международно признание. Само през последната
година разработки на ИБФБМИ са били цитирани
в 3000 публикации на чуждестранни автори.
Наред със значимите постижения в областта
на фундаменталните изследвания в последните
години расте и броя на изследванията с приложна
насоченост:
• В секция „Биоинформатика и математическо
моделиране“ с ръководител: чл.-кор. Красимир
Атанасов освен изключителните постижения в
областта на интуиционистки размити множества,
теория на обобщените мрежи, невронни мрежи, са
създадени и програмни консултиращи системи в
областта на ларингеалната патология, кардиологията, неонатологията и пулмологията, които са
използвани или се използват в ежедневната лекарска практика – във ВМА, УМБАЛ „Царица Йоанна“ (бивша ИСУЛ) , УМБАЛ „Александровска“,
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
• Под ръководството на проф. д.б.н. Стефка
Танева в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ основните приноси са
свързани с идентифициране на нови калориметрични маркери за класификация и диагностика на
онкологични заболявания; разработване на нови
биосъвместими полимерни покрития, както и с
характеризиране на макроорганизацията на фотосинтетични мембрани в различни функционални състояния.
• В секция „ Биомеханика и управление на
двигателната дейност“ (ръководител проф. д.т.н.
Росица Райкова) научните изследвания са свързани с метода на компютърното моделиране на биомеханичната и миоелектрична активност, както и с
моделиране на активността на миелинизирани аксони. Създаден е общ за всички типове двигателни единици регресионен подход за предсказване
на параметрите на всяка контракция за произволна тетанична крива. Предложен е интернодален
механизъм за хиперактивността на миелинизиран
аксон в случай на патологичен локален дефицит
на калиева проводимост. Създадени са високочувствителни ЕМГ индекси на мускулна умора.
С тях успешно може да се проследи умората на
определен мускул при статични и динамични контракции.
• В секция „Електроиндуцирани и адхезивни
свойства“ с ръководител доц. д-р Наталия Кръстева най-значимите научни и научноприложни приноси са в областта на електропорацията и преноса

на ДНК и лекарствени средства в клетката; прилагане на електрохимиотерапията за лечение на
кожни тумори (което вече се осъществява в СБАЛ
по онкология, София, от колектив с ръководител
проф. д.б.н. Яна Цонева), както и в регулиране
поведението на клетките, в т.ч. и диференциациата на стволови клетки, чрез модифициране на повърхностните свойства на биоматериалите.
• В секция „Възбудими структури“ с ръководител чл.-кор. Андон Косев с метода на Транскраниалната магнитна стимулация са изследвани
неврофизиологичните механизми на сетивно-двигателната интеграция в норма и патология. Развити са методите за отвеждане на потенциалите от
отделни двигателни единици, като е предложена
принципно нова конструкция на подкожни жичкови електроди, притежаващи висока селективност
и стабилност. Тези електроди се използват и в лаборатории в САЩ, Канада и Австралия. Под ръководството на проф. д.б.н. Диана Стефанова са
разработени математични компютърни модели на
моторни човешки нервни влакна, отчитащи сложната структура на миелиновата им обвивка и даващи възможност за изследване на процесите на
провеждане, акомодация и адаптация на влакната
в норма и при невронални разстройства в условията на хипотермия, във физиологичния температурен диапазон и при хипертермия. Симулираните
и използваните от невронални модели дават възможност за обясняване на появата на фини различия между известните преди като общи типове
невропатии, включващи Шарко-Мари-Туут тип
1А, хроничната възпалителна демиелинизираща
полиневропатия, Гилен Барé синдрома, мултифокалната моторна невропатия и невронопатии като
трите типа амиотрофична латерална склероза.
• Тематиката на секцията „Липид-белтъчни
взаимодействия“ с ръководител проф. д.б.н. Албена Момчилова е насочена към изследване на
структурно-функционални връзки и зависимости
при клетки в норма и патология. Основните патологични състояния, върху които са проведени
анализите, включват оксидативен стрес, неопластични процеси, респираторен дистрес синдром, стареене, невродегенеративни процеси и др.
Главните постижения са свързани с установяване
на патогенетичната роля на сфинголипидните сигнални пътища, промените във фосфолипидния и
мастнокиселинния състав на мембраните, както и
на мембранно-свързаните липид-метаболизиращи
ензими при изброените патологични състояния.
Установен е ефектът на омега-3 мастните киселини върху формирането на домени и латералната
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организация на моделни и биологични мембрани.
• Основните приноси на секция „Обработка и
анализ на биомедицински сигнали и данни“ (ръководител проф. д.т.н. Ивайло Христов) са свързани
с обработка и анализ на сигнали, характеризиращи сърдечната дейност на човека. Разработени са
множество системи и модули, внедрени и използвани досега в кардиологичните клиники. Секцията
има дългогодишно ползотворно сътрудничество с
една от големите фирми в областта на устройства
за анализ на ЕКГ сигнали – „Шилер“, Швейцария.
• В секция „Фотовъзбудими мембрани“ с ръководител проф. д-р Антоанета Попова са получени
съществени резултати относно корелацията между структурната организация и функционалната
активност на компонентите на фотосинтетичния
апарат на цианобактерии, водорасли и висши растения в условия на абиотичен стрес. Изяснени са
механизмите на адаптация на фотосинтезиращите
организми към абиотичен стрес.
• Научната експертиза и постиженията на
секцията, ръководена от чл.-кор. Илза Пъжева,
„QSAR и молекулно моделиране“ са в областта
на компютърно-подпомогнат (in silico) лекарствен
дизайн, разработване на специализиран софтуер
за виртуален скрининг на биологично активни молекули и изчислителна токсикология за оценка на
токсични ефекти на биологично активни молекули, в т.ч. козметични продукти.
Постигнатите добри резултати от ИБФБМИ
са резултат от системна и последователна работа
на всички учени и служители на Института от неговото създаване до момента. Ето защо бъдещото развитие на научните изследвания са свързани
с работата на младите хора в него. В момента в
лабораториите на института работят значителен

брой млади специалисти и се обучават 10 докторанти – 5 редовни, 3 – задочни и 2 на свободна
подготовка. Само през настоящата година има 5
успешни защити на дисертации за придобиването на научната и образователна степен „доктор“.
Ръководството на ИБФБМИ винаги е полагало
максимални усилия да поддържа и стимулира
работата и израстването на младите учени. Не е
случайно, че във връзка с 50-годишния юбилей на
Института със съдействието на Съюза на учените
в България се организира научната сесия „Биомедицина и качество на живот – младите в науката“,
проведена на 26 и 27 юни 2017 г., в шест тематични
сесии: „Фотосинтеза“, „Клетъчни и молекулярни
механизми в патология“, „Биоинформатика и математическо моделиране“, „Природни продукти“,
„Биоматериали и моделни системи“ и „Неврофизиология, двигателна и спортна физиология“. В научната сесия участваха с доклади 40 млади учени
и докторанти, по-голямата част от които – гости от
други институти на БАН и висши учебни заведения от София и страната: Софийски университет
„Св. Климент Охридски“, Медицински университет – София, Медицински университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, Университет „Проф.
д-р Асен Златаров“ – Бургас, Национална спортна академия „Васил Левски“, Национален център
по заразни и паразитни болести, както и от редица
институти на БАН: Институт по микробиология
„Стефан Ангелов“, Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, Институт по невробиология, Институт по органична химия с Център
по фитохимия, Институт по физиология на растенията и генетика, Институт по информационни и
комуникационни технологии, Институт по математика и информатика.

50 YEARS SINCE THE ESTABLISHMENT OF
THE INSTITUTE OF BIOPHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING AT BAS
Andon Kossev
Abstract
The Central Laboratory of Biophysics was established in 1967, and in 1994 it was transformed into the
Institute of Biophysics. In 2010, the Institute of Biophysics merged with the Central Laboratory of Biomedical
Engineering, established in 1994, thus forming the Institute of Biophysics and Biomedical Engineering.
For its 50th anniversary and its contributions to the development of biophysics and biomedical engineering in
Bulgaria and worldwide, the Institute was awarded by the Executive Council of the Bulgarian Academy of
Sciences with an honorary plaque „Marin Drinov“.
The article presents the main directions of research at the Institute as well as its most important
achievements in the fields of fundamental research and applied research.
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Адрес: София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8
Тел: (+ 359 2) 965 25 72
Факс: (+ 359 2) 868 6719

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

Издание на Съюза на учените в България

15

ПРОБЛЕМИ НА ЕКОЛОГИЯТА

НОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ЕКОСИСТЕМНИ АНАЛИЗИ В БЪЛГАРИЯ*

Проф. д-р Вълко Бисерков,
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
Теза
Днес в България са налице основни предпоставки за преминаване на нов етап в екосистемните анализи, които да осигурят информирани управленски решения при решаване на екологични
задачи. Предпоставките са свързани с наличието
на актуални мултиспектрални данни от сателитни
камери (на свободен достъп), възможности за целенасочено събиране на мултиспектрални данни
от бордови сензори на квадрикоптери, софтуер за
управление, обработка и анализи, както и достъпна процесорна мощ. Предизвикателството пред
научната ни общност е своевременното използване на тези предпоставки и полагането на основата
за дистанционен мониторинг на целеви екосистеми, природни местообитания, консервационно
значими видове и ключови абиотични характеристики на околната среда.
Възможности, предоставени от Европейската космическа програма „Коперник“
Европейската космическа програма „Коперник“ предоставя на свободен достъп данни за
мониторинг на околната среда, получени от сателитите Sentinel. Тези данни откриват нови възможности за мащабен дистанционен мониторинг
на целеви екосистеми, природни местообитания,
местообитания на консервационно значими видове и ключови абиотични характеристики на околната среда.
Sentinel-2A работи от юни 2015 г., а Sentinel2B – от април 2017 г. Двата сателита се движат
по обща орбита от противоположни страни на Земята. На всеки пет дни за територията на Европа
те предоставят мултиспектрално изображение на
земната повърхност. Списъкът на 13-те спектрални
канала и техните резолюции са показани на Фигура 1, а в Таблица 1 са посочени областите на приложение на канала.
За характеризиране на земната повърхност
чрез мултиспектрални изображения през последните 50 години са разработени над 60 индекса,
които комбинират изображения от различни канали.

Пример за широко използван индекс от такъв
тип е NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – Нормализиран диференциален вегетационен индекс (Rouse et al. 1974). Той се прилага при
анализ на растителната покривка и е количествен
показател за фотосинтетично активната биомаса.
NDVI се основава на слабото отражение на
биомасата с висока фотосинтетична активност
(характерна за гъстата зелена растителност) във
видимата червена област и силното ѝ отражение
в инфрачервената област. Отношението на тези
показатели позволява ясно разграничаване на растителните обекти от останалите, както и вътрешна
класификация на растителността.
При анализи с NDVI се използва стандартна
непрекъсната скала, която може да бъде градиентна или дискретна, като стойностите са от –1 до +1.
NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED), където:
NearIR (NIR) – е отражението в близкия инфрачервен спектър
RED – е отражението във видимата червена
област на спектъра.
На Фигура 2 е показана извадка от най-често използваните при екологични анализи канали
и основаните на тях индекси. Пълният списък е
достъпен на адрес:
http://www.sentinel-hub.com/apps/wms/wms-parameters/EOproducts
Продуктите, получени от данни на Sentinel 2,
позволяват да се правят прецизни анализи за състоянието на екосистеми на регионално, национално и локално ниво, като предоставя възможности
за:
• своевременна реакция при природни бедствия, аварии и пожари –
чрез актуални снимки;
• установяване и анализиране на дъгосрочни тенденции в екосистемите, включително последиците от климатични промени; оценка на екосистемния потенциал
за акумулация на въглерод чрез фотосинтеза – чрез архива от сателитни снимки.

Статиите в рубриката се базират на доклади, изнесени на IХтия „Семинар по екология – 2017 с международно участие“,
организиран от секция „Биология“ към СУБ и ИБЕИ – БАН (27 – 28.04.2017 г., София).
*
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Фигура 1. Спектрални канали и резолюции на Sentinel 2
Таблица 1. Област на приложение на отделните канали при екологични анализи
Канал
B01

B02

B03

B04

Идентифициране на
Аерозол
Вегетация (абсорбира се от
хлорофила)
Почви
Тип горска растителност
Антропогенни структури
Бистра/мътна вода
Повърхностни нефтени петна
Вегетация
Мъртва листна маса (силно
отражение)
Тип вегетация
Почви и градски структури
Жива листна маса (слабо
отражение)

Екологични проучвания в ИБЕИ с използване на продукти от Sentinel
Оценка на площи от приоритетното за
опазване природно местообитание 62C0 Понтийски степи, засегнати от пожар в района на
Болата дере, 2016 г.
В границите на опожарената зона незасегнати
[Unburned] части са 3433,2 dka.
Силно засегнати след пожарно развитие [High

Канал
B05
B06
B07
B08
B08А
B09
B10
B11

B12

Идентифициране на
Тип вегетация

Вегетация и биомаса
Водни пари
Перести облаци
Сняг/лед/облаци
Влажност при почви и
растителност
Тип вегетация
Сняг/лед/облаци
Влажност при почви и
растителност
Тип вегетация

post-fire regrowth] има при 128 dka, а слабо след
пожарно развитие [Low post-fire regrowth] – при
594 dka.
Повлияни от пожара са 752 dka.
Степента на въздействие на пожара, изчислена по степените от ΔNBR, е:
• 633,6 dka low (слабо);
• 114,4 dka moderate-low (относително слабо);
• 4,0 dka moderate-high (относително високо).
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Фигура 2. Често използвани индекси при екологични анализи

Фигура 3. Засегнати от пожар площи от 62C0 Понтийски степи в района на Болата дере, Натура 2000,
ЗЗ BG0000573 Комплекс Калиакра. Отляво надясно: RGB преди пожара, 31 юли 2016 г.; RGB след
пожара, 3 септември 2016 г.; ΔNBR

Оценка на площи, засегнати от пожар в района на с. Доситиево, 3.09.2016 г.

Фигура 4. Засегнати от пожар площи в района на с. Доситиево, община Харманли. Отляво на дясно:
RGB – преди и след пожара; MSI характеризира опасността от възникване на пожари; ΔNBR
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Фигура 5. Възстановяване на засегнатите от пожар площи в района на с. Доситиево, NDVI 14 дни след
пожара. Незасегнатите и слабо-засегнатите площи вече се възстановяват и при 4 mm средни месечни валежи за септември

Възможностите на малки дронове с бордови сензори при екологични изследвания
Предимства на малките дронове пред сателитите:
- при картиране предоставят детайлност на
пиксела до 3 sm, спрямо 10 m за сателитните снимки на свободен достъп;
- подходящи за калибриране на подходите
при интерпретиране на данните от сателитните снимки;
- предоставят по-точна информация за локални обекти;
- без атмосферни смущения в картината при
облачно покритие.
По данни на Федералната авиационна администрация на САЩ през 2016 г. са използвани 1,1
млн. любителски дронове, като се очаква броят им
да достигне до 3,6 млн. през 2021 г. Използваните
за бизнес цели дронове съответно са 42 000, а се
очаква броят им да достигне до 420 000.
http://fortune.com/2017/03/22/
federal-government-drone-skyrocket/
При това характеристиките на „любителските“ дронове в рамките на 18 месеца достигат и
дори превъзхождат тези от бизнес класа.
Сред любителските дронове има и такива,
които сякаш са разработвани специално за локални екологични изследвания. Те предоставят възможност за роботизирано събиране на съответни-

те данни по предварително зададен план, който се
изпълнява от бордовия автопилот.
Дроновете с подвижни крила (коптери), с
неподвижни крила (класическо и делта крило),
както и хибридите, имат своите предимства и недостатъци за изпълнение на определени задачи.
За разработваните от нас комплексни екологични
задачи с най-подходящи технически характеристики в момента са квадрикоптерите. Те предоставят по-добър контрол над полета при излитане,
приземяване и пилотиране над пресечен терен,
по-лесно управление при ниски скорости. Обхватът на полета им и продължителността на полета
са много добри при отчитане и на изброените вече
предимства. Днес различни фирми предлагат свои
модели дронове. След като взехме под внимание производителност, надеждност, безопасност,
софтуерна поддръжка, развитие и приемственост
между моделите и съотношение качество/цена, в
момента Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) ползва модели на
DJI.
Примери за използване на дроновете при
екологични проучвания в ИБЕИ
Използвани квадрикоптери:
- DJI Phantom 4 с камера 12 MP, 4K видео;
- DJI Inspire 1 Pro, дистанционни управления за
пилота и за оператора, с камери DJI Zenmuse X5:
4K видео, 16MP и DJI Zenmuse Z3: 4K видео, 12
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MP, 3.5 оптичен зум.
- DroneDeploy Pro - фотограметричен софтуер за
Използван софтуер:
генериране на карти от аероснимки.
Картиране на екосистемни типове, екосистемно състояние и екосистемни услуги в крайбрежни морски екосистеми

Фигура 6. Остров „Свети Иван“. Ляво: мозайка от снимки, заснети с дрон; дясно – крайбрежни морски
хабитати

Пилотен оглед на поддържания резерват „Сребърна“ за наличието на мъртви водоплаващи
птици във връзка с потвърдената зараза с птичи грип (H5N1) в колонията на къдроглавия пеликан

Фигура 7. Поддържан резерват „Сребърна“: част от гнездовата колония на къдроглавия пеликан; скрита
в тръстиките лодка за „бракониерски риболов“

В резултат на огледа е установено, че мъртви птици (къдроглави пеликани) има само в колонията. Сред другите видове не са наблюдавани
трупове или отпаднали екземпляри (проявяващо
се при боледуване от H5N1). Не е регистриран и
спад в числеността на популациите на водолюбивите птици. В ез. Сребърна не са се създали условия за заразяване с птичи грип. Над две трети от
възрастните пеликани не се разболяха и отгледаха
успешно потомство.
Проучване на зимуващите гъски в района на
нос Калиакра
Установени са временни локви в обработваемите площи, които имат важно значение за зимуващите гъски.
Фигура 8. Временна локва в нивите край с. Горун, община Шабла: място за водопой и почивка на хранещите се в района зимуващи гъски
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Аерозаснемане за оценка на екосистемното
състояние и екосистемните услуги в моделен район на южна Рила, с надм. в. 2000 –
2400 m

Заснемането е направено през 2016 г. и е част
от плана за разработвана в ИБЕИ докторантска
тема.

Фигура 9. Стояща и лежаща мъртва дървесина в целевия район

Фигура 10. Бяла мура от горната граница на гората в целевия район
НАУКА – кн. 5/2017, том XXVII
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NEW TECHNOLOGICAL CAPABILITIES FOR ECOSYSTEM ANALYSES IN BULGARIA
Valko Biserkov
Abstract
The main prerequisites for a new level in ecosystem analyses are already available today:
1) Free to use, up-to-date multispectral satellite data 2) purposefully gathered multispectral data from quadcopters with on-board sensors, 3) software for processing and analyses and 4) affordable computing power. This
combination enables informed management decisions.
The challenge facing our scientific community is to lay the foundations for a comprehensive remote monitoring of target ecosystems, natural habitats, important species and key abiotic environmental parameters.
The use of some these new capabilities is demonstrated with examples from the work performed by „Conservation Biology“, research group IBER-BAS.

ЕКЗОГЕННИ ФАКТОРИ И КАНЦЕРОГЕНЕЗА

Доц. д-р Маргарита Топашка-Анчева,
ИБЕИ – БАН

Оценката и контролът на факторите на жизнената среда с потенциално вредно въздействие
върху човешкото здраве съпътства профилактиката на т.нар. еко-болести. Усилията за превенция на
здравето са най-успешни, когато се прилага набор
от подходи, подпомагащи хората да правят здравословен избор в рамките на тяхното всекидневие
– промените, които настъпват в средата на живот,
резултат от природни катаклизми, „нездравословните“ икономически интереси, водещи до промени в природната среда. Освен от нашето генетично наследство, здравето ни зависи и от наличието
и качеството на храната, водата, въздуха, жилището. Затова с всяка изминала година екологията и
здравето имат все повече пресечни точки.
От всички здравословни проблеми, които са
свързани с влиянието на факторите на среда за
живот, най-стряскащи за нас са тези, които причи-
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няват злокачествени новообразувания. Доказването на канцерогенност е най-черният печат, който
може да бъде поставен върху което и да било съединение или нов материал, независимо от полезността му и достъпността му за селското стопанство, индустрията или бита.
Според статистическите данни на Световната
здравна организация в общата структура на причините за смъртността в икономически развитите
страни туморите заемат II място – от 15 до 22 % от
починалите хора.
Същността на туморите като биологично явление се разкрива преди всичко в туморогенния
процес – от характера и начина, по който туморогенните фактори предизвикват изменение в многоклетъчния организъм или определени негови
тъканни участъци, които дават възможност на
отделни клетки да се „изплъзнат“ от морфо-фи-

НАУКА – кн. 5/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

ПРОБЛЕМИ НА ЕКОЛОГИЯТА

зиологичните механизми на регулация на тяхното
пролиферативно поведение. Този въпрос е в центъра на вниманието на теоретичната онкология
през цялата нейна история. Но той е съществен и
от практико-медицинска гледна точка, защото изясняването му е ключ към решаване и на основни
въпроси на предпазването и лечението на онкологичните заболявания. През последните няколко
десетилетия в решаването му се вземат предвид
както естеството на канцерогенните фактори, така
и особеностите, които характеризират самия процес. При решаването на този сложен въпрос се
имат предвид следните особености на туморогенезата:
• тя се предизвиква от твърде различни по своята природа канцерогенни фактори: физични (лъчисти и др.), химични, биологични. Някои от
тях са екзогенни (вируси, бактерии и паразити),
други са ендогенни (хормони, растежни вещества и др.) или представляват химично инертни
субстанции;
• засяга клетки, запазили в една или друга степен способността си да се размножават;
• обикновено има дълго латентно развитие;
• представлява постепенен процес, който обикновено минава през етапите на предраково състояние, малигнизация и по-нататъшна прогресия;
• изменените клетки предават новите си качества по наследство на своето потомство;
• по редица свои качества (пролиферативни
възможности, морфологични, кариологични и
други характеристики) клетките на туморната
популация се отличават с голямо разнообразие
и изменчивост.
Прегледът на теориите и схващанията за
същността на канцерогенезата показва, че те се
движат между две главни направления. Едното
направление търси механизмите на този процес
в промени, засягащи генетичната структура на
клетките, в соматичните мутации и се изразява в
мутационно-генетичната теория. Според това
направление туморно-клетъчната трансформация
е резултат от серия соматични мутации и по принцип е необратима. В подкрепа на генетичната теория на туморогенезата се привеждат известните
факти, отнасящи се до по-голяма податливост на
туморогенно развитие или до чувствителността
към туморогенни фактори на лица с генетични
дефекти. Един от трудните въпроси, с които се
сблъсква тази теория, е несъответствието между
бързината на мутационните процеси и голямата
продължителност на развитието на самата тумо-

рогенеза.
Другото направление съсредоточава вниманието си към механизмите на регулация на генната активност. Според тези схващания соматичните
мутации са по-скоро следствие или съпътстващи
събития, отколкото причини за малигнените процеси. Това са епигенетичните теории за селективното генно активиране, които допускат обратимост на трансформирания фенотип на клетките.
Днес много широко са възприети различни варианти на мутационно-генетичната теория. Bertram [1] разглежда канцерогенезата като резултат на мутации, които се дължат на ендогенни
процеси, на свойствената нестабилност на някои
ДНК-бази или на действието на свободни радикали, образувани при метаболизма, а също така и
на екзогенни фактори като йонизираща радиация,
ултравиолетова радиация и химични канцерогени.
Това включва процеси, при които гени, участващи
в нормалните хомеостатични механизми и контролиращи клетъчната пролиферация и смърт, търпят
мутации или мутационни увреждания, в резултат
на което става активация на тези гени, които стимулират пролиферацията (онкогените) и инактивират гените, които потискат клетъчната пролиферация (туморно-супресорните гени).
В последно време голям интерес и обширна
дискусия сред специалистите предизвика предложената от известния и уважаван американски
молекулярен генетик, работещ в областта на рака,
проф. Bert Vogelstein концепция, според която
66 % от генетичните мутации, които се развиват
в рак, са причинени от прости случайни грешки,
възникващи при репликацията на ДНК, предшестваща клетъчното делене; екологичните фактори
допринасят за 29 % от мутациите, а останалите
5 % са наследени. Vogelstein и неговите съавтори говорят за т.нар. „лош късмет“. Според тези
автори, „Всеки път, когато една напълно нормална клетка се разделя, както всички вие знаете, тя
прави няколко грешки – мутации. Най-често тези
мутации не причиняват никаква вреда – те променят гени, които не са свързани с рака. Това е
обичайната ситуация и това е късмет. Понякога
едно от тези произволни копия ще се появи в ген,
причиняващ рак, и това е лош късмет“. В подкрепа на това твърдение се привеждат и съответните
математически доказателства [2].
Тази концепция, която омаловажава влиянието на факторите на средата при възникването на
злокачествените новообразувания, среща и своите
опоненти. Според Aaron Meyer [3] обяснението, че
грешките, възникващи случайно по време на нор-
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малното разделяне на стволови клетки, обясняват
повече ракови заболявания, отколкото наследствени или фактори на околната среда, макар и привлекателно, все още подлежи на обмисляне. Нещо
повече, ако приемем тази идея, това означава, че
не бихме могли да направим нищо за някаква превенция. Не бива да се пренебрегва фактът, че при
всяко делене на стволови клетки може да има повишен риск не само от мутации, но и от епигенетични промени (в някои форми, наречени епи-мутации), които с течение на времето трансформират
нормалните стволови клетки в ракови клетки.
Доста по-категорични в тяхното несъгласие са Nikolas Ashford и неговите колеги [4], според които представените от Vogelstеin идеи са опасно
заблуждаващи, тъй като умаловажават ролята на
превенцията за появата на злокачествените новообразувания. Добре е известно, че появата на
злокачествени тумори може да бъде представена като двустепенен процес – инициация на една
или серия от мутации, последвано от промоция на
генетичната грешка до разпознаваем тумор или
кръвно заболяване. Предположението, че репликацията на генетичната грешка може да протече в
различна степен в различните тъкани, не е съвсем
точно. Не бива да се забравя, че някои мутации
се причиняват от химични вещества или вируси,
други възникват поради неясни причини, което,
разбира се, не означава, че такива причини няма.
Влиянието на фактори от околната среда може
да създаде промени в ДНК, които, ако присъстват,
когато ДНК в съответната клетка започне да се реплицира впоследствие възникналата „грешка“, тя
се фиксира в генома като постоянна промяна. Така
че корелацията между явленията на удвояване на
наследствената информация и времето, необходимо за осъществяване на канцерогенния процес, не
означава, че факторите на средата играят по-малка
роля в причиняването на някои от тези мутации.
Твърде нееднаквата честота на заболеваемост от
злокачествени тумори в населението от различни части на света и при различни битови условия
сама по себе си навежда на мисълта, че факторите
на външната среда и начинът на живот, не по-малко от вътрешните фактори на организма, определят риска от възникване на туморогенни процеси.
Често изтъкван е примерът с честотата на рака на
устната кухина на жителите на Индия и на Великобритания. В Индия тя е средно 36 % от случаите
(в някои области до 70 %), докато във Великобритания (в Лондон) е 6,7 %. Тази висока заболеваемост в Индия се обяснява преди всичко с вредния
навик на населението в тази страна да дъвче бетел
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(индийски пипер) и тютюневи смески.
Една част от екзогенните бластомогенни фактори като космическите лъчи имат извънземен характер. Друга част са с геохимична природа – резултат на вулканична дейност и други геохимични
процеси. Трета част са антропогенни – произлизат от производствената дейност и битовите,
хранителните и санитарно-хигиенните навици
на човека. Делът на антропогенните канцерогенни фактори все повече нараства. С ролята на антропогенното замърсяване на жизнената среда се
обясняват и статистическите данни, според които
честотата на раковите заболявания е по-голяма в
големите градове в сравнение с по-малките населени места. Така се обяснява и фактът, че някои
племена, живеещи във високите плата на Хималаите, максимално близо до природните условия,
не познават раковите заболявания.
Химични фактори на туморогенезата
От гледна точка на способността си да предизвикат тумори, химичните канцерогени са най-голямата група и по тази причина те са предмет на
най-голямо внимание. Смята се, че две трети от
раковите заболявания при човека се дължат на
химични съединения от обкръжаващата го среда.
Има данни, че сега в широката практика човекът
е в контакт с около 8000, без достатъчно да знае
колко и кои от тях са канцерогенни.
Първото наблюдение за химическа канцерогенеза е направена от английския хирург Персивал
Пот (Percival Potts) в 1775 г., когато той установява висока честота на рака на скротума у коминочистачите. В годините на началната индустриализация в Англия в комините били спускани голи
5-6-годишни момченца, които да ги почистват.
След един инкубационен период от около 20 години тези вече млади мъже често страдали от рак на
скротума. Развитието на карцинома на скротума
при тях се обяснява с това, че попадналите сажди
в кожните гънки на скротума остават дълго, даже
и след измиване, и предизвикват възпаление, а
по-късно и карцином.
Към тази група на „професионален рак“ се отнася ракът на кожата при работещите с парафини
и смазочни масла, ракът на пикочния мехур при
работещите в анилиновата промишленост или
развитието на мезотелиомите (тумори на плеврата) при работниците в азбестовата промишленост.
По-голямата част от химическите канцерогени са органични съединения и само малък брой
неорганични вещества имат тази способност.
Според Miller and Miller [5] всички канцерогени в различна степен са електрофили, които
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реагират лесно с нуклеофилни групи на азотните
бази на нуклеиновите киселини, по-специално
ДНК, като образуват с тях здрави ковалентни връзки. Отрицателните действия на канцерогените се
проявяват в химическата модификация на нуклеинови киселини. Последиците от такива модификации са невъзможността за правилното протичане на транскрипционните и ДНК репликационни
процеси, причината за което е образуването на
ковалентно свързани с нея т.нар. ДНК адукти. По
време на репликация модифицираните с канцерогени нуклеотиди могат да бъдат прочетени от
ДНК полимеразата като правилни, в резултат на
което да възникне мутация. Натрупване на голям
брой мутации в генома води до превръщане на
нормални клетки в туморни, което е в основата на
канцерогенезата.
В зависимост от ефекта си върху клетките
канцерогените се разделят на две основни групи:
генотоксични и негенотоксични.
Генотоксичните канцерогени са химически
съединения, които при взаимодействие с компонентите на ДНК могат да причинят мутации в генома. Мутации, на свой ред, може да доведат до
процес на злокачествена трансформация на клетките т.е. до първия етап на канцерогенезата – инициация.
Негенотоксичните канцерогени са вещества,
които причиняват неконтролирана клетъчна пролиферация, инхибират апоптоза и нарушават взаимодействия между клетки (клетъчна адхезия).
Негенотоксичните канцерогени са промотори на
канцерогенезата. Като такива се сочат органохлорни пестициди, хормони, влакнести материали
и по-конкретно асбестовият прах.
От химична гледна точка канцерогенните вещества са твърде разнообразни. Канцерогенният
ефект на всяко едно от тях зависи от приложената
концентрация, от мястото и начина на апликация в
организма, от чувствителността на използваните в
съответното изследване тест-системи и от продължителността на въздействие.
Поради силно изразените си канцерогенни
свойства и широко разпространение най-добре
проучени са полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ). Към тях спадат бензпиренът
(БП), фенантренът, антраценът, бензантраценът
др. Те, особено бензпиренът, са главните канцерогенни компоненти на каменовъгления катран
(смола), както и на катрана, който се образува при
горенето на тютюна.
Важна тяхна отличителна особеност е наличието в молекулата им на три и повече бензолни

ядра. От химична гледна точка те може да се разглеждат като производни на фенантрена. Фенантренът сам по себе си не е опасен. Той влиза в
структурата на много важни за нашия организъм
естествени биорегулатори, каквито са стероидните хормони, сърдечните гликозиди, витамините от
групата D, жлъчна киселина и др. Главен източник
на замърсяване с ПАВ, и особено с бензпирен, са
изхвърлените странични продукти от непълното
горене в промишлеността, топлоцентралите, автомобилния транспорт.
Нитрозосъединения (НС) и техните производни са не по-малко разпространени и опасни
за човешкото здраве. Характерна за тях е нитрозогрупа (-N=O), която при действието на силни
окислители се изменя в –NO2 и ги превръща в нитросъединения, а при редукция – съответно в нитрозамини, какъвто е диметилнитрозоамина, който спада към най-силните познати канцерогенни
вещества.
Нитрозосъединенията се използват като разтворители в производството на бои, на синтетични
полимери, на пестициди и някои лекарства. Установени са в опушени месни продукти, към които
са прибавени нитрати и нитрити. От широко разпространените си предшественици, включително
и в някои минерални торове (нитрати, нитрити,
амиди и амини), те постъпват във въздуха и в хранителните продукти. Синтезират се и в самите организми.
Аминоазосъединенията съдържат азогрупа
(-N=N-) и аминогрупа (-NH3) и имат широко приложение в производството на голям брой изкуствени азо- и други бои, за производството на някои
лекарства. Познати са като причинители на рак на
пикочния мехур сред работниците в бояджийската
промишленост. Някои от тях, например аминоазотолуола (ААТ) – индуцира и чернодробен рак. Тези
вещества са в групата канцерогени, които постъпват в организма на човека чрез храната. Подобни
вещества се продуцират при кулинарна обработка
на месото, при загряване (пиролиза) над 180о С.
Те, както и много други химични канцерогени, се
образуват или преобразуват в канцерогенни фактори при тяхното метаболизиране с участието на
цитохром р-450 до вещества, които са реактивни
по отношение на ДНК.
Тази схема на действие на хетероциклените
амини споделят Susanne and Rebato [6], Wogan et
al. [7]. Като мастноразтворими вещества, попадащи в клетъчната мембрана, ако не се изхвърлят
навън, тези крайни продукти нарушават нейните
функции.
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Други органични вещества. Канцерогенни
качества при съответни условия имат и акридиновите съединения и техните производни, използвани в бояджийската и лекарствената промишленост; уретанът; производните на аминокиселини,
каквито са пиролизатите на тирозина и триптофана, които имат висока мутагенна активност и индуцират преканцерозни изменения в черния дроб.
Тук се отнасят и тетрахлорметанът (CCl4), хлороформът (CHCl3), алкохолът, пестициди и др.
Канцерогени от биологичен произход.
Най-известни и много добре проучени са афлатоксините, произвеждани от Aspergillus flavus и
други плесенни гъби, които понякога обилно се
развиват в недостатъчно сухи складове за зърнени храни. Тези съединения са известни като хепатоканцерогени. Някои от тях, като афлатоксин
В, проявяват канцерогенен ефект, приложени
в поразително ниска концентрация. Смята се,
че те потискат активността на ДНК-зависимата РНК-полимераза и по такъв начин нарушават
транскрипцията, свързана с определени много
вaжни клетъчни протеини.
Канцероген е и микотоксинът, произвеждан от
Fusarium moniliforme – един вид от хифомицетите, известен с продукцията на голямо количество
гиберилини. Според данните на Gelderblom et al.
[8] той има хепатоканцерогенен ефект.
Като източник на канцерогенни вещества се
явяват и някои растения. Установена е връзката
между географското разпространение на папратта
Pteridium aquilinum и рака на пикочния мехур при
говедата. Смята се, че се касае за действието на
някакво радиомиметично вещество, което предизвиква остри анемии, тромбоцитопении и разязвяване на стените на червата при много тревопасни домашни животни. То предизвиква саркоми
в мишки и плъхове. Канцерогенен ефект имат и
продукти на памука, както и от представители на
род Senecio [9].
Неорганични вещества. Канцерогенни свойства имат някои неорганични вещества, част от
които широко използвани в практиката, като натриев нитрат – чилска селитра, позната в селското стопанство във връзка с изкуственото торене и
широкото ѝ използване в производството на колбаси (Е 251 придава свеж, розов цвят на колбасите и месото). Двадесет и четири дни след прибавяне в средата за култивиране на млади диплоидни
клетки на хамстер това вещество предизвиква
трансформация на клетките, при което 40 % от
показалите морфологични признаци на злокачественоизродени клетки и въведени в съответните
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животни предизвикват образуване на тумори.
Често като канцерогени се сочат солите на
тежките метали. Мутагенният и канцерогенните ефекти на различните метални соли са твърде
различни и зависят от тяхната валентност, разтворимост, способност да проникват в клетката и
по-нататък да се свързват с нейните метаболити
– белтъци и хромозомни структури. При хрома
тези свойства са присъщи на 6-валентната му форма, но не и на 3-валентната. Разтворимите форми
на неговите съединения – K2Cr2O7 и CaCrO4, на
свой ред са мутагенни, но не предизвикват трансформация на клетките, докато неразтворимият
PbCrO4, без да е мутагенен, предизвиква туморна трансформация на същите клетки. За йоните
на желязото и медта се смята, че действат не като
преки генотоксични фактори, а като фактори, които инициират генезата на генотоксични кислородни радикали.
Според някои данни никеловите йони потискат репарацията на увредената ДНК, а според
други нарушават образуването на делителното
вретено на еукариотните клетки. Разглеждайки
молекулните механизми на никеловата канцерогенеза, Salnikow and Costa [10] и Costa et al. [11],
[12] насочват вниманието си преди всичко към
епигенетичните изменения, които стават под въздействието на неговите съединения – на равнището на транскрипцията и потискане на генната
експресия чрез хиперметилиране на клетъчната
ДНК в клетки на бозайници. Редица автори смятат, че епигенетичен характер на канцерогенното
действие има и арсенът, чиято роля се свърза с
риска от развитието на рак на кожата, на пикочния
мехур и на дихателните пътища. Според Simeonova and Luster [13] този химичен елемент, за разлика от другите генотоксични метали като Cd и Cr,
действа на равнището на промоцията чрез модулиране на сигналните верижни процеси, отговорни за клетъчния растеж. Дори и такъв инертен и
благороден метал като платината, използвана като
катализатор за обезвреждане на горивните газове
при автомобилите, може да бъде причина за възникване на рак на белия дроб [14] .
Основната роля, която се приписва на химичните канцерогени, е ролята им да индуцират
(инициират) туморогенезата. Заедно с това те осъществяват не само първичната, генетичната подготовка на клетката за нейното автономно и неограничено размножаване, но могат при повторно
приложение да подтикнат клетките към усилено
размножаване, т.е. да осъществяват и активацията (промоцията) на същинския туморен процес.
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Известно е, че папиломите, получени върху кожата на експериментални животни при накапване
с някои канцерогени, се резорбират, ако това накапване в определен момент се прекрати. Но даже
и след резорбцията, ако третирането се повтори,
папиломите не само се възстановяват, но се превръщат в кожен рак.
Категорично доказано е участието на химичните канцерогени като имуносупресивни фактори. Оказва се, че повечето от тях са с високо
цитотоксично действие и като такива потискат
имунната съпротива на организма срещу туморните образувания.
Химичните канцерогени могат да действат и
чрез взаимодействие с различни вещества и структури на клетките и тъканите и по такъв начин те
могат да прекратят или да объркат информацията, която клетките си обменят. Това може да стане
както на равнището на самите сигнали, така и на
равнището на тяхното превеждане на епигенетичен език.
Канцерогенни фактори, свързани с диетата
и битовите навици.
Въпросите, отнасящи се до диетата, битовите навици и поведението на човека като фактори,
свързани с възникването на едни или други форми на рак, отдавна са обект на внимание на епидемиологията на тези заболявания. Много от тези
въпроси не са достатъчно изяснени и продължават да се дискутират. Но много автори смятат, че
хранителните фактори могат да повлияят в различните стадии на развитие на рака – инициация,
промоция и прогресия. Според проучванията на
Международната агенция за изучаване на рака в
Лион, етиологичните фактори за 35 % от тези заболявания се отнасят до недостатъци в хранителната диета и други 35 % се дължат на тютюнопушенето.
Една от най-безспорните констатации при
изучаване на връзката между битовите навици на
хората и неопластичните заболявания е установената причинна връзка между тютюнопушенето и
честотата на белодробния рак. В този смисъл са
и сравнителните данни на Müller and Müller [15]
за връзката между тютюнопушенето като битов
навик и съдържанието на канцерогенни съставки
на цигарения кондензат, от една страна, и честотата на пренеопластичните и неопластичните изменения в бронхиалната система, от друга страна.
Смята се, че в тютюневият дим, който се поглъща
при тютюнопушенето, се съдържат около 4000
различни вещества, една част от които са естествена съставка на тютюневите листа, а друга се об-

разуват в резултат на пиролизата или непълното
горене в процеса на пушенето. От тях най-добре
е проучено неблагоприятното действие на СО и
никотина – като фактори, които способстват за
развитието на хипоксия (от свързването на СО с
хемоглобина на кръвта) и усилват отлагането на
холестерола и липопротеините с висока плътност.
Като непосредствен фактор за възникване на рак
на белия дроб обаче се смята предимно съдържащия се в тютюневия дим бензпирен.
С особеностите на хранително-битовите навици се обясняват и данните за това, че честотата
на рака на гърдата в Холандия е 6 пъти по-висока, отколкото в Япония; че същото заболяване в
Северна Америка и Европа е 5–6-пъти по-често,
отколкото в Азия и Африка; че различията между
местните жители на Северна Америка и японските емигранти в Съединените щати се изравняват
след второто поколение на тези емигранти. Честотата на развитието на стомашния рак в някои
страни (Чили, Япония, Исландия, Финландия) се
обяснява с голямата консумация на сушена и солена риба и зеленчукови туршии и по-точно със
съдържащите се в тези храни нитрозоамини. Като
диетичен фактор, свързан с възникването на злокачествен рак на черния дроб, се сочи, от една
страна, прекомерната употреба на мазнини, въглехидрати и нитрати, и от друга – недостигът на
белтъци, свежи плодове и зеленчуци.
Рискът за възникване на ракови процеси може
значително да бъде намален при положителна
промяна в хранителното поведение. Счита се, че
средно при 32-35 % от случаите на рак може да се
постигне превенция чрез модифициране на храненето, като протективният ефект за различните видове рак варира от 10 % за рака на белия дроб, 50
% за рак на гърдата, до 75 % за колоректален рак и
рак на стомаха. При експериментални животни е
установено, че ниският енергиен прием намалява
честотата и растежа на спонтанните тумори. Този
ефект се свързва с понижена митотична способност, намаляване нивата на инсулина в плазмата.
При проучвания при хора се установява, че високата енергийна стойност на храната, специално
когато това се дължи на голямо количество въглехидрати, увеличава риска от рак на панкреасната жлеза. Вероятният механизъм се свързва със
стимулиране на клетъчната пролиферация поради
нуждата от по-големи количества инсулин и някои
от ендокринните клетки на жлезата могат да претърпят злокачествена трансформация.
Прекомерната употреба на готварска сол
действа като силен дразнител на стомашната ли-
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гавица и може да предизвика деградация на мукозния слой на стомаха. Това увеличава контакта
на епителните клетки на стомашната лигавица с
попадналите в стомашното съдържимо канцерогенни вещества, което увеличава риска от рак на
стомаха. В същото време, обилието на свежи плодове и зеленчуци в диетата играе защитна роля по
отношение на развитието на атрофичния гастрит
и метаплазия в стомашната лигавица.
Защитно действие против малигнените образувания показват витамините А, С и Е. Предпазният ефект на витамин С се свързва главно с
антиоксидантното му действие и възможността да
потиска образуването на канцерогенните нитрозосъединения. Антираковото действие на витамин
Е се дължи на антиоксидантния му ефект по отношение на полиненаситените мастни киселини,
включени в клетъчните мембрани и инхибиращия
ефект на витамина върху нитрозирането.
Особено интересни са данните по отношение
на ликопена – каротеноид, който не притежава
провитамин А активност, но е с доказан антиоксидантен ефект. Данните от значителен брой епидемиологични проучвания, моделни експерименти и
клинични изпитания показват, че ликопенът оказва протективен ефект особено при рак на простатата [16].
В последно време във връзка с ролята на диетата в канцерогенните процеси, особено по отношение на рака на дебелото черво, се включиха и
нови понятия – пребиотици, пробиотици и симбиотици. Това са въглехидратни хранителни вещества (пребиотици), които не се смилат в тънките
черва и преминали в дебелите черва, се обработват
селективно от ензими, отделяни от известни щамове чревни бактерии от групата на млечнокиселите бактерии (пробиотици). В експериментален
модел е установено, че този процес безспорно намалява канцерогенезата и туморогенезата. При изследване на действието на Lactobacillus bulgaricus
и Streptococcus thermophylus като пробиотици се
установява, че описаното противораково действие
се дължи на денатурация на образуващи се в червата генотоксични продукти [17, 18].
Учените спорят и ще продължават да спорят
кои точно са причините за злокачественото израждане на клетките – мутации, генетична предиспозиция на индивида, лошия късмет при клетъчното
делене на стволовите клетки в организма, фактори
на околната среда, битово и индустриално замърсяване, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол,
вредни хранителни навици и т.н. Всичко това ни
връща към една мисъл на видния учен и нобелов
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лауреат Франк Бърнет, който e написал преди 40
години, че злокачественото израждане в индивидуалното развитие на многоклетъчните организми
е неизбежно като еволюцията [19]. ДНК винаги се
копира в тялото ни милион пъти всеки ден, клетките умират и нови ги заместват. Протича митотично делене и най-важно нещо в митозата е
ДНК да бъде копирана точно, но понякога в това
копиране може да има грешки. Ние не можем да
избегнем случайните грешки в репликацията на
ДНК, но не бива и да подпомагаме увеличаването
на тези грешки чрез въздействие на екзогенните
фактори.
Споровете между учените няма да спрат. Но
нали в споровете се ражда истината.
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THE EXOGENOUS FACTORS AND CARCINOGENESIS
Margarita Topashka-Ancheva

Abstract
Evaluation and control of the factors of the living environment with potentially harmful effects on human
health, accompanied prevention of the „Eco-diseases“. People are exposed to various environmental factors that
can come into contact with the human body through air, water and food. So every year the environment and health
science have increasingly intersections.
The aim of this paper is to present the role of the some exogenous factors in the tumorigenic processes.
The different rates of incidence of malignant tumors in populations from different parts of the world suggests that
environmental factors and lifestyle not less than internal factors of the organism determined the risk of tumorigenic
processes.
An important part of the exogenous factors of carcinogenesis has anthropogenic origin and their share is
increasing. One of the most worrying problems for example is the widespread use of pesticides in agriculture
and forestry. Environmental pollution by them attains global significance. Many of these substances have a direct
carcinogenic effect or convert into nitroso compaunds.
The majority of such factors identified as human carcinogens, have appeared in the environment in the past
100 years. The statistical data showing that cancer incidence in the human populations is higher in cities compared
to smaller towns and villages are explained with the role of anthropogenic pollution of the living environment.
This accounts the fact that some tribes living in the high plateaus of the Himalayas, as close as possible to natural
conditions, not know cancer. Very important are living and food habits of the population, leading to the emergence
of one or other malignant neoplasms.
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ВАРНА
ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ИНСТИТУТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ
ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ „ФРИТЬОФ НАНСЕН“ – БАН
ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА КЪМ ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ,
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НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ В СУБ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ В ДОМА НА УЧЕНИТЕ ВЪВ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Проф. д-р Валентина Стоянова,
член на Бюрото на СУБ – Велико Търново

За поредна година в дългия афиш от научни прояви за празника на Велико Търново – 22 март, първата творческа проява на клона – Мартенските четения, заемаше своето почетно място. И това вече не е
случайно. Отворените врати на Къщата с маймунката – един от шедьоврите на Колю Фичето и Дом на
учените от Велико Търново, особено в дните на празника, е нов момент в дейността на клона. Тази година бе представена изложбата „С помощта на благочестивите християни“ (КАМБАНАТА – артефакт и
символ). Изложбата бе съпроводена с една интересна разработка на Мая Чохаджиева от РИМ – Велико
Търново, благодарение на която посетителите имаха възможност да чуят кратка история на църковната
камбана*. Камбаните дават ценни сведения за материалния и духовен живот в миналите векове и до съвсем ново време. Данните, отбелязани върху тях по правилата на камбанолеярския занаят, представляват
безспорни и важни исторически документи: за християнската религиозна принадлежност на арбанашките търговци сочи църквата „Свети Николай“ във Велико Търново, за пътя на руските освободителни
войски – Катедрален храм във Велико Търново, за ерудираността на българските духовни водачи – Преображенският манастир, за родолюбието на търновските градинари – Къпиновският манастир и църквата в Златарица. Самата изложба съдържа постери от 85 камбани от цялата страна, подбрани според
„биографиите им“, т.е. издирени исторически и фолклорни свидетелства за направата и окачването им
като най-прекрасни образци на камбанолеярството. Някои от тях носят името „благочестиви“, когато
дарителството е свързано с чудотворно изцеление на близък или молещи се за това. Дарителството за
камбана се приема за благотворителност от висша степен, защото за него няма признание и името няма
от къде да се прочете). Тези и много други неща видяха и чуха посетителите на изложбата в Дома на
учените.
В мартенските четения досега по принцип участваха учени от Велико Търново, но се появи интерес и от страната и Ръководството на клона прие решение да се разшири форума за участници отвън.
Още повече в тези дни посетителите на града освен участие в съюзните научни прояви могат да се
насладят на богатия културен живот, който предлага. Докладът, който впечатли присъстващите, бе на
проф. д-р Михаил Харалампиев със заглавие „Другият прочит на тероризма“.
Майският ни форум също е традиционен и тази година бе посветен на 140 годишнината от Освобождението на Велико Търново от турско робство (7 юли 1877 г.) и 180 години от рождението на
Васил Левски (18 юли 1837 г.). Със слово за Левски председателят на СУБ – Велико Търново, проф.
Петко Петков, даде ход на майските четения, на които изнесе и пленарен доклад. Пленарният доклад на
проф. Стойко Стойков от НВУ „Васил Левски“ на тема: „Рейтинг на университетите и публикационна
активност на академичния състав в образованието на науката за сигурност“ представи някои болезнени
проблеми на българското образование. Останалите доклади бяха разделени в две секции с председатели
доц. Галина Богданова от БАН и доц. Илиян Матеев от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. В първа секция
темата за недоброто състояние на българските университети бе продължена от проф. Ивелин Иванов
с доклад на тема „Университет и криза. Университет в криза“. В тази секция доминираха педагогическите теми в докладите на доц. Петя Конакчиева от ВТУ, на гл. ас. д-р Мила Гълъбова от ВТУ, филиал
Враца и др.
В другата секция тематиката на докладите беше твърде разнообразна. Обект на внимание бе историята, археологията, църквата, сигурността, туризма и др. Докладите се обсъждат от редакционната
Камбаната се появява в живота на човека през VI – VII в. като елемент на християнския ритуал, но има извори,
които сочат, че за първи път в Западната църква камбани били използвани от епископа на град Нола Павлин в края
на IV и началото на V в. На изток за пръв път църковните камбани се появили в средата на IX в. Тогава по молба на
византийския император от Венеция изпращат в Константинопол 12 камбани, монтирани в църквата „Света София“. От
същото време камбанният звън става неотменна част от църковния обред, което наложило леенето на големи камбани и
поставянето им на специални камбанарии. М. Чохаджиева нарича камбаната артефакт и символ, като продукт на занаят
– камбанолеярството, и произведение на изкуството – металопластика, вид музикален инструмент, като най-важното
нещо за една камбана е нейното звучене – гласът ѝ. Звучността и звуковият ефект определят представата за камбаната
– човек. Тя има глас, пее, а човекът има глас като камбана – пее като камбана.
*
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колегия и предстои издаване на Сборник 2017.
Ръководството на СУБ във Велико Търново събира впечатления от развитието на съюзните членове – научно и кариерно, и в навечерието на 1 ноември представя по един или двама учени, постигнали
значими успехи през последните години. „Набедените“ тази година са проф. Добринка Златева и доц.
Петя Конакчиева от Педагогическия факултет на ВТУ.
Тези научни прояви не изчерпват богатата работа на клона на СУБ – Велико Търново. Гордеем се с
големите и по-малки неща от нашата работа, които ни правят отговорни обединители на академичната
общност на неостаряващия Търновград.

ОСВОБОДИТЕЛНА ЛИ Е РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА
1877 – 1878 Г. *

Проф. д-р Петко Ст. Петков,
председател на Великотърновския клон на СУБ

Въстанието на българския народ през пролетта на 1876 г. е най-масовото и най-успешното въоръжено надигане срещу вековното османско владичество. Макар и жестоко потушено, то изостря
до краен предел кризата в Османската империя и
заедно с другите прояви на балканското националноосвободително движение през 1875 – 1876 г.
довежда до радикална развръзка на Източния въпрос. Политическата цел на гюргевските апостоли
е постигната: Великите сили – орисниците на Европейския югоизток – са заставени да удовлетворят справедливите искания на българския народ
за политическа самостоятелност и държавно самоуправление [1].
Отказът на султана да приеме препоръките на
великите сили в края на 1876 г. осуетява дипломатическото решение на българския въпрос. В началото на 1877 г. Русия е изправена пред труден избор: да следва политиката за мирно и колективно
решаване на споровете в Европейския югоизток,
чрез която се предпазва от нежелана и изтощителна война, но подлага на изпитание авторитета си
сред балканските християни, или да предпочете
военния реванш срещу Турция, но при условие, че
резултатите от войната ще бъдат обсъдени и узаконени от всички велики сили. Император Александър II и управляващите в Петербург постепенно се ориентират към втория вариант. През март
1877 г. Великите сили подписват в Лондон протокол, с който ултимативно се изисква от правителството на султана да приложи препоръчаните от
Цариградската конференция промени. Отказът на
Високата порта прави войната между Русия и Османската империя неизбежна.
Неприятните спомени от Кримската война и

недовършеното превъоръжаване на войската обуславят продължителната дипломатическа подготовка на Русия за предстоящия военен сблъсък с
Турция. На 26.06./08.07.1876 г. императорите на
Русия и Австро-Унгария устно се договарят в
Райхщад за намеренията си относно развитието на
Източната криза. В началото на 1877 г. са подписани две конвенции, гарантиращи австро-унгарския
неутралитет срещу приетото от Русия условие
след войната с Турция да не се създава „голяма и
компактна славянска държава на Балканите“. Договорени са и териториалните придобивки за двете страни при евентуални корекции на турските
граници: Русия да си върне отнетата през 1856 г.
Южна Бесарабия, а Хабсбургската империя да
анексира Босна и Херцеговина. Преди започването на войната руските управници приемат и условията на основния си геополитически опонент в
Ориента – Великобритания. Русия се ангажира да
не застрашава Проливите и Цариград и дори при
победа над Турция да не подписва двустранен договор, а да изчака одобрението на общ европейски
форум. Обвързан с редица условия, превръщащи
Русия в своеобразен мандатьор на великите сили,
но убеден в справедливата кауза на начинанието,
на 12/24 април 1877 г. Александър II обявява война на Османската империя.
Руските армии са разположени на два фронта:
Дунавски (190 000 души в началото на войната)
и Кавказки (80 000 души). През април 1877 г. на
страната на Русия се присъединява и Румъния с
40-хилядна войска при условие, че след успешен
изход от войната ще получи пълна държавна независимост. Друг не по-малко важен съюзник на
Русия (независимо от първоначалното му подце-

Част от пленарния доклад, представен на 31 май 2017 г. пред Националната научна конференция „Дни на науката –
2017“ в старата столица.
*
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няване) е Българското опълчение, наброяващо в
началото 7500 души и достигнало до над 10 000
войници след допълнителните набори. Едва след
превземането на Плевен, когато успехът на Русия
е сигурен, на нейна страна се включват Сърбия
и Черна гора с общ военен контингент от 90 000
души. Изключително полезен съюзник на руската армия по време на цялата кампания е местното
българско население, подпомагащо всеотдайно
руските войски.
Османската армия наброява общо около половин милион души, но е разпръсната в различни
области на империята. На Дунавския фронт в началото на войната турските сили са около 186 000
души, разположени в укрепленията по р. Дунав
и в четириъгълника от крепости Русе – Шумен –
Варна – Силистра.
На Кавказкия фронт боевете започват още
през април, но на Дунавския – едва два месеца
след обявяването на войната. На 10/22 юни 1877 г.
Долнодунавският отряд на ген. А. Цимерман извършва десант при Галац, навлиза в Северна Добруджа и освобождава първите български селища
Мачин, Тулча, Хърсово, Черна вода. Задачата,
възложена на отряда, е да заблуди противника, че
това е посоката на основния руски удар. На 15/27
юни главните руски части преминават реката при
Свищов, освобождават града и създават плацдарм
за прехвърлянето на останалите войски. Следва
разделянето на армията на три отряда с конкретни
военни задачи. Предният с командир ген. Й. Гурко
е в състав от 12 000 бойци (включва и Българското
опълчение) и трябва да напредне бързо към централните старопланински проходи. Западният (35
000 души) е командван от ген. Н. Криденер и се
насочва към Никопол. Източният отряд е начело
с престолонаследника Ал. Александрович и има
най-голям състав – 70 000 души, тъй като получава нелеката задача да блокира турските части в
Североизточна България, заемайки фронт от около 120 км – от Русе до Стара планина [2].
След освобождаването на старата българска
столица Търново на 25.06/07.07.1877 г. отрядът на
ген. Гурко преминава планината през Хаинкьойската пътека, превзема подбалканските селища в
Казанлъшката долина и атакува от юг Шипченския проход и върховете „Св. Никола“ и Шипка,
подпомаган от други руски части от север. С превземането на стратегическия Шипченски проход
задачата на отряда е изпълнена, но Гурко настоява пред главнокомандващия княз Николай Николаевич да напредне още на юг. С освобождаването на Стара Загора Предният отряд се озовава в
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Тракия, но тук среща предвидими трудности. На
19/31.07.1877 г. двете войски се срещат пред Стара Загора. Тази битка става бойно кръщение на
Българското опълчение [3]. Началникът му ген. Н.
Столетов е впечатлен от храбростта на българите,
успели да съхранят бойното си знаме, подарено
им от жителите на гр. Самара. Но пред напора на
четирикратно по-многобройните сили на Сюлейман паша руси и българи отстъпват. Стара Загора
и околните селища са опустошени от редовна войска и башибозук. Предният отряд е разформирован, а отбраната на старопланинските проходи е
възложена на ген. Ф. Радецки. Той трябва да задържи турците на юг от Балкана, но не успява да
предвиди къде ще бъде нанесен главният им удар.
На 9/21 август пред Шипка се изправя 27-хилядна
османска армия срещу 5500 защитници на прохода – руси и българи. Започва едно от най-тежките
сражения в хода на войната. Успешната отбрана на
Шипченския проход от 9/21 до 13/25 август проваля турския замисъл за съединяване на частите на
Сюлейман паша с блокираните в Северна България турски сили. Съществен принос за този успех
има Българското опълчение, както и местното население, подпомагащо бранителите на върховете
„Св. Никола“ и Шипка, където е Командната позиция на ген. Столетов.
На 3-4/15-16 юли 1877 г. Западният отряд превзема Никопол. След четири дни части на отряда атакуват за първи път Плевен, но са отбити. В
града успява да се укрепи видинският гарнизон,
начело с Осман паша. Втората атака срещу Плевен на 18/30 юли е изключително кръвопролитна
и също неуспешна. През август се подготвя решителният трети щурм, осъществен в края на същия
месец при двойно превъзходство на руско-румънските срещу турските сили, но и той не води до
успех. Плевен се превръща в сериозен проблем
за руското командване. Чуват се дори гласове за
преустановяване на бойните действия и подписване на примирие. Успешното решение е намерено
едва след пристигането на ветерана от Кримската
война, опитния фортификатор ген. Е. Тотлебен.
Той размества войските, прекъсва снабдяването
на турците и след неколкоседмична блокада на
28.11/10.12. 1877 г. Осман паша е принуден да се
предаде. Тази важна победа приближава Русия до
успешния край на войната. Руското командване
се решава на изключително рискована операция
– преминаване на старопланинските проходи през
зимата на 1877/1878 г. и нанасяне на решително
военно поражение на Турция. В осъществяването
на тази трудна задача активно се включват и бъл-
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гарите: като разузнавачи, водачи и преводачи, чрез
многобройни чети, действащи в тила на турците.
При тежки зимни условия отрядът на ген.
Гурко преминава с бой по високите западнопланински пътеки и на 23.12.1877/04.01.1878 г. освобождава София. По същото време през Троянския
проход в Подбалканското поле излиза отрядът на
ген. П. Карцов. В края на 1877 г. руски войски и
Българското опълчение под командването на ген.
Ф. Радецки успяват да превземат и последната укрепена позиция на турците, предпазваща пътищата към Тракия – военния лагер при Шипка – Шейново, където заедно с Вейсел паша са пленени 23
000 турски войници. Следва мощно настъпление
на руските войски по всички фронтове през месец януари 1878 г. След превземането на Пловдив
и падането на Одрин турското военно поражение
става неизбежно. На 19/31 януари 1878 г. Турция
приема поставените от Русия условия – т.нар. Основи на мира, предвиждащи създаването на Българско княжество върху земите, населени с българи, но не по-малко от териториите, начертани
от Великите сили на Цариградската конференция.
Едва след това е подписано примирие, слагащо
край на военните действия. Основите на мира
са първият исторически документ, предвиждащ
създаване на автономно Българско княжество, и
то върху принципа на етническото мнозинство,
отразено в диоцеза на Българската екзархия и в
решенията на Цариградската конференция [4]. С
него Русия изпълнява мисията си на мандатьор на
Европейския концерт, като принуждава султана да
изпълни решенията на конференцията на великите сили от 1876 г. относно България, и то без да се
разделя националната територия на два вилаета.
По време на войната продължава българското
националноосвободително движение, започнало
преди четири десетилетия [5]. Сега то се проявява
в нови форми, свързани със специфичните особености на бойните действия. Една от най-значимите прояви на участие в Освободителната война е
подвигът на Българското опълчение. След битката при Стара Загора и особено след Шипченската
епопея на Опълчението се гледа като на реална
военна сила. По време на войната българските
опълченци се сражават под командването на руски
офицери в състава на Предния отряд и с достойнство и храброст опазват бойното си знаме. Опълчението, в което до края на войната се включват
над 10 000 души, става основа на създадената през
март 1878 г. Българска земска войска.
Друга форма на въоръжено българско участие
във войната са многобройните чети и добровол-

чески отряди, действащи съгласувано с руското
командване както в тила на турците, така и в предни позиции, особено при преминаването на Стара
планина. Руските командири признават голямата
полза от активните действия на четите, начело с
Панайот Хитов, Ильо войвода, Симо Соколов,
Капитан Петко войвода, Христо Иванов-Големия,
Цеко Петков, Димитър Попгеоргиев и др.
Масово е участието на българите във формиращите се въоръжени стражи в освободените
земи. Те поддържат реда и сигурността в свободните райони, нерядко влизат в сражение с изолирани групи на противника, а понякога участват в
боевете редом с руските войски.
Особено полезна за успеха на Русия във войната е дейността на българските разузнавачи,
осигуряващи на командването ценни сведения за
броя и разположението на турските войски. Те
имат принос и за постигането на първоначалния
стратегически успех – изненадващото форсиране
на Дунава при Свищов и създаването на необходимия плацдарм за прехвърляне на основните руски
сили.
Не по-малко важна за победата над Турция
е разнообразната невъоръжена подкрепа на българския народ за руските войски. Местното население осигурява продоволствието на армията,
помага за придвижването на руските части, особено през старопланинските пътеки през зимата на
1877/1878 г., оказва медицинска помощ на ранените, посреща навсякъде руските бойци като очаквани освободители. При това, повечето помощни
дейности българите извършват безвъзмездно. Неслучайно един от руските войници ще отбележи:
„Ние вървяхме както по земята на родната майка
Русия“.
Участието на българския народ във войната
срещу Турция е не само значима проява на продължаващата националноосвободителна борба,
но и доказателство, че местното население допринася за своето политическо освобождение и за
възстановяването на българската държава. Още в
началото си Българското освобождение е платено
с кръвта на жертвите от Априлското въстание. А
като се има предвид и активното и много полезно
за военния успех на Русия участие на българския
народ във войната през 1877–1878 г., то днес без
преувеличение можем да твърдим, че българите
през 1876 – 1878 г. са съосвободители на отечеството си [1].
След подписването на Основите на мира и
примирието на 19/31.01.1878 г. Русия полага големи усилия за сключване на предварителен мирен
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договор с Турция, независимо от дадените преди
войната обещания на Австро-Унгария и Великобритания и привидно нехаейки за английските
военни кораби, навлезли в Мраморно море. Тя
успява да принуди турската страна да приеме прелиминарен мир, който е подписан в Сан Стефано
на 19.02/ 03.03.1878 г. Според този договор България получава статут на „автономно, трибутарно
княжество с християнско правителство и народна
войска“. Предвижда се новата християнска държава на Балканите да включва почти всички български земи: Южна Добруджа, Дунавска България,
Северна Тракия и цяла Македония със значителен
излаз на Бяло море. Според същия договор две области, признати за неделима част от Българската
екзархия и включени в автономните вилаети, проектирани на конференцията през 1876 г., са преотстъпени от Русия на съседни страни. Румъния получава Северна Добруджа в замяна на отнетата ѝ
от Русия Южна Бесарабия, а на Сърбия са дадени
Нишко и Лесковацко. Голяма част от Южна Тракия и от Централните Родопи (Смолянско) остават в Турция. Санстефанският договор предвижда
двегодишна руска окупация на България и въвеждане на новото държавно управление под контрола на специален императорски комисар. Освен
териториално разширение, договорът предоставя
на Сърбия, Румъния и Черна гора пълна държавна
независимост.
Положителното значение на предварителния
мир от 19.02/03.03.1878 г. за окончателното отхвърляне на османското владичество от Европейския югоизток би било неоспоримо, ако той имаше дори минимални шансове да бъде потвърден
от предстоящия конгрес на Великите сили. Но
неговото подписване в нарушение на поетите от
руска страна ангажименти към Виена и Лондон и
противно на процедурата, предвидена в Парижкия
мирен договор от 1856 г. за колективно уреждане на промените в Османската империя, създава
неблагоприятна за Петербург дипломатическа
обстановка. Широкият излаз на Егейското крайбрежие и включването на цяла Македония в българската държава провокират силно недоволство
сред английската и австро-унгарската дипломация. Заплашена от международна изолация и лишена от ресурси за силова политика спрямо Великите сили, Русия приема съществената ревизия
на Санстефанския договор още преди започването
на европейския конгрес. На 18/30 май 1878 г. в
Лондон се подписва тайно англо-руско споразумение, уреждащо главните противоречия между
двете страни на основата на коренна ревизия на
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санстефанските български граници: васалното на
Турция Българско княжество обхваща само земите между р. Дунав и Стара планина, Южна България се устройва като автономна област под пряката власт на султана, а другите български земи
остават в Турция.
Свиканият на 1/13 юли 1878 г. в Берлин конгрес на Великите сили потвърждава англо-руското споразумение, внасяйки в него известни корекции. Според договора, подписан на 1/13 юли
1878 г., автономното княжество България обхваща земите от Дунав до Стара планина със Софийския санджак. Между Балкана и Родопите се
устройва административно автономна област Източна Румелия, чийто статут се доближава до този
на проектираните от Цариградската конференция
два български вилаета. Македония, Беломорска и
Одринска Тракия остават в границите на Османската империя, като за тях се предвиждат известни
преобразования (чл. 23) и се гарантира свободата
на вероизповеданията (чл. 62). Освен вече получената северна част на Добруджа Румъния присъединява и българските земи от Мангалия до
Силистра, като последният град остава в България. Сърбия прибавя към получените територии
в Нишко още две български области – районите
на Пирот и Враня. В този смисъл споразумението на Великите сили в Берлин е поредният им
несправедлив диктат спрямо по-малки и по-слаби страни. В същото време, макар и разпокъсващ
българската национална общност на пет части с
различен статут, Берлинският договор слага легитимен край на Руско-турската война, завършила
с един безспорно положителен резултат – възстановяването на българската държава – главното
основание тя да бъде определена като освободителна. Също като Санстефанския, и договорът от
1/13 юли 1878 г. предоставя на българския народ
правото да си избере княз (чл. 3) и да изработи
основен закон – Органически устав (чл. 4), с което
сам да постави началото на държавната си нова
история.
И тъй, ако трябва да се отговори еднозначно,
но и коректно на зададения в заглавието въпрос,
то Руско-турската война (1877 – 1878 г.) се явява
като освободителна, доколкото в резултат от нея
и подписаните международни споразумения се
възстановява българската държава – главната
цел на националноосвободителното движение
през ХІХ в. Този извод се отнася за българските
земи, получили различна степен на самостоятелност – Княжество България (политическа
автономия) и Източна Румелия (административ-
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на автономия). Българите в Северна Добруджа
и Нишко, макар и част от диоцеза на Екзархията, нямат шанс да запазят дори църковното си
самоуправление. А за българите в Македония и
Одринска Тракия, които и след 1878 г. са в османската държава, остава надеждата, че предвидените в Берлинския договор реформи ще се
осъществят и тези области също ще получат автономия. Ако гледната точка е не колективното,
а личностното развитие и промяна в резултат
от войната, то определението „освободителна“
трябва да се разглежда и преценява във всеки
един персонален случай, защото желанието и
стремежът към лична свобода изискват лична
мотивация и усилия. Създаването на национална държава е важно, но не единствено условие
човек да иска и да бъде лично свободен.
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WAS THE RUSSIAN-TURKISH WAR (1877 – 1878) A LIBERATING ONE?
Petko St. Petkov

Abstract
Based on a brief but meaningful historical account of the course and outcomes of the Russian-Turkish
war of 1877-1878, the article discusses the question of whether it can be characterized as liberating. The
author gives a positive answer only as far as the result is the restoration of the Bulgarian state in the two
formations with autonomy – the Principality of Bulgaria and East Rumelia. From the point of view of not
collective but of personal development and change as a result of the war, the definition of „liberating“
must be considered and judged individually. The creation of a nation state is important, but not the only
condition, that one wants to be free and personally free.

ОРЪЖИЕТО НА ЧЕТАТА
НА ХРИСТО БОТЕВ ПРЕЗ 1876 ГОДИНА*
Иван Нурков,
Великотърновски клон на СУБ
Четата на Христо Ботев е последната проява
на българското националноосвободително движение, непосредствено след потушаването на
Априлското въстание 1876 г. и последвалата Освободителна война 1877–1878 г., с която завършва
националната революция [12]. И докато за героичния път на четата от Румъния до Врачанския
балкан са известни едва ли не всички светли и
тъмни мигове [7, с. 123], то за оръжието, с което
е бил възможен подвигът, е писано твърде малко.
Необходимо е по-детайлно да бъде изяснено въоръжението на четата, а тук ще се опитаме да изтълкуваме само някои принципни и важни факти
*

от спомените на Ботеви четници и съвременници
на завземането на „Радецки“, както и документи.
Преди всичко трябва да припомним разказа на търговеца на оръжие Ернст Краус, записан от проф.
К. Гълъбов на борда на дунавския кораб „Юпитер“ на 12 октомври 1925 г., когато австриецът е
бил на 76 години. Публикуван е първо в печата, а
през 1945 г. проф. Александър Бурмов го включва
в сборника „Ботев през погледа на съвременниците си“ [2, с. 201]:
„Преди освобождението ви от турците аз живеех в Букурещ, гдето се занимавах с търговия на
оръжие. Имах и един съдружник, покойния ми

Текстът на статията се базира на доклад, изнесен на Мартенските четения в Дома на учените във Велико Търново.
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приятел Карл Хиршхорн, с когото бяхме открили
фирмата „Г. Якобсон“. Един ден при нас дойдоха
няколко млади хора, единият от които имаше хубава брада и правеше впечатление на интелигентен човек. Поискаха да говорим насаме и ни предложиха да им доставим само 200 боеви пушки,
револвери, патрони и др. Отначало ние не се съгласихме, защото фирмата ни търгуваше с ловно
и друго обикновено оръжие, но после решихме да
им услужим. Тяхната цел ни беше известна. Обърнахме се към фирмата „Албер Симони“ в Лиеж
(Белгия), но тя ни изпрати бракувани белгийски
пушки с условие и те да бъдат продавани, след
като се изтрият нарезите в цевта. От това оръжие
вашите българи не бяха никак доволни, но друго
не можеше да се достави и затова помолиха да им
го продадем поне с нарезите. Ние се съгласихме
– виждахме обаче на каква опасност се излагат с
него пред добре въоръжената турска войска... Взеха оръжието и не се вестиха вече. Заплати ни го
един от тях с пари, които му дал богатият търговец
Евлоги Джорджу (Евлоги Георгиев)...“.
Въпреки някои сериозни неточности в разказа
на Краус, можем да приемем за насочващо неговото твърдение за доставка на 200 (или по-малко)
белгийски нарезни пушки за четата. Основания за
това дават няколко факта. Преди всичко свидетелствата в спомените на някои Ботеви четници, че те
са били въоръжени с „белгийски капсулни пушки“
[6, с.83]. Дали Краус е бил главното лице в доставката на пушките, не е ясно. Възможно е неговият
разказ да е построен върху сведения, за които той
е узнал от съдружниците си. Възможно е с подобна доставка да се е занимавала и друга кантора на
фирмата и дори в друг град.
Разказът на Ернст Краус се подкрепя от една
телеграма:
„Букурещ, 6 май 1876 г.
Карл Хиршхорн.
„Ако Г. предплати 80 наполеона, 50 могат и
по-после. Други условия не приемаме.“
Якобсон“ [2, с. 361].
Най-вероятно инициалът Г. означава Горов
(Димитър), един от главните доставчици на оръжие. Но така направената сделка от търговско гледище е изгодна за купувачите, тъй като се заплаща
само 60 на сто от стойността на стоката. Фирмата е оръжейна и е явно за каква стока става дума.
Самата телеграма документира преговори и пазарене не за първи път. Стигнало се до допитване
от страна на представителите в Букурещ, може би
до собственика Якобсон, относно условията на
българските представители. Последният е доку-
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ментирал най-голямата отстъпка, която е могъл да
направи, като търговец, явно знаейки истинското
положение на нещата в българската емиграция в
Румъния. Инициалът Г. ни кара да предположим,
че той не за първи път има работа със същия и
вероятно това е предварителна уговорка за отбелязване на българските покупки на оръжие.
Не на последно място в подкрепа на разказа
на Краус идва и датата на телеграмата – 6 май –
най-усилното време за подготовка на четата, десет
дни преди минаването ѝ в България. Ще ни се да
вярваме, че сделката е станала.
Но да се върнем отново на въоръжението на
четата. Някои историци приемат, че четата е въоръжена изцяло с парите на Врачанския революционен комитет. По този въпрос може да се
приеме мнението на проф. Александър Бурмов,
че средствата на врачанци са само част от изразходваните средства за въоръжение на четата [12, с.
685]. Дори след доста допълнителни изследвания
можем да се убедим, че закупеното със средствата
на врачанци оръжие и имущество е било в обоза
на четата, предназначено за помощ на „въстанала
Враца“. За оръжието на самата чета има събрани доста средства от други източници. В предварителните споразумения между емиграцията в
Румъния и врачанския комитет се говори за 500
пушки, които е трябвало да бъдат купени с изпратените от тях пари. Впоследствие се разбира, че те
не достигат.
Тези факти доказват, че освен собственото си
оръжие четниците носели и оръжие, и муниции за
евентуалните врачански въстаници. Това личи и
от спомените на Никола Обретенов в частта им за
слизането на четата на козлодуйския бряг: „Всичко, което имахме като провизии – пексимет, муниции, оръжие – пренесохме на гръб в селото, гдето
потърсихме кола да го натоварим“ [8, с. 239]. В
други спомени се казва, че от селото са взети 14
каруци за превоз на имуществото [6, с. 90].
По този начин се обяснява покупката на много повече оръжие в Румъния за въоръжаването на
Ботевата чета, отколкото е било необходимо. Пренасянето на оръжие за Враца е една от целите на
четата.
Освен предполаганата сделка с Ернст Краус,
има и други оръжейни покупки за четата. Оказва се, че те са от най-различни места, извършени
са от няколко човека – Иваница Данчев, Димитър
Горов, Данаил Хр. Попов, кмета на Бекет, Сава
Пенев, Янко Ванков, Мито Цветков [8, с. 225], Георги Апостолов.
Никола Обретенов съобщава за покупка на
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оръжие в град Крайова, може би най-голямата,
като свързва това с парите на врачанския комитет.
„Парите се предават в кантората на Янко Ванков
в Крайова, който поръчва пушките в Белгия...
Отидохме с Апостолова в Крайова да прегледаме
оръжието, за което искаха в кантората още пари“
[8, с. 225].
Кметът на Бекет, българин, подарява тайно няколко пушки и саби [8, с. 232]. Данаил Хр. Попов,
който снабдява националноосвободителното движение с оръжие още по времето на Левски, свидетелства за вероятна покупка от него на 24 „пушки
военни белгийски, които наскоро бях изнесъл от
Лиеж“ [1, с. 82]. Гюргевският комитет в лицето на
Димитър Горов и Сава Пенев поръчва (и вероятно получава) [9, с. 185] 160 револвера, 12 пушки
„Шаспо“, обр. 1866 г. и 75 капсулни белгийски
пушки. Следват и други покупки на оръжие.
По този начин в навечерието на преминаването на четата на няколко пристанища се натрупват сандъци с въоръжение и друго имущество. От
спомените на Н. Обретенов, ген. Кирил Ботев,
показанията на кап. Енглендер и др. се вижда, че
оръжие е товарено във всяко пристанище, откъдето са се качвали и четници.
В Гюргево Ботев се качва заедно с много четници. От румънското пристанище Зимница (срещу Свищов) се качили 15-20 души начело с Иван
Хаджидимитров. На пристанището Турну Мъгуреле се качили още повече четници, между които
и брата на войводата Кирил Ботев. Това става на
16 май. На заранта още по тъмно на 17 май, „Радецки“ спира в Корабия, откъдето се качва Иваница Данчев с част от „стоката“ си (т.е. оръжието).
Никола Обретенов с групата си, наречена „Св. Георги“ се качват на последното пристанище Бекет,
като натоварват и 12 сандъка „френски манифактурни и брашовски“. Тези факти доказват, че покупки на оръжие има на няколко места, а не само
в Крайова, както се твърди от Обретенов.
Почти навсякъде в спомените на Ботевите
четници се твърди, че те са въоръжени с белгийски капсулни пушки, за които предварително са
приготвени фишеци в Румъния. Никола Ив. Кючуков, в издадените в 1901 г. в Сливен „Записки“, пише: „На рамо с пушки, белгийска система
„Щруца“ (изменено от „щуцер“ – нарицателно за
нарезна пушка) с капсули, а само 15 от француската система „Шаспо“ и една от същата система, кавалерийска, за войводата ни“ [6, с. 85]. По-нататък
Кючуков описва и една случка с Ботев и неговата
карабина „Шаспо“. Друг четник, Димитър Икономов, потвърждава в своите спомени, че Ботев е

имал пушка по време на похода: „Моята пушка,
Ботевата и още други две... предадох ги явно на
агенцията (става дума за параходната агенция в
Гюргево)“ [4, с. 23, с. 24]. По време на похода съобразно задачите, които е решавал войводата, изглежда не всякога е носил оръжието си, а по време
на битките във Врачанския балкан съвсем изоставя шаспото.
За въоръжението свидетелства и друг Ботев
четник, Младен Павлов от Видин: „Четата беше
въоръжена с белгийски пушки. Те се пълнеха с готови фишеци с барут и обло олово“ [2, с. 305; 10,
с. 20, с. 40].
По време на битките с башибозука и черкезите във Врачанския балкан оръжието на четата се
оказва много по-добро от тяхното, което е местно гладкоцевно. Въпреки това обаче съвременни
модерни системи в четата има твърде малко. Захари Стоянов и Никола Обретенов посочват броя
на въоръжените с иглянки около 30-40 души [11,
с. 315; 8, с. 241]. Освен „Шаспо“ има и четници с
индивидуално закупено иглено оръжие.
Относно броя на иглените системи пушки сведенията на някои автори и очевидци се различават.
Н. Обретенов пише, че „Войновски заедно с едно
отделение от около 30 момчета, които имаха иглени пушки, вървеше като авангард на един километър пред ядрото“ [8, с. 241]. Това ни указва, че
освен „Шаспо“ има и още модерни иглянки, възможно и повече от споменатите 30.
Също така на известната снимка на знаменосеца на четата Никола Симов-Куруто [12, с. 704]
се вижда пушка с щик система „Пибоди“, американска, обр. 1864 г. (румънски обр. 1868 г.), която по това време е на въоръжение в две румънски
пехотни дивизии (1. и 2.), участвали по-късно в
Освободителната война (1877 – 1878). Преди това
същото оръжие е раздадено в полицията и жандармерията на столицата Букурещ. По този повод
можем да посочим едно твърдение на проф. Цонко Генов, че в четата е имало и „румънски пушки
„мартинки“ [3, с. 93 – 115]. Пушката „Пибоди“
прилича външно на по-късните „Мартини-Хенри“
(амер. „Пибоди-Мартини“), обр. 1870 г., защото е
техен предшественик и е възможно да бъде наречена „мартинка“ поради използването на този синоним на „иглянка“, т.е. модерна оръжейна система по това време [5, с. 260].
Никола Обретенов разказва, че четниците Георги Матев от Свищов и „руския княз Раданович“
са живи изгорени в една колиба от потераджиите,
които намерили „метална част от пушка“, „цевите
на която не били една до друга, а една върху друга.
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А това беше чифтето на Г. Матев“ – заключава Обретенов [6, с.246]. Това описание ни води най-вече
към системата с „две цеви“ – американската пушка и карабина „Винчестер“, обр. 1866 г., която по
това време е на въоръжение в отоманската армия,
полиция и някои черкези. Сравняването ѝ с „чифте“, т.е. ловна двуцевна пушка, идва от конструкцията ѝ – под цевта на оръжието с малко по-малък
диаметър е закрепен подцевният магазин, в който
се зареждат патроните ѝ. Необходимо е да се отбележи, че „една върху друга“ тези „цеви“ са разположени точно така при карабината, докато при
пушката тръбният магазин е значително по-къс от
цевта.
В изследванията си за работата на Врачанския революционен комитет по снабдяването на
организацията с оръжие авторката Цв. Павловска
се спира и на въоръжаването на Ботевата чета,
като твърди: „има данни, че по-голямата част от
пушките са иглени“ [9, с. 268], позовавайки се на
спомените на Ю. П. Кършовски, който обаче съвсем правилно отбелязва: „Нашето оръжие... превъзхождаше онова на черкезите и башибозуците,
ние можехме да излизаме вън от окопите и да се
прицелваме против тях, когато те бяха лишени от
тая възможност, защото техните пушки по своето
устройство не можеха да достигнат нито наполовин пространството от разстоянието, находящо се
между нас и тях“.
Фактът, че Кършовски посочва превъзходството на въстаническото оръжие над това на черкези и башибозуци не може да бъде аргумент, че
в четата има най-вече иглени пушки. Основното и
преобладаващо дълго огнестрелно оръжие е белгийската капсулна нарезна пушка с предно пълнене с готови фишеци и капсули. Между нарезните
и гладкоцевните пушки от тия години на ХIX в.
има съществена разлика в далекобойността, въпреки че имат напр. еднакъв калибър и са с капсулно възпламеняване на барутния заряд. С нарезната цев се постига мерникова далекобойност от
1200 крачки (825 м), а с гладката цев – 300 крачки
(213 м) [13, 15, табл. 1]. Това сравнение се отнася
обаче до европейските оръжия, били на въоръжение в армиите на съответните страни. Оръжията
на черкезите и башибозука са стари от местно и
друго производство, често преправени от кремъклии, и са с ниски балистични качества. Шишанетата са рядкост.
При подготовката за навлизането в България
четниците на Ботев предварително приготвят около 10 000 фишека, и то с първокачествен барут,
докато местните хора купуват барута от тукашни
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контрабандистки производители (производството
на барут и добиване на селитра са държавен монопол). Намиращите се вероятно няколко броя
винчестери у черкезите също имат слаб патрон
(предназначен е за револвери) и въздействието на
200–400 м дори е проблематично.
Основното оръжие на Ботевата чета – нарезната белгийска капсулна пушка, отстъпва по
качества на патронните пушки „Шаспо“ и др., с
които е въоръжен „авангарда от момчета“ начело
с Войновски, но превъзхожда значително по далекобойност и точност оръжието на противника, с
което могат да се потвърдят изказаните съмнения
на Унджиев, Унджиева [11, с. 700] по повод тезата
на Павловска и да се преутвърди използването на
„белгийките“ в боевете.
За четата са закупени доста револвери, като
със сигурност може да се потвърди, че за щаба
и десетниците са осигурени „Гасер“ обр. 1870 и
1874 г., каквито се предлагат масово в букурещките оръжейни магазини. Те са производство на
едноименната фирма в кв. Отакринг на гр. Виена (Австро-Унгария). Захари Стоянов споменава
и за револвери „по калъпа на черногорските“ [11,
с. 315]. Тук трябва да се има предвид договорката
на черногорския княз Никола с виенската фабрика
за доставка на гасери за пълнолетното население
на Черна гора, и то като монопол на княза. Всички мъже са били задължени да са в народното опълчение и да притежават само такива револвери.
Става дума за обр. 1870 г. и следващите след него,
вкл. произведени в Белгия, но продавани като оригинали. Няма да бъде пресилено, ако споменем, че
в България образците „Гасер“ се наричат въобще
„черногорски“, за разлика от всички други марки
и образци. Част от четниците, за които се споменава, че са имали револвери, вероятно са били от
системата „Лефоше“, най-вече белгийски, които
за това време са доста евтини, както и патроните
им. Що се отнася до сведението, че в четата е имало револвери „Смит и Весон“, обр. 1969 г., руско
производство (?) [9, с. 201; 12, с. 700] би трябвало да се посочи, че такива револвери се усвояват
за производство в Тулския оръжеен завод през
1884 г.
В заключение можем да кажем, че от сведенията на Данаил Хр. Попов и Ернст Краус, от документите и спомените на отделни четници в Ботевата чета, основното ѝ въоръжение се състои от
пехотната нарезна капсулна пушка белгийско производство, каквито е имало години преди това и
има в румънската армия като обр. 1865 г. Същите
оръжия като визия са произвеждани и са били на
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въоръжение в армиите на Франция, Русия и други
европейски държави. Като израз на стремежа за
набавяне на модерно оръжие е наличието в четата
на иглени системи като пушки „Шаспо“, обр. 1866
г., вкл. и карабината „Шаспо“ на войводата Ботев,
„Винчестер“, обр. 1866 г. на Георги Матев, „Пибоди“ и други. Системите револвери са „Гасер“,
обр. 1870 и 1874 г. и „Лефоше“. С това оръжие Ботевата чета води няколкодневни упорити боеве с
редовни части, башибозук и черкези, като винаги
излиза победител. Едва след убийството на войводата четата се разделя на отделни групи, които са
разбити от противника.
Със своя замисъл, с победния си ход и със саможертвата си четниците и Христо Ботев написват героична страница в историята на Българската
национална революция (1862 – 1878) и остават в
паметта на народа на България.
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Abstract
The detachment of Hristo Botev or 1876 is significant glaring act of the Bulgarian national revolution
1862–1878. It is leaded from a great Bulgarian poet and revolutionary. The detachment covers the distance
from the Danube to the Vratsa Balkan in continuous fighting which wined. One factor for this is weapon that
participants are armed – Belgian capsule guns Chassepot model 1866, cartridge gun Winchester model 1866,
revolvers Gasser model 1870, 1874 and Lefaucheux.
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Въведение
Древногръцката античност, която съдържа корените на европейската култура и на европейската
научна традиция, е началото и на икономическото
знание. Опити за теоретично осмисляне на икономическия живот и абстрактно обобщение на икономическите процеси се откриват в съчиненията
на древногръцките философи, особено в класическия период. Вижданията на древногръцките
мислители, обясняващи стопанските явления, се
оказват толкова значими, че се възприемат като
теоретически изходен пункт на икономическата
наука. Според еволюционната епистемология на
К. Попър, древногръцките философи са първото
еволюционно ниво на икономическата наука [1].
Раждането на икономическата наука в собствения смисъл на това понятие се свързва с първоначалното натрупване на капитали и утвърждаването на националните икономики. Може би е
по-точно да се каже, че това е началото на многообразен и многопластов процес на формиране на
икономически идеи и школи. Процес, показателен
за богата история, за невероятна проява на човешкия интелект, за успешни, но и за противоречиви
интелектуални усилия. Процес, който демонстрира дълбоките аналитични аспекти на икономическата мисъл, богатото концептуално разнообразие, понякога несъвместимо, друг път допълващо,
но винаги обогатяващо и развиващо икономическата наука.
В резултат на историческото развитие в икономическата наука обаче няма общопризнати истини, няма закони и принципи категорично установени, няма понятия, които да не са предмет
на дискусии. Това е основание за въпроса наука
ли е икономическата наука или не е1. Д. Хаусман
счита, че това е сложен въпрос и не без ирония
отбелязва, че да се нарича наука, за икономическата теория, безусловно, е чест [2]. В критични
моменти за икономиката и икономическата наука
този въпрос се задава по-гръмко и с по-голямо
неуважение към нея. И днес тя обхваща различ*
1

ни, понякога противоположни и противоречиви
схващания и теории. Кои от тях са реалистични?
Могат ли различни концепции и теории да бъдат
едновременно истинни? Има ли критерий за научност?
Целта на автора в тази статия е чрез епистемологичен подход (обхваща само наука и действителност, наука и истинност) да обоснове разбирането, че икономическата наука е наука. Споделената
позиция е резултат от монографично изследване
„Човекът в икономиката: етико – социо – антропо
– епистемологическа концепция“ [3].
Наука
Науката е цивилизационна характеристика на
човешкото развитие. Специфична човешка дейност, създаваща знания за действителността. Форма на познанието извън митичното и религиозното, извън идеологията и изкуството. Призванието
ѝ е да бъде полезна на хората, да е „инструмент
за решаване на възникващите в борбата за живот
практически проблеми“ [4]. Тя позволява на човека да опознава себе си и света, да променя себе си
и света, да открива нови светове. Но общовалидно разбиране за науката и общопризната теория за
научното знание няма. Това, което за нас е наука,
е различно от това, което древните гърци са определяли като наука. Под наука се разбират само естествените или само точните науки, а социалните
стоят на прага на науката и т.н. Безспорно е, че понятието „наука“ е хиперним, включващо видове,
класове и подкласове науки. Но и те не са еднозначно структурирани и с ясни граници. Разбираемо е обаче, че от гледна точка на цялостността на
света всяка обособеност е условна и относителна,
а всяка наука е прекалено тясна. Затова необходимостта от цялостност може да се удовлетвори в
единството на природни, хуманитарни и социални
науки. Става ясно, че науката е нееднозначно разбирана, а понятието „наука“ е неустановено. Не
звучи правдоподобно за хилядолетната действителност на науката. Но не е изненадващо, предвид
множеството философски теории и предвид неве-

Текстът на статията се базира на изнесен доклад на Мартенските четения (22 март 2017) в Дома на учените
Под икономическа наука разбираме Общата икономическа теория, икономикса
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роятно разнородните науки.
Епистемологията – наука за науката
Епистемологичният подход в науката не е еднозначно възприет, намира се в схемата – одобряван и отхвърлян. Е. Морен е критичен към епистемологията. Счита, че на въпроса какво е наука
няма научен отговор; науката не се осъзнава от
научна гледна точка и няма научни средства за
самопознание. Няма научен метод за разглеждане
на науката като обект на науката. Може би пресилено твърди, че „съществува епистемологически
трибунал, който а posteriori и отвън се опитва да
внася разсъждения и да оценява научни теории;
съществува философски трибунал, където науката
е осъдена задочно. Не съществува наука за науката“ [5].
Въпреки дискусиите доколко епистемологията е основание на науката, въпреки убедеността на
някои автори в неспособността ѝ да решава проблемите на науката, ние споделяме разбирането,
че тя може да се възприеме като самоопознаване
на науката и в този смисъл като основа на всяко
научно изследване. Считаме, че изследването задължително трябва да започне с осъзнаването на
науката и с уточняването на основните принципи и
подходи на „правенето“ на наука. Без да претендира за аксиоматичност и задължителна априорност,
епистемологията дава основание за възможна организация на конкретното знание. Възприемаме я
като база на теоретичния анализ, като предварително знание, обуславящо познавателния модел.
Предмет на епистемологията е същността на
познавателното отношение на изследователя към
явлението, което изследва. Възприемана като метадисциплина, епистемологията е наука за науката. Тя изследва какво е познанието, възможно ли е
то, как може да се постигне, има ли граници, кога
е истинно и т.н. Тълкува се като философско направление, занимаващо се с характера, произхода
и обхвата на познанието. Най-общо – като наука за
познанието.
Икономическа наука и действителност
Науката има за цел да обясни действителността. Тя се развива във взаимозависимост с нея
и е нейно отражение. Теориите трябва да имат
онтологическо основание, а тяхната схема и понятийна система е отражение и съответствие на
действителността. Тълкуването на науката като
познание на действителността, на реалността е
общоприето. То е класическо разбиране, тръгнало
от Платон и обособило израза „знание за какво“.
Но какво се разбира под действителност – дали
независима от познанието реалност, или възпри-

ета от съзнанието като такава, е въпросът, който
философите обсъждат от ХVІІ в. За очакванията
на икономист отговорите са твърде разнообразни. В резултат на това продължително обсъждане
противоположно се обособяват реалистични и антиреалистични философски теории.
За онтологическия реализъм (въпреки различието на реализъм на универсалиите, на здравия
смисъл, научния, модалния), най-общо казано,
действителността съществува обективно. Нейното
съществуване е независимо или от концептуални
рамки, или от човешкото съзнание [6]. Теорията
и действителността са разделени. Познанието се
възприема като отражение на действителността.
Според теории, квалифицирани като антиреaлистични, няма обективно съществуваща реалност. Действителността се възприема от човека,
обектите на изследване са логически конструкции. Според Тарароев тази парадигма е релационна. Формира се епистемологически антиреализъм,
който в съвременните си проявления отново е богато нюансиран – постмодернистки деконструктивизъм, радикален епистемологически конструктивизъм, постмодернизъм, постструктурализъм и
др. [7].
Нашето логическо мислене намира по-голяма близост до конструктивния реализъм.
Той избягва противоположното абсолютизиране и
обединява реализма и антиреализма. Отправният
момент на науката безспорно е обективно съществуващото. Тя изучава действителността, реалността, но не като дадена. Смятаме, че за познанието
действителността е отразена. При това тя не е перцептивна реалност, отразена само от сетивата, а е
и рационална, отразена от мисълта и ума. Обектът
на познание не е обективно, натуралистически даден, той е зависим от целта на изследователя, от
неговата ценностна система и познавателна логика. Затова изискването за обективност в науката, особено в социалните науки, ни се струва пресилено. Да се възприема действителността извън
човешкия ум и мисъл е невъзможно. Ние гледаме
света от собствения си център и да изключим това
е пълна безсмислица. Често цитирана е мисълта в
Талмуда, че ние виждаме нещата не такива, каквито са те, ние виждаме нещата такива, каквито сме
ние. Действителността е многопластова, изучаващият определя кой пласт и как ще го изследва. Вероятно реализмът нито може да се докаже, нито да
се опровергае. Решаващо значение в познанието е
творческата активност на изследователя.
Онтологическият реализъм е епистемологична основа и на икономическата наука. Установява-
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ме, че това е общоприето за икономистите. Според
нас икономическата наука изучава реално, обективно съществуваща действителност и е нейно
отражение. Икономиката съществува обективно,
независимо от субекта. Когато човекът се постави
в отношение (теоретично или практическо) с икономическата действителност, тя престава да бъде
независима реалност и не може да съществува без
субекта. Подходящо е да цитираме Морен: „Това е
баналност, която е нужно постоянно да се повтаря, отново и отново: всяко знание е интерпретация
и реконструкция. Именно поради това не съществува знание, което представлява фотографическо
отражение на реалността. /.../ Реалността, даже
най-обективната, винаги има страна ментална
и страна субективна“ [8], т.е. изследваме нашата проекция на реалността. Като човешка действителност – обект на икономическото познание,
икономическата дейност е зависима от човешкото
съзнание, функция е на човешката мисъл.
Така осъзнавана, икономическата наука изследва не икономическата действителност, а
нейния мисловен обект. Икономическата онтология (Болдырев) е представата за икономическата
действителност, а не самата тя. За каквото и да
става дума – пазар, инфлация, криза и т.н., става
дума за обективно съществуване, но субективно
възприемано. Реалният икономически обект е и
конструкция на икономическата теория. Извън
познанието знаем само, че икономиката съществува. Връзката между икономиката като обект на
изследване и изследващия субект се осъществява
чрез рефлексията.
С традиционния икономически стил можем
да кажем, че обектът на изследване е абстракция.
Следователно икономическата действителност се
асоциира посредством абстрактно хипотетичното
единство на мислене и битие. Става ясно, че според нашето разбиране икономиката като обект
на изследване е отразена реалност.
Икономическите взаимоотношения са динамични. Могат да бъдат променени във времето от
създаването на хипотезата до проверката на достоверността ѝ. Могат да се повлияят от промяната
в икономическото време. Да се поставя въпросът
за истината в икономическата теория означава истината да се разглежда в логиката на диалектическото мислене, тоест като постоянно задаване на
въпроси и постоянно търсене на отговор. Перифразирайки С. Герджиков, можем да кажем, че теоретичната икономика не може да бъде завършена мозайка от различни теории. Някои се сменят,
други се доразвиват, възвръщат се стари, появяват
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се нови, впрочем валиден процес за науката изобщо.
Икономическият живот по своята същност е
процес, при това непрекъснат, противоречив, постоянно променящ се и изключително динамичен.
Теоретичните модели трябва да отчитат времето.
Следователно Икономиксът не може да бъде твърда наука [9]. Икономическото изследване е изследване на движението. Фактите съществуват твърде
кратко и теориите за тях, адекватни на текущата
реалност, са действащи в ограничен исторически
отрязък. Реалистични и работещи идеи се оказват
неработещи след време. Значимостта на идеята се
определя и от времето. Ако издържи проверката
на времето по-дълго, теорията е реалистична и
правилна.
Икономическа наука и истина
В науката търсим истината и очакваме точност
и достоверност. Но какво е истина? Хилядолетно
задаван въпрос, но в контекста на западната култура. Доколкото можем да съдим, конфуцианството и източните религии не търсят истината и не се
основават на нея. Западните религии, философия
и наука, имащи общи корени, търсят истината,
единствено съществуващата истина. Епистемологията като продукт на западната култура също
поставя въпроса за истината.
Истината е търсена от философията, религията, науката. Западните религии в свещените си
книги виждат абсолютната истина в Бога. Философите не успяха да отговорят нито на това какво
е истина, нито на това може ли тя да се достигне. Науката също е без отговор. А. Пуанкаре има
интересно твърдение, че „търсенето на истината трябва да бъде цел на нашата дейност; това е
единствената цел, която е достойна за нея. Обаче
истината понякога ни плаши, тя е като някакъв
призрак, трябва да бягаме към нея все по-напред и
по-напред, и никога не е възможно да я достигнем.
И пита: Истината, която не се явява една и съща за
всички, истина ли е?“ [10].
Можем ли да постигнем истината по чисто
рационален познавателен път? Доверяваме се и
споделяме В. Вернадски: „Системата на науката,
взета като цяло винаги от логическо-критична
гледна точка, е несъвършена. Науката не се явява
логическо построение, търсещо истината. Да се
познае научната истина не може с логика, може
само чрез живота“ [11]. Попър твърди, че „старият научен идеал episteme – абсолютно достоверно,
демонстративно знание – се оказа идол“ [12]. А
Ф. Ницше вярва в това, че „не съществува никаква истина“ „истината е по-пагубна от заблудата и
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незнанието, защото сковава силите, насочени към
просвещение и познание“ [13]. Изглежда невероятно странно, но в ХХІ в. при съвременните постижения на науката все още не сме сигурни коя
теория е научна. Нашата логика ни доближава до
постпозитивисткия смисъл (Попър, Кун, Лакатош) в развитието на научното познание и разсъжденията ни се основават на него.
Определянето на истината поставя във философията въпроса за критерия, според който тя да
се установи. Следователно дали нещо е истинно,
зависи от избора на критерий. Епистемологията
няма еднозначни отговори на въпросите за истинността в науката и критерия за истинност. Запознаването с обширния дебат за истината и нейния
критерий ни позволява следното обобщение. Верификационизмът се основава на епистемологичната логика „обект – знание“. Според реалистите
целта на науката е истината. Критерият за нея е
обектът на изследването. Съобразно практическите последици на теорията, ако тя не е верифицируема, не е научна. Според нас, ако науката е призвана, обяснявайки явленията, да търси истината,
емпиричните науки имат реални доказателства
за истинност. Мярката е обективната действителност, но отразена в мисълта на човека, критерият
е емпиричен, а истинността е установима (не в
метафизичния смисъл за критерия на истинност
в науката и не в дългосрочен времеви хоризонт,
защото нямаше да има Айнщайн след Нютон).
Теорията се потвърждава от опита. Истината се
доказва фактологически. В по-различна епистемологична посока е вероятностният верификационизъм, формиран в резултат на критичното отношение към верификационизма. Отново се търси
истината в съответствието на знанието и обекта,
но ако той осъществи предвижданията на теорията. Теорията е научна, ако нейните предвиждания
се сбъднат. Ако предвижданията се окажат верни,
то и идеята е вярна. Считаме, че епистемологичната схема на фалсификационизма е различна.
Тя е и „обект – знание“, и „знание – знание“. Разсъждаваме върху концепциите на К. Попър, който
впрочем има забележимо влияние върху икономическите теории и е уважаван от практиците.
Попър ни казва, че трябва да помним, както е
помнил Ч. Дарвин, че науката носи предполагаем
характер и че греши [14]. Критикувайки индуктивизма на позитивистите и неопозитивистите, в
логиката на постпозитивизма, той ги допълва и
изгражда фалсификационизма като демаркация
между истинност и заблуждение, между наука и
ненаука. Фалсификационизмът („обект – знание“)

е възможността дадена теория да се опровергае
от опита. „Не верифицируемостта, а фалсифицируемостта на системата следва да се разглежда в
качество на критерий за демаркация – твърди той
– емпирическата система трябва да допуска опровержение по пътя на опита“ [15]. За Попър („знание – знание“) критерий за добра теория, за научна рационалност е критиката. Интерсубективната
проверка се явява най-важният аспект на идеята
за интерсубективната критика, или по друг начин
казано, идеята за взаимен рационален контрол с
помощта на критическата дискусия [16].
В контекста на постпозитивизма нашата епистемологична нагласа се доближава до философията на М. Але. Според него науката съществува
само там, където присъстват закономерности,
които могат да се изучат и предскажат. Единственият източник на нашето знание е опитът и всяка
теория струва нещо в зависимост от това как го
представя и пригодна ли е за използване. Но в науката понятието истина е съвършено относително
[17]. Стигаме до този извод, осъзнавайки истината в схемата „обект – знание“, в която може да се
търси отговор на въпроса какво е истината. Съгласуването на резултатите от реалността и теорията
не показва категорично, че теорията е вярна. Ако
потърсим истината в схемата „субект – обект“,
която дава акцент на гносеологията, критерият за
истината може да се открие в контекста на познавателния модел. А той зависи от изследователя.
Истинността на теорията се определя от подходите на изследване. В този контекст стои въпросът
как да постигнем истината. Но истината отново е
относителна, защото реални явления и процеси се
обясняват с изкуствено изградени мерки, норми,
формули, методологически правила, научни закони и т.н., в резултат на което не можем да бъдем
сигурни в точността. В схемата „знание – знание“
в критичната дискусия според Попър истинността може да се контролира, но мислим, че установяването и опровергаването ѝ е относително.
Н. Дейвис, приемайки позицията на Х. Зин, че
„безкористна наука“, „безпристрастно учение“ са
фалшиви баламосвания, уточнява: „академичните
принципи, засягащи безпристрастността, обективността и търсенето на истината, са преструвки“ [18].
Нашето епистемологично разбиране за познанието, обективността и истината е, че абсолютна истина в науката няма. Пълното знание,
особено в социалните науки, е непостижимо. Не
можем да опознаем изцяло природата, обществото, човека. Действителността обаче разграничава
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въображаемото, неистинното от съответстващото
на нея познание. Дали с приближение, истината,
особено в социалните науки, трябва да има съответстващ контакт с реалността. Идеите, ненужно
абстрактни, въображаеми, пожелателни, животът
отхвърля. Още повече, че истината в социалната
науката е в определена степен културно-историческа реалност и не може да има претенция за всеобхващаща и вечна
Икономическото познание наука ли е от позиция на истината? Стремежът да се доказва научност в икономическата теория чрез критерий
за истина е изразходил безрезултатно огромни
интелектуални усилия. Те отново са разделили теоретиците. На такива, които търсят категоричната
достоверност на икономическата наука, и такива,
които се съмняват в нея. Обосновано с разбирането ни за икономическата действителност приемаме, че опознавайки икономическата реалност, не е
възможно да се получи абсолютна истина за нея.
Защото, противно на Р. Декарт, мислим, че това,
което си представя човешкият ум от позиция на
реалността, винаги ще поражда съмнение. Не е
възможно да се формулира един критерий за истинност в икономическата теория. Затова истината в икономическата наука е относителна.
Според нас, амбицията за абсолютна достоверност в икономическата теория е фикция.
Границата между истина и неистина и в икономическите изследвания не е критерий за научност. В икономическата наука обективна истина
няма. Икономиката не може да бъде оценявана
абсолютно и обективно. В икономическата наука няма категорични факти, които категорично
потвърждават или опровергават една теория.
Мислим, че на полето на науката може би е прав
Лакатош, че неопровержимостта е знака за истинност, но е прав и Попър, че критическата дискусия
е пътят към истината.
В модела „обект – знание“ съпоставянето на
резултатите от икономическите изследвания с резултатите от икономическата реалност не показва
убедително, че теорията е вярна или е погрешна.
В модела „субект – обект“ познавателният подход
определя истинността в икономическите анализи.
Отново условно, защото реални икономически
процеси се изследват с формулирани от изследователя принципи, правила, формули. В модела
„знание – знание“ критическата опровержимост
не е достатъчна за доказване на истинността.
Но както казва Попър, „в социалните науки (според нас и в икономическите) има твърде малко
неща, напомнящи за обективното и идеално тър-

44

сене на истината, което виждаме във физиката“
[19]. Затова не рядко се мисли, че те се доближават до изкуствата. Позиции, заложени в икономическата наука от И. Бентам, Н. Сеньор, Д. С. Мил.
Според нас истинността на икономическото изследване зависи и от това доколко обектът на изследване е реално определен. Но щом определяме
обект, ние определяме крайността на човешкото
икономическо познание. Крайно икономическо
познание в безкрайността на икономическата
действителност. В този смисъл критерий за абсолютна истинност звучи неуместно.
Истината в икономическата наука е ограничена и относителна и поради факта, че тя обособява част от обществената действителност. Тя
е относително обособена цялост.
И още – икономическата истина не е съвпадение на знанието с явлението. Съпоставят се знания,
теории, което В. Винделбанд нарича „иманентно
понятие за истина“ [20]. Иманентната истина съдържа повече какви са предпоставките, какви са
резултатите като правила и като общозначимост и
е в някаква степен отказ от абсолютната истина.
Не ми е трудно да се съглася с Хендс, че проблемът е изборът между две теории, а не коя е научна
или ненаучна [21]. Затова е може би по-важно да
се мисли не за истинността и неистинността, а за
това коя идея ще способства за усъвършенстването на икономическата наука.
Икономическият живот ще познае научната истина, но не като съвпадение. Ако истината е съвпадение между теорията и обекта, който
тя изследва, тогава няма нужда от теория. Не е
възможно икономическият теоретичен модел абсолютно да съответства на действителния обект.
Икономическите концепции и хипотези могат да
се приемат като истинни, когато повтарящите се
икономически явления и процеси ги потвърждават в някаква степен. Не става дума за абсолютно съвпадение, още повече, че икономическата
действителност е резултат на променящото се и
непостоянно човешко поведение и е твърде динамична. Икономическите теории са опити за приспособяване към обкръжаващата икономическа
среда и за нейното променяне. Не сме способни
да изградим абсолютно икономическо познание
и да опознаем абсолютната икономическа истина. Според М. Але никоя теория, никой модел не
могат да претендират, че притежават абсолютната
истина, а ако такава съществува, тя остава за нас
недостъпна [22]. Истинността в икономическата
наука, разбирана както в естествените науки, е
неустановима. Това означава, че икономическото
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знание постоянно се променя и усъвършенства.
Няма вечни истини. Именно поради това прогресът на знанието е лайтмотивът в теорията на Попър.
Икономическите явления се изследват чрез
абстрактни теоретични модели при предварително приети предпоставки. Предпоставки, които
опростяват изследването чрез опростяването на
реалните процеси и явления. Критиците на икономическата теория виждат в абстрактните модели
нереалистичност и невъзможност да се изграждат проверими хипотези, резултат на изолирано
мислене. Според Р. Сагден създаването на икономически модели е сериозно занимание, ако те
ни позволяват да узнаем нещо за реалната действителност. Иначе икономическата теория се развива сама за себе си чрез „интелектуална игра“,
а не за практическа полза [23]. Високото ниво
на формалната абстракция прави нереалистични
икономическите модели, например абстрактния
икономически човек. Те имат нужда от по-дълбоко преплитане с реалния живот. Т. Бухолц
потвърждава, че икономистите говорят на езика
на моделите и че най-добрите икономисти са тези,
които създават най-трайни и жизнени модели [24].
Езикът на моделите обаче е стерилна от действителността среда, уютна за икономистите, но недостатъчно полезна за хората. Особено моделите,
разработени с математически формализъм, откъснати от реалността. Никой модел не може да бъде
приет, ако не се съотнася с действителността, а тя
не е математика. Приемането на твърде абстрактни, опростяващи предположения и ограничения
може да направи модела за реалното икономическо явление практически безполезен. А за методологическия принцип „равни други условия“ М.
Кънев е убедителен: „Има се предвид и принципът ceteris paribus (при равни други условия), но
тъй като условията са динамични, всъщност той
се преобразува в принцип cetera desunt (останалото липсва)“ [24].
Не можем да мислим по друг начин. Езикът
на науката изобщо е езикът на моделите. Известният физик С. Хокинг твърди, че „нашето научно знание не е повече от модел на Вселената или
някои нейни части, а така също е набор от правила, които помагат да съотнесем абстрактните
величини и практическите наблюдения. Теорията съществува само в нашите умове и няма друга
реалност“ [25]. Въпросът е за реалистичността на
моделите.
Защо икономическата теория да прави изключения? Реалистичността на нейните теоретични

модели зависи от реалистичността на предпоставките на тези модели. Реалистичността на икономическите теории безспорно се влияе от реалистичността на принципите, ограниченията и
методите, на които се основават. Икономическите
теории биха били верни, ако предварителните
предпоставки, причинните фактори, които отчитат икономистите, са верни. Ако са по-малко
абстрактни, не са емпирически грешни и нямат
смисъла на постулати. Иначе отдалечават икономическата теория от реалността и ѝ определят
мястото на теория на „класната дъска“.
Икономическата наука е наука
Според споделеното разбиране за наука, икономическото познание е наука, защото има за
предмет явленията на икономиката (стопанството), насочено е към опознаване на реалната икономическа действителност, защото е опит тя да бъде
осмислена и обяснена. Икономическата наука е
наука за съществуващото, за действителността,
за битието. Тя е наука за икономиката като реалност. Науката за частно, обособено съдържание на
действителността е икономиката. Икономическа
е по предмет и наука по начина на отразяване на
този предмет. Но е обща, методологическа теория
за целия спектър по-малко или повече емпирични
икономически науки.
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ECONOMICS AND THE HUMAN BEING IN IT IN THE 21ST CENTURY
Dobrinka Zlateva

Abstract
The article uses the epistemological approach to substantiate the view that the science of Economics (perceived
as General Economic Theory) is a science. The topic of study is Economics and reality and Economics and truth.
The article shares the view that Economics as an object of study is a reflection of reality. The concept is upheld that
the boundary between truth and untruth in economic research is not a criterion for its scientific nature. There is no
objective truth in Economics; and truth, perceived in the same way as in natural sciences, cannot be determined.
Economics cannot be assessed absolutely and objectively.
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ПРЕКРАЧИЛА ЛИ Е НАШАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА
СИСТЕМА В ХХI ВЕК?

Доц. д-р Асен Кюлджиев,
член на Jury Committee, International Young Physicists‘ Tournament
Вниманието на медиите ни към резултатите
от изследването PISA бе концентрирано към големия процент функционално неграмотни ученици
в България – хора, които знаят буквите, четат и
разбират думите, но не могат да осъзнаят смисъла
на текста.
Почти незабелязан обаче остана един подобен, но още по-шокиращ резултат. По уменията
си да решават задачи от непознат вид, нашите
ученици се нареждат на предпоследно място сред
всички участвали в изследването. Те са „усвоили
материала“ (поне на типичното ниво за Балканските и Латиноамериканските страни), но техните
знания и умения се оказват безполезни, когато се
изправят пред задачи, където трябва да се осъзнае
и разреши проблем, за който пътя към решението
не е очевиден.
Анализите на PISA разкриват и нещо още
по-тревожно от слабите резултати. Компетент
ностите, които се оценяват, както и цялата понятийна система на PISA, има твърде малко общо
с понятийния апарат, тематиката и подходите на
нашата дидактическа мисъл. В много случаи,
сравняването на анализите на PISA и докладите на
ежегодните конференции, посветени на образованието по природни науки у нас, оставя впечатлението за манталитетна пропаст между начина на
мислене на авторите на двата вида текстове.
Нашата образователна система се нуждае не
от подобряване и усъвършенстване, а от радикално реформиране, и това поставя въпроса доколко
страната ни има желанието и капацитета да проведе такава дълбока и дългосрочна реформа.
Какво всъщност показват резултатите от
PISA в областта на природните науки
Освен многото си други дейности ОИСР –
Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие (OECD), провежда и изследванията
PISA. Като икономическа организация, тя поставя
акцент върху оценяването на способностите на
15-годишните да прилагат знанията и уменията
си, а не степента на усвояване на учебния материал (към което, например, е насочено изследването
TIМSS за учениците в 4-ти и 8-ми клас). Изследванията PISA имат авторитета на най-престиж1

ното подобно изследване и анализът на техните
резултатите е принудил вече доста страни (включително и такива, които имаха високо мнение за
постиженията си) да започнат преосмисляне и реформиране на образователните си системи.
В края на миналата година започна публикуването на първите резултати от оценяването
PISA 2015, при което компетентностите, свързани
с природните науки, бяха обект на по-задълбочено изследване. Начело в областта на природните
науки отново е Сингапур, като сред първите десет
са основно представители на Източна Азия (вкл.
Виетнам), и има само три страни от Западния свят
– Естония, Финландия и Канада.
В областта на природните науки България е
на 47 точки под средната стойност за ОИСР, което
приблизително отговаря на 1,5 години обучение, а
изоставането от лидерите е двойно по-голямо. Тъй
като в PISA се оценяват способности, а не усвояване на материал от учебната програма, то такова
приравняване между точки и години има смисъл,
колкото и озадачаващо да изглежда то у нас.
България продължава да е на дъното на класацията сред страните от ЕС и е около средното
ниво на страните от Балканския полуостров и Латинска Америка. Добавили сме 12 точки към резултатите си от 2006 г. насам, но този напредък е
все още в границите на статистическата грешка.
За сравнение, в резултат на енергичната реформа, проведена в Буенос Айрес и прилежащата му
околност, резултатите по природни науки на този
район се подобриха с 51 точки само в рамките на
3 години!
Много е показателно как са дефинирани основните компетентности, които се оценяват в областта на природните науки. В PISA 2015 те са:
• планиране и оценяване на научно изследване;
• научно тълкуване на данни и факти;
• научно обясняване на природни процеси и явления.
Човек няма как да не си зададе риторичните
въпроси: къде в методическите ръководства към
учебниците се обсъжда в кои части на уроците
и задачите към тях се развиват тези компетентности; какво е съотношението между тях за всеки

http://www.oecd.org/pisa/
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урок и раздел; какво внимание им се обръща при
обсъжданията, които правят местните РУО-та с
учителите и т.н.
Отскоро, освен оценяването на основните
грамотности (природни науки, четене, математика), PISA започна да добавя и оценяване на това,
което популярно се нарича „умения за ХХI век“. В
тази връзка, през 2012 г. PISA проведе изследване
на уменията на учениците да решават проблеми
(problem solving). Под това се разбира способност
та да се разбере и разреши проблемна ситуация,
при което методът за решаване не е изначално
очевиден.
В PISA 2015 изследването за решаване на проблеми бе преобразувано и насочено към уменията
за съвместно решаване на проблеми (collaborative
problem solving), при което се оценява способността за ефективно включване в процес, където двама или повече участници се опитват да разрешат
проблем чрез споделяне на разбирането си за проблема и съвместно прилагайки усилия за достигане до решение. Резултатите от това изследване се
очакват наесен.
При по-внимателно вглеждане в резултатите
за страната ни, прави впечатление продължаващата тенденция за екстремно изоставане на оценките ни по компетентности, които са свързани с
разбиране на това, какво представлява научното
изследване и как да се подходи към задача от непознат тип.
1. В PISA 2015 се регистрира много голямо изоставане на оценките ни по компетентността
планиране и оценяване на научно изследване
спрямо научно обясняване на природни процеси и явления. България не е на най-последното
място по големината на това изоставане – три
страни (от общо 56) имат малко по-големи
стойности за тази разлика, но при тях оценките за компетентностите са или около средните
за ОИСР, или значително по-високи.
2. Аналогично, при PISA 2006, когато отново във
фокус бяха природните науки, имаше подобно
голямо изоставане на оценките ни по изследваната тогава компетентност използване на
научни данни и доказателства спрямо научно
обясняване на природни процеси и явления.
3. Резултатите от PISA 2012 показаха, че България е на предпоследното място по уменията на
учениците ни да решават проблеми.
4. Още по-показателен е фактът, че в същото
изследване България има най-голямото изоставане на уменията да се решават проблеми
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спрямо оценките по трите основни грамотности.
Това сочи, че България се представя много
зле, когато се оценяват компетентности от по-високите познавателни равнища и че нашето образование има тежък системен проблем, а не става
дума за случайни флуктуации в едно или друго
изследване.
Вижда се, че усилията на нашата образователна система (както никоя друга) са насочени към
научаването на материала от програмата, а не
се обръща внимание на това, какво ще могат да
правят с него учениците и какви умения ще се изграждат.
Ако учениците не развият умения да анализират и да се справят с непознати ситуации, да
достигат до аргументирани изводи, да намират
решения на проблеми, с които не са се сблъсквали
преди, то ние обричаме следващото ни поколение
на бедност и маргиналност в бъдещия свят.
Трябва ясно да си дадем сметка, че огромна
част от работните места в професии, които изискват
механично извършване на действия, ще бъдат роботизирани или изнесени в страни с още по-ниска
цена на работната ръка. Достатъчно е да погледнем какъв катаклизъм започва в автомобилната
индустрия и да осъзнаем, че след 1-2 десетилетия
с шофьорската професия ще се случи това, което
стана с конската тяга преди по-малко от век.
Анализът на резултатите повдига и въпроса за
това, пред какви задачи биват изправяни нашите
ученици. При липса на изследователски задачи в
нашите училища няма как да се появят добри резултати по компетентност като планиране и оценяване на научно изследване. Традиционните задачи
след урока в учебника са, разбира се, неотменима
част от обучението и могат да са инструмент за
постигане на множество дидактични цели. У нас,
обаче, те основно проверяват/тренират умения за
прилагане на някаква формула или правило, без
това упражнение да се възприема като част от решаване на по-общ проблем. Твърде малко са интригуващите задачи и ако никога не бъде предизвикано изследователското чувство у учениците, те
лесно могат да асоциират отегчението от баналните задачи с изучаваната наука като цяло. Липсва
поливариантност и дискутиране на различни подходи и, по правило, тези задачи са „едностъпкови“. Беше много показателно как много от нашите
ученици не успяха да преодолеят елементарната
задача от PISA 2012 за „Купуване на билет“, за което трябваше да се направят две стъпки.
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Какво следва да се направи
Отговорът на получените слаби резултати
не бива да се търси в стремежа учениците ни да
„усвоят техниката“ за решаване на задачите от
PISA (както призоваваше един бивш зам.-министър), а още по-малко като се водят учениците от
страната в Софийското метро, за да видят как се
купуват билети (както призоваваше една бивша
министърка).
Очевидно е, че има нужда от радикално реформиране на нашата образователна система. PISA
ясно показва основните слабости, но всяка страна
трябва сама да реши как да се справя с тях. Проблемът не е тривиален, тъй като няма единствено
правилен модел, който да се вземе и да се „въведе“. Напротив, в страните от челната десятка се
виждат силно различаващи се системи, изградени
върху различни образователни идеологии. Дори и
сред страните от Източна Азия, за които ние често
не си даваме труда да се вглеждаме по-задълбочено в специфичните им особености, разликите са
значителни и показателни за това, как различните
общества имат различна представа за ценностите,
които трябва да се изграждат в училище.
У нас се обръща може би прекомерно внимание на Финландската система, но никак не е ясно
дали тя може успешно да се въведе в страна без
дългогодишно практикуване на скандинавски тип
социалдемокрация. Трудно е човек да си представи например, че у нас може да бъде прокарано решение за затваряне на езиковите и (природо-)математическите гимназии като такива, в името на
равния шанс за всички ученици.
При всяко положение ще е нужна промяна на
манталитета и едно по-различно разбиране относно това, накъде трябва да са насочени усилията в
нашето образование. Както и неизбежната промяна на стандарти, учебни програми и учебници…
Изминаха вече 10 години от публикуването
на „доклада Рокар“2 от Европейската комисия, в
който се препоръчва въвеждането на изследователските методи в обучението по природни науки и подготовката на учителите за използването
им. Да се надяваме, че най-накрая ще започне да
се обръща внимание на неговите препоръки и че
това обучение ще бъде поставено на по-различна
концептуална основа и че изследователските методи ще започнат наистина да навлизат в нашите
класни стаи.
В тази връзка неизбежно възниква и въпросът,
доколко страната ни осъзнава проблема и дали
2

има капацитета да проведе такава дълбока и дългосрочна реформа.
Какъв е капацитетът на страната ни
Добре е да погледнем назад и да си дадем
сметка с какви задачи в областта на образованието
е успявала да се справи България в последно време и с какви не е успявала да се справи.
България успя да въведе масово стандартизирано оценяване (матури). Въпреки съпротивата
(услужливо подпомагана и от много медии), то бе
възприето и резултатите му започнаха да се приемат паралелно с приемните изпити за влизането
в почти всички университетски специалности. В
огромното мнозинство случаи резултатите могат
да се считат за достоверни и е възможно да се правят изводи от тях. Разбира се, не можем да не си
даваме сметка и за недостатъците на сегашната
система и, най-вече, че се оценява запаметяване
и прилагане на прости формули и правила, а не
дълбочината на разбирането или придобитите
умения.
България не е успяла досега да направи нищо
съществено по назряващата криза с предстоящото
пенсиониране на огромен процент от учителите.
Става дума за процес, който е лесен за прогнозиране, тъй като не е налице съществено емигриране на представителите на съсловието (за разлика
напр. от ситуацията с напускащите млади лекари, където процента на емигриращите е голям и
представлява променлива величина). Колкото и
банален да изглежда този проблем, и колкото и
очевидни да изглеждат стъпките, които са нужни
за преодоляването му, досега има обявено само
увеличаване на заплатите с 15 % и обещание увеличението да достигне 100 % до края на мандата
на правителството. Предвид необходимото време
и множеството други мерки, които трябва да се
вземат за привличане и подготовка на едно новo
поколение учители, сроковете са вече изпуснати и
неизбежно ще се мине през период, характеризиращ се с недостиг на учители. За разлика от някои
индустрии, където внезапно възникнали проблеми могат да се решат чрез внос, ние няма откъде
да си внесем учители (освен, може би, от Македония – вариант, който дори и да е технически възможен, едва ли би бил добре възприет в нашето
общество).
С какво можем да започнем тук и сега
(И все пак, всеки трябва да обработва
собствената си градина)
Предвид мащабността на задачата за осъвре-

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf
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меняване на образователната ни система и демонстрираните досега възможности за справяне с
доста по-леки задачи, то е много вероятно да се
наложи да почакаме по-дълго за една всеобхватна
реформа „отгоре-надолу“.
По тази причина би следвало да се обмисли с
какви действия може да се започне преобразуването на системата „отдолу-нагоре“, без да се чакат
промени на сегашната нормативна уредба.
Под една или друга форма е нужно да се въвеждат повече задачи с изследователски характер
(основно в извънкласната дейност, където има повече време за необходимото задълбочаване). У нас
също може да започне да се въвежда практиката
за завършване на средното образование с изготвяне на миниизследователски проект, така както се
прави в много страни, вкл. и в съседна Македония.
Например във връзка с решаването на задачи
е възможно:
• Да се допълват задачите в учебниците с такива,
които изискват повече от една стъпка за достигане до решение и които да се представят като част
от по-общ проблем.
• Да се включват задачи, при които теоретично
изчислените предсказания се проверяват чрез
прости експерименти.
• Да се предлагат задачи, при които до решението

да може да се стигне чрез различни подходи; да
се насърчава дискусията между учениците.
• Да се включват задачи, при които учениците
сами трябва да потърсят информацията, нужна
за достигане до решение.
• Да се предлагат задачи, анализиращи любопитни житейски ситуации, феномени с неочаквано поведение…
Във връзка с експериментирането е възможно:
• Задаване на повече домашни опити.
• По-малко инструкции тип стъпка-по-стъпка
при опитите в училищните лаборатории, повече
свобода в планирането и провеждането на експериментите.
• Демонстрационни експерименти, планирани и
реализирани от ученици, вместо от учителя.
• Насърчаване на правене на предсказания, проверка на хипотези, настояване за достигане до
изводи.
• Повече задачи, изискващи екипна работа.
Предполагам, че всеки учител би могъл да допълни горните списъци, да адаптира и конкретизира предложенията в духа на критериите на PISA.
А за финал, можем да си пожелаем да видим
също и повече усилия в духа на съвременния лозунг в китайското образование: „На всеки въпрос
има повече от един отговор“.

HAS BULGARIAN ЕDUCATION ЕNTERED THE 21ST CENTURY?
Assen Kyuldjiev

Abstract
The analysis of the recent PISA assessment of science performance reveals that Bulgarian secondary
education is focused on imparting content knowledge and fails in developing the skills expected. The scores
obtained for the competency ‘evaluate and design scientific enquiry’ are lagging far behind those for the rest
and, even more alarmingly, Bulgaria is at the bottom of the ‘problem solving’ abilities ranking. A deep reform
of the system is urgently needed, as well as efforts to bridge the gap between the local educational mindsets
and those behind PISA surveys. Unfortunately, it seems that the capacity and determination to conduct these
are lacking at the moment. Brief suggestions about what could be done in the meantime are provided at the end
of the article.

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

Сайтът се поддържа от доц. д-р Галина Иванова от Русенския университет, на която редакцията изказва
благодарност!
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КАРПАЛЕН ТУНЕЛЕН СИНДРОМ – БОЛЕСТ
НА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ?

Доц. д-р Борис Матев, д.м. – МУ – София
доц. д-р Вихър Ковачев, д.м. – МУ – Плевен

Карпалният тунелен синдром или синдромът
на карпалния канал е едно много често срещащо се заболяване. То е домейн на неврологията
и ортопедията. Среща се най-често при жени в
менопауза във възрастовия диапазон 50-60 години. Представлява притискане на срединния нерв
(нервус медианус) в областта на китката и дланта.
Там срединният нерв минава през т.нар. карпален
канал и се уврежда в резултат на притискане по
една или друга причина.
Най-разпространената теория за възникването му е промененият хормонален баланс при женския пол в така наречената трета възраст. За това и
някои автори го наричат болест на третата възраст.
В това съобщение се постарахме да изясним дали
това се съотнася и при съвременния начин на живот.
Синдромът на карпалния тунелен синдром е
описан за пръв път през далечната 1865 г. от Sir
James Paget. През 1951 г. Phalen [1] доразвива теорията за патогенезата на заболяването, а именно
ролята на лигаментум карпи трансверзум (лигамента в областта на китката, който компримира
нерва) за притискането на н. медианус. През 1933
г. Learmonth [2] за първи път лекува оперативно
синдрома чрез прерязване на карпалния лигамент
(тази структура, която притиска нерва и причинява заболяването).
Най-характерните симптоми за това заболяване са изтръпване на първите три пръста, т.е.
зоната, инервирана от срединния нерв, събуждания през нощта, дължащи се на дразнене на
симпатикусовите нервни влакна, нарушение опозицията на палеца, резултат от атрофията на тенарната мускулатура (групата мускули в областта
на дланта) [3]. Според класическата теория това
заболяване обхваща най-вече жени над 50-годишна възраст. Счита се, че хормоналните промени,
свързани с менопаузата, са основна етиологична
причина. Жените в тази възраст започват да чувстват дискомфорт в областта на ръката, чувстват
горния си крайник несръчен, започват да изпускат
предмети по време на домакинската си активност.
Поради тези причини, както и поради голямата си
честота, някои наричат това страдание болест на
третата възраст.

Материал, методи и резултати
Последователно си поставихме за цел да анализираме възрастовата диференциация на болните, страдащи от карпален тунелен синдром, тъй
като т.нар. болест на третата възраст се подмладява, като потърсим причините все по-млади и
по-млади жени да боледуват от нея.
Направихме един сравнителен анализ за възрастовото развитие на болестта през последното
десетилетие на контингент болни, оперирани в
УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ – София. През
периода 2006 – 2016 г. сме оперирали 178 болни
с карпален тунелен синдром. Разделили сме периода на две: 2006 – 2011 г. – оперирани 82 болни; 2011 – 2016 г. – 96 болни. Анализирали сме
контингента с компресионен синдром по следните
показатели: възраст, пол и професия. По показатели пол и професия не установихме статистически
достоверна разлика с класическите схващания.
Преобладаваха болните от женски пол в съотношение 1:5. В професионално отношение болните бяха както хора на физическия труд, така и
такива на интелектуалния. Групата включваше и
лекари, и хора, занимаващи се с наука, без това
да има някаква статистическа сигнификантност.
С изненада установихме, че през последните 5
години скалата на възрастта на боледуващите от
този компресионен синдром прогресивно намалява. Докато през периода 2006 – 2011 г. средната
възраст е била 54 години и 7 месеца, то през годините 2011 – 2016 г., той е бил 46 години и 9 месеца
или възрастовата граница на заболеваемост се е
снижила със 7 години и 10 месеца. Все по-млади и по-млади хора, предимно жени, страдат от
карпален тунелен синдром. Увеличава се и контингентът между 25 и 35 години. Опитахме се да
анализираме дали естеството на работа е причина
за спада във възрастта на заболелите. Въпреки че
се срещат жени, работещи предимно с ръцете си:
фризьорки, компютърни специалисти, има и немалък контингент, страдащи от този синдром, които
не извършват такъв род физическа активност, като
например – учени. Извършеното лечение бе оперативно, а именно – освобождаване на карпалния
тунел [4, 5].
Наблюдавайки тези резултати, за нас предста-
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вляваше интерес отново да разпитаме болните за
евентуални други причини за възникване на това
заболяване. Голяма част от болните споделиха за
преживян стрес и напрежение, както от професионално, така и от лично естество. В последващата
дискусия отново ще засегнем този въпрос.
Дискусия
Карпалният тунелен сидром, едно много често
заболяване, продължава и до ден днешен да буди
неотслабващ интерес. Този компресионен синдром, характерен досега с теорията си за болест на
третата възраст, предизвикано от типичните за жените възрастови хормонални промени, очевидно е
на път да претърпи известна трансформация. Причините за включването на все по-млада генерация
все още остава неясна. Считаме обаче, че принос
за развитието на карпалния тунелен синдром в
млада възраст има съвременният начин на живот:
стрес, хиподинамия, начин на хранене. На изключителната динамика, напрежение и несигурност в
днешни дни, водещи до най-разнообразни заболявания, би трябвало да включим и карпалния тунелен синдром. Въпросът е как да противодействаме. Отговорът зависи от нас.

Литература:
1. Phalen, G. S. Spontaneous compression of the
median nerve at the wrist. //J. Am. Med. Assn.,
145, 1951, р. 1128-1133.
2. Learmonth, Y. K. The principle of decompression
in the treatment of certain diseases of peripheral nerves. In: Surgical Clin. North Am. 1933;
13:905-913.
3. Матев, В. Диагностика и оперативно лечение на синдрома на карпалния канал. //Орто.
травм., vol. 37,2. 2001, p. 66-68.
4. Матев, И. Декомпресия на н. медианус при
карпален синдром. Бойчева оперативна орт.
травм. 1, 264.
5. Grisostomi, E. et al. Nostra esperienza del trattmento chirurgico nella syndrome del tunnel carpale mediante una limitata incisione palmare:
Min Ortop Trau, 1996; 47:51-55 (1-2).

CARPAL TUNNEL SYNDROME – THIRD AGE ILLNESS?
Boris Matev, Vihar Kovachev

Abstract
Carpal tunnel syndrome is a very common illness that provokes us to write this message. This suffering is
a domain of neurology and orthopedics. It is a compression of the median nerve (nervus medianus) in the area
of the wrist and palm. Here the median nerve passes through the so-called carpal channel and is injured as a
result of compression for one reason or another.
The purpose of this report is to review age of the people suffered
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ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ НАШИ ЕЗИКОВЕДИ БЪЛГАРИСТИ
Чл.-кор. Мария Попова,
доц. д-р Светлана Питкевич,
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН
Тук сме спрели вниманието си върху езикове- та академия на науките в Краков, на Славянския
ди българисти, чийто „значителен принос за по- институт в Прага, на Кингс Колидж в Лондон, а
ставяне, изясняване или решаване на практически през 1942 г. – на Германската академия на науките.
и теоретически въпроси от езиковата действителМонографии
ност е безспорен и той основателно намира заслу- Принос към изучаване на българските говори в
жено признание в науката и сред обществеността. Източна и Западна Тракия. 1935 г.
Без тези имена развоят на българската лингвисти- Сравнително индоевропейско езикознание. С.,
ка и по-конкретно на езиковедската българистика 1936 г.
би страдал откъм пълнота“ [1, с. 6].
Съвременният български книжовен език и наПредставените в тази статия учени са не само родните ни говори. С., 1943., 67 с. (Библ. Бълг.
автори на едни или други концепции в областта на кн. №5).
езикознанието; те са и образци на отношение към Увод по всеобщо езикознание. 2. доп. изд. С.,
науката, образци на разбирането за ролята ѝ в жи- Унив. печ., 1943. VII, 284 с. (Унив. библ. № 276).
вота на обществото и в изграждането на личността История на българския език. Прев. и ред. И. Дуна самия учен.
риданов от нем. изд. 1929. С., БАН, 1979.
Затова именно в епоха, когато се говори за заСтудии
страшеност на филологията, във време, когато се За пограничните говори в Източна Сърбия.
поставят ред въпроси за смисъла на академичната 1904 г.
наука, е особено актуално да помним и преосмис- Сръбски или български се говори между Искър и
ляме тяхното творчество и живот в науката.
Морава. 1908 г.
Критериите за включване в статията само на К вопросу о границе между болгарским и сербняколко наши езиковеди са формални. Те са след- ским языком. Русский филологический вестник.
ните: 1) Да са родени преди 1930 г. 2) Да са работи- 1914 г.
ли през известен период в Института за български Първобългарско, а не печенежско е т. нар. Атиезик и да са били ръководители на секция 3) Да са лово златно съкровище от Наги-Сент-Миклош.
били лично познати поне на едната от авторките.
//Годишник на Соф. унив. Историко-филолог.
Подреждането им е според датата на тяхното фак. XXXI, 5. 1935
раждане.
Единство на българските народни говори.
Значението на семантичните успоредици в инАКАДЕМИК СТЕФАН МЛАДЕНОВ
доевропейското езикознание.
(1880 – 1963)
Български културни думи от старинен индоевРоден е на 15.XII.1880 г. във Видин. Завършва ропейски произход.
специалността Славянска филология в Софийския Из славянската етимология.
университет „Св. Климент Охридски“. Специали- Имена на седем български столнини.
зира във Виена (1903 – 1904), в Петербург (1904), Последни възражения против старобългарскоПрага (2005), Париж (1911) и Мюнхен (1912). В то име на Кирило-Методиевия език.
Прага защитава докторска дисертация на тема „За Езикът на светите братя Кирил и Методий и
промените на граматическия род в славянските днешният български език.
езици“. Действителен член на БАН (или академик) Българската реч в Солун и Солунско.
Ст. Младенов е от 1929 г. През същата година е из- Охрид и българската реч.
бран и за член-кореспондент или „дописен член“
Речници
на Академията на науките на СССР в Ленинград Младенов, Ст. Етимологически и правописен
и е единственият български учен с получено тако- речник на българския книжовен език. Книгоизва почетно звание преди 9 септември 1944 г. Пак дателство Христо Г. Данов О. О. Д-во: София,
през 1929 г. става член-кореспондент и на Полска- 1941, 704 с.
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Български тълковен речник. С оглед към нар.
говори. Т. 1. А-К. С., Печ. Д. Стефанов, 1951.
1126 с. (Съавт.: А. Теодоров-Балан).
Творчество
Акад. Стефан Младенов е заслужено уважаван и ценѐн учен [2]. За него са писали отделно от
цитирания труд Вл. Георгиев за индоевропейското
му наследие, Л. Селимски за трудовете му относно старобългарски, Ив. Кочев за диалектологичните му достижения, М. Попова за лингвистичната терминология в трудовете му, Вл. Мурдаров за
ролята на Виена в творчеството му и много, много
други, но тук бихме искали да видим зад патината
на привичното признание лицето на учения и човека така, както изглежда понастоящем. От гледна
точка на съвременния учен той се отличава с изключително разнообразие на интересите (етимология, лексикология, славистика, индоевропеистика, диалектология, история на българския език,
кирило-методиевистика, общо езикознание, дори
философски проблеми на езика). Особено силно
впечатление прави например следният факт: Ст.
Младенов е чел курсове както по история и диалектология на българския език или по полски и
чешки (което е относително предвидимо), но и по
Гръцка морфология с оглед на главните индоевропейски езици, Паметници на готския и старонемския език, Староиндийски език, Старогорнонемски език, като това далеч не изчерпва „репертоара“
му [3].
Поразява както разнообразието на активно
познатите му езици (от санскрит до старогермански)1, така и проблематизацията на курсовете
(срв. например Общо езикознание с оглед на
епическия санскрит в Махабхарата или Индоевропейски имена на реки и води). Самите наименования на курсовете те карат да искаш да
пропътуваш назад във времето, за да ги чуеш
тогава, в зората на поставянето на подобни проблеми!
Изброените в началото трудове се отличават
със същия огромен диапазон на научните интереси и резултати. Може да се говори за много
плодовит автор и това би било вярно, но все пак
безкрайно повърхностно. Би могло да се говори

за изключителна душевна щедрост, което също е
вярно и малко по-задълбочено, защото предполага
някаква идея за околните, които очевидно благоговейно, а не например иронично са приемали този
нескончаем поток от идеи. И в тази перспектива
вероятно ще стигнем до ключовата дума възрожденски – изглежда, че както авторът на курсовете
и книгите, така и неговите слушатели и читатели са вярвали в абсолютната сила, в абсолютната ценност на знанието и именно на тази почва е
била възможна симбиозата между тях. Оттук това
несекващо желание да се даде още и още, да се
направи още и още!
Споменахме вече, че разнообразните приноси
на акад. Ст. Младенов са разглеждани от множество учени и затова тук ще се спрем по-подробно
на нещо не толкова известно. Ето една толкова позната на всеки специалист по общо езикознание
схема на производството на реч2 от стр. 100 на Общото езикознание на Ст. Младенов3:

Фигура 1. Схема на психофизиологично пораждане на реч по Томсон
Колко познато и колко съвременно в светлината на интереса към психофизиологичните механизми за пораждане на речта! Нищо, че тази
проблематика в духа на времето е поставена в контекста на историческото изучаване на езика, а не
в перспективата на биолингвистиката например.
Вкусовете на епохата не могат да затъмнят момента на теоретичния инстинкт към импликациите,
които началото на научното изследване на мозъка
открива пред езикознанието.
В изданието от 1942 г. тази схема следва след
разсъжденията за езиковия моногенизъм, проти-

Владеел е над 30 езика. Срв. от спомените на акад. Иван Дуриданов: „Неговата ерудиция беше смайваща. В хода
на лекциите си, без да има пред себе си каквито и да било записки, той пишеше на черната дъска примери не само
от класическите езици (гръцки и латински), но и от староиндийски, авестийски, литовски, готски, албански и други
индоевропейски езици“.
2
Която тук възпроизвеждаме по оригинала на Томсон от 1910 поради липса на скан на текста на самия Младенов. Дв.ру
= движение на ръката, мозжечок = малък мозък, дв.орг. = движение на органите на речта.
3
Срв. също така уникалното за българското езикознание като начало и актуалност на осмисляне на проблема в:
Младенов, Ст. Мисъл и език. // Философски преглед, 1, 3, с. 269 – 275.
1
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вопоставен на полигенизма, т.е. убеждението в отделното расово и оттук езиково развитие на човека. Младенов отхвърля полигенизма, основавайки
се именно на разбирането за функционирането на
речта в мозъка, който е еднакъв при всички. Оттук проблемът за психофизиологията на речта от
просто съвременен се превръща в остро актуален и
придобива статуса на смела гражданска постъпка!
Знанието се превръща в ръководство за действие,
превръща се в автентичен хуманизъм. Самата хуманитаристика става хуманизъм! Нашият „герой“,
както се вижда, е бил не само ерудиран, но и високо нравствен човек, който не може да предизвиква само преклонение, но и тревожещият въпрос:
„А аз бих ли могъл/могла така?“. Подобни високи
критерии задава, както е очевидно, и научното му
творчество.
И още нещо: ако потърсим в Google името
Стефан Младенов, освен булеварда, веднага ще
попаднем на следната информация: Акад. Стефан
Младенов дарил БАН със 140000 златни лева [4].
В подзаглавие се цитират думите: „В сравнение с
това, което е трябвало да извърша за половин век,
аз съм направил извънредно малко“. Всеки може
да изпробва тези сведения върху някой съвременен млад човек, за да проследи по реакцията колко
сме далеч от възрожденския подход към живота.
Тук е отново уместен тревожещият въпрос от края
на миналия параграф: „А аз …?“.
Това недвусмислено сумира наблюденията
върху този необикновен човек-еталон за българската културна история.
ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ КИРИЛ МИРЧЕВ
(1902 – 1975)
Роден е на 3.XII.1902 г. в Битоля (Македония).
Завършва специалността Българска филология
в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализира в Ягелонския университет в
Краков (Полша).
Творческото дело на чл.-кор. К. Мирчев е съсредоточено върху изучаването на българския
език във всички периоди и форми от неговото
съществуване. Постиженията му в тази научна област са и многобройни, и разностранни, но
особено ценни за езикознанието. „Той изследва
развоя на българската езикова система в нейните
взаимоотношения с останалите балкански и славянски езици, винаги имайки предвид единството
и приемствеността в езиковата ни история с оглед
на териториални диалекти и на различни жанрови
книжовноезикови прояви“ [5, с. 226].
Като основен негов труд се смята „Истори-

ческа граматика на българския език“, издадена
най-напред през 1958 г. с последвали още няколко
издания. Тя представлява синтезирано обобщение
от дългогодишните изследвания на нашия виден
учен върху историята на българския език. Както
свидетелства акад. П. Динеков, „излизането на
историческата граматика на проф. Мирчев през
1958 г. може да се смята за събитие в българската езиковедска наука, […] нов етап в научното
изследване на българския език“ [6, с. 78]. Граматиката се състои от увод и три обширни дяла, посветени на фонетиката, морфологията и синтаксиса
на българския език, разгледани в тяхното историческо развитие. Освен на традиционно засяганите
въпроси, авторът спира вниманието си на такива
основни теми като периодизацията на българската
езикова история, развоя на българската писменост,
източниците за историческото изучаване на езика.
Тук са обособени и двата дяла „Общ преглед на
главните периоди в развоя на българския език“ и
„Исторически връзки на българския език с други
езици“.
Научните приноси в другите трудове на чл.кор. К. Мирчев от областта на историята на българския език са не само многобройни и обобщаващи в същността си, но и насочващи към нови
проблеми и нови оригинални решения, напр.
„Главни проблеми на развитието на българския
език“ (1952), „Днешното състояние на проучванията върху историята на българския език“ (1958),
„Българският език през вековете“ (1964) и др.
Във връзка с тази по-обща проблематика особено важна е темата за отражението на историята
на българския език в среднобългарските писмени
паметници, напр. „Към историята на инфинитивната форма в българския език“ (1937), „Аналитични форми за сравнителна степен в два среднобългарски паметника от XIII век“ (1956), „За членните
форми в Добрейшовото евангелие, среднобългарски паметник от XIII век“ (1956), „По въпроса за
най-ранните примери от аналитичен дателен падеж в българските паметници“ (1957), „За новите
морфологични черти в Пражкото евангелие, среднобългарски паметник от XV век“ (1964), „Аналитични конструкции в Боянското евангелие, среднобългарски паметник от XII – XIII век“ (1964),
„За аналитизма в Троянската повест“ (1970) и мн.
др.
С името на проф. К. Мирчев е свързано и изследването на множество старобългарски и възрожденски писмени паметници, като напр. Охридското евангелие, Троянската повест, Пражкото
евангелие, Боянското евангелие, Данаиловия че-
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ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО
тириезичник и мн. др.
Многобройни, особено ценни трудове чл.кор. К. Мирчев посвещава на диалектологията,
палеографията, старобългарския език. Още в началото на 30-те години на ХХ в. той предлага диалектоложки изследвания, в които се разискват
такива важни и интересни за научната общност
въпроси като напр. назализма в македонските говори, предлозите в и с в диалектите, следите от
старобългарския ъ и мн. др., срв. „За някои следи
от назализъм в централните македонски говори“
(1932), „Предлозите в и с в македонските говори“ (1933), „Изясняването на коренно ь в Неврокопския говор“ (1934), „Стари и нови iterativa
в източномакедонските говори“ (1934), „Черковни
текстове на разложки говор от средата на миналия век“ (1936) и др. Като най-значителен труд в
тази област се изтъква монографията на чл.-кор.
К. Мирчев „Неврокопският говор“ (1936). „Това
е първото и все още единствено у нас проучване
на говор не само описателно от синхронно гледище, но и диахронично с изясняване на явленията
в техния исторически развой и в тяхното отношение към същи или подобни явления както в други
български говори, така и в останалите славянски
езици“ [7, с. 8].
Въз основа на конкретните резултати от многобройните си високоприносни изследвания, както и на достигнатите теоретични обобщения, бележитият наш езиковед поставя много важната
задача пред българската диалектоложка наука за
изработване на диалектен атлас на българските
говори (срв. „Защо ни е необходим атлас на българските говори“, 1951), която беше поета от Института за български език към БАН и продължава
успешно да се реализира с все нови и нови томове.
АКАДЕМИК ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ
(1908 – 1986)
Роден е на 3.II.1908 г. в с. Габаре, Врачански
окръг. Брат е на известния литературовед и поет
академик Емил Георгиев. Завършва класическа
филология в СУ „Св. Климент Охридски“ (1930).
Специализира индоевропейско, славянско и
общо езикознание във Виенския университет
(1933-1934), където защитава докторат на тема
„Отрицателната заповед в гръцки, латински,
български, староиндийски и инюктивът“; в университетите в Берлин, Флоренция (1939-1940) и
Париж (1946-1947).
Трудове
1932 „Индоевропейските гутурали“ (монография)
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1941–1945„Предгръцко езикознание“
(монография, в 2 тома)
1957 „Тракийският език“ (монография),
1958 „Въпроси на българската етимология“
(монография)
1958 „Увод в езикознанието“ (учебник в съавторство с Иван Дуриданов)
1958 „Исследования по сравнительно-историческому языкознанию“(монография)
1959 „Езикознание“(учебник в съавторство с
Иван Дуриданов)
1960 „Българска етимология и ономастика“
(монография)
1964 „Вокалната система в развоя на
славянските езици“ (монография)
1966 „Introduzione alla Storia delle Lingue Indeuropee“(монография)
1969 „Основни проблеми на славянската диахронна морфология“(монография)
1977 „Траките и техният език“(монография).
Речници
Старогръцко-български речник. София, 1939,
VIII+766 с. (Съавт.: И. Войнов, Б. Геров, Д.
Дечев, А. Милев, М. Тонев).
Правописен речник на българския книжовен
език. С., 1945, 221 с. (Съавт.: Ив. Леков, Л.
Андрейчин)
Словарь крито-микенских надписей. София,
БАН, 1955, 86 с.
Български етимологичен речник. Т. 1-3, БАН,
1971-1986. (колектив)
Организационни длъжности и отличия
Едновременно с научната си дейност акад.
Вл. Георгиев е значим организатор на науката в
България – заместник-ректор на СУ „Климент
Охридски“ (1948 – 1951), ректор (1951 – 1956). Директор на Института за български език при
БАН (1951 – 1957); секретар на Отделението за
езикознание, литературознание и изкуствознание
при БАН (1956-1963); заместник-председател на
БАН (1959-1972); директор на Единния център
по език и литература (от 1972 до смъртта си).
Председател на Международния комитет на славистите (1958-1963; от 1963 – заместник-председател); председател на Българския национален комитет на славистите (от 1955). Главен редактор
на сп. „Български език“ и на сп. „Балканско езикознание“. Академик (1952). Почетен доктор на
Хумболтовия университет в Берлин (1960) и на
Карловия университет в Прага (1968). Членкореспондент на Френската АН (1967), Финландската АН (1966), Саксонската АН в Лайпциг
(1968), Белгийската АН (1971), Атинската АН
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(1977).
Прозренията на Вл. Георгиев намират
своето развитие в разработките на редица както
български, така и чужди учени (Георги Риков, Уте
Дукова, Бранденщайн, Ван Виндекенс, Карноа,
Мерлинген, Хаас и др.).
Основни идеи
Започнахме директно с изложение на
главните трудове на акад. Георгиев, защото искаме да обърнем вниманието на читателя върху
поразителната фокусираност на автора им
върху напълно определен кръг от проблеми в
сферата на индоевропеистиката, етимологията,
славистичната компаративистика и езиковата
археология. Оттук – главните му достижения,
които превръщат името му в синоним на общото
езикознание:
• Реконструирането на тракийския език, дешифрирането на крито-микенските и етруските
надписи.
• Новаторска гледна точка върху праславянската фонология. Така например се ражда идеята
за ликвидна метатеза, късно праславянско
фонологическо изменение, при което групите
гласните а, о, е и ликвидните съгласни в групите
*tart, *tort, *tert, *talt, *tolt, *telt, *ort, *art, *elt са
си разменяли местата. Тази специфична промяна,
наследена в старобългарски, довежда до т.нар.
отваряне на сричката, протекло по различен
начин, разграничаващ и до днес различните
групи славянски езици.
• Венецът на творчеството му (в смисъл
на грандиозност) е трудът Хипотезата за
индоевропейската прародина.
Едновременно тези мащабни теоретични идеи
се раждат от конкретни изследвания (доктората
му, индоевропейските гутурали) и се превръщат в
конкретни разработки (напр. речниците, изредени
в началото).
Талантът на автора на изследването за
тракийския език например се вижда най-добре,
когато осъзнаем, че Вл. Георгиев е разполагал (по
неговите собствени думи) с:
1. „Ограничен брой глоси.
2. Около 1500 географски названия и лични имена […].
3. Няколко кратки надписа.
4. Някои думи, запазени в лексиката на балканските езици.
5. Някои изводи, които могат да се направят въз
основа на балканските езици [8, с. 10].
Идеята за тракийския език е поставена в
перспективата на значимия проблем за етногенеза

на българския народ, т.е. в перспективата на
нещо мащабно и исторически перспективно,
прекрачващо рамките на дребното „ровичкане“
в конкретни проблеми и проблемчета, извън
познаването и прилагането на техники и
технологии. Както се вижда от казаното, текстът
е и интердисциплинарен по смисъла и замисъла
си. В него размислите и резултатите на автора му
отварят вратата към величието. Тези изследвания
са теоретически красиви и интелектуално буквално
„магически“. Другата величествена идея на акад.
Вл. Георгиев е хипотезата му за индоевропейската
прародина, която теоретически може да се
квалифицира като оригинална комбинация на
принципа за центъра на тежестта и принципа
за консерватизма [9].
Хипотезата за принципа на консерватизма
излиза от разбирането, че периферните езици
(например
балтийските)
са
максимално
консервативни както граматически, така и
лексикално, докато центърът се разглежда като
дисперсионен. Така се постулира в частност
известната балканска хипотеза за прародината.
Хипотезата на принципа на тежестта се ориентира
към идеите за център и периферия на езиковите
промени, което предполага „измерването“
на нивото на лингвистични изменения със
съизмерима скала. Така се постулира балканскобалтийска хипотеза [10]. Тази гледна точка далеч
не е общоприета, но това няма особено значение
в перспективата на интелектуалната смелост на
автора ѝ на поразителната способност за синтез
на собствените идеи и достижения. Всички гледни
точки остаряват в един или друг момент.
Тази идея е вълнуваща от гледна точка на
това, как дълбоката интелектуална бразда и
неизменният патриотичен интерес към родния
регион водят до резултат със световно значение
и резонанс. Ето тук наистина „и ний сме дали…“
без всякакви уговорки.
ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ ЛЮБОМИР
АНДРЕЙЧИН (1910 – 1975)
Роден е на 4.IV.1910 г. в Габрово. Висшето си
образование получава в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ по специалността Славянска филология. Специализира в Ягелонския
университет в Краков.
Творческото дело на чл.-кор. Л. Андрейчин е
разностранно, но най-силен е акцентът върху граматичния строй на съвременния български език,
историята на българския книжовен език във връзка с неговото изграждане и езиковата култура.
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Основният му труд, озаглавен „Основна българска граматика“, излиза през 1944 г. Той се оценява от специалистите като „първият системен
описателен труд за българския език, изграден върху единна методологическа концепция, свързана с
последователното прилагане на научно обоснован
семантико-функционален анализ на граматичните
форми и конструкции“ [11, с. 455].
Ярка отличителна черта на подхода към описанието на граматичния строй и неговите категории е посоката от значението и смисъла към
формата. В този труд се прави „първи опит да се
опише граматичният строй на съвременния български език като функционална и функционираща
система. Това е новост не само за българската, но
в голяма степен и за европейската лингвистична
практика“ [12, с. 288]. По този начин той достига
до редица нови идеи и предлага нови разработки
и в трите дяла на граматиката: фонетика, морфология и синтаксис.
В дела „Фонетика“ привличат вниманието
разделянето на звуковите закони на съвременни и
исторически и особено установените във връзка с
тях за първи път правоговорни норми.
Всички аспекти на съвременната ни морфологична система са анализирани обстойно, но синтезирано и кратко. Най-голямо внимание е отделено на глаголната проблематика, където изпъкват
напр. следните приноси: установява се наличието
на 9 глаголни времена и се определят техните термини; разграничават се преизказните форми и се
въвежда новият термин преизказване; разграничават се модалните и темпоралните форми на глагола; специално внимание се отделя на видовото
образуване и видовата семантика; разграничава се
семантиката на двата вида форми за условно наклонение и мн. др.
В третия дял, посветен на синтаксиса, е разработена структурата на простото и сложното изречение. Тук за пръв път се насочва вниманието към
обособените части на изречението.
„Този труд, както отбелязва чл.-кор. Ст. Буров,
има завидна съдба. С него се поставят научните
основи на съвременната ни граматична мисъл.
През годините много от постановките в труда са
доразвивани, уточнявани и коригирани, но стойността на книгата като класически езиковедски
труд изобщо не намалява“ [12, с. 289].
В течение на времето чл.-кор. Л. Андрейчин
продължава да развива темите, свързани с националната специфика на съвременния български
език, но в контекста на неговата славянска принадлежност, напр. „Към въпроса за аналитичния
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характер на съвременния български език“(1952),
„Граматиката като наука и нейната практическа
роля“ (1953), „За някои граматични разногласия“
(1955), „Залогът в българската глаголна система“
(1956), „Глаголните времена в българското страдателно спрежение“ (1956), „Към характеристиката
на перфекта (минало неопределено време) в българския език“ (1957), „Към морфологичната характеристика на видовата система в съвременния
български език“ (1958) и мн. др.
Другата голяма област от приносите на видния
наш езиковед е историята на българския книжовен
език. Главната негова заслуга тук е, че я обособява като самостоятелна дисциплина в българското
езикознание. Първоначално той проучва приноса
на отделни книжовници като Паисий, Софроний,
П. Берон, Ив. Богоров, Хр. Ботев, Л. Каравелов,
Ив. Вазов. И вече след това създава концепцията
си за развитието на българския книжовен език,
основни моменти в която напр. са: началото на
националния български език в История славеноболгарска на Паисий; ролята на черковнославянския и влиянието на руския език в изграждането
му (срв. „Ролята на черковнославянския език за
изграждането на съвременния български книжовен език“, 1958; „Ролята на руския език в развитието на съвременния български книжовен език“,
1964 и др.); спецификата във формирането му,
напр. липсата на предшестващ общ говор, който
да послужи като основа, използване на съществуващ материал от народните говори, както и на
материал от нашата книжовна традиция (срв. „Из
историята на българския книжовен език“, 1964,
„Взаимодействие между народен език и книжовни влияния при формирането на новобългарския
книжовен език“, 1963, „Старобългарско градиво
в съвременния български книжовен език“, 1963,
„Характер и произход на някои структурни особености на новобългарския книжовен език“, 1963).
Особено е вниманието на езиковеда към изграждането на нормативната система на българския
книжовен език, напр. „Унификационни процеси в
българския кижовен език през първите две десетилетия след Освобождението“, 1973.
„Ако трябва да обобщим приноса на Л. Андрейчин в областта на историята на българския
книжовен език, както пише проф. Р. Русинов, нужно е да посочим поне следните негови заслуги:
разработване и научно обосноваване на цялостна
концепция за изграждането на българския национален книжовен език; разработване на методика
за проучване на източниците […]; изучаване на
основните структурни особености на книжовния
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език и формиране на нормите му […] и пр.“ [13,
с. 17].
Трета основна област в трайните интереси
на чл.-кор. Л. Андрейчин е езиковата култура.
Ето какво споделят неговите ученици: „Всички
си спомняме с какво пословично търпение и настойчивост, с какво чувство на отговорност проф.
Андрейчин насочваше и ръководеше неспокойния фронт на нашата езикова практика […]. Заглавията на неговите книги „На езиков пост“ (1961) и
„Езикови тревоги“ (1973) се запомняха от всички,
които милеят за българската реч, превърнаха се в
названия на езикови рубрики в нашия печат, които
и сега се следят с неотслабващо внимание и интерес от широките среди на нашата общественост“
[11, с. 457].
(продължение в следващия брой)
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EMINENT REPRESENTATIVES OF BULGARIAN LINGUISTIC STUDIES
(FIRST HALF OF 20TH CENTURY)
Mariya Popova, Svetlana Pitkevich

Abstact
The goal of this article is to present the intellectual inheritance of some of the most eminent Bulgarian linguists
(born before 1930), i.e. Acad. St. Mladenov, Corr. Member K. Mirchev, Acad. V. Georgiev, Corr. Member L.
Andreychin. They are all representatives of the historical-comparative period in the development of Bulgarian,
Slavic and Indo-European studies and have created both the image of contemporary Bulgarian linguistics and the
Institute of Bulgarian Language.

95 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ПРОФЕСОР Д.Ю.Н. ВИТАЛИ ТАДЖЕР

Гл. ас. д-р Цветанка Лозанова,
секция „Правни науки“ към СУБ

Наскоро се навършиха 95 години от рождението на бележития български юрист – учен, преподавател и общественик – проф. д.ю.н. Витали
Езра Таджер. С почит и обич отбелязваме тази годишнина на учителя, който остави светъл духовен
и човешки спомен за поколения български юристи.
Независимо от това как определят проф. Витали Таджер в правната литература – дали като
„ренесансова личност“ или като „забележителен
правник-хуманист от голям мащаб“ – не той избра

времето, в което да се роди и твори, а времето го
избра и като се съобрази с времето, той постигна
завиден успех в научната, преподавателската, експертната, практическата и обществената си работа.
Проф. Таджер е роден на 3 май 1922 г. в гр. София. През 1948 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет. Успешно защитава
дисертация през 1953 г., след което е назначен за
асистент в Юридическия факултет на Софийския
университет. Оттогава започва бляскавата му на-
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учна и преподавателска кариера, продължила 35
години. През 1959 г. се хабилитира, а седем години по-късно е избран за професор по гражданско
право. Доктор е на юридическите науки от 1976 г.
Популярността на проф. Таджер е огромна.
Неговите лекции и днес се помнят от студентите
му, а научното му дело намира място в съкровищницата на правната наука. Малцина юристи у нас
са автори на толкова много произведения. Научните монографии, учебници, студии и статии на
учения на български и чужди езици са към 400.
Трябва да се отбележи новаторският дух в
творчеството на проф. Таджер. Теорията и практиката винаги са търсели като ориентир становището му по всеки нов правен проблем в областта
на гражданското право. Дори онази част от произведенията на учения, които са посветени на
преходни проблеми (напр. учебникът „Право на
трудовокооперативните земеделски стопанства“,
С., „Наука и изкуство“, 1964, 408 с.; монографиите „Право на държавна социалистическа собственост в НРБ“, С., „Наука и изкуство“, 1975, 503 с.;
„Международни стопански обединения на държавите-членки на СИВ“, С., БТПП, 1977, 115 с.; „Социалистически стопански организации (Гражданскоправен режим)“, С., „Наука и изкуство“, 1980,
282 с. и др.), са с висока стойност, защото в тези
трудове присъства „таджеровият“ метод на научно изследване.
Друга характерна черта на творчеството на
проф. Таджер е забележителното многообразие на
теми. Няма област на гражданското право, в която
той да не е оставил следа. Особено пристрастен
е към общата част, където е безспорен титуляр.
Не случайно именно в тази област е учебникът
му „Гражданско право на НРБ. Обща част“, С.,
„Наука и изкуство“, 1972, 203 с. И понастоящем
учебникът е основен по дисциплината, защото застъпените в него тези засягат в дълбочина проблеми, които продължават да са предмет на сериозна
научна дискусия. Голяма част от най-значителните му произведения са посветени на вещното,
облигационното, авторското, семейното, кооперативното и дружественото право. Той е съавтор
на един от първите учебници по авторско право
в България – „Авторско и издателско право върху
научни и литературни произведения“, С., „Наука
и изкуство“, 1956, 292 с., автор е на първия нов
учебник по дружествено право – „Кооперативно
и дружествено право на НРБ“, С., 1985, 267 с.,
както и на монографиите „Капиталови търговски
дружества: ООД, АД, КДА“, С., „Труд и право“,
1997, 224 с., „Съвременни частноправни пробле-
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ми“, С., Софи-Р, 1995, 319 с., „Несъстоятелност по
Търговския закон”, С., Труд и право, 1996, 208 с. и
др. Следва да се посочи също учебникът „Вещно
право на Република България“, Ч. 1. С., КФ Софи-Р, 1991. Ч. 4. „Владение“. 1991, 164 с., 1. изд.
1970, като значим и напълно актуален и днес научен принос.
Научният талант на проф. Таджер надхвърля
границите на цивилистиката. С някои произведения той навлиза в общата теория на правото, международното частно право, конституционното и
административното право.
Активна и плодотворна е дейността на проф.
Таджер в областта на нормотворчеството и правоприлагането. През 1966 г. той е поканен за съветник в Министерския съвет по гражданското законодателство и като такъв изпълнява непрекъснато
своите задължения до края на живота си. Неговата изключителна ерудиция и компетентност надмогва промените на политическото време. Безпроблемното ползване на седем чужди езика му
дава възможност да черпи от съкровищницата на
световното юридическо наследство в областта на
законодателството, правната наука и практика. В
дните на коренна промяна на законодателството
ни след 1989 г. проф. Таджер е основна фигура.
Най-сполучливите нормативни актове от последните години са изработени под негово ръководство или с негово решаващо участие – Търговският закон, Законът за защита на конкуренцията,
Законът за кооперациите и др. В тази си дейност
проф. Таджер показва забележително чувство за
отговорност, стигащо до всеотдайност. Дори здравословните проблеми не спират желанието му да
бъде полезен на правната реформа.
Проф. Таджер бе дългогодишен арбитър,
ползващ се с репутацията на безпристрастен и мъдър съдник. От 1985 г. той е и заместник-председател на Външнотърговския арбитражен съд при
Българската търговско-промишлена палата.
Многобройните му участия в симпозиуми и
конференции не само у нас, но и в чужбина дадоха
възможност на международната правна общност
да оцени по достойнство високите професионални качества на големия учен.
Проф. Таджер винаги е бил обществено ангажиран. Той е декан на Юридическия факултет на
Софийския университет в периода 1962-1964 г.,
дългогодишен член е на Съюза на учените в България от 1977 г., бил е член-доайен на Комисията
за защита на конкуренцията. Наред с това проф.
Таджер е един от създателите през 1990 г. на първото самостоятелно правно списание на Юриди-
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ческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ –
сп. „Съвременно право“ – и негов главен редактор
от 1990 г. до 1999 г.
Научният принос и влияние на творчеството
на проф. Таджер продължава да е огромно сред
съвременните юристи. Неговият академичен дух
се предава на поколенията студенти в Юридическия факултет на Софийския университет и по-

средством учредената от семейството му награда
в памет на проф. Витали Таджер, която се връчва
тържествено на откриването на всяка академична
година на студент, проявил се с отличен успех и
активна кръжочна и обществена дейност.
ДЪЛБОК ПОКЛОН,
СКЪПИ НАШ УЧИТЕЛЮ!

230 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГИЙОМАНРИ ВИЛХЕЛМ ХЕНРИХ ДЮФУР

Доц. д-р Венета Коцева,
секция „Технически науки“ към СУБ

През 2017 г. се навършват 230 години от рождението на великия швейцарски и френски генерал, математик, строителен инженер и картограф
Гийом-Анри Дюфур (1787 – 1875), който е и един
от петимата основатели на Международния комитет на червения кръст (МКЧК). Цялата 2017
г. е посветена на неговите огромни приноси за
развитието на военната геодезия и картография,
на фортификацията, мостостроенето и изключително хуманитарната му мисия – инициативата и
участието му при създаването на МКЧК.
От 2012 г. с решение на Комитета на европейските геодезисти (СLGE) за първи път беше въведен и проведен Денят на европейския геодезист и
геоинформатик. Със специално решение на СLGE
и подкрепата на Международните геодезически
и картографски институции всяка година се посвещава на един от най-изтъкнатите европейски и
световни учени, работили в областта на геодезията, картографията и свързаните с тях инженерни и
военни науки. Първата – 2012 г., беше посветена
на великия фламандски учен и картограф Герардус
Меркатор (1512–1594), създателят на оригинална
карта за мореплаването през океаните чрез своя
оригинална картна проекция, наречена по-късно
в негова чест „Меркаторова проекция“, ученият,

въвел за първи път понятието „атлас“, издал атлас
на света в няколко части и разработил нова технология за изработване на небесни и земни глобуси.
Предходната 2016 г. беше посветена на световноизвестния учен-енциклопедист от хърватски произход Руджер Йосип Бошкович (1711 – 1787), който има огромни приноси в областта на геонауките.
За него имаше публикация и в сп. „Наука“ [1].
Гийом-Анри Дюфур е роден на 15.09.1787 г. в
гр. Констанц, Германия. Баща му Бенедикт Дюфур
е бил часовникар и фермер в Женева. Малкият
Гийом-Анри е учил рисуване и медицина в средно училище в Женева. През 1807 г. заминава за
Париж и постъпва в Политехническо училище
– военна академия, където изучава задълбочено
т.нар. „начертателна геометрия“, т.е. дескриптивна геометрия, под ръководството на Джон (Жан)
Николас [3, 5]. Дипломира се през 1809 г., но
продължава образованието си, като следва военно инженерство в Приложното училище. Започва
военната си кариера при Наполеон I. През 1810 г.
е изпратен да помага при защитата на о. Корфу от
англичаните. По същото време съобразителният и
добре подготвен по геометрия 23-годишен Дюфур
изработва карта на старите укрепления на о. Корфу. През 1814 г. Дюфур се връща във Франция,
където за големите му заслуги при възстановителните дейности по фортификациите на гр. Лион е
бил награден с престижния „Кръст на Ордена на
Почетния легион“. По време на „Стоте дни“ служи като капитан и ръководи строителството на отбранителните съоръжения на гр. Гренобъл. След
поражението при градчето Ватерлоо (в днешна
Белгия) през 1817 г. Гийом-Анри Дюфур се завръща в Швейцария като офицер, за да стане командир на военните инженери на кантона Женева и в
качеството си на професор по математика в Уни-
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верситета в Женева. През 1828 г. Дюфур е назначен за „обер-квартирмайстор“ на швейцарската
армия. Той е направил сериозна реорганизация
на системата на войските и е работил за съставянето на новата топографска карта на Швейцария. Всички негови ангажименти по това време
са били свързани с подготовката на тази карта в
качеството му на висококвалифициран и опитен
топограф, картограф и инженер-мостостроител.
Известно е, че Швейцария е планинска страна,
със сложен релеф, високи коти, обилни и продължителни снеговалежи и ниски температури, което
прави много трудни геодезичните измервания в
ония далечни години. Дюфур е първооснователят
на Швейцарското топографическо ведомство. Бил
негов първи президент (началник) в продължение
на 27 години – от 1838 до 1865 г. За изключително
големите му заслуги в областта на военната геодезия, математиката и военните му победи най-високият връх на Швейцария с кота 4634 м е наречен
„Пик Дюфур“. По време на гражданската война в
Швейцария, през ноември 1847 г. Дюфур става генерал и командва войските на Швейцарския съюз,
които са противодействали на войските на Зонделбунд. Постигнал е бърза и решителна победа над
тях, при това с минимални човешки и материални загуби. До 1859 г. генерал Дюфур е командвал
швейцарската армия винаги, когато политическите събития са изисквали нейното съсредоточаване на границите на страната. Принадлежал е към
умерено-консервативната партия и се е борил в
Женевския голям съвет против радикалите. Автор
е на многобройни трудове в областта на фортификациите и на военната геодезия.
Дюфур е бил член на Женевското благотворително общество „Женевски съюз по поддържане
на общественото благо“. На 17.02.1863 г. влиза
в 5-членния състав на „Международен комитет
за помощ на ранените (от войните)“. Този орган
по-късно става известен като Международен комитет на Червения кръст (МККК). По повод на
различни юбилеи от неговото рождение и кончина
в редица държави от целия свят през периода от
1937 г. до 2010 г. са издавани пощенски марки с
неговия портрет. Генерал Дюфур умира на 87 години на 14.07.1875 г. в Женева. Има многобройни
паметни плочи и паметници, изградени в негова
памет и чест в различни градове на Швейцария.
Много улици и площади също носят неговото име.
Как е основан Международният комитет
за помощ на ранените, прераснал след години в
днешния МКЧК? След една тежка битка при италианското градче Солферино, където става сра-
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жение между Австрия и съюзническите армии
на Франция и Италия, продължила над 15 часа и
оставила 40 000 души – ранени, умиращи и безпомощни на бойното поле [3, 5]. На 24.06.1859 г.
в околностите на Солферино, 31-годишният търговец Анри Дюнан (1828 – 1910) се оказва неволен свидетел на ужасни сцени чувайки призиви за
помощ и виждайки ранените от военния сблъсък.
Ужасен от нечовешките страдания, Анри Дюнан
разбира, че никой няма да се погрижи за жертвите на сражението. Той среща неразбиране и откровена съпротива на призивите си за помощ на
пострадалите. Три години по-късно Анри Дюнан
написва книгата „Спомен от Солферино“, където
описва състоянието на пострадалите, изоставени
след края на битката и излага своята революционна за времето си идея за необходимостта от обучени и подготвени доброволци, които да помагат на
ранените непосредствено след сражението. Анри
Дюнан издава книгата си в 400 екземпляра за
собствена сметка и я разпраща на влиятелни лица
и свои приятели. Той все пак намира и съмишленици. Двама от тях са генерал Гийом-Анри Дюфур
и юристът Гюстав Моание. Петимата членове на
новия Комитет са: търговецът Анри Дюнан, генерал Гийом-Анри Дюфур, юристът Гюстав Моание, военният хирург д-р Луи Апиа и д-р Теодор
Моноар. Те създават „Международния комитет за
помощ на ранените“. На 26.10.1863 г. се провежда
международен конгрес, в който участват 36 представители от 16 страни, на който се взима решение във всяка страна да се създаде „Национален
комитет за помощ на ранените“, а санитарните
служби и доброволците да бъдат обявени за „неутрални“ или „неприкосновени“. Конгресът приема като емблема за защита и разпознаване червен
кръст на бял фон, което е цветен негатив на швейцарското знаме. Така се ражда Международната
организация на Червения кръст като независима,
частна хуманитарна институция. Тя има сериозна
международна правна власт съгласно международното хуманитарно право за защита на живота
и достойнството на жертвите на международни
и вътрешни въоръжени конфликти. От октомври
1990 г. МКЧК има постоянен представител и наблюдател към Общото събрание на ООН. МКЧК
е удостоен с Нобелова награда за мир на 3 пъти
– през 1917, 1944 и 1963 г. Организацията има няколко девиза. Първият е „Благотворителност посред война“, а към момента мотото ѝ е „Заедно за
хуманността“.
От крайбрежната ул. „Густав Адор“ до Женевското езеро и до ден днешен могат да се видят като
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напомняне за ледниковата епоха два камъка, останали на местата си след оттеглянето на Ронския
ледник. На френски камъните се казват Нитон, но
се смята, че думата нитон е производна на Нептун,
затова са останали наименованието им „Камъните
на Нептун“, а само за по-големия камък е в сила
наименованието му „Реперът на Пиер дю Нитон“.
Думата „репер“ в геодезията означава „знак, стабилизиран върху земната повърхност с известна
абсолютна кота“. Въпросният камък в Женевското езеро се издига над морското ниво на 373,6
метра. Именно този камък през 1820 г. е избран
и използван в качеството му на еталон и изходна
точка (репер) от изтъкнатия швейцарски инженер
и топограф генерал Гийом-Анри (Вилхелм Хенрих) Дюфур. Дюфур отива още по-далеч: въз основа на тази кота създава швейцарската височинна система и създава първата точна топографска
карта на Конфедерация Швейцария, основана на
прецизни геодезически измервания. Затова старата швейцарска височинна система се различава с
373, 6 метра от актуалната си височинна система.
Малко известен факт у нас е, че изтъкнатият
наш учен-геодезист проф. д-р инж. Михаил Венедиков (1905–1973) е разработил и защитил док-

торската си дисертация в Прага през 1938 г., която е посветена на избора на най-изгодната картна
проекция за териториите на Швейцария и България, с цел да не се допускат големи деформации
по периферните зони. А през 1942 г. е публикувана и статия по същата тема за цилиндричната проекция, приложена при картирането на Швейцария
[2, 4].
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230TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF GUILLAUME-HENRI DUFOUR
Veneta Kotseva

Abstract
Guillaume-Henri Dufour (15.09.1787 – 14.07.1875) was an officer from Swiss Army, military engineer;
topographer, bridge constructor. He starts army service for Napoleon I. He established Swiss Federal Topographic
Administration and was its first president from 1838 to 1865. The highest point of Switzerland was named peak
Dufour in its honor. He was a member of Swiss charity organization „Genève Union for Support of the Public
Welfare“. On February 1863 Dufour was included in the membership of „International Committee for Relief
of Casualties“ constituted from 5 members. This organization is known later on as International Committee of
the Red Cross.
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ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

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

РАЗВИТИЕ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ И
ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ОТ БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ*

Десислава Янгънова,
студент, Висше училище по телекомуникации и пощи

ВЪВЕДЕНИЕ
В днешно време, с появата на интернет, уеб
технологиите, мобилните устройства за достъп на
различни услуги наблюдаваме множество от постоянни иновации и стремеж към по-ефективно
използване на всички достъпни ресурси. Появата
на нови неща са основен критерий за появата и
доразвиването на технологичните иновации, насочени към модернизация на системи, които ще
допринесат за развитие на бизнеса и обществото.
Облачните услуги са едни от тези услуги, които се
развиват и модернизират непрекъснато. Те неусетно и успешно навлизат в живота на всеки. Те са
предизвикателство към потребителите им и плавно заменят стандартните съществуващи системи
за съхранение на данни, защото предоставят големи обеми памет за съхранение.
Независимо дали ни харесва или не, „облачните технологии“ (cloud) лека полека стават неизбежна част от нашия живот. Не са далеч времената,
когато компютри, таблети и телефони почти няма
да използват локално съхранение на всичките ни
данни и изчислителна мощ, ще са някъде „в облака“. Светът на цифровите технологии постоянно
се движи напред, правейки информацията по-достъпна, комуникациите по-удобни, а споделянето
на данни – по-сигурно. Той отива към cloud технологиите и не можем да го спрем.
Иновативните облачни технологии позволяват на потребителите да се възползват от всичко
това едновременно, но същевременно са и много
повече от това. Облачните услуги вече напълно
навлизат в ежедневието ни като сигурен начин за
споделяне, съхраняване на файлове и освобождаване на място на локалния хард диск. В днешния
свят oблачните технологии вече са задължителна
част от портфолиото на всяка себеуважаваща се IT

компания.
Изчислителните облаци са естествена еволюция на широкото въвеждане на: виртуализацията,
ориентирана към услугите архитектура, автономна и компютърна полезност.
Облачните технологии ще заемат все по-важно място в бизнеса и икономиката, защото дават
възможност за прехвърляне на огромен обем информация от компютрите и всички подвижни дискове и флаш памети в мега мощни центрове за
съхранение на данни. Това ще улесни бизнеса и
ще намали значително разходите му.
Целта на настоящата разработка е да се характеризира развитието на облачни услуги и тяхното навлизане в България за периода 2014–2016 г.
Обектът на изследване са облачните услуги,
а предмет – техните модели и навлизането им в
българския бизнес.
1. Модели на облачни услуги
Oблачните технологии/ услуги са модел за
осигуряване на повсеместен и удобен мрежов
достъп по заявка към изчислителни ресурси (например мрежи, сървъри, системи за съхранение,
приложения, услуги), които могат да бъдат бързо
предоставени или пуснати с минимални усилия
по тяхното управление и взаимодействие с доставчика на услуги. Облачните услуги обхващат
различните услуги и решения, които могат да
бъдат получени, трансферирани, запазени и създадени в реално време през интернет. Всеки път,
когато запазваме снимка онлайн или споделяме
нещо в сайтовете на социалните мрежи, ние използваме облачни услуги. Обаче техническата
гледна точка към облака е малко по-сложна. Както
IBM дефинира облака, той комбинира нуждата от
виртуализация, стандартизация и автоматизиране
с разходна и енергийна ефективност. Наред с това,

Награден доклад на Втората студентска сесия във Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП), посветена
на 150 г. от създаването на Международния съюз по телекомуникации с мото „Комуникационни и информационни
технологии: Да обновяваме заедно“ (29 април 2017 г., ВУТП). Консултант: ас. д-р Гергана Димчева, катедра „Мениджмънт
в съобщенията“, Факултет по телекомуникации и мениджмънт във ВУТП.
*
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че осигурява ниски разходи, той има множество
други предимства, като гъвкавост на услугата и
бизнес оптимизация чрез групиране и стандартизиране на процесите [1].
		„Облачните услуги“ се доставят чрез Интернет. Те са технологични услуги, произведени
от мрежа от компютри, а не от отделни, самостоятелни физически компютърни станции. Тези компютри обединяват изчислителните си ресурси в
единна система (компютърен облак). Компютърният облак (Cloud Computing) има два основни
компонента – „Сървъри за изчислителни процеси“
(Processing Nodes) и „Масив/ Мрежа за съхранение на данни“ (Storage Area Network) [2].

Фигура 1. Схема на частен и публичен облак
Качеството на предоставяните услуги зависи
от моделите, по които се предоставят на потребителите. Моделите на облужване на облачния компютъринг са три:
• Програмно осигуряване като услуга (SaaS,
Software-as-a-Service) – модел, при който на
потребителя се предоставя възможност за използване на приложно програмно осигуряване, собственост на провайдера.
• Платформа като услуга (PaaS, Platform-as-aService) – модел, при който на потребителя
се предоставя възможност да използва платформа за разработка на приложения в облачна среда.
• Инфраструктура
като
услуга
(IaaS,
Infrastructure-as-a-Service) – модел, при
който на потребителя се предоставя цялата
облачна инфраструктура: виртуален сървър,
хранилище на данни или мрежово оборудване. Потребителят може да установява свое
програмно осигуряване и да управлява операционната система, мрежовите съединения
и хранилищата на данни [3].
Освен изброените основни услуги, „Облакът“
може да предостави и други услуги, като:
• база данни като услуга – доставчикът предоставя възможност за използване на отдалечени
бази данни, като ги споделя с други абонати.
Това спестява значими средства на абоната за
откупуване на права за ползване и лицензи;
• информация като услуга;
• интеграция като услуга;

• тестване като услуга;
• защита като услуга;
• мениджмънт и административно обслужване
като услуга.
2. Характирестики на облачните технологии – Cloud computing
„Cloud computing“ e термин, който препраща
към идеята за обединяване изчислителната мощност на много компютърни устройства в система.
Облачните услуги имат няколко характеристики:
• Услуги при нужда.
• Постоянен достъп.
• Споделяне на ресурси.
• Лесно скалируем.
• Плащаш, колкото използваш.
• Притежава различни свойства, базирани на
използвана технология – според технологията, с която е създадена, такава система може
да има различни свойства. Може да е система (Cluster) от физически устройства или пък
клъстър от виртуални машини (Virtualization).
• След обединяването на много компютри в
мрежа потребителите използват компютърните ресурси в мрежова среда. Това може да е
вътрешноофисна мрежа, по-голяма затворена
или свободна мрежа от потребители. Всъщност интернет е своеобразен Cloud (не „облак“, а „рояк“) от компютърни устройства,
които могат да се свързват едно към друго,
чрез WWW стандартите.
• Потребителите на компютърни ресурси и програми заплащат за използването на хардуер и
софтуер, а не ги закупуват.
Моделът Cloud computing съкращава общия
брой операции и съхранява времето на потребителите и на бизнеса. Дава им и възможност да оптимизират разходите си и да направят използването
на компютърните технологии ефективно. Например чрез намаляването на броя на физическите устройства се увеличава енергийната ефективност и
се намалява консумацията на електрическа енергия. Друго важно нещо е, че когато една компания
въведе в офиса си малък Cloud, тя има възможност
да контролира 100 % приложенията и програмите,
които служителите ѝ използват.
Ако даден бизнес управлява голям брой отделни сървъри, то обединяването им в Cloud е задължитено и води до намалени общи разходи за
собствеността и използването на технологичните
ресурси и до увеличена производителност [3].
3. Предимства на облачните технологии
Предимствата от използването на облачни
технологии могат да се локализират в различни
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направления и могат да се дефинират като предимства за потребителите и предимства за операторите на мрежи, които ги предоставят. За потребителите на облачни услуги предимствата са
систематизирани на Фигура 2 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]:

Съгласно данни на Националния статистически институт 67 % от малките и средни предприятия в България с персонал до 25 души използват
някакъв тип облачна услуга при средно 53 % за
Европа. Изчислено е относителното изменение за
двата анализирани периода: 2015 г. спрямо 2014 г.
и 2016 г. спрямо 2015 г. (Таблица 1).
Едно от основните изисквания при потреблението на облачни услуги е достъп до интернет. За
да се проследи каква е активността на потребление на този вид услуги от страна на предприятията, на Фигури 3, 4 и 5 е направена съпоставка на
предприятията, които имат достъп до интернет и
тези, които използват облачни услуги в България1.

Фигура 2. Предимства на облачните услуги за потребителите
За операторите на мрежи те предоставят следните предимства [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]:
Фигура 3. Потребление на облачни услуги от пред1. Осигуряване на допълнители конкурентни приятия, които имат достъп до интернет за 2014 г. (%)
предимства – дава възможност на операторите
да предоставят услуги, различни от стандартните, включително ориентирани към малкия и
среден бизнес.
2. Осигуряване на виртуализирана информационна среда.
3. Минимизиране използването на системите за
съхранение на данни, времето за трансфер и
осигуряване на повече стандартизирани модели за връзка между отделните офиси.
4. Анализ на равнище на развитие на обФигура 4. Потребление на облачни услуги от предлачните технологии в България
приятия, които имат достъп до интернет за 2015 г. (%)
Таблица 1. Предприятия, които използват облачни услуги
Показател,
[процент от всички
предприятия]
Общо

2014

2015

2016

Относително
изменение

Относително
изменение

2015/2014

2016/2015

7,7

5,4

6,7

70%

124%

7,1

4,5

5,5

63%
82%
125%

122%
132%
112%

По големина на предприятията:
10 - 49 заети лица
50 - 249 заети лица

10,3

8,4

11,1

250 + заети лица

12,8

16,0

17,9

Източник: Национален статистически институт
По данни на НСИ. Относителният дял, както на предприятията с достъп до интернет, така и на тези, които използват
облачни услуги, е изчислен на база генерална съвкупност на предприятията с 10 и повече заети лица.
1
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и по-ниско проникване на облачните услуги –
Полша, Гърция, Литва, Унгария. По видове облачни услуги най-често българските фирми ползват
електронна поща – 74 % от наблюдаваните, при
средно за ЕС-28 – 66 %. 50 % ползват облачни ресурси за складиране на файлове, почти колкото
средното за ЕС. Хостване на фирмени бази данни ползват 53 % от българските предприятия.
58 % ползват уеббазиран офис софтуер. Приблизително същият е и делът на използването на финансово-счетоводен софтуер с облачни ресурси.
24% е използваемостта на CRM-софтуер за упраФигура 5. Потребление на облачни услуги от пред- вление на връзките с клиенти. 16% е използването
приятия, които имат достъп до интернет за 2016 г. (%)
на облачни ресурси за собствено разработен
Въпреки че почти всички предприятия в стра- софтуер. В заключение може да се обобщи, че в
ната имат достъп до интернет, все още много мал- сравнително малкия брой предприятия, използка част от тях потребяват облачни услуги. При ващи облачни услуги в България, по видове
направеното сравнение за тригодишния период се облачни услуги представянето е сходно със средзабелязва, че с всяка следваща година нарастват ноевропейското [4].
предприятията, които ги използват.
От Таблица 3 се вижда колко време си спестяЗа повечето предприятия в България причина- ват предприятията, ако използват облачните услута, поради която преминават към облачен модел, е ги.
намаляването на разходите и спестяване на повече
Благодарение на облачните технологии задовреме.
воляването на ИТ нуждите отнема няколко часа и
Данните на Евростат за ползване на облачни се осъществява с попълването на няколко формууслуги от предприятията в Европа (Таблица 2) ляра и кликвания на мишката, без да се налага да
сочат, че в България те се ползват едва от 8 % от напускаме офиса или да зависим от доставчици и
тях. Само 4 страни в класацията са с подобно консултанти.
Таблица 2. Ползване на облачни услуги в предприятията в ЕС
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Таблица 3. Необходимо време за изпълнение на основни ИТ задачи при традиционен
и при облачен модел
Задача

Традиционен модел

Облачен модел

Поръчка на сървър
Инсталиране на софтуер
Конфигуриране на параметрите на мрежата
Архивиране на операционна система
Възстановяване на операционна система
Обновяване на софтуера

3 дни
5-10 дни
5-10 дни
2 часа
2 часа
2 часа

< 1 час
< 1 час
< 1 час
½ час
1 час
1 час

Динамично разпределяне на ресурсите

1 час

2 минути

Унифициране на параметрите на набор от услуги

10 минути

1 минута

Общо

14-24 дни

< 6 часа

Източник: IBM
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Облачни технологии набират все по-голяма
скорост и трябва да се възползваме от всички предимства, които дава използването на тези решения. Cloud computing не е просто нова технология,
а фундаментално нов бизнес модел. Услуга, която
позволява сами да конфигурираме това, което ни
е необходимо, веднага да получим услугата и да
платим само за това, което наистина използваме. В момента виждаме различните устройства
като смартфони, таблети да се използват за стартиране на приложения. Това не само променя достъпа до приложенията и услугите, а променя начина, по който се правят нещата.
Търсенето на облачни услуги ще продължи да
се засилва, защото бизнесът има измерима стойност от използването и внедряването на облачни
решения. Те предлагат по-висока сигурност, отколкото съхранението на данни в помещение на
фирмата.
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DEVELOPMENT OF СLOUD ТECHNOLOGIES IN BULGARIA
Desislava Yanganova

Abstract
In this study are considered cloud services and technologies, their main features and options that provide
both the consumer and network operators who provide them. Cloud services and technologies seamlessly with
rapidly enter everyday life. They are an inevitable part of life people and from this perspective the purpose
of the study is to investigate and analyze developments Cloud services in Bulgaria for the period 2014 - 2016
year.
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СТЕНИТЕ И МОСТОВЕТЕ В НАУКАТА
Мария Гаралова – студент, II курс,
                               Медицински университет – София
Човек строи прекалено много стени и недостатъчно мостове.
Исак Нютон
Науката се ражда всеки миг в очите на учените, експериментаторите, студентите, учениците, децата… Тя танцува в потока на нервните импулси. Светкавично преминава през междуневронните синапси. Губи се и пак се намира в невероятната плетеница от нерви, за да изгрее в една нова и вдъхновяваща
мисъл, сътворяваща по-широки хоризонти и по-пъстри светове.
Между различните научни направления има мостове, които са градени с години и които са били
събаряни за минути. Дори в нашите собствени организми се случва така: остеобластите градят костта,
а остеокластите я разрушават. Но в това е магията на съвършенството на живота. Благодарение на работата на тези два различни вида клетки всяко гръбначно животно има здрав скелет. Третият закон на
Нютон гласи: „Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие“.
Стената е пълна противоположност на моста. Но без нейното съществуване ще се обезсмисли и наличието на мостове. А и самите мостове не се ли градят от функционално видоизменени стени?!
Безпорядъкът е непобедим в глобален смисъл. Редът води вечна битка с ентропията, която бавно,
но сигурно се възцарява във всяка „предала се“ система. Смъртта е ентропия, но само привидно, защото всяка смърт се превръща в градивни единици на живота. Когато хищникът убива своята жертва и я
изяжда, неговият организъм разгражда белтъците, въглехидратите и мазнините до техните мономери.
Така той продължава да живее и да се развива. Стареенето и естествената биологична смърт също са
рожба на ентропията само докато микроорганизмите не свършат своята работа и кръговратът на веществата не се затвори. Ентропията прилича на болест, а животът на имунитета.
Мостовете между ентропията и реда са построени още преди хората да съществуват. Учените правят връзки между явленията, за да могат да си обяснят различните етапи на създаването на фундаменталните научни основи. Основно значение за развитието на науката за цвета има откритието на Исак
Нютон за разлагането на светлината и получаването на спектралните цветове. При разлагането на бялата светлина Нютон открил седем главни цвята: червен, оранжев, жълт, зелен, син, индиго и виолетов.
Тези седем цвята според него отговаряли на седемте тона в музиката.
Нютон търси връзките между явленията. Той е създал повече „мостове“, отколкото човек може да
си представи, защото търси смисъла и простотата във всяко едно нещо. За него стените са лукс, зад
които се крият бедните духом. Задавали ли сте си въпроса защо дори в затворите има прозорци?! Стена
без прозорец или врата дава закрила, но отнема свободата на мисълта и убива прогреса.
В науката се правят както верни, така и грешни хипотези. Една от най-популярните неверни теории
е тази за произволното самозараждане на живота от неживата материя без участието на свръхестествени сили, а с помощта на слънчевата светлина и влага.
Аристотел е бил привърженик на тази идея. Тази хипотеза е била оборена за пръв път от Франческо Реди с прост опит. Той доказва, че животните не се зараждат от гниещи вещества, а произлизат от
себеподобни. Друг учен, който доказва биогенезата, е Саланцани. По-късно Луи Пастьор окончателно
отхвърлил хипотезата за самозараждането. Франческо Реди, Саланцани, Луи Пастьор и техните последователи са срещнали голяма съпротива от научната общност по онова време. Много стени от предразсъдъци са били съборени с цената на голяма упоритост и неопровержими експерименти. Но всичко си
струва в името на истината и създаването на нов път за развитие.
„Истината винаги се намира в простотата, а не в многообразието и безпорядъка“ (Нютон).
Истината е нещо непостижимо, защото сама по себе си тя представлява спектър от различни гледни точки и факти. Интерпретацията на данните е по-сложна задача от тяхното събиране. Истината се
Отличено есе в конкурс, посветен на Годината на Нютон 2017, организиран от Съюза на физиците в България и
фондация „Еврика“.
*
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ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
намира в простотата. Този най-многообразен и пъстър свят се гради на поредица от четири нуклеотида:
аденин, гуанин, цитозин и тимин. Невероятното множество от белтъци също се състои от малко на брой
(само двадесет) аминокиселини, кодирани от кодони – поредица от три нуклеотида. Ето ги и мостовете
– ДНК – РНК – белтъци – Живот.
Стените в науката падат и на тяхно място се създават пътища, строят се мостове, откриват се възможности. Медицината е рожба на всички природни науки. Тя е дело на неуморния труд на химици, биолози, физици, анатоми, физиолози, хирурзи… Медицината е най-големият интердисциплинарен мост,
който свързва в едно единно цяло работата на хората в името на живота. Тя срутва и последните стени
от предразсъдъци. Откриват се нови лекарства, методи за диагностика и лечение. Болестите взимат все
по-малко жертви и все повече тържествува животът.
В съвременния свят ние се научихме да проверяваме и развиваме и най-безумните идеи, защото
животът е по-непредсказуем, отколкото ограниченият ни архив от данни може да го опише. Нютон е
казал: „Геният е постоянство на мисълта, съсредоточена в определено направление“. Хората са гении,
не само когато правят открития, а и когато знаят как да използват вече откритото.
Нютон разбира, че бялата светлина всъщност не е бяла. Така е и с науката. Тя е светлина, чийто
спектър се състои от постиженията на всички хора, отдали живота си в името на живота.
Всеки един човек има избор дали да се обгради със стени или да създава мостове. Науката има нужда от още лъчи в спектъра си, за да засияе по-силно и да огрява пътя ни към съвършенство. Животът не
е разгадан и може би никога няма да бъде…, но в нашите сърца още с раждането ни е кодирано желанието за прогрес. Може би най-важният мост се крие във всеки от нас, някъде там в последователността
от кодони.

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „КЛИМЕНТОВИ ДНИ“

FEBS Workshop on Molecular Life Sciences Education
16 и 17 ноември 2017 г.
Биологически факултет, бул. „Драган Цанков“ №8

В рамките на конференцията на 17.11.2017 год. ще се проведе
FEBS Workshop on Molecular Life Sciences Education
Съпътстващи прояви:
• Кръгла маса „Кариерно развитие“
• Кръгла маса „Тенденции в електронното обучение - технологични и педагогически решения“
Тематични направления:
• Биоразнообразие и биологично образование
• Молекулярна биология и биотехнологии
• Екология и устойчиво развитие
За контакти с организационния комитет: klimentovi_dni_bf@biofac.uni-sofia.bg
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ПРОГРАМА ЗА АДАПТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
СИСТЕМА КЪМ ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ

Чл.-кор. Христо Белоев,
проф. д-р Ангел Смрикаров,
проф. д-р Цветомир Василев,
засл. доц. Стоянка Смрикарова,
доц. д-р Анелия Иванова,
доц. д-р Галина Иванова,
доц. д-р Ваня Стойкова,
РУ „Ангел Кънчев“

Поколението на седемте екрана – на телевизора, компютъра, лаптопа, таблета, фаблета,
смартфона и интелигентния часовник, не може и
не бива да се обучава така, както са били учени
неговите родители. Пред това поколение не може
и не бива да се пише на черна дъска с бял тебешир.
Замяната на черната дъска с бяла, а на тебешира –
с маркер, не променя нещата, т.е. това не е начинът
да се мотивират днешните ученици и студенти да
акумулират знания и да развиват умения за практическото им прилагане.
Затова е наложително, чрез масово и ефективно използване на ИКТ-базирани иновационни
образователни технологии и дидактически модели да се адаптира образователната система към
дигиталното поколение, т.е. да се извърши дигитална трансформация на тази система. Трябва да
се промени и ролята на учителя и преподавателя.
От предавател на готови знания, той трябва да
се превърне в ментор, който да насърчава обучаемите сами да търсят нужната им информация в
световната мрежа, да я анализират, преосмислят и
използват, и дори – да синтезират ново знание.
Но следва да се подчертае, че информационните и комуникационните технологии не са панацея
на всички проблеми в образователната система, а
само средство, инструмент, чрез който лекциите
и упражненията могат да бъдат направени по-информативни и по-атрактивни за дигиталното поколение. Преподавателят ще запази ключовата си
роля в един ориентиран към нуждите и предпочитанията на обучаваните интерактивен учебен процес.
Тук трябва да се акцентира и на това, че авторитетът на един преподавател и ефектът от неговата дейност все повече ще зависи не само от това,
доколко той владее предмета на дисциплината си
и не само от неговите педагогически способности

и харизма, а също и от това, в каква степен той
използва съвременните информационни и комуникационни технологии за събиране, обработка и
преподаване на съответния учебен материал.
С други думи – наложително е да се направи преосмисляне на обучението в цифрова ера и да се
смени образователната парадигма, защото обучаемите вече не искат да учат по старому, а обучаващите не бива да продължават да преподават по
досегашния начин.
Предпоставки
1. Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета на Европа, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на
регионите – Отваряне на образованието: Иновативно преподаване и учене за всички чрез нови
технологии и образователни ресурси със свободен
достъп.
Европа трябва да действа сега, като предостави правилната политическа рамка и стимул за
въвеждане на иновационни учебни и преподавателски практики в училищата, университетите,
професионалното образование и обучение и в институциите за образование за възрастни.
2. Дигиталната образователна стратегия на
Университета в Оксфорд.
Целта на дигиталната образователна стратегия е да гарантира, че и в 2020 г. Оксфорд ще продължи да бъде водеща образователна институция,
която прилага най-добрите образователни иновации, базирани на дигиталните технологии.
3. Одобрената на 30.08.2017 г. от Министерския съвет Концепция за цифрова трансформация
на българската индустрия, която налага дигитална
трансформация и на образователната сфера, при
това – с изпреварващи темпове.
4. Разработената през 2014 г. от Министерството на образованието и науката Стратегия за
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ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и
науката на Република България в периода 2014–
2020 г.
Цел
Целта на програмата е чрез въвеждане и ефективно използване на иновационни образователни
технологии и дидактически модели в преподавателската практика да се адаптира образователната
система към дигиталното поколение и с това да се
даде възможност на всеки да учи по всяко време и
на всяко място с помощта на всеки преподавател с
използване на всяко крайно устройство – компютър, лаптоп, таблет, фаблет, смартфон и др.
Задачи
1. Запазване и гарантиране на водещата роля
на учителите и преподавателите в образователната система чрез:
• провеждане на семинари по иновационни образователни технологии;
• написване и публикуване на Наръчник по иновационни образователни технологии.
2. Развиване на смесеното обучение (традиционно + електронно обучение) като основна
форма за подготовка на специалисти в информационното общество – във всички образователни
степени.
3. Развиване на традиционното обучение:
3.1. Оборудване на всички учебни зали с интерактивни презентационни системи – ултракъсофокусни интерактивни проектори.
3.2. Оборудване на учебните зали с лаптопи и
превръщането им в зали от типа „на лекция –
с флашка“.
3.3. Организиране на курсове за подготовка на
преподавателите за:
• използване на интерактивни презентационни системи, вкл. документ камери и GSM
приложения за оперативен контрол и обратна връзка в реално време;
• създаване на интерактивни мултимедийни
презентации за лекциите и упражненията;
• използване на виртуална реалност;
• използване на добавена реалност;
• дистанционно провеждане на лекции и упражнения със студентите от филиалите в
реално време с използване на:
- системи за видеоконферентна връзка;
- виртуални учебни зали;
- интерактивни презентационни системи.
4. Развиване на електронното, мобилното и
повсеместното обучение:
4.1. Усъвършенстване на виртуалната образо-
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вателна среда на университета – платформата
за електронно обучение.
4.2. Публикуване в платформата на лекциите
и упражненията по всички основни дисциплини в:
• текстов формат (на български, английски и
руски език);
• аудио-видео формат.
4.3. Създаване на виртуални лаборатории по
инженерните дисциплини.
4.4. Създаване на електронни мултимедийни
интерактивни учебни пособия.
4.5. Създаване на виртуален портал за обучение по чужди езици и валидиране нивото на
владеене според Европейската езикова рамка.
5. Използване на други иновационни образователни технологии:
5.1. Превръщане на смартфоните във виртуален персонален асистент на студента.
5.2. Използване на социалните мрежи в учебния процес.
5.3. Игровизиране на обучението.
5.4. Учене в мрежа.
5.5. Използване в учебния процес на облачните технологии.
5.6. Използване в учебния процес на Интернет
на нещата (Internet of Things – IoT).
5.7. Използване в учебния процес на Интернет
на всичко (Internet of Everything - IoE).
5.8. Използване на хуманоидни роботи в учебния процес.
5.9. On line контролиране на физическата активност и здравословното състояние на студентите.
5.10. Създаване на виртуален университет –
модел на университета във виртуалното образователно пространство (сайт), чрез който
да се получава не само пълна информация за
университета, но и да се предоставят всички
или болшинството административни и образователни услуги и – на първо място – ефективно дистанционно обучение.
6. Използване на иновационните образователни технологии при обучението на студенти със
специални образователни потребности
6.1. Създаване на интерактивни образователни инструменти за обучаеми със специални
образователни потребности.
6.2. Създаване на платформа за електронно
обучение на обучаеми със специални образователни потребности.
7. Използване на иновационните образователни технологии за привличане и обучение на сту-
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денти от цял свят.
8. Използване на иновационни дидактически
модели.
9. Анализ на резултатите от използването на
иновационните образователни технологии и дидактически модели.
10. Популяризиране и мултиплициране на постигнатите резултати и добри практики чрез:
10.1. Медиите.
10.2. Регионални и национални семинари.
10.3. Национални и международни конференции.
10.4. Създаване на Национална мрежа от университетски центрове по иновационни образователни технологии.
Отговорни за реализиране на програмата:
 Център за иновационни образователни технологии;
 Център за дистанционно обучение;
Център за информационно и компютърно обслужване;
 Център за продължаващо обучение.
Финансиране
 От проекти по национални и международни
програми;
 От дарения;
 От бюджета на университета.

5.
6.

7.

8.

9.
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A PROGRAMM FOR АDAPTING THE EDUCATIONAL SYSTEM TO
THE DIGITAL GENERATION
Hristo Beloev, Angel Smrikarov, Tzvetomir Vassilev, Stoyanka Smrikarova, Anelia Ivanova,
Galina Ivanova, Vanya Stoikova

Abstract
The generation of the seven screens: television, desktop computer, laptop, tablet, phablet, smartphone and
smart watch, cannot and should not be taught in the same way as their parents. This generation is used to receiving
multimedia information from the Internet via the above listed devices, most of which are interactive.
This paper presents a concept, developed at the University of Ruse, Bulgaria, whose main objective is to adapt
the educational system to the digital generation through the introduction and effective utilization of innovative
educational technologies and didactic models in the teachers‘ activities. This will allow EVERYONE to study at
ANYTIME and ANYWHERE with the help of ANY teacher on ANY device.
The proposed concept is compared to the digital education strategy of the University of Oxford.
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БЪЛГАРСКИЯТ НАУЧЕН ЛИБЕРАЛИЗЪМ

Консервативната йерархичност и масовизацията и
либерализацията на науката
Лазарин Лазаров,
доктор на химическите науки

Младият, но станал вече известен, Айнщайн изпратил поздравителна картичка на застарелия Марк
Твен с думите: „Възхищавам се на творчеството Ви, разбирано от толкова много хора“. Отговорът бил:
„А аз се възхищавам на творчеството Ви, разбирано от толкова малко хора“.
Науката се движи от единици, но развитието на научното познание и оценката на научните постижения изискват научна среда (общност). Задълбочаването на научното познание като натрупване на
научни приноси се основава на взаимно, компетентно и обективно рецензиране на тези приноси от изследователите, работещи в дадена област. При това, колкото по-върхово е едно научно постижение, толкова по-малко хора са в състояние да го рецензират. Това е обособило науката като йерархична система. Овладяването на научните върхове предполага етапно натрупване на знания от изследователя, като
оценката на това натрупване става чрез оценка на създавани приноси. Подобно на занаятчийството през
Европейския ренесанс, в гилдията на майсторите в науката се влиза само след чиракуване и признание,
давано от съвет на майсторите на етапи, в зависимост от създадени произведения.
Научните приноси се съобщават (публикуват) и за тяхната стойност често се съди по степента на тяхното използване от други автори. Актът на публикуване на един принос, сам по себе си, не е постижение.
Научното търсене, подчинено на научна логика и специфична дисциплина на научно мислене, се характеризира с общовалидни за всяка научна област принципи. Един такъв принцип е принципът на йерархията (Peer Judgment), изискващ принадлежащите към дадено научно ниво да бъдат определяни само от
тези, които принадлежат към това, или по-високо, научно ниво. Както организационните структури, така
и оценката на научните постижения, трябва да се формират съобразно този принцип. Особеностите на науката я правят определено консервативна система. Тя не търпи популистко демократизиране, защото
то много лесно може да доведе до нейното вулгаризиране. Организационните и управленски структури в
науката не търпят популистка изборност отдолу нагоре. Научните общности трябва да функционират
на базата на Peer Judgment и да не се затварят в себе си.
В историческото си развитие научните изследвания са претърпели съществени промени, характеризиращи се с масовизация и либерализация. Последните могат да довеждат до недостатъчно спазване
на гореизложените принципни положения. Научното обсъждане, рецензирането, вземането на организационни и управленски решения у нас се провеждат все повече с неприсъщ за науката популизъм – при
липса на дисциплина на научно мислене и при все по-голямо неразбиране на същността на научно-образователния процес. Спадането на критериите и незачитането на научната йерархия на места достигнаха
до степен на вулгаризиране на тези процеси.
Структурата на съвременната наука се оформя през ХIX в., а масовизацията и либерализацията настъпват с научно-техническата революция през втората половина на ХХ в. Организацията на университетски катедри, както и създаването и управлението на неуниверситетски изследователски центрове
(научни общества, академии), в Европа първоначално става на основата на принципа на Харнак (на името
на първия директор на Кайзер Вилхелм научното общество, основано през 1911 г.), основан на разбирането, че науката се движи от единици. Според този принцип изследователски институти и университетски
катедри се създават „за човек“. Според него държавата (или университетско настоятелство) организира
създаването и финансирането на ново изследователско звено, когато е налице изявил се учен с обещаващи постижения, който да го ръководи. Условията за работа се осигуряват според изискванията на този
учен и му се дава свободата еднолично да определя тематиката и да подбира сътрудници. След смърт
(пенсиониране) на такъв учен за наследник се кани друг изявен учен, по правило външен, с правото да
промени тематиката и да си подбере нови сътрудници. Една добра илюстрация е известния Max-Planck
Institut für Kohlenforschung, в който съм работил. Създаден през 1912 г. като институт на Франц Фишер
за получаване на течни горива от въглища (Фишер-Тропшовата синтеза), през 1949 г., с идването като
директор на известния Карл Циглер („циглеровите катализатори“) той се превръща в друг институт за
металорганична химия и органичен катализ (но не променя името си!). Този принцип на организация
продължава традиционно да се прилага и от него произтича наложилата се по целия свят практика новите ректори, декани, директори на институти да не бъдат от същата институция, а дошли от вън
учени с нови идеи и стил на работа.

74

НАУКА – кн. 5/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

СТАН0ВИЩЕ
Науката бързо се масовизира през последните 50 години, броят на учените рязко се увеличи, но това
не изменя обстоятелството, че тя се движи от не повече от 5 % от тях. Масовизацията трябваше минимално да наруши йерархичността и консервативността в управлението ѝ. В днешно време организацията на
науката осигурява мобилност и флексибилност – както приток на нови хора и идеи, така и възможности
за резки тематични промени. Масово навлезе проектното финансиране и беше регламентирана мобилност на нехабилитираните участници в изследванията, обвързвайки ги с проекти. Днес в изследователските университети и научни институти в западните страни съотношението на дипломанти, докторанти
и постдокове (non-tenured) към хабилитираните (tenured) е приблизително 1:1.
Създаването на голям брой институти към БАН през периода 1960–1975 г. до известна степен бе подчинено на принципа „за човек“, който не винаги беше достатъчно изявен научно, а с голям политически
багаж. Но общо взето, всички изявени в национален мащаб учени получиха институти. Управлението им
обаче биваше бързо децентрализирано, възникваха относително самостоятелни секции, лаборатории и
научни групи. Институтите се затвориха в себе си. Наложи се практика на вътрешна приемственост и
недопускане на външни хора. При смърт или пенсиониране на директор или завеждащ секция следващият по старшинство оглавяваше звеното и вратите за нови идеи и резки изменения на тематиката биваха
затворени. Има научни групи, които повече от три десетилетия „човъркат“ в една и съща тясна тематика.
При университетите дори законово бе уредена практиката новите ректори и декани да са били на работа
в университета/факултета поне 10, респ. 5 години. Понастоящем в БАН целият научен състав е на постоянен щат и се наблюдава известно „самоизчерпване“ на научния потенциал. Стигна се до положение
институти с научен състав от 50-60 души да са раздробени на твърде много секции и групи и да нямат
изявени учени. Понастоящем една четвърт от 55-те институти на БАН имат за директори доценти.
Моделът на управление на българските научни институции се различава от възприетия по света.
Днес най-разпространен е моделът със съвет на настоятелите като върховен орган на управление с оглед
институциите да служат на обществото. Такъв съвет селекционира ректори/директори, търсейки ги в
международен мащаб. В някои европейски университети функционират университетски съвети, включващи представители на държавата, обществеността и бизнеса. В България върховни органи на управление, както в БАН, така и в университетите, са „общи събрания“, избирани от широкия научен състав.
Възприетото в България затворено самоуправление на научните институции изключва външно влияние
и контрол. При такова самоуправление защитата на интересите на широкия научен състав се налага над
стимулирането на единиците, които дърпат напред. Вместо за обществото, институциите започват да
служат на себе си.
Българската наука, почти на всяко равнище, се управлява от колективни органи – твърде много, за да има ефективност и развитие. Peer Judgment е погазен. Не се търсят и не се гласуват доверие
и пълномощия на водещи учени, няма приоритизиране, крепи се статуквото. Често научните качества се
преценяват не по научни приноси, а по „брой на получени гласове“. В БАН общото събрание – този, заседаващ по 20-30 пъти на година 100-членен върховен колективен орган – изземва функции на оперативното управление и бди да не би с нещо някой учен/институт да не бъде поставен на равна основа с друг.
Дори и тази научна йерархия, регламентирана в законите (ЗВО, Закона за БАН, Закона за развитие на
академичния състав), не е конкретизирана и затвърдена в правилниците и длъжностни характеристики,
не се контролира и не се спазва. Хабилитацията с длъжност „доцент“ се оказва достатъчна за всичко и отваря врати към важни научни и административни органи като факултетни, академични, управителни, ректорски съвети. Асистенти се оказват с права да ръководят проекти, да ръководят докторанти, да работят
самостоятелно според собствените си „научни интереси“. Масово се защитават докторски дисертации
без научно ръководство или с формално научно ръководство. Популистко демократизиране е влязло в
бюрократично русло без мобилност, без конкуренция, без реална оценка на приносите, без ефективност.
В българската наука почти не постъпват млади хора – докторанти и постдокторанти – не само поради
ниското заплащане, но и поради съществуването на особен конфликт между „млади“ и „стари“. Обикновено младите учени се чувстват с неясни перспективи и експлоатирани (а не обучавани). Те често настояват за либерализиране на правилата, без да осъзнават, че не това е пътят за тяхното развитие. До такова
положение се стига, когато „майсторите“ са се компрометирали, станали са творчески немощни, когато
те не дават личен пример и не показват тънкостите на занаята, самите те не създават нови произведения.
Младите „учени“ нямат перспективи, защото остават ненаучени.
В заключение – българските учени – изследователи, битуват в условията на порочен модел на управление и силно либерализирани норми и порядки в работата им. Те се страхуват от мобилността и конкуренцията, царящи в Западните научни институции. Българският научен либерализъм може да бъде преодолян с връщане към принципите на научната йерархия, смяна на модела на управление в съответствие с
възприетите по света и строги правила за академично израстване.
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НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

СРЕЩА НА УС НА СУБ С РЪКОВОДСТВАТА НА
ВАРНЕНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
На 15 септември 2017 т. в Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“ в Курортния комплекс „Св. Св. Константин и Елена“ по инициатива на Управителния съвет на СУБ се проведе среща на ръководството на Съюза с представители на ректорските ръководства на варненските
университети –Икономическия университет, Медицинския университет, Техническия университет,
Варненския свободен университет и Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.
Присъстващите бяха запознати с различни аспекти от дейността на СУБ, както и с финансовото
състояние на МДУ.
Безспорна е ролята на Съюза като неутрален терен за обсъждане проблемите на науката и висшето образование в страната ни. На Втория национален форум за науката през 2009 г. беше анализирано
състоянието на науката и висшето образование в България в различни аспекти и бяха обсъдени редица жизнено важни проблеми на научната и преподавателската общност. В изпълнение на направените препоръки за търсене със съвместни усилия на пътища за тяхното решаване, СУБ организира съвместно с БАН, ССА и СУ редица дебати за науката и висшето образование, за научните изследвания
и иновациите, за научната политика, за законодателството и т.н. Безспорна е ползата от публичността
на тези събития, направени в София, които намират отзвук сред научно-преподавателската общност.
Затова от голяма значение са добрите контакти на СУБ с научните организации и висшите училища,
както и участието ни в Парламентарната комисия по наука и висше образование, където винаги се
иска становището ни по предлаганите законопроекти и стратегии, свързани с науката и висшето образование.
Варненският клон на Съюза на учените в България е стабилна структура, която има безспорен
авторитет в града. Той може да участва активно и в инициативи на БАН, като например в Регионалния изследователски център в града. Варненските университети могат да използват за провеждането
на свои научни форуми възможностите, които МДУ предлага като конгресен център, в който могат
да се провеждат конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и др. Центърът има 5 зали съответно
с 300, 140, 80, 60 и 30 места. На разположение на организаторите и участниците е пълно стандартно
аудио-визуално оборудване: озвучителна, записваща, конферентна система, симултанна техника с
приемници за превод. Комплексът разполага също с интернет и бизнес център, копирни, факс и компютърни услуги. Със своята гъвкавост инфраструктурата позволява различни решения за всяка проява. Фоайетата могат да бъдат оборудвани с щандове и преобразени за изложби и постерни сесии*.
Участниците в срещата поставиха за обсъждане и редица въпроси, основно свързани с унифицирането на оценката на научните статии в областта на обществените науки, както и с рецензирането на
публикуването на статии в сборници от научни конференции. Беше направено предложение СУБ да
бъде съоорганизатор при организирането на научни форуми на университетите във Варна. Въпреки
че през последните 2-3 години поради промени в ръководството на Съюза той изгуби своята представителност, благодарение на усилията на сегашното ръководство и на хората, за които членството
в професионалната организация на българските учени е въпрос на вътрешно убеждение, Съюзът
на учените в България и МДУ бяха съхранени. Защото членството в СУБ не носи капитал, но носи
престиж, тъй като защитава интересите на научната общност. Варненският клон на Съюза на учените в България в тясна връзка с УС и с ръководствата на варненските университети е и трябва да
бъде активен генератор на дискусии и други научни форуми, за които предоставя възможности и
Международният дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“.

													
*

http://old.usb-bg.org/Bg/Dom.htm
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„Н“

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

НАУЧЕН ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
В ПЛЕВЕН
От 30 август до 1 септември 2017 г. се проведе Юбилейна научна конференция с международно
участие на тема „Предизвикателства, перспективи и развитие на аграрната наука в 21 век“, посветена на 115 години от създаването на Института по лозарство и винарство (ИЛВ) в Плевен. Научният
форум се провежда под патронажа на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов, Съюза на учените – клон
Плевен с председател проф. д.сс.н. Атанас Кирилов. Гости на празника бяха кметът на Община Плевен Георг Спартански, председателят на Селскостопанската академия, председателят на Съюза на
учените – клон Плевен, ръководители на институти в страната от структурата на Селскостопанска
академия, колеги от чужбина.
Директорът на ИЛВ проф. Иван Пачев припомни историята на Института, заслугите на научните
работници за развитието на лозарството и винарството не само у нас, но и в чужбина. След основаването на Института започва създаването и на български сортове и внасянето им от други страни в
България, като в ИЛВ се поставя началото на най-голямата на Балканския полуостров колекция на
сортове лози – близо 2000 от цял свят.
На конференцията се представиха 25 доклади и 48 постера в няколко направления: лозарство и
овощарство, общо земеделие и растениевъдство, съвременни аспекти на винопроизводството, винен
туризъм и култура. Участваха гости от Гърция, Македония, Русия, Словакия, Турция и Украйна, както и от Благоевград, Варна, Велико Търново, Карнобат, Кнежа, Кюстендил, Пловдив, Русе, Свищов,
София и Троян.
В първия ден на конференцията се проведе дегустация на грозде и вино в Института по лозарство и винарство, а на втория ден участниците посетиха Експерименталната база на ИЛВ. В рамките
на научния форум се проведе и изложба на около 30 десертни и 15 винени сорта грозде. Най-новата
селекция на Института са силно търсени от лозарите сортове, устойчиви на ниски зимни температури и на гъбични заболявания. В ИЛВ е и най-старата винарска изба у нас, построена през 1892 г. по
френски проект. Стените и тавана на избата са покрити със специална плесен, доставена от бивши
служители в Института от Токай, Унгария. Тя придава характерния вкус и аромат на старите вина.
В колекцията има над 4000 вина от грозде, селекционирано от Института по лозарство и винарство,
вина от местни български сортове, от интродуцирани български сортове, както и десертни вина.
Всички доклади и постери бяха изслушани с голям интерес, поставиха се различни въпроси и се
дискутираха и след приключване на научната сесия в кулоарите на МУ – Плевен, където се проведе
събитието.
Накрая бившият директор на ИЛВ проф. Пенка Абрашева пожела и в бъдеще да се провеждат
по-често такива мероприятия, за да се запознаят заинтересованите учени в тази област не само от
България, но и от чужбина.

								
				
				
					
			
								
								

Проф. Иван Пачев – директор на ИЛВ,
проф. Атанас Кирилов – председател,
гл. ас. д-р Димитър Димитров –
председател на секция „Лозарство и винарство“,
СУБ – клон Плевен

НАУКА – кн. 5/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

77

КНИГОПИС

Принос към профилактичната медицина –
актуален учебник по хигиена
Димитър Цветков. Хигиена.
Т. 1. Хигиена и екология. Т. 2. Трудова медицина.
Изд. „Камея“ ООД, Българска национална академия
по медицина.
С., 2014.
Издателство „Камея“ ООД, Българска национална академия по медицина, издаде през 2014 г.
учебник по „Хигиена“ в два тома, под редакцията
на проф. д-р Димитър Цветков, д.м.н.. Това е второ издание (Том II) и трето издание (том I) на известните и търсени учебници на проф. Д. Цветков,
отпечатани съответно през 2006 г. и 1999/2005 г.
от издателството „Св. Кл. Охридски“. Учебникът
обединява различни части, подготвени от видни
учени в областта на хигиената, умело обединени
от проф. Цветков в общата концепция на превенцията на здравето на работещите, населението,
децата и подрастващите. В това отношение учебникът има и историческа стойност, понеже представя достиженията на хигиенната наука у нас в
различните ѝ направления.
Самият проф. Д. Цветков е известен учен и
преподавател в областта на хигиената, като научните му интереси са насочени към физическите
фактори на работната среда, поради което за мен
като учен в същата област е удоволствие да изкажа
своето удовлетворение от написания труд.
Двата тома на „Хигиена“-та могат да се четат и
поотделно, тъй като те обхващат различни раздели
на хигиенната наука. В първия том са включени
екологичните въпроси, които имат допир до хигиената, а именно: околна среда и населени места,
хранене, хигиената на децата и подрастващите,
психичното здраве и герохигиената.
Вторият том включва частите „трудова меди-
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цина“ или разделите „хигиена на труда“ и „професионални болести“. В това отношение проф.
Цветков много навреме напомня „съществуването“ на професионалните болести, които в нашата
медицинска реформа почти отсъстват.
Аз ще се спра накратко само върху частта, обхващаща физическите фактори и тяхното влияние
върху работещите и населението.
Обхванати са най-често срещаните физически фактори на средата, като микроклимат, шум,
нейонизиращи лъчения, но също и 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 дискутира най-новите достижения на науката при разработването на гранични
стойности на експозиция и стандарти, като се отделя внимание на различните школи на нормиране в света.
Новото издание на „Хигиена“ включва съвременните концепции за определяне на риска за работещите и населението, а освен това още веднъж
доказва един от най-важните аспекти на „Хигиената“ – че тя е мултидисциплинарна наука.
В заключение мога да твърдя, че в последните
10 години изданията под редакцията на проф. Д.
Цветков са най-качественото четиво за студентите-медици, както и за специалистите в областта
на профилактичната медицина. Във връзка с необходимостта от високо качество на обучение на
студентите по медицина и на английски език, се
замисля издаването им на английски език.
Проф. М. Израел, д.м.
МУ-Плевен, ФОЗ, Катедра „Хигиена,
медицинска екология, професионални
заболявания и медицина на бедствените
ситуации“
НЦОЗА, София, Отдел „Физически
фактори“
Българско дружество по биомедицинска
физика и инженерство към СУБ
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Манчо Веков
Българската
генеалогия в годините
на прехода (1990-2015).
Историографски
и наукометрични
аспекти.

на Манчо Веков е солидно изследване върху едно
от най-новите и най-перспективно направления на
българската историческа наука.
			
Николай Поппетров
Георги Н. Николов
Цар Самуил

С., РИК „ДиоМира“,
2017, 614 с., с диаграми.

Изследването предлага цялостен преглед върху развитието на науката за рода/родовете в България, съчетан с количествен анализ на публикациите по родоведската тема. Избраният период е
основен за формирането на българската родоведска наука. Той се характеризира с развитие на теорията на генеалогията и с многобройни публикации – както цялостни родови изследвания, така
и отделни приноси. Родоведското направление в
българската историческа наука е изключително
важно, защото преди всичко включва в обръщение
огромно количество неизвестни или подценявани
факти и ги представя в систематизиран вид като
родови истории. Неговото значение за историята
на делника, както и за натрупване на опит в направлението на микpоисторията е неоценим.
Авторът проследява основните тенденции,
очертава различните проблеми, показва постепенното оформяне на отделни типове изследвания,
преодоляването на първоначалния емоционален
и в определен степен и лаически стадий, за да се
достигне до цялостна професионализация при изследванията. Историята на българската генеалогия е разкрита чрез примери от различните прояви, включително и като движение на ентусиасти,
обединени около българското генеалогическо дружество “Родознание”. Обстойния библиографски
преглед и библиометричен анализ представя реалните измерения на родоведската тематика. Редица
от примерите, приведи от автора показват и значението на родознанието за разкриване на културно-историческото наследство и преди всичко за
съхраняване на родовата и в по-широк план – на
културната памет на нацията.
Богатия фактологически материал и библиографските прегледи придават на книгата подчертана справочна стойност. Същевременно работата

Издателство
„Захарий Стоянов“
Поредица
„Дълг и чест“ № 4,
София, 2016, 223 с.
+30 ил.

НАУЧЕН ПРИНОС ЗА САМУИЛОВА БЪЛГАРИЯ
Периодът от 968 до 1018 г. е един от най-тъмните, тежки и героични времена от историята на
Българското царство. Когато цар Петър (927–968,
† 30 януари 969) склопил очи, над българските
хоризонти вече се трупали черни облаци, които
предизвестявали бурята, която щяла да се разрази в следващите пет десетилетия. Именно за тази
„буря“, пише в своята книга доц. д-р Георги Н. Николов. Авторът е добре известен и с предишните
си публикации за този период. Съвместно с акад.
Васил Гюзелев той бе редактор и на два сборника
с ценни изследвания за Самуилова България, издадени във връзка с 1000-годишнината от смъртта
на великия български цар Самуил (997–1014)*.
Трудът представлява многопластово повествование, което проследява последните 50 години от
съществуването на ранносредновековното Българско царство в края на X и началото на XI век.
Книгата е написана въз основа на богат изворов материал с различен произход (домашни,
византийски, латински, славянски, арабски, арменски извори). Г. Н. Николов е изградил изложението си на хронологично-тематичен принцип. То
съдържа 13 глави, епилог, две приложения и списък на научните изследвания.
Монографията на Г. Н. Николов представя на
читателя пъстра панорама от военни изпитания,
семейни саги, жалки предателства и жестоки бра-

Eвропейският югоизток през втората половина на X – началото на XI век. История и култура. Международна
конференция София, 6–8 октомври 2014 г. София 2015, 799 c.; Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на
цар Самуил (1014–2014). София 2015, 262 с.
*

НАУКА – кн. 5/2017, том XXVII

Издание на Съюза на учените в България

79

КНИГОПИС
тоубийства, на фона на които изпъква героизмът и
злощастната участ на цар Самуил и неговия род.
Българската история не помни друг подобен епизод на житейска драма в царския двор на Средновековна България. Интерес представляват приложенията към книгата. За първи път подробно са
приложени събрани от автора стихотворения от
средновековни, от възрожденски и от съвременни поети, посветени на цар Самуил и Самуилова България. Издирени от автора и публикувани
са стихове на Йоан Геометър (втора половина на
Х в.), Константин Манаси (ХII в.), Йосип Палиаруци – Крилан (1859–1885), Любен Каравелов,
Иван Вазов, Пенчо П. Славейков, Кирил Христов,
Атанас Далчев, Любомир Левчев, Паруш Парушев, Матей Шопкин, Първан Стефанов и Деян
Енев.
Публикуваните стихотворения са придружени
с уточняващи бележки.
Второто приложение от книгата е посветено

на паметниците, издигнати в памет на цар Самуил
– на Самуилова крепост, край Петрич, в Кресна,
в София и в Скопие. Освен публикуваните висококачествени цветни фотографии е направено и
описание на всеки един от каменните монументи.
Монографията на доц. Георги Н. Николов внася съществен научен принос в българската медиевистика. Изложението се характеризира с експресивност и образност, тъй като текстът е написан
твърде увлекателно и е придружен от старателно
подбрани исторически извори, авторски анализи
и констатации. Художественото оформление на
книгата (дело на маестро Жеко Алексиев и на художника Васил Горанов) събужда читателските
асоциации за описаните исторически събития.
Всичко това прави изследването на известния
българския историк полезно четиво, както за учени, така и за широк кръг читатели.
					
Любен Стоянов

СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА КЪМ СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
С ПОДКРЕПАТА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ПОКАНА

за
участие в научна конференция на тема
„НАУКА И ЛЪЖЕНАУКА – БОРБА В ИМЕТО НА ИСТИНАТА“
Конференцията ще се проведе на 23 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН –
ул. „15 ноември“ № 1. Начало – 10 часа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основен тематичен кръг – акценти:
Наука, лъженаука (псевдонаука), протонаука и паранаука – философско-исторически
преглед.
Еволюцията на науката – роля на теоретичното творчество и на интуицията; процес на
отпадане на теории и създаване на нови; неокласическа наука и лъженаука.
Наука, лъженаука и етика: фабрикуване на данни; обсолетни данни и публикации;
ретракция; плагиатство; разобличаване на ненаучни и неетични практики.
Неизяснени природни и обществени явления – хранителна среда за лъженауката.
Борбата с лъженауката в научните среди, медиите и обществото.
Лъженауката в природо-математическите науки.
Лъженауката в биологическите и медицинските науки.
Лъженауката в историческите науки и археологията.
Лъженауката в политическите, социологическите и хуманитарните науки.
Заявки за доклади се приемат до 30 септември 2017 г. на email: komisia_etika@abv.bg
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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 науката, техниката и
управлението; подкрепа на младите новатори и предприемачи, разпространение на
научни, технически и икономически знания; усъвършенстване на материалната база за
научно и техническо творчество; подпомагане на обучението и специализацията, на
международното сътрудничество в областта на науката и техниката.
Фондацията осъществява пет програми:
Таланти
Програмата има за цел издирването и развитието на надарени млади хора в областта на
науката, техниката, технологиите и управлението. Чрез нея се подпомага обучението на
талантливи младежи, подкрепя се участието им в научно-технически изяви, стимулира
се провеждането на школи, летни университети и др.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хотелът има
95 стаи, а
ресторантът –
400 места.

The hotel has
95 rooms,
the restaurant –
400 seats

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

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

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

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

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

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

		
		

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

