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II. ПЕРИОД НА ОТКРИВАТЕЛИТЕ – XIX
- първата половина на XX в.

Автор: Гергана Лаптева

1. КАРТА НА ПЛАВАНЕТО НА ЕДУАРД от Антарктическия полуостров, носещ
БРАНСФИЙЛД, 1819-1820 г.
днес неговото име. На 30 януари 1820
г., на 63°47′ ю. ш. 60°43′ з. д. открива
дуард Брансфийлд (Edward остров Тринити и Антарктическия поBransfield) е британски море- луостров. Едуард Брансфийлд умира
плавател. Роден е през 1785 г. през 1852 г.
в графство Корк, Ирландия в Неговото име носят:
католическо семейство.
•
остров (63°12′ ю. ш. 56°42′ з. д.)
През 1819-1820 г. Брансфийлд пла- край бреговете на Антарктическия
ва към Антарктида, като през януари п-ов на Антарктида;
1820 г. открива островите Дисепшън, •
проток между Южните ШетБриджман, Елефант и Кларънс от Юж- ландски о-ви на север и Антарктичените Шетландски о-ви, както и прото- ския п-ов.
ка Брансфийлд, отделящ архипелага

Е
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2. КАРТА НА ПЛАВАНЕТО НА БЕЛИНГСХАУЗЕН И ЛАЗАРЕВ, 1820 г.
Адмирал Фадей Фадеевич Белингсхаузен (Фабиан Готлиб фон Белингсхаузен) е знаменит руски мореплавател
от немски произход. Роден е на 20 септември 1778 г. в град Аренсбург (днес
Куресааре) на естонския остров Йозел
(днес Сааремаа, тогава част от Русия).
Умира на 25 януари 1852 г. в Кронщад,
Русия.
Aдмирал Михаил Петрович Лазарев
е руски мореплавател, изследовател
на Антарктика, извършил три околосветски плавания. Роден в дворянско
семейство на 14 ноември 1788 г. Умира на 23 април 1851 г.
На 4 юли 1819 г. на далечно плаване
се отправят два руски тримачтови военни кораба – „Восток” и „Мирний”.
Задачата им е да стигнат до Южната
полярна област и да разрешат многовековната загадка за съществуването на митичния Южен континент.
Руското правителство дава съгласие
за подготовката и осъществяването
на експедицията, която оставя една от
най-ярките страници в историята на
географските изследвания и открития
под името Първа руска антарктическа
експедиция Белингсхаузен - Лазарев.
Всъщност първоначално за началник
на околосветската експедиция във
високите ширини на Южния океан е

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

определен капитан-комодорът М.И.
Ратманов, но той се отказва под претекст, че не е добре със здравето. Едва
тогава в Кронщат за оглавяване на
експедицията е повикан Фадей Фадеевич Белингсхаузен, който по това време служи в Черноморския флот. На 23
май той пристига в Петербург, а шест
седмици по-късно „Восток” и „Мирний” излизат от Кронщат.
Белингсхаузен има значителен опит
в далечните плавания и продължителен стаж като морски офицер. Помощник на Белингсхаузен в тази експедиция е един от най-опитните моряци в
ОКТОМВРИ 2017
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руския флот Михаил Петрович Лазарев.
Шест пъти корабите на руската експедиция пресекли Южния полярен кръг,
общо сто дни лавирали сред ледовете.
Понякога това били огромни ледени
полета, друг път гигантски ледени
острови, височината на които нерядко
достигала 110 - 140 метра. Белингсхаузен бил принуден да рискува. Но това
не бил безразсъден риск. В мъглата, в
нощта специално отделени и подготвени моряци стояли при бордовете и
дебнели с поглед и със слух най-малкия признак за появата на ледена грамада.
На 22 януари 1821 г. щастието се усмихва на мореплавателите. На хоризонта се показва чернеещо се петно. През
далекогледа от пръв поглед разбрах
- писал Белингсхаузен, – че виждам
бряг. Бряг, бряг – разнасят се наоколо
радостните възклицания на моряците. Това е остров, на когото дават името Петър I.
Белингсхаузен е уверен, че някъде
наблизо трябва да има и друга суша.
На 28 януари 1821 г. в 11 часа сутринта виждат ледено поле. Краят му обаче се губел далеч на юг, зад предела
на полезрението им. Белингсхаузен
предполага, че това е бряг, целият покрит със сняг, но той не достига до
върховете на планините и огромните
скали. А и промяната в цвета на водната повърхност ги навежда на мисълта,
че брегът е обширен или в краен слу-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

чай се състои не само от тази част, която виждат. Този бряг Белингсхаузен
нарекъл Земя Александър I, убеден,
че е стигнал до неизвестния дотогава Южен континент. Задачата, която
Джеймс Кук считал за неразрешима,
е окончателно изпълнена. Най-великото географско откритие на ХIХ век
е вече факт. Отправят се към Рио де
Жанейро и на 24 юли 1821 г. „Восток”
и „Мирний” хвърлят котва в Кронщатското пристанище – на същото място,
откъдето отплавали две години по-рано. Това плаване продължило 751 дни,
от които 527 дни под южните ветрове.
Корабите изминали общо 86 475 версти (руска мярка за дължина, равна на
1060 м).
3. КАРТА НА ПЛАВАНЕТО НА ДЖОН
БИСКО, 1830–32 г.

Джон Биско e английски антарктически мореплавател и изследовател.
Роден е в Енфийлд, Мидлсекс, Англия
на 28 юни 1784 г. През март 1812 г.,
на седемнадесет годишна възраст постъпва във флота и участва във войната през 1812–1815 г. срещу САЩ. След
войната става капитан на търговски
кораб и посещава Индия и Централна
Америка.

През 1830 г. китоловната компания
„Самюъл Ендърби & синове” назначава Биско за ръководител на експедиция, която да търси нови ловни териОКТОМВРИ 2017
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тории в Южния океан. За тази цел са
оборудвани два кораба. През 1830–
1832 г. извършва околосветско плаване в антарктическите води. След като
посещава Южните Сандвичеви острови и се убеждава, че там няма тюлени,
флотилията продължава на изток. В
края на януари 1831 г. корабите пресичат Южната полярна окръжност
около нулевия меридиан и продължават на изток, като ту се приближават
ту се отдалечават от плаващите ледове. На 27 февруари 1831 г. англий-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ските моряци виждат на юг черните
върхове на планини, издигащи се над
снежната покривка. Откритата от тях
земя е назована Земя Ендърби (70°00′
ю. ш. 51°00′ и. д.), а най-високият връх
Биско (1860 м).
В началото на 1832 г., в района на 80°
з.д. Биско и спътниците му отново пресичат Южната полярна окръжност. На
16 февруари, на североизток от Земя
Александър I, е открит остров Аделейд
(67°12′ ю. ш. 68°30′ з. д.). След това на
север на 17 и 18 февруари 1832 г. са
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открити островите Биско (66°00′ ю. ш.
66°00′ з. д.), а бреговете зад тях – полуостров Палмер (72°30′ ю. ш. 63°00′ з.
д., в южната част на полуостров Земя
Грейъм).
4 . КАРТА НА ПЛАВАНЕТО НА ДЖЕЙМС КЛАРК РОС, 1840-43 г.

Сър Джеймс Кларк Рос (Sir James Clark
Ross) е английски морски офицер и
пътешественик-изследовател,
контраадмирал. Роден е на 1 декември
1856 г. в Лондон и още на 12 години е
във флота, на кораба на чичо си Джон
Рос. Участник в 11 полярни експедиции, от които 8 в Арктика и
3 в Антарктика.
От 1840 до 1843 г. извършва три
плавания в Антарктика на корабите „Еребус“ и „Тирър“, втория
под командването на Франсис
Крозиър, като целта е откриването и достигането на Южния
магнитен полюс.
През декември 1842 г. на североизток от Антарктическия полуостров открива островите Етна
(63°54′ ю. ш. 55°25′ з. д.), Паулета (63°34′ ю. ш. 55°46′ з. д.), Дарвин (63°23′ ю. ш. 54°52′ з. д.) и
Джеймс Рос (64°12′ ю. ш. 57°48′
з. д.). Джеймс Рос прави отчаяни опити да проникне колкото
е възможно по-на юг, но ледовата обстановка обаче това лято е

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

неблагоприятна и Рос успява да достигна през март 1843 г. само до 71º 30`
ю. ш. В началото на септември 1843
г. експедицията се завръща в Англия.
За четири и половина години плаване
от екипажа загива само един моряк
по време на голяма буря. През цялото
времетраене на експедицията, никой
не се е разболял от скорбут благодарение на мерките взети от Джеймс
Рос относно хранителния режим на
екипажа. През 1844 г. за огромните му
заслуги към географията е удостоен с
рицарска титла, а Франция го награждава с ордена на Почетния легион.
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5. КАРТА НА ЮЖНИТЕ РАЙОНИ Кук (1773-1774 г.) и Biscoe (1831 г.) и
НА ДЖОУЗЕФ КОЛТЪН, 1855 г.
др. Тази карта отразява също и някои
допълнителни картографски данни за
Джоузеф Хътчинс Колтън е роден на Огнена земя. Цялата е обградена от
5 юли 1800 г. в Лонгмедоу, Масачу- спираловиден мотив, типичен за карзетс, често срещан с инициалите Дж. тите на Колтън. Оригиналната година
Х. Колтън. Той е известен американ- на издаване, посочена в долния ляв
ски картограф и издател, основател на ъгъл на картата, е 1855 г. (Colton's 172
картографска компания в САЩ, която William Street Office in New York City.
се превръща в международен лидер Issued as page no. XIII in volume 2 of
в картографската издателска индус- Colton's 1856 Atlas of the World).
трия между 1831 и 1890
г. Умира на 29 юли 1893
г.
Първото издание на
картата Джоузеф Колтън от 1855 г. на Южния
полюс и Антарктика
или Южна полярните
райони предлага отличен обзор на антарктически изследвания
и открития до тогава.
Картографирането на
Южния континент по
това време като цяло
отразява малкото фактологични знания по
отношение на региона,
но дори и така, Колтън
отбелязва
пътуванията на редица важни
антарктическите
изследователи включително Уилкс (1840 г.),
Белингсхаузен
(1820
г.), Рос (1840-1843 г.),
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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6. КАРТА НА АНТАРКТИДА НА ЛУИ в различни направления на науката,
АШЕТ, 1890 г.
речници, образователни списания,
включително латински и гръцки.
Луи Кристоф Франсоа Ашет (Louis През 1890 г. издателство Ашет отпеChristophe François Hachette) е френ- чатва цветна карта на Антарктида,
ски издател, роден на 5 май 1800 г. в която отразява състоянието на изРьотел, департамент Арден във Фран- следванията на континента до този
ция. Завършва право и през 1826 г. момент, заедно с маршрутите на разосновава в Париж компания за изда- личните експедиции. В горния ляв
телска дейност. Печата произведе- квадрант са изобразени изследоватения, адаптирани за подобряване на ли като Кук, Уедъл, Дюмон Д’Орвил и
системата на училищното обучение Рос. Обозначени са територии и речни
и насърчаване на общата култура на системи, но с минимални топографучениците. Публикува ръководства ски детайли.
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Как се виждам в света на науката и
технологиите
Киара Иванова Кръстева, 17г.,
гр. Мездра

Ч

есто пъти използваме думата „наука“, но знаем ли какво всъщност означава тя? В
повечето случаи значението ѝ се свързва с лаборатории и учени, поставени пред поредната загадка
за човечеството. Истината е, че всъщност „наука“ събира в себе си логично придобитото знание на човека за
света такъв, какъвто го познава.
Науката не е само биология и физи-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ка и експериментите, свързани с тях.
Тя може да бъде социална – изучаваща обществото, в което се намираме,
формална – открехваща вратите на
математиката и логиката, приложна
– медицината е нещо, без което е немислимо съществуването на живите
индивиди и, разбира се, хуманитарните науки като литература, философия и антропология, свързани с човека и себепознанието.
От изброените примери по-горе става ясно, че всъщност всичко около
нас е свързано с науката. Тя е толкова
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голяма и важна част от нашия живот,
че той би бил невъзможен без нея.
Макар и не всеки да е учен, той постоянно си взаимодейства с науката.
Факт е, че човекът обвързва тази
дума с точно този вид наука, която
му представлява най-голям интерес.
Моята първа асоциация, чувайки я, е
науката за живота – биология. Макар
да изпитвам интерес към физиката,
математиката и философията, имено
биологията събуди в мен желанието
да се занимавам с научна дейност и
ме накара да изпитвам нуждата да
вникна по-дълбоко в заобикалящия
ни свят.
Смятам, че знанието на човека, придобито относно неговия собствен вид
и всички останали живи организми,
е едно от най-големите му постижения. И макар че вече знаем наистина
много неща, свързани с различните
биологични дисциплини като медицина, генетика, анатомия, екология
и молекулярна биология, то все още
има множество енигми за цялото съществуване на живите организми и
живота като цяло, както и немалко
неразрешени въпроси, свързани с болести, които са бич за човека от десетилетия.
Точно тази неизвестна информация отключи в мен желанието да се
занимавам с наука и да отговоря на
поне един от хилядите въпроси, вълнуващи човечеството, включително
и мен самата. Например, завладяваЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

щите мистерия и неизвестност около
ДНК-молекулата и начините за поправка на грешки в нея, както и потенциалът на генните терапии. Затова се надявам, че в близкото бъдеще
и с напредването на технологиите ще
имаме възможността да разберем все
повече за перспективите, свързани
не само с генетиката, но и с всички
останали научни дисциплини.
Дали светът би бил същият без науката? По мое мнение отговорът на този
въпрос е „не“. Цялото знание, което човек притежава, е в основата на
всичко около нас – от патента за така
безценния за човека в 21 век мобилен
телефон до великите планове и чертежи за проектиране на ускорители
на частици или електронни микроскопи. Всяко нещо, което ни заобикаля, независимо колко незначително
или ценно е то, е тук благодарение на
неуморните усилия на хората да стигат все по-далеч и по-далеч, разширявайки възможностите си и да научат
колкото се може повече за живота във
всичките му страни и разновидности. Точно затова науката е и ще остане безсмъртна и всеразвиваща се,
чакаща новите поколения и техните
виждания за света.
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Как се виждам в света на науката и
технологиите
Автор: Любомира Петкова ДиАма това е много трудно-о-о… –
митрова, 16 години
Знам, че не иска да се отказва в самото
град Свищов
Како?
Да, Стефчо?
Искаш ли да играем на „Кой съм
аз“?
Аз… ами, добре. Искаш ли ти да
започнеш?
Тати казва, че дамите винаги
трябва да са първи. – Стефан ме гледа сериозно с големите си очи. Какъв
джентълмен само. Очевидно единственото ми предимство в случая е,
че съм жена. Защо тогава да не го използвам?
Играта започва.
„Аз съм една от многото. Има хиляди такива като мен. Осъдена съм да
причинявам болка, но понякога това
е единственият начин да бъде спасен
нечий живот. Дори да помогна само
на един човек, за мен това е напълно достатъчно. Изпълня ли предназначението си, аз моментално бивам
захвърлена от онези, които са имали
най-голяма полза от мен.“
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

начало. Виждам го в очите му, в начина, по който челото му се набръчква в
опит да се сети за отговора. Отговор,
който накрая… просто не идва. А Стефан никак не обича да губи. Тук си
приличаме прекалено много.
Искаш ли да ти кажа какъв е отгов…?
Не! – Ръцете му се скръстват в
знак на упорство. – Искам сам да се
сетя!
Добре, виж, ти ще се сетиш сам,
аз само ще ти помогна. Става ли?
Ами… – Обмисля предложението ми, вместо веднага да го отхвърли,
което е добър знак. – … може.
Така. Кое време от годината е в
момента?
Есен.
А какво обикновено правим
през есента, което е много неприятно
и за двама ни? Свързано е с болницата. Важно е за здравето, но е малко болезнено… усещаш едно леко пробождане…
Бият ни ваксини! – Въодушевлението му за миг е помрачено от
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осъзнаването за надвисналата заплаха от задължителното (според мама)
ежегодно поставяне на противогрипни ваксини.
Точно така! А за всяка ваксинация е нужна…?
Игла!
И още…?
Ами… Спринцовка!
Да! Браво, ти успя!
И в миг този половин час, отделен за
игра с братчето ми, просто няма как
да изглежда като загуба на време. Радостта, изписана по лицето му след
тази малка победа, тя си заслужава
всяка посветена минута.
Спринцовка. Научно изобретение,
често пренебрегвано, но без него всекидневието ни би изглеждало по съвсем различен начин.
Спринцовка – дума от женски род.
Спринцовка – технологично достижение от особена важност, от женски
род… и изобретено от жена – Летиша
Геер (Letitia Mumford Geer, родена
през 1852 г.)
„Аз съм… лъч. Името ми означава
„лъч“. От мъжки род съм, но бях открит от жена. Ако не беше тя, може би
все пак щяхте да разберете за мен, но
много, много по-късно. Дължа всичко
на нея. Аз съм…“
Той е радият. Химичен елемент, открит от първия носител на две Нобелови награди. Единствената жена, заслужила престижното отличие в две
различни категории – физика и хиЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

мия. Първата преподавателка в Сорбоната – Мария Склодовска-Кюри.
Жената-учен, съумяла да обори всеобщото мнение, че „науката е само за
мъже“.
Реалността, в която живеем, е много
различна от онази, в чиито условия се
е развивала Мария Кюри. И макар че
някои от схващанията, битували по
нейно време, днес биват повтаряни
отново и отново, истината е една.
Светът отдавна не се „доминира от
мъжете“.
Оправданията на жени, обясняващи
претърпения провал само и единствено с принадлежността си към
„слабия“ пол, отдавна са спрели да
важат. Половата дискриминация е
„бич за модерното общество“, „ужасен проблем с огромни мащаби“, но
в действителност проявленията ѝ са
много редки. В повечето случаи жените в професионален план са поставени абсолютно наравно с мъжете. За
да изкореним окончателно чуждото
мнение за нас като за „слабия“ пол,
трябва първо ние сами да спрем да
гледаме на себе си като на такъв. Първата стъпка вече е направена – мъжките оплаквания от вида „Жените нямат отговорности, те могат във всеки
един момент да решат да си останат
вкъщи и да бъдат просто домакини“ в
днешно време са напълно безпочвени. Огледайте се наоколо! Колко често се случва на жена, която не работи
и разчита на съпруга си да издържа
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семейството, да се гледа с добро око?
За жените вече е не просто естествено да работят и успяват наравно с
мъжете, но дори и да ги изпреварват
с постиженията си в областта на литературата, политиката, правото… и в
сферата на науката и технологиите.
В свое интервю доц. д-р Дарина Гълъбова , преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил
и Методий“, наскоро заяви, че от десет години учениците не се насочват
към точните науки, особено към „Математиката“, поради това, че се изисква висок интелект и много труд и
упоритост. Решението да се занимаваш с наука в днешно време е тежко,
обвързващо, изисква пълно посвещаване на избраната дисциплина и това
е само началото. Следва устремът да
си проправиш път нагоре в научните
среди, да се докажеш и да постигнеш
успех – цел, която малцина осъществяват.
„Животът не е лесен за никого. И какво от това? За да успее, човек трябва
да бъде упорит…“ Мария Кюри е съумяла да открие пътя към успеха. И го
е извървяла по блестящ и запомнящ
се начин, посвещавайки живота си
на… науката.
Науката не е лесно поприще. И какво от това? Нима подобно прозрение
би накарало истински отдадения на
математиката, физиката, химията, на
технологиите човек да се откаже да
развие потенциала си в дадената сфеЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ра? Ако да, то любовта към науката е
била само на думи.
Защото нищо – никоя спънка, препятствие или пречка по пътя – не би
могло да унищожи чистата, неподправена радост от достиженията на
логичната мисъл при решението дори
на най-простите ежедневни проблеми. Радостта, която аз видях, изписана върху лицето на малкия си брат и
която напълно и изцяло споделям.
Науката не е просто сбор от теоретични знания, формули и уравнения.
Технологиите като част от науката
дават на човека умения, които всеки,
търсещ успешна реализация на трудовия пазар, е длъжен да притежава.
В рамките на тези две области индивидът успява да изгради аналитично
мислене, способност за вземане на
бързи решения в различни ситуации,
а те намират приложение във всички сфери на човешкия живот. От битовите въпроси на всекидневието до
осъществяването на открития, които
имат силата да променят из основи
света, който познаваме.
В действителност цитатът от Мария
Кюри изглежда така: „За да успее, човек трябва да бъде упорит и най-вече уверен в самия себе си. Трябва да
вярваме, че сме надарени с нещо и
че това нещо на всяка цена трябва да
бъде постигнато.“
Науката ми дава всичко това. Стимул
да се трудя повече с всеки изминал
ден – стимул, основан на увереностОКТОМВРИ 2017
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та, че притежавам потенциал, който
заслужава да бъде осъществен. Кара
ме да се чувствам отговорна пред
себе си относно развитието на собствените си способности и да достигам отвъд предела на собствените си
възможности. Ежедневно вдигайки
летвата, която съм си поставила, аз
постепенно надграждам знанията си
в различните науки и разширявам
набора от онези от тях, които са привлекли вниманието ми. Математика,
история, химия, физика, география,
психология, информатика, информационни технологии – моята цел не е
да се ограничавам до една единствена наука, била тя естествена или хуманитарна. А да откривам скритите
междупредметни връзки, нишките,
обединяващи на пръв поглед коренно противоположни по значението
си научни дисциплини и парченце
по парченце да сглобявам тайнствения пъзел на живота, света и обществото, към което принадлежа.
В своята епическа поема „Илиада“
Омир изгражда повествованието върху невиждан до този момент напълно
оригинален модел – принципът на
„лишението и компенсацията“. Макар и сътворена преди повече от две
хилядолетия, творбата му е актуална
и до днес поради засегнатите в нея
непреходни общочовешки въпроси.
И макар Омировата идея да е претърпяла лека промяна, тя все още е в
сила, но под друго име – съвременнаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

та максима е „Даваш, за да получиш“.
При заниманията си с наука през годините аз постепенно съумях да придобия множество качества, оценими
единствено като… безценни. Въпросът е какво бих могла да дам на научното поприще в замяна?
Отговорът е, че от мен науката изисква същото, което и от всеки друг
човек. Посвещаване, труд и огромна
упоритост, но породени не от външно задължение, а от искрена, чиста
любов към различните ѝ направления. Към науката и технологиите
като цяло. Моят път в избраната сфера оттук насетне следва да бъде посветен не само на осъществяването
на собствения ми потенциал, а още
на разкриването и насърчаването на
чуждия. Да запаля искрата не само
у брат си, а да я предам и на всички
талантливи деца, с които ежедневно
се разминавам по коридорите в училище. Научната работа е основана на
умението за взаимно сътрудничество
и място за егоизъм в нея няма. Курсът по математика за напреднали,
който организирах миналата година,
ми подари усещането, че съм полезна за околните. Че представяйки им
нагледно пътя, който им предстои да
извървят, и средствата, които ще са
им нужни да го направят, помагам
на децата във възрастта, в която аз самата започнах да се занимавам с наука. Това е моят начин да осъществя
промяната, от която съм имала нужда
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от 2. клас насетне – разбиването на
идеята, че от насърчение се нуждаят
само изоставащите, но не и надскачащите средното ниво. Учениците с
потенциал са обречени да се чувстват
различни и трябва навреме да разберат, че в това няма нищо лошо. През
настоящата година целта ми е да подновя заниманията си с тази част от
децата в началния курс на обучение
– момчетата и момичетата с талант,
които се нуждаят от място и възможност да развиват собствените си дарби.
Бъдещето на науката – близкото, до
10 години, и в дългосрочен план –
трябва да бъде ориентирано към приобщаването на будните умове още
от ранна детска възраст. Зрънцата от

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

новото поколение, надарени с необикновени възможности, не бива да
се чувстват отритнати от обществото, а насърчени да си създадат своя
собствена сплотена социална група,
чиито членове да са обединени от
любов към науката. Задълбочаването
на тази страст при срещата със съмишленици, без значение от различията помежду им, в частност и половите, е първата стъпка от прехода на
днешните деца към успелите учени
на утрешния ден, от които ще зависи
покоряването на нови научни и технологични върхове.
Защото моят собствен свят, а и светът
като цяло, не би могъл да съществува
без наука.
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БИОЛОГИЯ

Синестезия: какво е буквите да ти
шепнат, нотите да летят пред очите
ти и цветовете да имат вкус?
Автор: Габриела Радулова, студент по Молекулярна биология

Ключови думи: синестезия, психология и неврология на феномена, причини, типове, последици, синестезията като живот, аутизъм, хранене
при синестезия, обучение в синестезия

Резюме: Не сте ли се питали какъв
ли е вкусът на оранжевото? Може
би портокалов? А какъв ли е звукът
му? Може би прилича на бълбукащи мехурчета? Какъв ли е вкусът на
цифрата седем? Може би на цаца?
А какъв е мирисът на 30 градуса по
Целзий? Може би на мърша? Много
хора из целия свят имат отговор на
тези странни за нас въпроси. Отговори, които не само си представят, но и
реално усещат. Причината е в начина, по който работи техният мозък и
това състояние се нарича синестезия.
Синестезията се приема повече като
свръхсила, отколкото като болест.
Разширявайки границите на човешките възприятия, тя дава възможност
за придобиване на нови усещания и
умения.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

В есенцията на синестезията
еврологичният феномен
познат като „синестезия“
или още „смесено възприятие“ е бил описан и
документиран през 19 век от Франсис Галтън. Най-просто казано, това
е стимулиране на възприятие чрез
друго възприятие. Казват, че числа,
букви, звуци, както и лица са свързани с цвят, който повечето от нас не
могат да видят. За едни това е просто асоциация. Други обаче мислят,
че наистина могат да видят цветовете. Например думи, предизвикващи
вкус в устата, звуци, които се възприемат като цветове, числа, приемащи
определена форма и най-разпространената проява, при която букви и
цифри се свързват с определен цвят.
От това следва, че един синестет би

Н
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могъл да вижда в съзнанието си музиката в цветове или пък представите
му за числата и буквите да са оцветени в различни нюанси. В по-редки
случаи синестетичните образи биват
съпроводени с обонятелни и звукови
представи.

Основната и най-често срещана форма на синестезия е свързването на
букви с цветове. Проявява се най-ярко в детството и пример може да се
даде с буквата „В“. Съзнанието на
един синестет я свързва с червения
цвят, но не каквото и да е червено,
а точно определен нюанс. Затова и
думата „Великден“ в по-голямата си
част е червена, заради главната буква
„В“.
Когато определени букви или цифри
са написани реално, например на
страница в книга, синестетът ще ги
вижда както всеки друг човек – без
синестетичните им цветове и черни
на бял фон. Цветовете се появяват,
когато човекът си я представи изпиЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

сана в съзнанието си.
Това не е болест, защото „болният“
приема всичко напълно нормално,
но успоредно с това се появят и смесени възприятия. Нещо подобно на
свръхсила. При един човек с подобни възприятия, образите са изцяло
вътрешни представи. Те са в съзнанието му и синестетът ги възприема
само като такива, а не като част от реалността.
Макар че може да бъде получена в
резултат от травма, инсулт или наркотици, обикновено синестезията е генетично заложена. Тя често се среща
в няколко последователни поколения
от едно семейство, но е възможно и да
прескочи едно или няколко поколения. Момичетата могат да я наследят
от двамата си родители, а момчетата – само от майката. Няма документиран случай за наследяване баща
– син. Това навежда на мисълта, че
предаването на синестезията е свързано с Х хромозомата, но не изцяло.
Проучвания, свързани с това състояние, показват, че то се среща по-често
при жени, отколкото при мъже.
Ролята на мозъка и психологията
Явлението е било обект на интерес от
страна на психологията и неврологията през последните 2 века, но по-сериозни изследвания в областта се
правят едва през последните години в
следствие развитието на когнитивнаОКТОМВРИ 2017
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та психология. На практика, по чисто
поведенчески причини, почти всички ние сме развили способността да
свързваме усещанията от различните
си сетива – няма човек, който да няма
ясна представа за това какво са топли и студени цветове, лишени от миризмата си, ежедневните ни храни са
неразпознаваеми, а музиката предизвиква картини в съзнанието на повечето хора.

– смята се, че Ван Гог, Кандински,
Дубарова и Набоков са я използвали
в творчеството си. Връзката с музиката пък е още по-пряка. По-рано тази
година по инициатива на Гап 5 актуални банди – Рейвонетс, Дъ Блейкс,
Суиз Бийтз, Мари Дигби и Днтел пускат песни и клипове, вдъхновени от
различни цветове. Темата е безкрайна, от една страна, защото явлението
все още е ненапълно изследвано, и от

При синестезията, обаче, говорим за
неврологично състояние на свързаност между различни части от мозъка, което се наблюдава при доста
по-малка част от хората, като при всеки е различно. Например, аз мога да
виждам буквата Б в зелено, а ти – в
кафяво.
Всъщност, една от най-ярките прояви на синестезията е в изкуството

друга, защото синестезията би могла
да даде отговор на това как работи
мозъкът ни и да обясни някои странни феномени.
Учените разполагат с нови факти,
които могат да внесат светлина по
въпроса. Експертът по синестезия, В.
С. Рамачардаран, от университета в
Калифорния, Сан Диего, предостави
резултатите по време на пресконференция по невронауки през 2010 г.
Констатациите са, че хипокампусът
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има допълнителни връзки при хора,
които свързват числата с цветове. Хипокампусът е област в мозъка, която
има съществено значение за паметта.
При онези, които вярват, че виждат
цветове в числата, сетивните зони в
мозъка показват много добра връзка
по между им. Проучването още показва, че хората със синестезия притежават повече бяло вещество, което
означава наличие на по-силна връзка
във вретеновидните гънки в областта
на мозъка. Те участват в преработката на информацията за цвят, цифри,
букви, лица.
Друго проучване предполага, че мозъкът на синестетите използва засилването на връзките, за да прехвърли
информация от една област в друга.
Използвайки магнитна енцефалография за отчитане мозъчната дейност,
учените откриват, че активността в
мозъка преминава от визуалните области към тези, които преработват
образа, за да разпознаят числото. След
това активността преминава към зоните, разпознаващи цветове, което
се случва около 5 до 10 милисекунди
по-късно. Този процес не се наблюдава при контролната група.
Рамачардаран и колегите му също
така идентифицират ген, който е част
от причините за синестезията. Теорията им е, че тя генетично се е запазила през вековете, заради асоциирането ѝ с креативност. Има и хора,
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

при които ефектите от синестезията
са още по-мистериозни. Те асоциират числата с различните полове. Учените вярват, че може би има връзка
между аутизма и синестезията, но
твърденията все още не са доказани.
Синестетите притежават необичайно
тесни контакти между определени
сензорни части на мозъка. Научното
обяснение е, че в мозъците на хората
с този феномен се задействат връзки, които обикновено са потискани
и които останалите хора няма как да
усетят по същия начин. На практика
синестезията е личностно емоционално разкрепостяване и ние бихме
могли да усетим странния свят на синестета само под въздействието на
психотропни вещества и лекарства.
Сред халюциногенните вещества,
променящи съзнанието и изкуствено
предизвикващи синестезии, най-популярни са LSD и мексалин. За разлика от състоянията при естествената
синестезия, интерсензорните преживявания на наркоманите имат кратка
продължителност и са придружени с
откъсване от действителността. Характерно за синестезията е, че синестетите усещат различни неща, но знаят, че те не са реални. Синестичните
образи са само в съзнанието и човек
ги възприема само като част от него,
а не като част от реалността.
Различаването на синестезията от
богатото въображение най-често се
ОКТОМВРИ 2017
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прави с проверка за устойчиви асоциации. Използва се тест, при който хората трябва да посочат с какъв цвят свързват определени букви, цифри и думи.
Месеци по-късно тестът се прави за втори път. Синестетите имат над 90%
съвпадение в отговорите, дори когато трябва да избират цветове от палитра с
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16 милиона опции. Контролната група пък повтаря около 30% от първоначалните си резултати, при все че
изборът за нея е стеснен до няколко
десетки основни цвята.
Все още е неясно как се формират
допълнителните възприятия – защо
буква Ж, да кажем, е точно розова, а
не зелена. Вероятно става въпрос за
ранни асоциации на конкретния човек, които са се наложили при него
с течение на времето. Интересно е,
че според някои изследвания тези
асоциации не са напълно случайни
и индивидуални. Проучване на д-р
Джулия Симнер от университета в
Един¬бург показва, че повечето синестети свързват буквата А с червено,
ниските музикални тонове с тъмни
цветове, а високите – със светли.
С напредването на технологиите през
последните години бяха създадени
нови поколения медицински апаратури, с които се извършват прецизни
изследвания на мозъците на синестети. Установено е, че когато хората,
надарени с цветен слух, чуват даден
звук, се активират и тези части от мозъка, които са свързани с възприемането на образи.
Кои са синестетите?
Характерно за синестетите е, че са
левичари. Установено е, че се среща
при някои наистина много интелигентни жени, както и при пълнички
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

мъже със склонност към оплешивяване. Разбира се, това са само някои
статистически данни. Синестетите
могат да бъдат хора, които не могат да
започнат каквато и да било работа без
всичко около тях да е в перфектна симетрия. Характерно за тях е, че имат
склонност да обръщат внимание на
малките детайли /например, позицията на оставената на масата книга и
прочие/.
Ами ти как живееш с толкова бледи
и притъпени възприятия? Живееш,
нали? Ами да, и те живеят. Родени са
такива, с този талант или ощетение, и
са свикнали с него. Много хора имат
синестезия, а дори не го осъзнават.
Други пък го бъркат с въображението. Някои хора се раждат синестети
и цял живот живеят в своя свят на
странни усещания, но не мислят, че
това е странно. Това е техният живот
и те са свикнали да си го живеят по
своя начин. И сигурно, ако можеха да
видят през очите на нормален човек,
светът би им се видял точно толкова
странен, колкото на теб и на мен ни
се вижда синестезията...
Въпреки че я наричат диагноза, тя не
е нещо, от което хората се оплакват.
По всичко личи, че допълнителните
възприятия не само правят живота
по-интересен, но и подсилват паметта. Цветовете, които се появяват пред
очите на човек, могат да помогнат в
разпознаването на музикални тонове
ОКТОМВРИ 2017
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или в запомнянето на думи и числа.
Вместо да търсят в главата си име,
синестетите могат да си спомнят, че
то е оранжево на цвят, има вкус на
маслини или мирише на мента. Освен всичко друго, синестезията е на
почит сред хората на изкуството, които нарочно я търсят в една или друга
форма. В техния свят възможността да смесваш текст, цвят и музика е
особено добре дошла.
Социални аспекти на феномена
Иронично е, че от всички хора на
света, докторите трябва да са тези,
които да разпознаят болестта и да те
запознаят с нея, а всъщност те имат
най-малко информация за феномена
и лекуват пациентите си за мозъчни
травми. Не само професионалистите
са на мнение, че тези хора трябва да
се лекуват и това, което притежават
е болест, а не дарба. Като пример ще
дам баща със синестезия, чиято дъщеря също я е наследила. В писмо до
проучващ синестезията учен бащата
споделя – „Винаги съм бил напълно
открит за своята синесетезия. Смятам я за нещо невероятно и вдъхновяващо, чувствам я повече като дарба,
отколкото като проклятие. На повече
хора около мен това състояние им е
интересно и не ме съдят. Но се сблъсках с хора, които смятах, че ще приемат синестезията като предизвикателство и нещо вълнуващо, но макар
и като специалисти те бяха доста
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

скептични. Един от тях беше учителката на дъщеря ми (синестет като
мен). Беше отворена към говорене за
състоянието на дъщеря ми, но заключи, че това е прекалено дистанциращо състояние и го нарече по-скоро
неправилно функциониране отколкото дарба, макар и детето ми да беше
едно най-добрите в класа ѝ. Учителката се допитала до сестра си, която
била психолог и тя стигнала до заключението, че това е нещо, което трябва
да бъде диагностицирано. Тази дума
ме плаши. Оттогава не сме обсъждали
тази тема.“
Друг синестет, който работи в лаборатория за изследване на възприятието, споделя, че след като разказал на
професори по психология и неврология за синестезията, някои от тях са
предложили своите съболезнования
за „състоянието“ му.
Момиче от Индия, което имигрирало
в САЩ, разказва, че родителите ѝ са
я водили при какви ли не доктори и
всеки път се стигало до предложение
за
институционализиране. Било ѝ забранено да говори за цветните си букви пред други хора извън кръга от
доктори и много близки членове на
семейството. Тя скита из различните щати на страната, но си е обещала
никога повече да не се връща при семейството си. В момента работи като
художник и повечето ѝ творби са
произтекли от синестичните ѝ “виОКТОМВРИ 2017
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дения“.
Руският композитор и педагог Николай Римски-Корсаов (1844-1908г.),
известен със симфонията си „Шехерезада“, е имал синестетично оцветени музикални клавиши.
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До мажор: бяло
Сол мажор: златисто-кафяво
Ре мажор: жълтеникаво
Ла мажор: розово
Ми мажор: светлосиньо
Си мажор: тъмносиньо с метален блясък
Фа диез мажор: сивково-зелено
Ре бемол мажор: тъмен
Ла бемол мажор: сивкаво-виолетово
Ми бемол мажор: сиво-синьо
Си бемол мажор: тъмен
Фа мажор: зелено
Ейми Бийч (1867-1944г.), американски композитор и пианист, използвала цветния си слух като основа за
много от произведенията си.
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Така се вижда контрастът между мнението на хората за феномена и това
за колко големи неща помага той.
Множество композитори, художници, артисти са имали синестезия и са
я превръщали в изкуство, част от което се е запазило и до днес.
Обучението в синестезия повишава IQ
Синестезията кара хората да си спомнят вкуса на лимона при вида на цифрата седем, да си представят буквите в различни цветове и да чуват
шум при гледане на движещи се картинки. Но в хода на ново изследване, специалисти от университета на
Съсекс стигнали до извода, че специални тренировки на ума могат да
провокират придобиване на някои от
ефектите на състоянието. Освен това,
такъв род обучение може да повиши
IQ на човека.
Смята се, че в света само един от двадесет и трима души е способен да изпитва състояние на синестезия. Психолозите от центъра „Саклер“ при
университета на Съсекс приканили
група от 14 доброволци да премине
деветседмична обучителна програма,
чиято цел било развиването на определени навици на синестезията. Към
края на проекта участниците изработили достатъчно силни асоциации
на буквите с цветове и стандартната
проверка за синестезия дала положителен резултат.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Повечето хора съобщили, че буквите не само притежават цветове, но и
собствен характер – например буквата „Х“ им се струвала скучна, а буквата
„W“ – умиротворяваща. Което е още
по-удивително, IQ-то на участниците средно се повишило с 12 пункта в
сравнение с контролната група, която
не преминала тренингите.
„Подобни тренировки на когнитивните функции на мозъка в крайна
сметка ще доведат до създаването на
терапевтични инструменти, основани на познавателна дейност, които
ще помогнат да се поддържа умствената функция при уязвимите групи
пациенти – казва д-р Даниел Бор,
един от авторите на изследването. –
Това се отнася за деца и възрастни със
Синдром на дефицит на внимание и
хиперактивност и за възрастни хора с
наченки на слабоумие.“
Макар получените данни да свидетелстват за това, че синестезията
може да се развие в хода на определено обучение, учените казват, че това
не изключва и генетична компонента
на състоянието.
„Следва да подчертаем, че не твърдим, че сме направили от несинестети истински синестети – коментира
съавторът на изследването Николас
Розен. – След три месеца отново се
срещнахме с доброволците, тествахме ги и тяхната способност да си
представят цвят по време на мисъл
за буква беше загубена в значителна
ОКТОМВРИ 2017
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степен. Но това показва, че синестезията вероятно се явява една от компонентите на развитието за много
хора още от ранно детство.“
Колкото до любопитния „страничен
ефект“, свързан с повишеното IQ, то
е възможно да става дума за разширения спектър от асоциации, случващи

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

се след тренинга. Впрочем дали това
се е случило именно заради пробудилите се синестетични способности,
или причината е била в умствените
усилия, които се наложило да приложат доброволците по време на опита,
предстои да бъде изследвано.
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Затлъстяване от ранна детска
възраст – бичът на 21 век
Автор: Красимира Желева

С

ъществуват множеството дефиниции за здраве. Едно от
традиционните определения е, че здравето се определя
като норма, като отсъствие на болест,
като равновесие между организма и
средата, като оптимално приспособяване на организма към условията на
средата. Вследствие на това всички
органи функционират правилно и
съгласувано. Това е т.нар. медико-парадигма, която разглежда здравето
само като биологичен феномен. Според съвременната литература здравето е интерпретирано, като процес на
съхранение и развитие на биологичните и социални функции на човека, на оптимална трудоспособност и
социална активност при максимална
продължителност на живота. Определението на СЗО за същността на здравето е, че то е състояние на пълно физическо (биологическо, психическо и
социално благополучие), а не само
отсъствие на болест или недъг.
Здравето е най-ценното нещо. То е
най-голямата жизнена потребност на
всеки човек. В нашето съвремие тази
потребност придобива облика на рязЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ко нарастваща ценност, както от медицинска, така и социална, икономическа, етична, правна, политическа и
международна гледна точка. Във все
по-широк смисъл се разглежда значението на здравеопазването и неговата роля като един от най-важните
критерии за жизненото равнище на
дадена страна, мярката за качеството
на живота.
Детското затлъстяване е сериозен
здравен и социален проблем, който
през последните години придобива мащабни размери. Все по-често
в детска възраст се диагностицират
заболявания, при които затлъстяването се оказва решаващ фактор. Наднорменото тегло при децата води в
по-късна възраст до развитие на поредица хронични социално-значими заболявания като диабет , атеросклероза, чернодробна стеатоза и др.
Съвременни проучвания показват,
че в сравнение с децата с нормално
тегло, затлъстелите им връстници са
подложени на 3 пъти по-висок риск
от развитие на артериална хипертония и сърдечно-съдови заболявания.
Затлъстяването при децата трябва
ОКТОМВРИ 2017
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да се разглежда не само като рисков
фактор за възникване на други заболявания, но и като самостоятелен
проблем от медицински характер.
Именно поради тази причина, опитите за мониторинг и подбор на успешни превантивни и лечебни мерки стават все по-мащабни. През 2000
г. по данни на Международната работна група по затлъстяване (IOTF),
155 милиона деца по света са с наднормено тегло, а около 45 милиона
страдат от затлъстяване. Анализите
показват общата световна тенденция на повишаване честотата на наднормено тегло при децата. Макар че
този проблем съществува навсякъде
по света, той е подчертано изразен в
Северна Америка, Великобритания,
Централна и Източна Европа, т.е в
райони с по-висок жизнен статус в
сравнение с останалия свят. България
също попада в групата на страните с
висока честота на затлъстяване. Широкото разпространение на детското
затлъстяване по света и у нас, поставя
въпроса за контрола и управлението
му като глобален приоритет на цялото общество, а не само и единствено
като задължение на общопрактикуващите лекари и педиатри в дадена
страна.
По данни от проучване на Националния център за опазване на общественото здраве (НЦООЗ) за 2004 г., 13.9
% (202 300) от децата у нас на възЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

раст до 18 г. са с наднормено тегло, а
4.6 % (67 000) със затлъстяване. Подобни изследвания в балкански държави посочват близки резултати за
процента затлъстели деца, предимно
поради сходните хранителни и битови навици на населението в тези
региони, тъй като те се явяват значителни индиректни фактори с принос
към затлъстяването. Най-голямата
промяна в стандарта на живот настъпи в края на миналия век, когато децата започнаха да прекарват времето
си пред телевизора и пред компютъра
с видеоигри. В действителност има
много общо между детското затлъстяване и гледането на телевизия. Освен това, когато децата гледат телевизия са подложени на внушението
на рекламите на различни висококалорични и с високо съдържание на
захар храни и напитки. Тенденцията
на заседналия живот трайно влияе и
във физическото натоварване. Децата все по-често не желаят да посещават часовете по физкултура. В крайна
сметка ниската физическа култура и
консумацията на висококалорични
храни, повишава риска към затлъстяване, което е свързано и с други болести. Лекарите се притесняват, че тези
деца стигат до болестно състояние
още преди тридесетата си година.
Ранните сигнали за надебеляване при
децата се определят от съотношението на ИТМ (индекс на телесна маса)
ОКТОМВРИ 2017
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към годините на детето и се изчисляват по скалата от 1 до 100. Когато ИТМ
(индекс на телесна маса) е в границите от 85 до 95, детето е изложено
на риск от наднормено тегло. Деца с
индекс над 95 се считат с наднормено
тегло, а децата с индекс над 98 дебели. Този метод не е напълно доказан,
но дава добри индикации кога трябва
да бъде предприето действие.
Смяташе се, че много от страничните ефекти на наднорменото тегло (т.
нар. диабет тип 2, хипертония, апоплектичен удар/пристъпи, сърдечни пороци, ортопедични проблеми)
присъстват само при възрастното население.
Днес те са се превърнали и в педиатрични проблеми. Пълнотата при децата води до психологически стрес
и социално отхвърляне, което може
да доведе до понижаване на самочувствието. Пълното дете често е
подложено на присмех и подигравки
от страна на своите връстници. Една
четвърт от децата с наднормено тегло показват признаци на глюкозна
нетърпимост, която е рисков фактор за развитието на диабет от тип 2.
Тази форма на диабет преди време
бе наблюдавана само при възрастните, но сега се наблюдава повишаване
на заболеваемостта и при децата. Ако
тези деца с наднормено тегло развият диабет докато стигнат възраст до
20 години, то през останалата част от
живота си те ще бъдат изложени на
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

риск от сериозни усложнения, свързани с появата на диабет (проблеми с
бъбреците, сърдечна недостатъчност,
хипертония, отклонения в зрението
или слепота, ампутация на крайниците, проблеми с нервите и ранни заболявания на артериите/артериални
проблеми). Развитието на болестта в
юношеството води и до директен път
към ниско качество на живот и скъсен цикъл на живота, ако болестта не
се лекува навреме. Една трета от петгодишните момичета във Великобритания са с наднормено тегло и показват ранни симптоми на развитие на
диабет тип 2. Изследванията показват, че до достигането на петгодишна
възраст, всяко едно от три момичета
развиват резистентност към инсулин,
състояние при което мастната тъкан,
мускулите и чернодробните клетки
не могат да използват този хормон.
По този начин, β-клетките на панкреаса, които произвеждат инсулина, не
могат да се справят с понижаването
на кръвната захар, глюкозата расте и
се установява диабет тип 2.
Резултатите досега показват, че съществува тясна връзка между момичетата, които развиват недостиг на
инсулин и тези 31%, които са с наднормено тегло. Средното тегло на момичетата е било 19.7кг., което е доста
над считаното за подходящо за нормално 5-годишно дете. В това проучване е било установено, че 34% от
момичетата са със известна недостаОКТОМВРИ 2017

Българска наука

34

С подкрепата на:

МЕДИЦИНА | БРОЙ 102

тъчност на инсулин и с наднормено
тегло, както и по-високи от очакваните нива на липиди в кръвта. Тези
деца за щастие са здрави, но изследванията предполагат, че те занапред
са в опасност от диабет и сърдечни
болести (инфаркт на миокарда). Появата и нарастващата тенденция към
затлъстяване при децата, юношите
и възрастните, вероятно се дължи
на проблеми с режима на хранене и
движение още от детска възраст, но
не съществува конкретен метод как
това да бъде преодоляно. Ясно е, че
профилактиката е най-добрият подход, но не е никак лесно да бъдат открити децата, изложени на риск, преди те да развият наднормено тегло.
Същевременно се оказва, че традиционните стратегии са неефективни
и се налага прилагане на специфични
методи. Разумният подход е да бъдат
широко разпространени и достъпни (чрез медиите) компонентите на
здравословния начин на живот, като
енергиен баланс, различни диети и
физкултурна дейност. Това трябва да
бъде внушено на населението преди
затлъстяването да се превърне в епидемия. Също така родителите на деца
в риск от затлъстяване трябва да поемат по-голяма отговорност относно немалкия проблем свързан с консумирането на вредни храни: чипс,
желирани бонбони, вафли, напитки и
храни с високо съдържание на захар
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

и сол и т.нар. бързо хранене. Комбинацията между хляб, пържено месо,
пържени картофи и кола е т.нар. калорийна бомба, от която производителите печелят пари. Затова родителите
са тези, които трябва да се погрижат
за здравето на децата си.
България е на едно от челните места
по затлъстяване на децата. Този факт
е несъмнено тревожен и повдига въпроса как от нация с добра и сравнително здравословна кухня допуснахме да попаднем в тази класация и да
излагаме децата си на риск заради
това, с което се хранят? Отговора можем да намерим в подносите с храна
именно от тези заведения за експресно приготвяне на „нещо за хапване”
или шумкащите пликчета пълни с
мазни кръгчета, с които майките се
стремят да угодят на капризите на децата си.

Как може да бъде решен проблемът?

Децата с наднормено тегло трябва да
получават медицински прегледи от
педиатри, за да бъдат елиминирани
физическите причини и в следствие
да бъде създаден план, за регулиране на телесната маса и начина им на
живот. Също така, децата имат нужда
от окуражаване, за да развият здравословния начин на живот, който
включва редовно спортуване в комбинация с различни диети. Това поОКТОМВРИ 2017
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мага, но само ако бъде включено цялото семейство. Родителите трябва
да наблюдават времето, прекарано
в пасивни дейности и да стимулират физическата активност. Ако те
ядат редовно плодове и зеленчуци
на вечеря, тогава техните деца ще
последват примера им. Главната цел
е родителите да осъзнаят, че проблемът е много сериозен и културата
на тяхното хранене бива наследена
от децата им. Също така, училищата
трябва активно да използват програмите за физическа подготовка, много
от които бяха намалени през последните години поради липсата на средства. С правилни промени в начина
на живот, развитието на диабет може
да бъде спряно или отложено.

Какво е диета?

Диeтaтa винaги ce бъpĸa c глaдyвaнe,
зaщoтo xopaтa нaй-чecтo ce ceщaт зa
диeти, ĸoгaтo иcĸaт дa oтcлaбнaт (в
peдĸи cлyчaи, ĸoгaтo иcĸaт дa ĸaчaт
ĸилoгpaми, cпopтиcти нaпpимep).
Диета oзнaчaвa peжим/нaчин нa
xpaнeнe и oпpeдeлeнo нe e глaдyвaнe.
Koгaтo чoвeĸ иcĸa дa oтcлaбнe, тoгaвa
cпaзвa диeтa, ĸoятo cъдъpжa xpaни,
ĸoитo cтимyлиpaт пpoцeca нa гopeнe
нa мaзнини и нe пpиeмa xpaни, ĸoитo
мoгaт дa ce нaтpyпaт ĸaтo пoдĸoжни
мaзнини.
Haй-пoпyляpният пpинцип в диeтитe зa oтcлaбвaнe e пpиeмaнe нa xpaни,
ĸoитo “xpaнят” мycĸyлитe (пpoтeиЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ни) и oгpaничaвaнeтo нa xpaни, ĸoитo лecнo ce пpeвpъщaт в мaзнини (въглexидpaти и мaзнини). Много често
в стремежа си да отслабнем не се замисляме за вредата от диетите. Неправилното спазване на хранителния
режим може да доведе до сериозни
здравословни проблеми, особено при
тийнейджърите. Те са завладяни от
идеята да изглеждат добре и изобщо
не се замислят до какви фатални последствия може да доведе една несъобразена с възрастта и килограмите
им диета.
Ето и 10 прости причини, поради
които не трябва да пазим диета!
1. През последните години думата диета придоби значението на лишение.
Тялото и мозъкът ни временно се
справят с наложеното ограничение,
но не след дълго неминуемо компенсират с преяждане. Това води до безкраен нездравословен цикъл “ям като
за последно – на диета съм”.
2. Идеята, че диетата е нещо временно и за малко, а после пак ще се върна
към безразборното ядене и пиене на
какво ли не, е грешна. Здравословният начин на живот предполага цялостна и дълготрайна промяна на нагласи, начин на живот и хранителни
навици, и грешна преценка “само да
си вляза в панталоните, пък после...”
3. Ранното започване на диети се
свързва, макар и не според всички автори в научната литература, с разбърОКТОМВРИ 2017
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кани хранителни навици и хранителни разстройства по-късно.
4. Редуването на различни режими
на хранене (дюнер през януари; шейкове през март; салата и айран през
август) обърква метаболизма и го мобилизира да запази ресурсите, които
има и да трупа отгоре. Накратко – постига се ефект, обратен на търсения.
5. Ограничаването откъм калории
често води до лишаване от необходимите за развитие и растеж хранителни елементи, което нерядко води
до хронична умора, лошо настроение
и намалена издръжливост на стрес –
все явления водещи до преяждане.
6. Пазенето на диета не решава въпроса с причината, поради която са
качени килограмите. Дали става дума
за стрес, ядене на крак, алкохол, лош
подбор на продукти, физиологичен
или психологичен проблем? Какъвто
и да е коренът на проблема, ако той
не е изяснен и не е намерено трайно
решение, след края на диетата старите навици надделяват, връщайки ни в
началото, а даже и по-назад.
7. Ако имате семейство и особено
деца в тийнейджърска възраст – хроничното пазене на диета дава лош
пример и грешен урок.
8. Пазенето на конкретна диета ви
лишава от възможността да научите
какво е здравословно хранене, да се
запознаете с правилния избор и да
вземете отговорно решение за здраЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

вето си в дългосрочен план.
9. Поддържането на здравословно
тегло е редно да става като резултат
от редица фактори (движение, сън,
контрол и др.), а не на епизодично,
драстично и често безразборно ограничение на приеманите хранителни
продукти.
10. Данните сочат, че провалът на диетите като цяло е между 90 и 95%, т.е.
започвайки поредната холивудска
мания, сте почти сигурно обречени
на неуспех, вероятно рискувате здравето си, накъсвате парите си на малки
парченца и ги хвърляте през прозореца и пропускате поредната възможност да вземете решение да не пазите повече диети, а да започнете да
правите малки, но трайни стъпки към
здравословен начин на живот.

Здравно състояние на населението на Република България
1. Демографски процеси
По данни на НСИ населението на Република България към края на 2006 г.
е 7 679 290 души, живеещи предимно
в градовете (70.6%), с лек превес на
жените (51.5%). Наблюдава се увеличение на относителния дял на лицата над 60-годишна възраст (от 21.8%
през 2000 г. на 23,3% през 2006 г.)
Намалява относителния дял на населението във възрастовата група от
0-17 г. от 19.5% през 2000 г., до 17.2%
ОКТОМВРИ 2017
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през 2006 г. Особено силно е изразено застаряването на населението
в селата, където 33% от хората са над
60-годишна възраст. В сравнение със
страните от Европейския съюз относителният дял на населението над 60
години е значително по-висок. През
изминалото десетилетие се наблюдават неблагоприятни тенденции в
показателите, характеризиращи демографските процеси в страната –
намаляване на раждаемостта, увеличаване на смъртността, отрицателен
естествен прираст. През периода
1995-2003 г. се наблюдава тенденция
за намаляване на раждаемостта, която се асоциира с негативното влияние на социално-икономическите
условия и свързаните с тях промени
в репродуктивните нагласи на населението. Наличието на емиграция
също се явява негативен фактор при

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

този процес. Колебанията в раждаемостта са незначителни (около 8.6%).
През 2006 г. тя се повишава и достига
9.6%, при 9.3% за страните от ЕС (фиг.
1).
Отрицателният естествен прираст
е резултат не само от ниската раждаемост, но и от увеличаването на
смъртността. През последните две десетилетия тенденцията за увеличаване на смъртността се задържа и достига 14.7% през 2006 г., като разликата
между стойностите на показателя в
градовете (12.2%) и селата (20.7%) е
значителна. Разликата в стойностите
на показателите смъртност и раждаемост (по-висока в градовете) формират като резултат драстично наФигура 1. Динамика на раждаемостта (Изт.: База данни „Здраве за всички”
СЗО, 2006)
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маляване на естествения прираст в
селата (-12.4 %), в сравнение с този в
градовете (-2.1 %) и на страната като
цяло (-5.1 %). Водещите причини за
смъртността са болестите на органите на кръвообращението (БОК) – 66.4
% (фиг. 2), представени основно от
исхемичната болест на сърцето и мозъчния инсулт.

миката на смъртността от ракови заболявания у нас през следващите две
десетилетия да запази съществуващата тенденция. През последните години детската смъртност намалява и
достига 9.7 на 1000 живородени през
2006 г. Въпреки това тя продължава
да е значително над нивото в страните-членки на ЕС (фиг. 3). Домини-

Фигура 2. Структура на смъртност- рат предимно ендогенните причини
та по причини в България през 2006 г. и усложненията на бременността и
раждането. В селата детската смъртНовообразуванията са на второ място ност продължава да бъде по-висока
в структурата на смъртността (15.6%). в сравнение с градовете. Наблюдават
Съществува голяма вероятност дина- се и значими различия по области,
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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особено в тези с по-висока концен- ложненията, както на бременността,
трация на етническо население.
така и на раждането и следродовия
период в тази възраст са и по-чести,

Фигура 3. Детска смъртност Изт.: База и по-тежки, както за майката, така и
данни „Здраве за всички” СЗО, 2006
за плода.
Средната продължителност на жиМайчината смъртност през 2006 г. е вота за 2004-2006 г. е 72.60 години.
била 12.0%, като това ниво е близо 2 При мъжете тя е 69.10 г. и е значипъти над нивото в ЕС (5.2% за 2003 г.). телно по-ниска от тази при жените
Като се има предвид, че този показа- – 76.34 г. Тези стойности са с около
тел се формира от смъртността, която 6-7 години по-ниски от средните за
е настъпила по време на бременност, ЕС (фиг. 4). Показателят е свързан с
раждане и следродов период, с подо- цялостното обществено развитие на
баващо внимание трябва да се анали- страната, влиянието на социалните
зира изразената тенденция за снижа- детерминанти на здравето, начина на
ване на долната граница на възрастта живот на хората, дейността на здравна родилките. В определени групи от ните служби, състоянието на околнанаселението тя е под 16 години, а ус- та среда и други фактори.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Фигура 4. Изт.: База данни „Здраве за – хипертония, сърдечносъдови бовсички” СЗО, 2006
лести. Статистиката е установила, че
200 хил. деца по света са с наднормеПочти 200 милиона възрастни от но тегло, а 67 хил. деца са затлъстели.
Европейския съюз са с наднормено В Испания двама от всеки трима
тегло или затлъстели. Статистиката, мъже имат наднормено тегло и един
направена по повод Международния на всеки шест души е затлъстял. Стаден за борба със затлъстяването (12 тистиката показва, че през следващиноември) показва, че тази болест за- те 10 години всеки четвърти америсяга 27% от мъжете, 38% от жените и канец ще бъде с наднормено тегло.
35% от децата. Установено е, че 17.1% Точно обратното се случва в Япоот хората на възраст 18 и повече годи- ния и Корея, където са регистрирани
ни са затлъстели и 36.7% са с наднор- най-малко случаи на затлъстели хора
мено тегло. При 27.4% от население- и такива с наднормено тегло. Затлъсто на Европа на възраст 16 и повече тяването засяга ежегодно повече от
години извършват леки физически 400 000 деца в ЕС. Един на всеки 4
упражнения, а само 10.3% деклари- испанци в детска възраст има надрат, че нямат никаква физическа ак- нормено тегло. Във всички възрасти е
тивност. Практикуването на физиче- доказано, че момичетата са тези, коиски упражнения от най-елементарен то се движат по-малко. Въпреки това
характер е почти изравнено за двата обаче, броят на затлъстелите момчета
пола 63% при мъжете и 61.1% при же- е 56.5% и е по-голям от този на момините. Приблизително един милион четата – 43.5%. Процентът на детскоса българите, които страдат от затлъс- то наднормено тегло се е повишил в
тяване и съпътстващите заболявания последните 10 години с 35%. Испания
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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е втората държава от Европейския
съюз, след Малта, с най-голям брой
затлъстели деца на възраст между 7
и 11 години. Затлъстяването се е превърнало в епидемия и го наричат бич
на 21. век. Аржентинските деца (7.3%)
също страдат от тази болест следвани
от Бразилия и Мексико.

цветове и т.н. трябва да бъдат, ако не
напълно забранени, то поне позволени в допустимите граници. На всяко
едно дете му се хапва нещо „сладичко” (торта, кексче, вафла и т.н.), но
това не бива да стане основно ястие
в менюто му. Тук отново трябва да се
намеси родителят и да бъде образец
на детето си като самият той се храни здравословно, тъй като то приема
Здрав дух, здраво тяло
В заключение, може да се каже, че своите родители за личен пример.
наднорменото тегло и затлъстяването са проблеми, които се влияят от ИЗТОЧНИЦИ:
много фактори. Статистиката сочи, че 1. Годишен доклад на министъра на
от това заболяване страдат предимно здравеопазването, 2008 г. http ://
децата и техният брой се увеличава www . ml . government . bg
всяка година с рекордни стойности. 2. Доклад за здравето на нацията в наТайната за разрешаването на този чалото на 21в., 2004 г. http :// www .
проблем се крие не само в диети и ml . government . bg
спорт, а в загрижеността на родите- 3. Международни организации http://
лите. Тяхната намеса е от огромно www . zdrave . net
значение за предотвратяването му 4. Национална здравна стратепри деца до и над 5 годишна възраст, гия 2008-2013г., http :// www . ml
защото те се нуждаят от насока и ам- .government. bg
биция, за да се справят с проблема 5. Маджирова, Н. 2001 „Лекционен
на 21 век. Всеки един родител, чието курс по клинична психология”, Плодете е застрашено от затлъстяване, вдив.
трябва да му изгради режим на хра- 6. Маджирова, Н. 1996 – “Детските
нене и физическа култура, така че комплекси”, Пловдив, “Полиграфия”.
детето да не се чувства ощетено, но 7. Организация на Обединените Наи да не е преуморено. Всички маз- ции в България, http://www.un-bg.bg
ни, пържени храни, полуфабрикати, 8. Преглед и стратегия за национално
храни от заведения за бързо хранене, здравеопазване, 2004г., http :// www .
мазните кръгчета и пръчици в шум- ml . government . bg
кащи пликчета, газирани и пренаси- 9. Салчев, П.,Здраве и болест, http://
тени със захар и оцветители напитки, www.ksmzn.medfac-sofia.eu
нишестени кремчета с всевъзможни
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Самооценката
Автор: Женя Иванова, психолог

Резюме: В статията е изложена темата за самооценката. Дадено е определение за това какво представлява
самооценката, какво е класическото
разбиране за видовете самооценка.
Предложена е нова идея за разбиране
и работа над самооценката чрез механизма на стабилност и механизма на
нестабилност, като е споменат основ-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ният план за постигане на корекция с
резултати.
Ключови думи: самооценка, ниска,
висока, адекватна самооценка, стабилна самооценка, нестабилна самооценка, механизъм на стабилна самооценка, механизъм на нестабилна
самооценка.
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П

рактическият опит показва, че човек често не вярва на себе си. Поради това
възникват различни трудности. Когато не вярваме на себе си,
в нас се появяват различни ограничения. Много от тях ние не разбираме,
не осъзнаваме кое именно управлява
нашето поведение, какво управлява
един или друг наш избор.
Самооценката е в основата на това да
достигнем до висоти, където не сме
предполагали, че можем да бъдем или
да се превърнем в безполезни създания без каквито и да било претенции. “Енциклопедия по психология
и поведенческа наука“ дава следното
определение за самооценката: Самооценката е начинът, по който човек
се чувства по отношение на себе си,
включително степента, до която има
самоуважение и себеприемане. Самооценката е чувството за личната
ценност, компетентност, които хората свързват със своята Аз-концепция.
Или самооценката е процес и резултат на оценяване на собствените качества и достойнства. Американският психолог и философ Уилям Джейм
(1842-1910) изразява самооценката
със следната формула:
Самооценката = успех(постижения)/
претенции
Собствената ни самооценка управлява самите нас, влияе върху нашата
психологическа и социална компеЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

тентност, върху това как по-лесно да
разбираме себе си, как по-лесно да
управляваме своето поведение, върху това да разбираме другите и да намираме с тях общ език.
Защо е толкова важна темата за самооценката? Самооценката влияе върху
нашия личен живот – върху трудностите или върху успехите ни, върху
кариерата ни, върху емоционалния
ни фонд, върху чувствата, които изпитваме и върху това какви да бъдат
чувствата ни. Всички тези неща влияят върху целите, които си поставяме
в живота, а целите ни са свързани с
кариерата, с финансовото положение, със семейството, с изграждането
на приятелства.
Върху формирането на самооценката
влияние оказват още:
•
характерът, начинът на живот,
отношенията „родители-деца” в семейството;
•
натрупаният опит в детско заведение, училище, ВУЗ и извън тях в
живота;
•
наличие на заболявания;
•
външни физически данни;
•
правилните или изкривените
представи за себе си;
•
реакциите на околните и външните обстоятелства и ситуации;
•
религиозните вярвания;
•
културните и традиционните
ценности и обичаи.
Класическото понятие за видовете
ОКТОМВРИ 2017
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самооценката я разглежда като ниска,
висока и адекватна.
Ниската самооценка се формира, когато говорим негативно, когато възприемаме себе си негативно, когато
изпитваме негативни чувства към
себе си и имаме поведение, което е
негативно спрямо нас, когато имаме
вътрешни негативни диалози. Ниската самооценка ни прави объркани,
неустойчиви, несвързани със себе си
и пасивни.

Ниска самооценка имат хората, които са стеснителни, които избягват
сложни ситуации, които нямат сили
да предприемат решителни действия
и са склонни са да се самообвиняват, бягат от отговорност, потиснати
са и често изпитват чувство на вина,
страх, изгубили са любовта към себе
си. Такива хора са обикновено силно
мотивирани да се предпазват от бъдещи загуби и да избягват събития, които ги заплашват.
Хората с висока самооценка се чувстват значими, осъзнават своите ценности, притежават емоционално
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

равновесие, осъзнават, че са несъвършени, но това не омаловажава
чувството им за значимост; по-рядко изпитват чувство за вина и срам,
уверени са в себе си, умеят да се
справят с безпокойствата си, умеят да стабилизират ситуацията и да
вземат правилни решения. Търсят
постоянно възможности за собственото си развитие, самопознание, търсят ефективно общуване, склонни са
да преразглеждат убежденията си и
увереността си като се съобразяват с
чуждото мнение, стремят се към разбиране на събеседника и обкръжаващия свят, умеят да носят отговорност,
могат обективно да оценяват собствените си възможности и да си поставят разумни цели и очаквания.

Хората с адекватна самооценка умеят да обръщат обстоятелствата в своя
полза, спокойно приемат конструктивни критики, способни са да се
справят в ситуации изпълнени със
стрес, емоционално напрежение, да
овладяват волята си, да се владеят
психически и да владеят психически
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стресовите ситуации. Имат желание
не само да получават, но и да споделят; умеят да се справят с негативните емоции.
Всички класически източници за самооценката говорят само за едно –
когато имаме занижена самооценка
как да я повишим, когато имаме завишена самооценка как да я направим
нормална, адекватна. За един и същ
човек, хората имат различно мнение.
За един и същ човек едни ще кажат,
че у него всичко е нормално, а други,
че е високомерен, или че е неуверен
и самооценка му е ниска. Също, в зависимост от ситуацията, събитията,
хората, възприемаме себе си по различен начин. Понякога чувстваме, че
самооценката ни е завишена, а друг
път, че е занижена. Не можем да кажем, че самооценката ни винаги е
постоянна или еднаква. Трябва да се
разбира обаче, че винаги се стремим
да я съхраним на определено ниво,
но тя е сцеплена за външни обстоятелства.
Когато сме с нестабилна самооценка почти винаги сме в сътояние на
апатия, на униние, а това понижава
самооценката ни. В такива състояния започваме да избягваме подобни
ситуации, започваме да изграждаме самозащити, за да не се понижи
самооценката ни, а да се съхрани
на приемливото за нас ниво, да се
чувстваме стабилно, да не се чувстЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ваме уязвими. Когато самооценката
ни всеки път се разклаща от неблагоприятни за нас ситуации, естествено
е да се стремим с все сили да се закрепим за нещо по-стабилно, за да не
сме дисбалансирани всеки път. Като
правило много хора с нестабилна,
проблемна самооценка с възрастта
стават все повече и повече пасивни,
т. е с натрупването на опита се учим
да защитаваме своята самооценка и
да не я поставяме под въпрос. И това
правим като избягваме ситуации,
които потенциално могат да уронят
самооценката ни. Винаги целта ни
при подобни обстоятелства трябва да
бъде да съумеем да стабилизираме
самооценката си.
Във всеки вид самооценка действа
механизмът на нестабилност. Механизмът на нестабилната самооценка води до това човек да се чувства
нещастен и непълноценен. В това
състояние самооценката е ниска, съществува усещането, че околните не
признават правата ни и нямаме одобрението им.
Повечето психолози съветват как да
повишим самооценката си, но самооценката има още един механизъм
– механизмът на стабилност. Състоянията на самооценката – ниска, висока или адекватна – са временни
явления. Механизмът на стабилната
самооценка се заключава в това, че в
някои ситуации самооценката пада,
ОКТОМВРИ 2017
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а в други се покачва, т. е. самооценката е свързана с някакви външни
обстоятелства. Това, което се случва
във външния свят, влияе на това как
се отнасямe към него. Това как се отнасямe към себе си, влияе на това как
възприемамe света, как се чувствамe
в дадения момент. Тези произволни,
случайни външни събития могат да
доведат до промяна на представани
за самите нас. Това отнема жизнения ресурс, отнема жизнените сили
и енергия.

В концепцията за стабилна и нестабилна самооценка е важно не как
околните ни оценяват, а това какво
ние мислим за себе си, как оценяваме
сами себе си, как се формира самооценката ни, как се формират нашите
силни и слаби страни, какви са целите ни. От същността на тези прояви се
формира нашата комплексираност,
тревожност. Така възникват въпросите: Как може да подобрим ситуацията? Как ставаме зависими от чуждото
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

мнение и какво да предпиемем, за да
не сме зависими от него и да постигнем вътрешна хармония със себе си?
Откъде възниква потребността да поставяме себе си по-горе или по-долу
от другите?
Когато се запази стабилността на самооценката ни, преставаме да бъдем
зависими от мнението на околните,
получаваме яснота за това какво искаме да постигнем в живота, променяме
мотивацията си, по-добре подреждаме отношенията си със семейството,
с приятелите, с колегите; постигаме
емоционална стабилност, осъзнаваме своите индивидуални сложности
и умеем да се справим с тях. Работата над стабилната самооценка ни извежда на ново ниво на развитие на
личността ни. Когато самооценката
ни е стабилна, придобиваме свобода
и независимост от мнението и становището на другите, преставаме да се
опитваме да угодим на всички около
нас и да доказваме, че сме добри, научаваме се да защитаваме интересите си, научаваме се конструктивно да
реагираме в сложни ситуации, намираме цели в живота си и се откъсваме от безкрайното въртене в кръг, а
най-важното – отношението ни към
самите нас става стабилно и здравословно. Когато работим над стабилността на самооценката, можем да
се освободим от такива чувства като
вина, срам, срамежливост, нерешителност, мързел, апатия, пасивност.
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Можем да коригираме в себе си онези
черти, които не ни устройват. Работата над стабилната самооценка извежда човека на ново ниво на собствено
развитие на личността.
С работата над стабилната самооценка се поставя цел и стремеж да се направи така, че самооценката да не зависи от събитията, които се случват
около нас в живота, а да се постигне
вътрешна стабилност. Способите за
корекция на стабилността на самооценката са различни, но ефективност
може да се постигне, ако се приложи
последователност от стъпки, а именно: осъзнаване на потребността от
това, диагностика, първични резултати, план за промяна, мониторинг върху измененията, развитие на самооценката до ново ниво на стабилност.
Осъзнаването включва да се разбере
какво означава нестабилната самооценка. При диагностиката се определя типът на самооценката, как се
проявяват поведенческите признаци,
личните водещи модели на построяване на отношението към себе си и
към околните. При стъпката „първи
резултати” се експериментират способи за повишаване на самооценката,
а в плана за промяна се вземат практически решения за корекция самооценката и поведението.
Работата над стабилната самооценка
води до това, че променяме в правилна посока отношението си към жиЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

вота и отношението към самите себе
си. Това ни помага по-ясно да чуваме
вътрешния си глас, да придобиваме
умения да управляваме живота си, да
се свържем правилно със себе си и
другите, да не се страхуваме от скептицизма на другите и да не се притесняваме от собствените си съмнения,
да се чувстваме силни, а не жертви
на родителите си, на обстоятелствата
или на живота.
Повечето от нас лъкатушим в една
или друга посока, защото самооценката ни зависи от външните обстоятелства, чувстваме се зависими от
околните, страхуваме се да изкажем
собственото си мнение и да отстояваме правата си. Чувстваме, че често обикаляме в кръг, чувстваме се
несвободни, неспособни да постигаме желанията си. Ако искаме да осъзнаем истинските си цели в живота, да
имаме хармонични отношения със
самите себе си и с другите хора, да
изпитваме радост, увереност в себе
си, трябва да имаме стабилна и правилна самооценка за себе си, а това
означава да притежаваме увереността, че сме ценни, значими, достойни
и обичани хора.
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Нация в тотална война ІІ (Как преди
100 години разгромихме Румъния и
Русия)
Автор: Радослав Тодоров

С

лед епичните боеве в Добруджа през лятото на 1916 г. 3-а
армия на ген. Стефан Тошев
разбива и прогонва вражеските войски от Тутракан, Силистра
и Добрич. Те се изтеглят на нова позиция, която заемат за отбрана.
На 12 септ. 1916, само 5 дни след неравния и изтощителен бой при Добрич, българите атакуват новата
противникова позиция. Фронта е с
овална форма и дължина ок. 160 км
от Силистра до Балчик. Като в центъра вражеските позиции са издадени
по-напред и точно там са най-коравите им войски, тези на руснаците и
сърбо-хърватите.
Планът предложен от фелдмаршал
фон Макензен е да се нанесе удар
по десния фланг на противника за да
бъде откъснат от Дунав и притиснат
към морето. Ген. Тошев обаче счита, че по този начин ще остави мощния център на врага още по-вбит във
фронта на неговите войски, които са
твърде разтеглени и няма да могат да
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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удържат натиска му, поради което да
надвисне опасност от пробив. Затова той предприема различна, макар и
рискована тактика на демонстративни действия по двата фланга и удар
с основните сили по ядрото на врага
в централния участък с цел да го изтласка назад.

север и заемат за отбрана една предварително подготвена позиция от Дунав до Черно море: Расова – Кубадин
– Тузла (т.нар. Кубадинска позиция).
По-тясна (72 км), по-добре укрепена
и по-лесна за снабдяване от предишната, тъй като точно зад нея минава
жп линията Черна вода – Констанца,
по която те успяват да получат проПри офанзивата, започнала на 14 септ., визии, боеприпаси и подкрепления
нещата съвсем не протичат така както преди да започне поредната българса предвидени. Центъра ни не успява ска атака.
да изтласка вражеския поради липсата на резерви. Противниковия натиск Първата атака на Кубадинската
се оказва най-мощен срещу нашия позиция
ляв фланг, където румънците почти
успяват да се врежат в стика между Отбранителната линия на противни1-а Шопска и 4-а Преславска пехотна ка е най-силно укрепена и с отличен
дивизия (пд). Назрява опасност врага обстрел в централния участък пред
да излезе в тил и да изправи пред ка- пътния възел при Кубадин. По целия
тастрофа цялата 3-а армия. Обаче раз- фронт са разположени силни предни
воя на бойните действия по десния пунктове и окопи от по няколко реда
ни фланг неочаквано спасява поло- с телени заграждения пред тях и хожението. Там Варненския подвижен дове за съобщения назад.
резерв, 6-а Бдинска пд и намиращите Предстои тази позиция да бъде отбрасе до нея части от 1-а Шопска пд, из- нявана от румънци, руснаци, сърби
тласкват силно назад противниково- и хървати – общо 70 дружини (батато ляво крило излизайки във фланг на льона) и 32 ескадрона (конница) с 90
руснаците и сърбите в центъра, което полеви оръдия и няколко тежки батаги принуждава да отстъпят. С тях за- реи. И атакувана от българи, германпочват да отстъпват и румънците от ци и турци – общо 62 дружини (4 от
десния фланг и така и не успяват да които немски и 3 турски) и 28 ескаразвият първоначалния си напредък. дрона с 54 батареи, от които 11 тежки
и 5 гаубични.
През нощта на същия ден всичките
неприятелски войски се изтеглят на Поради забавилото се пристигане и
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Румънските планове за войната през
1916 г
разполагане на тежката артилерия
насрочената за 17 септ. атака закъснява. Части от Шопската пд се увличат
напред през нощта попадайки под
обстрел и биват силно разстроени и
изтощени докато успеят да се върнат
и прегрупират. Въпреки това по обед
на следващия ден започва офанзива,
която нанася значителни поражения
на врага и създава предпоставки за
пробив. На следващия 19 септ. обаче
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

опитът за доразвиване на този успех
се проваля. 6-а Бдинска пд не успява
да пробие в центъра и да овладее Кубадин и се налага да се върне на изходна позиция. Добричките дружини
вместо да се придвижат към фланга
на бдинците и да им окажат съдействие, както им е възложено, се унасят право напред и с това замисленият главен удар се проваля. Без успех
протичат и атаките на шопите и преОКТОМВРИ 2017
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славците, поради разтеглени линии,
липса на подръжка и недостатъчно
превъзходство в артилерия. Налага се
командването да изтегли с по няколко
километра назад всички съединения.
Това окуражава противника и в следващите две седмици той многократно
опитва да разкъса нашите позиции,
но всичките му атаки са удържани.
В хода на тези боеве и двете страни
получават подкрепления. От север
на фронта пристигат две руски дивизии (3-а и 115-а пд). При настъпилото
относително затишие през последната седмица от месеца пристигат и
турските подкрепления (ок. 18 батальона) и 2 български маршеви полка.
Като все още се очаква пристигането
на 217-а германска пд и още тежка артилерия.
На 1 окт. противника предприема
нова тактика. Докато руския ген. Зайончковски атакува по централния
и десния ни участък (до морето), румънците пробват да стоварят десант
през Дунав и да излезнат дълбоко в
тил на българските войски. Една колкото добре замислена, толкова зле изпълнена операция.
През нощта на същия ден румънската 10-а пд се прехвърля успешно на
българския бряг при с. Рахово (почти
на средата между Русе и Тутракан)
със задачата да осигури предмостие
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

за преминаване на останалата част от
румънската армия. Българското разузнаване обаче забелязва навреме, че на
отсрещния бряг се трупат материали
за понтонен мост и ген. щаба спешно праща натам части от най-близко
разположените съединения. В продължение на цели 3 дни румънската
дивизия води боеве срещу сбирщина
от различни дотичали до мястото части и набързо сформирани опълчен-

Руският ген. Андрей Зайончковски
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ски отряди, но пък блестящо организирани от командира на 5-и маршеви
полк. В това време по реката се появяват австроунгарски монитори, които започват да саботират опитите за
построяване на понтон. Така румънската дивизия не само, че не успява
да осигури предмостието срещу малобройните български части, но и се
налага спешно да се евакуира обратно на северния бряг оставяйки към
700 убити и 100 пленени войници.
Междувременно обаче на Кубадинската позиция руснаците атакуват
двата турски полка и успяват да разпилеят цялата 26-а турска пд, която се
разбягва хаотично. След няколко часа
пристигат български подкрепления,
които да запушат пробойната в този
участък, но до тогава руснаците успяват да пленят над 2500 низами (сирийски араби от турската армия) и 2
батареи.
Тези офанзивни операции обаче изтощават противника и той отново
се дръпва в отбрана по целия фронт.
Същото се налага да направят и румънските войски в Трансилвания. От
една страна защото губят съпорта на
руснаците там след като ген. Брусилов прекратява офанзивата си в Буковина поради умора и липса на доставки. И от друга страна трите румънски
армии в Трансилвания се оказват
разтеглени на доста дълъг фронт от
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

400 км, което значително затруднява действията им. Освен това и катастрофата в Южна Добруджа предизвиква паника у тяхното командване
и го принуждава да отложи операциите на северния фронт за да праща
подкрепления на юг. И накрая германския ген. Фалкенхайм с набързо
сформираната 9-а армия (10 пехотни
и 2 конни дивизии) успява да изтласка обратно 1-а и 2-а румънска армия
на билото на Карпатите. А при следващата си офанзива през ноември ги
срива във Влашката равнина.

Боевете в Северна Добруджа през октомври - ноември 1916
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Втората атака на Кубадинската та и германската тежка артилерия отпозиция и настъплението на се- криват няколко часов ураганен огън
по целия фронт. Над бойното поле
вер
Фелдмаршал Макензен настоява
лично да командва насрочената за 19
ноем. офанзива. Той разделя войските на две групи: Западна (49 батальона пехота) под командването на ген
Ст. Тошев и Източна (45 батальона с
германска тежка артилерия, българските 1-и и 2-и тежки артилерийски
полкове и конната дивизия от 28 ескадрона) под командването на ген. Т.
Кантарджиев. Главния удар трябва да
бъде нанесен от Източната група към
Топра Хисар (между Кубадин и морето на по ок. 18 км от тях), а Западната трябва да й оказва подръжка като
настъпи право напред.
В 6:30 сутринта на 19 ноем. българска-

се смрачава от гъстите пушеци образувани от пръскащите се снаряди.
Експлозиите повалят стени, дървета и
вдигат стълбове от пръст към небето.
Когато пехотата се впуска в атака отсреща руско-румънската артилерия
отговаря с не по-малко ожесточен
огън по тях.
Свирепите боеве продължават в същия дух и през целия следващ ден, в
резултат на което всички български
части напредват средно с по 4-5 км,
но без да бъде овладяна нито една
ключова противникова позиция. Чак
на третия ден, към 17 ч., 4-а Преславска пд успява с невероятни усилия
да изтласка руснаците от Кубадин и
да го овладее. Същевременно 217-а
германска пд заедно с конната диви-

Конната дивизия на ген. Колев
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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зия, подкрепена и от пехотни части,
успяват да превземат силно укрепения пункт при с. Топра Хисар, отбраняван от 19-а румънска пд и сръбски
части. 1-а Шопска пд също нанася решителни поражения на противника
при Западния сектор и така всички
вражески части вкупом изоставят позициите си и побягват на север, като
само падането на нощта ги спасява.
Рано сутринта на 22 ноем. българските войски започват да ги преследват.
През този ден най-много напредва
конната дивизия на края на десния

фланг с 24 км. Ген. Колев влиза в
Костанца, оставя там един маршеви
батальон за гарнизон и продължава
на север. Центъра напредва само с
12 км, а Шопската пд – още по-бавно,
тъй като й е наредено внимателно да
настъпва към предмостието на Черна
вода, което се очаква румънците да
отбраняват.
На следващия 23 ноем. откъсналата
се силно напред конна дивизия извършва шеметен рейд през Северна Добруджа. Между с. Карол І и с.
Чакракчи тя попада на една румънска
дружина, която българските конници

Ген. Тошев и Хилми паша при Меджидие
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ОКТОМВРИ 2017

56

С подкрепата на:

ИСТОРИЯ | БРОЙ 102

изсичат до крак със сабите си. Продължавайки нататък те настигат още
4-5 бягащи румънски дружини, които също така унищожават. След това
при с. Кара Мурад забелязват нова
вражеска колона и веднага я атакуват
и нея. Два руски ескадрона се опитват да препречат пътя им към нея, но
в крайна сметка българската конница
я застига и разбива. Оказва се, че казашката конница на руснаците е безсилна да спре българската.
До края на деня конната дивизия налита на още две изтеглящи се колони,
които също разгромява след ловък
маньовър и обкръжение. Сред пленените попадат и няколко офицери,
от които един румънски бригаден командир и един руски полковник, както и знамето на 265-и Оренбургски
батальон.

ко, което могат, все пак в ръцете на
българите падат 200 вагона, 2 локомотива, няколко оръдия и картечници и др. материали.
На 26 окт. конната дивизия превзема
и Хърсово.

Тотално загубили инициативата по
суша, руснаците отчаяно се опитват
да дадат отпор по море. През декември един руски крайцер и два ескадрени миноносци откриват залпов
огън по Балчик с корабната си артилерия. Тази разрушителна бомбардировка успява да вземе само 4 цивилни
жертви, но нанася тежки материални
щети на града.
След комбинирана операция на
единствената ни подводница UB18, български и немски самолети на
морската авиация и най-вече огъня
на двуоръдейната 100 мм брегова баТози ден Западната група заема Ме- тарея, руските кораби също понасят
джидие и с. Расово. Към нея се прех- сериозни повреди и се оттеглят.
върля цялата тежка артилерия от Източната група поради предстоящата С оглед на замислената операция,
атака на Черна вода.
която предстои да се проведе във
Противника се държи здраво на пред- Влахия, Макензен отново разделя
мостието през целия 23 окт., но вечер- българските войски на две групи. 3-а
та под прикритието на тъмнината се армия остава в Добруджа за да я очисизнася по жп моста към отсрещната ти окончателно от вражески войски и
страна на Дунава. Малка група тръг- да се заеме с охраната на морския и
ва по шосето към Хърсово, а друга се дунавския бряг.
опитва да пробие през българите към Междувременно за неин главнокоморето, но е бързо разбита и пленена. мандващ е назначен ген. Нерезов, а
Въпреки че румънците изнасят всич- ген. Тошев е преместен да командва
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Австроунгарския речен монитор 'Инн
4-а армия на Солунския фронт заради
остри противоречия с фелдмаршал
Макензен през последните седмици.
От 3-а армия се изваждат 1-а Шопска
пд (без 16-и Ловчански полк) и германските 217-а пд, бригадата Боде и
6-и улански полк; подсилени от българската 12-а Сборна пд, 26-а турска
пд и германската кавалерийска дивизия Голц (7-а конна дивизия). Това
са силите на новосформираната Дунавска армия. Те преминават реката
на 25 ноем. за да участват в съвместни действия с настъпващите от север
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

през Карпатите германско-австроунгарски войски.
През ноември пристигат нови подкрепления на руснаците в Северна
Добруджа и те нападат наново 3-а армия, използвайки за първи път и британски бронирани коли. Но и това не
успява да подобри положението им.
3-а армия настъпва решително срещу
тях, въпреки неподходящото за офанзивни действия време с мъгли, студ
и разкаляна почва. До края на декември българите изтласкват противника
ОКТОМВРИ 2017
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изцяло от десния бряг на Дунав превземайки Исакча, Тулча и Бабадаг, а
на 5 ян. 1917 г. Преславската дивизия
преминава на левия бряг при Браила.
С това цялата Добруджа пада в ръцете
на българите след повече от 4 месеца
на постоянни битки за нея.

Настъплението във Влахия
До момента, в който Дунавската армия влиза във Влахия, немците вече
са успяли да слезнат в равнината през
карпатските проходи. Най-голямата
битка е за прохода Вулкан с участието
на елитния Алпийски корпус, в който между другото тогава е и младия
офицер и бъдещ фелдмаршал Ервин
Ромел.
След преодоляването на проходите
румънските войски са навсякъде в
отстъпление, а впоследствие немците превземат Крайова и изтласкат 1-а
румънска армия зад р. Олт.
Прехвърлянето на Дунавската армия
се извършва при Свищов на 24-25
ноем. Пехотата минава реката предимно на немски моторни лодки и
параходи с шлепове; конницата, артилерията и обоза – по понтонен мост
дълъг 927 м и построен с помощта на
австрийски инженерни части. За заблуда на противника малобройни пехотни части се прехвърлят и окопаЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ват на северния бряг при Оряхово и
при Гиген, а от Видин, Лом, Никопол,
Русе и Тутракан се открива силен артилерийски огън по отсрещния бряг.
Когато войските преминават реката
се оказва, че румънците не са в състояние да ни спрат и всички вкупом
отстъпват назад. Още същия ден германската 217-а пд превзема Зимнича
и продължава на североизток. Шопската пд заема околните села Петрошани, Бригадир и Божуру. Турската
пд влиза след немците в Александрия, от там немската конна дивизия
Голц на следващия ден се съединява с
9-а германска армия западно от р. Олт
за общо настъпление към Букурещ.

Боя на река Арджеш и превземането на Букурещ
Румънското командване решава да
посрещне със съсредоточени сили
десния фланг на Дунавската армия
(т.е. участъка зает от българските войски и 217-а пд) на 15 км от крайните
фортове пред столицата и да я разбие.
Така че противниковите войски да
бъдат притиснати и отрязани от възможността за по-нататъшно настъпление към Букурещ, след което да се
оттегли в отбрана зад фортовия пояс
стремейки се да установи позиционна война като на Западния фронт и да
ОКТОМВРИ 2017
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Фалкенхайн в Трансилвания
чака подобряване на обстановката за зан”, под командването на румънския
евентуално контранастъпление.
ген. Константин Презан. В новосъздадената армия влизат 3 сборни дивизи,
Атаката на Дунавската армия започ- всяка формирана от по 2 пд, понесли
ва на 30 ноем., като на десния фланг големи загуби, а също и нови – свежи
са двете български дивизии, в центъ- сили: 10-а резервна дивизия, 21-а пд и
ра са германската 217-а пд и турската 40-а руска пд.
26-а пд, на левия фланг – 7-а конна
дивизия и 11-а Баварска пд, а по-ната- След боеве през целия ден българите
тък – частите на 9-а германска армия. достигат р. Няжлов. Румънците се опСрещу тях румънското командване итват да отбраняват отсрещния бряг,
разполага остатъците от 1-а армия и но са пометени от напора на българчастите на „Армията за отбрана на ските войски и побягват панически
Дунав” в т.нар. Армейска група „Пре- изоставяйки там почти цялата си арЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Макензен при понтонния мост край Свищов
тилерия.
В следващите дни обаче пристигат
руски подкрепления, с което противника достига видимо числено превъзходство и командването заповядва на
центъра и десния фланг да се изтеглят и да минат в отбрана. Заповед за
атака получават само части от лявото
крило: 26-а пд, конната дивизия и 11-а
Баварска пд. Но и тази атака се проваля поради проникването на вражеска
част зад тила на 217-а пд, което налага
първо тази опасност да бъде елиминирана. В крайна сметка след поредица от боеве и придвижване през
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

трудно проходима блатиста местност
Дунавската армия достига до р. Арджеш, която врага заема за нов рубеж
на отбрана.
На следващия 3 дек. българските 1-а и
12-а пд са нападнати от една руска и
две румънски дивизии, но след като
понасят тежки загуби противниците се оттеглят. 12-а дивизия дори се
притичва на помощ на 217-а, която е
атакувана от три румънски дивизии
и търпи огромни загуби, но след българската намеса и там врага е отбит.
На 5 дек. войниците от 12-а пд неочаквано преминават на десния бряг
ОКТОМВРИ 2017
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Фалкенхайн влиза в Букурещ
на реката газейки до шия в студените
й води. Освен това успяват да заемат
предмостие на брега и да го удържат
сами срещу румънците докато през
него се прехвърлят и останалите части на армията.
С оглед на критичното положение и
постоянно стопяващите се румънски
войски на 6 дек. Ген. Презан преценява, че не столицата не може да бъде
удържана. Затова я изоставя и се изтегля към Източна Влахия опитвайки
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

да спаси поне остатъците от армията
си.
Още същия ден българите и германците влизат в Букурещ. Градът за чието укрепяване и отбрана румънците
са хвърлили стотици милиони през
последните години сега е просто изоставен без да бъде произведен и един
изстрел по врага. Кралското семейство, правителството и аристокрацията напускат столицата и бягат в Яш.
Българските войски устройват парад
ОКТОМВРИ 2017
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Български войници в Букурещ
на победата пред очите на смаяното население, който нарочно минава под триумфалната арка построена
през 1913 по случай завладяването на
Добруджа през Междусъюзническата
война.
Като цяло окупацията на Букурещ
минава без никакви сериозни инциденти, като изключим единствено
случая, при който шопите разграбват
павилионите на една от търговските
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

улици в града. Но това не е толкова
акт на мародерство, колкото желание
на войниците да отнесат със себе си
сувенири за спомен от румънската
столица.
На следващия 7 дек. Незабавно започва преследването на отстъпващите
руско-румънски войски. Дунавската
армия ги застига на три пъти (на 17
дек., на 29 дек. И на 4 ян.) все разпоОКТОМВРИ 2017
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ложени на предварително устроени
за отбрана позиции. Но и на трите
позиции руснаците и румънците не
дочакват пристигането на българите и побягват непосредствено преди
атаките да започнат. Отстъплението
им продължава все така на североизток докато не се изтеглят зад р. Серет.
На 5 ян. 1917 Дунавската армия влиза в Браила, същия ден това прави и
4-а Преславска пд от 3-а армия преминала Дунава откъм Добруджа. Две-

те армии се съединяват и заемат общ
фронт за отбрана – по Дунав от делтата до Браила и нататък по р. Серет. От
север на помощ на отбраняващите се
спешно идват няколко руски корпуса
за да предотвратят опасността от вражеско нахлуване към Украйна от там.
В последствие с помощта на руснаците, а и на западните им съюзници,
остатъците от румънската армия се
реорганизират и снабдяват, включително с модерно оръжие. През майюни руснаците и румънците пред-

Румънска 105 мм гаубица
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приемат мащабно настъпление в
района на Фокшани-Намолоаса срещу 9-а германска армия, като част
от Керенската офанзива. Немците
спират това настъпление и през август-септември контраатакуват на
същия участък, но и те не постигат
никакъв съществен успех. Така фронтовата линия се запазва по р. Серет.
И в крайна сметка след революциите
в Русия и излизането й от войната се
налага и на румънците да капитулират окончателно в края на годината.
Въпреки, че Румъния от две години се готви усилено за война, българо-германските войски я разбиват
само за 4 месеца и Русия така и не успява да я спаси от пълна катастрофа.
Остатъците от нейната армия и огромно множество бежанци се изнасят в единствената непревзета ивица
земя между реките Прут и Серет. В
тези сражения румънците дават над
160 000 убити и ранени, 80 000 падат в плен, а други 150 000 дезертират пръскайки се в различни посоки в
стремеж да се приберат по домовете
си.

гласяват на каквито и да било отстъпки. Към този момент те разполагат по
фронтовете с общо ок. 450 дивизии
(11 млн войници и 26 000 оръдия)
срещу 350 дивизии (7 млн войници и
20 000 оръдия) на Централните сили
и съюзниците им. Освен това съглашенските производствени мощности
вече са така преструктурирани, че
снабдяват значително по-добре войските си отколкото тези на Централните сили, които през 1916 започват
сериозно да се задъхват. Овладяването на богатата на ресурси Румъния
разбира се е добре дошло в тази тежка
ситуация, но пък през това време Германия губи всичките си отвъдморски
колонии, докато тези на Антантата
постоянно я снабдяват с нови войски
и суровини.

При това положение съглашенците
решават да поемат инициативата
като изпреварят всякакви възможни
действия на противника след зимното затишие и още през февруари да
започнат последователни настъпления по всичките отворени фронтове.
От своя страна германците, стремейки се да пестят ресурси, заемат позиция за отбрана на Западния фронт,
1917 – Войната продължава
изтегляйки се с 10-40 км на т.нар. лиВъпреки, че в края на 1916 Германия ния „Зигфрид” и оставяйки пред себе
пуска сондажи за мирни преговори, си разорана от снаряди пустош.
от Антантата преценяват, че са в доста по-изгодно положение за да се съ- В единствената голяма морска битка
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Операцията във Влахия
през войната в пролива Скагерак, германския флот нанася по-тежки поражения на иначе превъзхождащия го
британски, потапяйки 3 британски
линкора, 3 броненосеца и 8 есминеца (срещу потопени немски: 1 линкор, 1 броненосец, 4 леки крайцера
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

и 5 есминеца), но не успява да пробие блокадата му и се оттегля. Около
120 немски подводници обаче излизат в океана и започват неограничена подводна война потапяйки всичко
на което попаднат. До ноември 1917
те унищожават военни и транспортОКТОМВРИ 2017
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ни кораби на Антантата и неутрални
страни с обща водоизместимост над
4 800 000 т. Поради невъзможността
си да ги спре Антантата почти склонява към края на годината да седне на
масата за преговори. Но именно потапянето на търговски кораби включително и американски става повод
през април и САЩ да се намесят във
войната срещу Германия, което вече
решително накланя везните на едната страна.
Но междувременно пък в Русия протичат събития, които скоро изваждат
нея от войната. На 11 март в страната
избухва революция, която довежда до
абдикацията на Николай ІІ в полза на
брат му Михаил Александрович, който обаче също се отказва от трона и в
този критичен момент властта в държавата увисва.
Отделно започналата англо-френска
офанзива през април при Арас и при
Шампан за пореден път е спряна от
немците и за пореден път води до огромни жертви без никакви съществени резултати. Така че през май и тази
офанзива е прекратена, а френския
главнокомандващ ген. Нивел е заменен с ген. Петен.
На Балканския фронт на 21 апр. Британците настъпват срещу българските позиции край Дойран. Непрекъснатия им артилерийски обстрел с ок.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

160 оръдия продължава с дни. На 24
апр. Вечерта след страшен барабанен
огън напред настъпват гъсти вълни
от британски войници. В ожесточен
бой, който продължава през цялата
нощ англичаните са отблъснати. На
сутринта зората осветява ок. 1000 техни трупове лежащи на бойното поле
пред българските позиции.
На 7 и 8 май британците се хвърлят
наново в атака, но отново без никакъв
успех, като този път дори не успяват
да стигнат и до окопите.
Паралелно с тази атака 3 френски
полка и 1 гръцки батальон, под прикритието на барабанен огън, нападат
позициите на 5-а Дунавска пд при височината Яребична. Успяват да заемат
част от предните окопи, но след нощтна контраатака българите си връщат почти всички загубени позиции.
На следващия 12 май нова френска
атака по стръмните височини е отбита след изключително кървави боеве,
след което врага и на този участък
трайно се оттегля.
Най-масирани са вражеските атаки
срещу десния ни фланг зает от 6-а и
8-а пд, между Преспанското езеро и
р. Черна. Там французите започват
атаките си още през март. Навсякъде обаче двете български дивизии
удържат вражеския напор, макар и на
места с доста тежки загуби. На французите се удава да ги изтласкат единОКТОМВРИ 2017
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ствено от позицията при Червената
стена, но през май българите отново
си я връщат след поредното контранастъпление. След което французите
се принуждават да прекратят безуспешните си акции по целия Македонски фронт, както и да сменят главнокомандващия на корпуса ген. Сарай.
На 1 май, от фронта при р. Серет в Румъния, пристига 1-а Шопска пд, която заема участъка на 8-а Тунджанска
пд, а нея командването премества
на позиции край Сяр. От Румъния са

прехвърлени още 5 полка, които да
заздравят понеслия тежки загуби десен фланг, в района около Охрид.
През юни под натиска на Антантата гръцкия крал Константин абдикира в полза на сина си Александър.
След което Венизелос съставя ново
правителство, къса дипломатическите отношения с Централните сили
и официално минава на страната на
Съглашението.
Така че до началото на 1918 съглашенските войски на Македонския фронт

Румънския крал Фердинанд І награждава войници
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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са подсилени с още 200 000 гръцки цена, намират широко разпростравойници и положението на българи- нение сред войските и населението.
те там става още по-тежко.
Това води до масови безредици по
улиците на Петербург. БолшевикиРазпадането на Източния фронт те за разлика от твърдо решеното да
и капитулациите на Русия и Ру- воюва правителство на Керенски, са
подръжници на курса за сключвамъния
не на мир с Централните сили за да
Дошлото на власт след революцията могат да се съсредоточат в спечелваправителство на А. Керенски сменя нето на гражданската война. За това
главнокомандващия ген. Алексеев с те са подкрепени от немците, които
ген. Брусилов. Започва мащабна ру- от своя страна уреждат превозванеска офанзива срещу австроунгарците, то на Ленин и съмишлениците му от
която постига пробив във фронта, Швейцария до Финландия, а от там
костващ гигантски загуби и за двете и в Петербург, където те успяват да
вземат властта. До края на месеца състрани.
През юли обаче германците прехвър- браните от Керенски войски са разлят от Западния фронт няколко диви- бити от червените, а малко по-късно
зии и ок. 140 тежки батареи и започват и Москва пада в техните ръце.
контраофанзива, която на свой ред След което на 4 дек. 1917 бойните
води до пробив на фронта. Под нем- действия на Руския фронт се прекраския напор отстъпват руските 2-а, 7-а тяват и започват преговори за мир.
и 8-а армии и с това те губят Галиция Официално мира е подписан на 3
и Буковина, като отстъплението им март 1918 г. в Брест-Литовск.
продължава. През септември германците предприемат успешна офанзива Русия се признава за победена от
и на североизток превземайки Рига. Германия, България, АвстроунгаВ резултат на тежките загуби, продължителността на войната, критичното
положение и лошите условия руската
армия започва да се разлага и избухват бунтове против командването и
против правителството. Освен всичко това и болшевишките агитации, че
трябва да се постигне мир на всяка
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

рия и Османската империя.

Практически Румъния, или по-точно
това, което е останало от нея, единствена продължава да води войната
на Източния фронт още около два
месеца, тъй като освободените от
този фронт австро-немски войски са
прехвърлени предимно на ИталианОКТОМВРИ 2017
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ския фронт. Но останали вече изолирани и без подръжката на руснаците в
крайна сметка и те се принуждават да
сключат примирие на 9 дек. и с това
борбата им е прекратена. А на 7 май
1918 вече официално е подписан Букурещкия договор. Според клаузите
му цяла Южна Добруджа е върната на
България. За Северна обаче претендира и Османската империя, на основание, че там населението е предимно
турско и мюсюлманско. Затова като
временен компромис Германия решава да я разделена по линията Черна

вода – Констанца, като южната част е
дадена на България, а северната (без
делтата) остава кондоминиум между четиримата съюзници. По-късно
и северната част е предадена на България с подписването на Берлинския
протокол, а на Турция са й отстъпени
територии по левия бряг на Марица.
Румъния предава карпатските проходи на Австроунгария, но затова пък
германците признават и реализират
обединението й с Бесарабия, в резултат на което макар и загубила войната
според този договор тя излиза с пове-

Румънски войски на фронта при р. Серет, 1917 г.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ОКТОМВРИ 2017

70

С подкрепата на:

ИСТОРИЯ | БРОЙ 102

че територия отколкото преди войната. Въпреки това крал Фердинанд
отказва да подпише договора, но пък
правителството го подписва.
Също така според една от клаузите му
румънските петролни кладенци са отдадени за експлоатация на Германия
за срок от 90 г. Там се намира единственото голямо петролно находище
в Европа – това при Плоещ. Немците
дълго време добиват милиони тонове
нефт от тези кладенци, а също и над 2
млн т зърно от Влахия. До голяма степен благодарение именно на тези извлечени от Румъния ресурси германците успяват да издържат изолирани
във войната толкова дълго.
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Стефан Тошев
- „Българската армия в Световната
война 1915-1918 г.”, том ІХ
- „Историята на войната за обединението на Румъния 1916-1919 г.” – Константин Кирицеску

И тъй точно преди сто години над целия стар континент, а и далеч отвъд
него, продължи да бушува тотална и
всеобхватна война, която го остави в
руини, кал и трупове.
В смъртоносния вихър на тази буря
българският войник победи румънския, руския и сръбския и ги прогони от нашата златна Добруджа чак зад
река Серет.
Време беше обаче той отново да се
обърне на юг, към изконната Македония, по чийто фронт врага не спираше да трупа нови безчетни пълчища
и от метрополиите и от колониите си.
Така че срещу българския войник там
бяха изправени войници и от трите
раси на света...
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Проблеми в строителството,
проектирането и експлоатацията на
ветроходни училища
Автор: Галина Стойкова Маркова, магистър 1 курс,

Донски държавен технически университет – Академия строителство и архитектура /АСА ДГТУ/
Русия, г. Ростов-на-Дон

Резюме: Статията е свързана с развитие на архитектурата във ветроходните училища, и по-точно яхтени комплекси, включващи учебни,
спортни, здравни и развлекателни
зони; обекти, популярни в световната
практика и много актуални за руските инвестиции.
Ключови думи: архитектурно проектиране, яхт комплекс, училища,
класификация, хотелски комплекс,
физкултурно-оздравителен
комплекс.
Annotation: The article is connected
with the development architecture in
sailing schools and in particulary yacht
complex, including educational, sports
and health zones; objects popular in the
world practice and very relevant for
Russian investment.
Keywords: architectural design, yacht
complex, functionality, classification,
urban setting, the hotel complex, fitness
center.
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Т

емата е свързана с развитие на архитектурата във
ветроходните училища, и
по-точно яхтени комплекси,
включващи: учебни, спортни и здравни зони; обекти, популярни в световната практика и много актуални за
руските инвестиции. Изпълнение на
задачата е обобщение на резултатите
от комплексна работа и намиране на
оптимално решение в постигане на
комфортност във вътрешния микроклимат и енергоефективност в процеса на експлоатация и развитие на
това архитектурно направление.
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Днес се провеждат научни изследвания за развитие на архитектурата във
ветроходните училища, и в яхтените
комплекси, с което и развитие в туризма. Задачите на архитектурата в
яхтените съоръжения се оказват комплексни и включват: избор на места
за типа комплекс; определение на
типа инфраструктура в съответствие
с вида и класа на съдовете, и предоставяне на съответните услуги; определяне на функционални признаци.
По функционално предназначение яхт-клубовете могат да се
разделят на две основни категории
– спортни и развлекателни [1, 2].
Спортните яхт-клубове са предназначени за използване от населението
в качеството на физкултурно-оздравителни центрове – на любителско,
и професионално ниво. Яхт-комплексът от развлекателен тип предоставя
възможност за организиране на активен отдих по вода и на брега. Във
функцията на развлекателен яхт-клуб
се включва предоставяне на населението на различни услуги и форми
за прекарване на свободно време [3,
2]. В зависимост от вида на организиране на свободното време и предоставените услуги, развлекателните
комплекси са: обучителни, туристически, развлекателни, в това число и
с хотели и/или хотели на вода.
В зависимост от типологическите
особености, може да се разграничат
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

с основен функционален състав и с
допълнителен функционален състав
[1, 2]. Основен функционален състав
имат всички видове комплекси, но
с различни количествени характеристики и включват: корабни места;
главна сграда – пристанище с административни и учебни зони; навеси
(площадки) за ремонт и съхранение
на съдовете; площадки за сушене
на платна; паркинги. Допълнителния функционален състав включва:
спортно-оздравителна зона; учебна, търговска, забавно-развлекателна
зона; зона за обществено хранене; хотел.
Развитието на архитектурата във
ветроходните училища и яхтените
комплекси, се решава в съответствие
с изискванията на нормите СНиП 3501-2001 „Достъпност на здания и съоръжения за групи от населението с
ограничена подвижност“ и предназначени за комфортно предвижване,
работа и обитание на хора с ограничена подвижност. В съответствие с
тези изисквания са осигурени във
всички помещения светлинна и звукова сигнализация, предупреждаващи за пожар в сградите. Във връзка
с изискванията за пожарна безопасност се вземат под внимание топлотехническите и икономическите характеристики [4].
Развитието на архитектурата в яхтените комплекси във ветроходните
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училища включва правилно проектиране и функционално изследване
на спортни обекти, а именно: избор
на място на яхтено пристанище, интересна и ефективна планировъчна,
сградостроителна и композиционно-художествена структура и съоръжения. Един от важните аспекти за
достигане на зададените цели се явява нашият поглед за привличане към
активна дейност на обучаващи, студенти, млади учени, организации, ръководители и предприятия от спортната и туристическата сфера, а също
и хотелските услуги.
За проектиране и строителство на
яхтени комплекси не съществуват
точни и пълни нормативни правила
и уредби, което е основание за развитието им в бъдеще. При проекти-
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рането се обединяват доколкото е
възможно строителните норми и правила за проектиране на спортни съоръжения, училища, хотели, а също и
изисквания с архитектурно-типологичен характер, обединяващи всички изисквания в нормативни и типологически аспекти. Изследванията
и обмен на опит в дадените области
между руските и чуждестранни организации способстват за положителни
резултати в обмен на опит, мобилност, сътрудничество и ефективна
комуникация.
В заключение може да се обобщи,
че развитието на архитектурата във
ветроходните училища /и в яхтените комплекси/, е актуална тема
и в резултат на съвместна проектна
дейност и проведени анализи е въз-
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можно оптимално повишение на
икономическата целесъобразност и
естетическите достойнства в бреговите региони.
Необходимостта от развитие на архитектурата от такъв вид съоръжения определя увеличаване на популярността на водния и ветроходния
спорт и видовете развлекателни дейности на основа по-пълноценно използване на всички налични и развлекателни ресурси, в това число и
морските акватории. Методите, подпомагащи достигането на единност в
архитектурно-художествения образ
с максимално функционална рентабилност и целогодишна експлоатация на спортни и развлекателни
обекти в даден регион са: правилно
избрано място, модел, съоръжения
и тяхното разположение: участъци,
функционален тип, вместимост на
пристанището; композиционни схеми; функционална организация; композиционни особености на яхтения
комплекс; разработка на номенклатура на обектите.

номики и управления в сфере туризма и сервиса: Сб. статей Всерос. заоч.
науч.- практ. конф. 27-28 апреля 2011
г. С. 42-46.
3.
Кринский В.Ф., Ламцов И.В.,
Туркус М.А. Элементы архитектурно
– пространственной композиции. М.,
1968.
4.
ГОСТ 12.1.004.91 „Пожарная безопасность. Общие требования“.
5.
СНиП 35-01-2001 „Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения“.
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Електронен мониторинг на осъдени
лица
Автор: Николета Атанасова

Ключови думи: електронен мони- Възникване на ЕН – исторически и
торинг, пробация, осъдени лица, елек- международен контекст
тронни гривни, пробационен надзор Концепцията за електронно проследяване на правонарушители в общELECTRONIC
MONITORING
OF ността датира от средата на ХХ век,
OFFENEDRS
но за пръв път е намерила реализация
през 90-те години на миналия век в
Key words: electronic monitoring, Швеция.
probation,
offenders,
electronic По своята същност електронното наbracelets, probation supervision
блюдение представлява съвременен
и ефективен подход при управление
и третиране на лица в ограничителен
лектронният мониторинг вър- режим, под надзор на пробационна
ху поведението на осъдени институция или полицейска служба.
лица е иновативна дейност От една страна това е процес на рев България, въведена за пе- хабилитация на личността на правориода 2014 и 2015 година, като сред- нарушителите, от друга страна това е
ство за контрол на изпълнението на процес на интегрирането им в общенякои пробационни мерки - „ограни- ството. Във всички случаи за прилачение в свободното придвижване“ и гането на електронното наблюдение
„задължителната регистрация по на- се изисква и активното участие на
стоящ адрес“. Електронното наблю- обекта, т.е. осъденото лице. От него
дение (ЕН) е набор от технологии и се изисква спазване на определени
свързани услуги, които се използват ограничения на свободното придза управление местоположението на вижване, изразяващи се в ненапуснамиращи се в общността правона- кане на дадени зони през определен
рушители чрез наблюдение на спаз- период от време, или ненавлизане
ването на ограничителен час или в определени такива. Спазването на
проследяване на движението им.
определените от съда ограничения се

Е
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доказват, чрез поставянето на устройство върху глезена на обекта, чието
присъствие, отсъствие или местонахождение се наблюдават непрекъснато от оператори в мониторинг центрове чрез автоматизирани системи
за алармиране, регистриране и съхраняване на събития и/или нарушения, генерирани от осъдените лица.
Поради съдържащите се в неговия
приложен диапазон ограничения в
личната свобода на осъдените, първоначално електронното наблюдение е било подложено на сериозна
критика в различните европейски
държави. Великобритания, която сега
е една от водещите държави в тази
сфера с много голям брой наблюдавани правонарушители, тогава е демонстрирала много активна позиция
срещу технологията като средство за
контрол.1
Електронното наблюдение стартира в
Обединеното Кралство през 1988 година като пилотен проект с 40 лица.
Значителен по този проект във Великобритания е приносът на Майк
Нелис. Това се основава на уменията
на Нелис да идентифицира не само
микро-предшествениците на електронния мониторинг в рамките тра1
Тончева, Р., Атанасова, Д, Лекционен
курс за магистрати по проекта, финансиран от
Норвежкия финансов механизъм „Повишаване
приложението на Пробационните мерки в съответствие с Европейските стандарти и системата за електронен мониторинг“, 2014
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диционната пробация (докладване,
проследяване и вечерен час), но и
как най-новите разработки се вписват в по-голямата макрокартина на
наказателната промяна. Нелис посочва съществуващите Британски емпирични изследвания на електронния мониторинг, на които е липсвала
концептуалната изтънченост да „характеризират точно това, което е отличително и ново за електронното
наблюдение като модалност на социален контрол, или да обясни защо
то се появява точно навреме». „Това,
обяснява той, изисква предварително
разбиране за появата и развитието на
управлението в наказателното правосъдие и афинитета към създаване на
очаквания и желания за щателно регулиране, координиране на дейности,
стратегии и процеси. Наблюдението
е присъща част на управлението – да
се провери получения резултат спрямо намеренията/поставените цели и
да се коригират отклоненията с ефективни, фини и усъвършенствани
средства.“2
Постепенно перспективното мислене и оценката на ефективността дават
предимство на електронното наблюдение за сметка на съществуващите
преди това резерви. Понастоящем
2
Keith Bottomley, Anthea Hucklesby,
George Mair and Mike Nellis Electronic Monitoring of Offenders: Key Developments Issues in
Community and Criminal Justice—Monograph 5
London: NAPO, 2004. ISBN 1478–3649
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най-широко по обхват е приложението на електронното наблюдение
в Англия и Уелс. В Манчестър е въведено през 1995 година в областите
Редин и Норфорк. През 1999 година
е въведена Национална програма за
електронно наблюдение. За периода
от 1999г. до 2008 г. електронното наблюдение е било използвано при повече от 425 000 случаи. Статистиката
сочи, че 25% от лицата под електронно наблюдение са условно-предсрочно освободени, 50 % са с пробационни мерки и се спестяват около 9000
затворнически места, а успеваемостта на тази форма на наблюдение е
90%.
Електронният мониторинг в Англия
и Уелс се използва при всички стадии на наказателната правна система и законодателно е регламентирано през 2003 година. Максималната
продължителност на тази мярка е до
6 месеца, като за малолетни правонарушители е до 3 месеца. Изричното
законодателно изискване към мярката ограничителен час е да не влиза в
конфликт с образованието, трудовата
заетост и религиозна дейност на правонарушителите.3
Сега електронното наблюдение е ак3
Тончева, Р., Атанасова, Д, Лекционен
курс за магистрати по проекта, финансиран от
Норвежкия финансов механизъм „Повишаване
приложението на Пробационните мерки в съответствие с Европейските стандарти и системата за електронен мониторинг“, 2014
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тивен инструмент за контрол на поведението на осъдените в общността
в редица държави като САЩ, Великобритания, Швеция, Холандия, Испания, Австралия.
Принципно вариантите за развитие
на електронния мониторинг са два
и те са свързани с нормативното дефиниране на електронното наблюдение като отделна пробационна мярка
или като средство за контрол върху
поведението на осъдените при изпълнението на наложена наказателна
мярка. По-голям е броят на страните,
регламентирали електронното наблюдение като самостоятелна пробационна мярка, която се налага от
съда, но това е възможно в правните
системи, където пробацията е извънсанкционна алтернатива на наказанието лишаване от свобода.
Основните ползи от технологията
като средство за контрол на ограничителни режими са:
Спомагане за рехалибиритирането
на правонарушители, тъй като нормалният живот на осъденото лице и
неговото семейство не се прекъсва;
Има известен стопиращ ефект за извършване на последващи правонарушения;
Предоставя допълнителна информация на органите по надзора за незабавна намеса в случай на необходимост;
Обезпечава ефективно проследяване
ОКТОМВРИ 2017
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без ограничаване свободата на движение, освен в ограничителния интервал;
Гарантира стриктно спазване на наложените ограничения;
Осигурява по-високо ниво на обществена безопасност.
В САЩ електронният мониторинг е
получил най-голям тласък за развитието си от аргумента за ефективно
преодоляване пренаселеността на затворите и контролиране на риска от
рецидив в поведението на осъдените
в Общността. Условно електронното
наблюдение в САЩ би могло да се
раздели в две категории:
система, която следи домашния арест
и вечерния час – радиочестотната
технология;
система за проследяване на нарушителя – GPS технологията за определяне на местоположението.
Най-бързо развиващият се сегмент за
електронно наблюдение в САЩ през
последните години са извършителите на сексуални престъпления. Те ангажират близо 50% от ресурса на този
мониторинг. В някои щати се изисква сексуалните престъпници да носят гривни за проследяване само по
време на съдебния процес. В други
щати има установена по-агресивна
политика, изискваща всички извършители на сексуални престъпления
да бъдат оборудвани с устройства за
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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проследяване до края на живота си.
Последната практика се налага във
все повече щати, тъй като въпреки
използваното крайно ограничение,
контролът върху поведението на сексуалните престъпници осигурява
сигурност в Общността и се третира
като ефективна наказателна политика. 4
Следващият по темп на развитие сегмент за прилагане на електронно наблюдение в САЩ са случаите на домашно насилие. Тук технологията на
наблюдение има голям ресурс, тъй
като могат да се дефинират множество забранени зони и тяхното нарушаване винаги да води до заповед за
задържане на нарушителя. Разработени са системи за едновременно проследяване на жертвата и нарушителя.
Жертвата се превръща в зона, изключена за посещение от нарушителя.
Ако се случи той да приближи в рамките на предварително определено
разстояние от жертвата, последната
се уведомява от надзорния център
чрез мобилно обаждане.
Една интересна за съвремието ни
практика е прилагането на електронно наблюдение в САЩ по отношение
на непълнолетни, които се съпроти4
Тончева, Р., Атанасова, Д, Лекционен
курс за магистрати по проекта, финансиран от
Норвежкия финансов механизъм „Повишаване
приложението на Пробационните мерки в съответствие с Европейските стандарти и системата за електронен мониторинг“, 2014
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вляват на задължението да посещават училище. В Далас, щата Тексас
са започнали иновативна програма,
използваща тази технология, за контролиране на рискови тийнейджъри
в училище.
В Норвегия електронното наблюдение също е добре развито и се извършва от представителите на Пробационна служба, а не от частни фирми,
като аутсорсвана услуга. Денонощно
на разположение има дежурни екипи, които при нарушение, веднага
посещават осъденото лице и според
случая могат веднага да го арестуват
или изпратят в затвора. В Норвегия
срокът за електронно наблюдение не
е толкова дълъг, но за сметка на това
пък правилата за спазване на наложените ограничения са изключително
строги.
През 2005 г. година и Швеция реформира системата си за електронно наблюдение. Въведено е наблюдение
в четири затвора, с общ максимален
капацитет малко над 500 затворници /приблизително 10% от общия
капацитет на един подобен затвор/.
Целта е осигуряването на достатъчно сигурност при извеждането на
затворниците за работа на външни
обекти. Използването на вече доказала се технология е намалила личния
труд по отношение на броене и търсене на затворници, като укриването
е било намалено значително.
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България въвежда електронния мониторинг на осъдени лица през 2014
г. по проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. За две години в Програмата са били включени 180 осъдени лица, в т. ч. с присъди
Пробация и условно-предсрочно
освободени от затвора с пробационен надзор. Резултатите от проекта
са много добри, показвайки високата
ефективност на технологията за контрол върху спазването на ограничителни режими спрямо физическите
проверки.
 	 Същност и съдържание на пробационните мерки
Електронното наблюдение намира
най-целесъобразно приложение в
Пробационната система. Пробацията
е вид наказание, налагано от съда за
извършено престъпление. То е единно наказание, състоящо се от отделни пробационни мерки. Сравнително тежко наказание, изразяващо се
в съвкупност от мерки за контрол и
въздействие върху осъденото лице
без лишаване от свобода. Наказанието се изпълнява в общността (осъденият не се изолира, а продължава
да живее и работи в мястото преди
превеждане на наказанието в изпълнение). По време на изпълнение на
присъдата, правонарушителят търпи
определени ограничения и има определени задължения в зависимост
от наложените му пробационни мерОКТОМВРИ 2017
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ки. В системата от наказания съгласно Наказателния кодекс по своята
тежест Пробацията се нарежда след
«доживотния затвор» и «лишаването
от свобода».
Предвидените от Наказателния кодекс на Република България пробационни мерки са шест5:
1.“задължителна регистрация по настоящ адрес“ (с продължителност от
шест месеца до три години),
2.“задължителни срещи с пробационен служител“ (с продължителност
от шест месеца до три години),
3.“ограничаване в свободното придвижване“,
4.“включване в курсове за професионална квалификация и/или програми
за обществено въздействие“,
5.“поправителен труд“ (удръжки от
заплатата на лица, работещи по трудов договор, в размер между 10 и 25
процента от брутното трудово възнаграждение за срок от 3 месеца до 2
години) и
6.“безвъзмезден труд в полза на обществото“ (между 100 и 320 часа за
срок от 1 до 3 години).
Електронното наблюдение се прилага
и при наложен пробационен надзор. В
случаите на условно-предсрочно освобождаване от затвора обикновено
се прилага надзор за определен изпитателен период, който представлява
изпълнение на една от пробационни5

Наказателен кодекс
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те мерки – най-често „ограничение в
свободното придвижване“.
Електронното наблюдение, извършвано чрез радиочестотна технология,
която беше приложена в България,
контролира изпълнението на пробационната мярка „ограничение в свободното придвижване“ – чл. 42а, ал. 2,
т. 3 от Наказателния кодекс.
Пробационната мярка ограничение в
свободното придвижване6 е налагане
на една или няколко от следните забрани за:
1. посещаване на точно определени в
присъдата места, райони и заведения;
2. напускане на населеното място за
повече от 24 часа без разрешение от
пробационния служител или прокурора;
3. напускане на жилището, което
обитава, за определен период от денонощието.
В България по време на проекта беше
прилагана само третата пробационна
мярка, която се изразява в ненапускане на дома, в който осъденото лице
живее, за определен интервал от време през нощта – най-често от 22.00 ч
до 06.00 ч.
Гласовата верификация е разновидност на електронния мониторинг и се
използва за потвърждение, че правонарушителят е на мястото, където би
трябвало да бъде на определената дата
и време или диапазон от дати и вре6

Наказателен кодекс
ОКТОМВРИ 2017

81

С подкрепата на:

ВОЕННО ДЕЛО

ме. Гласовата верификация замества
пробационната мярка „задължителна
регистрация по настоящ адрес“ – чл.
42а, ал. 2, т. 1 от Наказателния кодекс.
Пробационната мярка задължителна
регистрация по настоящ адрес7 е явяване и подписване на осъдения пред
пробационния служител или определено от него длъжностно лице, в
съответствие с определената от съда
периодичност, но не по-малко от два
пъти седмично.
В България са определени категории
лица, по отношение на които не се
прилага система за електронно наблюдение:
Осъдени непълнолетни лица, ненавършили 16-годишна възраст;
Лица, страдащи от разстройство на
съзнанието, което не изключва вменяемост.
В практически аспект, за да се приложи система за електронно наблюдение на лица с наложени пробационни мерки по чл. 42а, ал.1, т.1 и т.3 от НК
е необходимо да се изготви оценка на
правонарушителя, съдържаща оценка
на риска от рецидив и риска от вреди.
В повечето юрисдикции е прието
електронното наблюдение чрез радиочестотен обхват да се прилага по
отношение на лица с ниска и средна
степен на рецидив и вреди. За високорисковите правонарушители се
прилага GPS проследяване, което в
7

Наказателен кодекс
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България още не е въведено.
В доклада за развитие на пробационната служба, изготвен от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“8
(преди въвеждане на електронния
мониторинг), прави впечатление, че
ограничителната мярка „забрана за
напускане на дома” може да бъде определена като най-рядко прилаганата
интервенция. Проучванията показват, че това се дължи на трудностите
при нейното контролиране от страна
на пробационната служба и полицията. Контролните проверки са физически и се планират предварително
по график, съгласуван с полицията в
извънработно време.
В „Стратегията за развитие на местата
за лишаване от свобода в Република
България за периода 2009 – 2015 г.“
като основна цел е посочена:9 Модернизиране и реформиране на пенитенциарната система в съответствие
с европейските стандарти и хуманизиране изпълнението на различните
видове наказания с оглед постигане
целите на налагането им. Една от дейностите за постигане на поставената
основна цел е посочена в средно срочен план: т. 2.1. Разширяване прила8
1.Доклад за развитие на пробационната
система в България, постижения, проблеми,
задачи и перспектива за развитието й, София
2010 г.
9
Стратегията за развитие на местата за
лишаване от свобода в Република България за
периода 2009 – 2015 г.
ОКТОМВРИ 2017
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гането на наказанието пробация към
групата на извършителите на престъпления, които не са тежки по смисъла
на Наказателния кодекс, доминираща спрямо общия брой на осъдените
лица, чрез въвеждане на електронно
наблюдение като нова пробационна
мярка.10
Видове електронен мониторинг
Електронното наблюдение е набор от
технологии и свързани услуги, които се използват за идентификацията
на правонарушители и определяне
местоположението на намиращи се
в общността лица чрез наблюдение
на спазването на ограничителен час
или проследяване на движението им.
Към настоящия момент в световен
мащаб се използват основно следните видове технологии за електронно
наблюдение:
РЧ (радиочестотна) система за наблюдение в дома
Система за GPS наблюдение
Гласово разпознаване
Дистанционно отчитане на алкохол и
наркотици
Най-често използваната технология
е с поставянето на гривна, също така
известна като традиционна радиочестотна (РЧ) технология или технология за наблюдение в дома под ограничителен час.
10
Стратегията за развитие на местата за
лишаване от свобода в Република България за
периода 2009 – 2015 г.
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Поставянето на гривна се използва
за осигуряване спазването на ограничителен час навсякъде в наказателноправната система – като част
от условията на гаранция, като мерки при пробационни разпореждания
или като условия при освобождаване
от затвора.
Оборудването се състои от гривна и
приемателно устройство и работи с
радиочестотна технология. Гривната
се поставя на глезена на осъденото
лице, а приемателното устройство се
намира в дома или друго място, където се изпълнява ограничителния час.
Гривната действа като предавател и
изпраща сигнали на приемателното
устройство, което на свой ред изпраща сигнали към Контролния център.
Централизираната компютърна система е програмирана да сигнализира на персонала всяко събитие, което
представлява нарушение на ограничителния час от всеки отделен правонарушител, което позволява предоставянето на 24-часова незабавна
реакция спрямо нарушенията.
Различните механизми срещу вмешателство означават, че правонарушителят не може да свали гривната
или да премести приемателното устройство, без това да бъде регистрирано в Контролния център.
Гласовото разпознаване може да се
използва за потвърждение, че правонарушителят е на мястото, където
ОКТОМВРИ 2017
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би трябвало да бъде на определената
дата и време или диапазон от дати и
време. То не изисква хардуер и това
го прави по-евтин вариант от други
форми на електронно наблюдение,
като е особено полезно при нискорискови случаи в големи обеми.
Системата за гласово разпознаване
може да извършва и получава широк
набор от различни типове обаждания
в съответствие със съгласуван график:
Входящи от правонарушителя в определено време от определено място,
Изходящи към правонарушителя в
определено време на определено
място,
Изходящи в произволно време към
правонарушителя на определено
място за незабавно гласово разпознаване,
Изходящи в произволно време към
правонарушителя на определено
място, изискващи незабавно обратно
входящо обаждане за гласово разпознаване.
Системите за GPS наблюдение са
едни от най-комплексните техонологии за електронно наблюдение.
Тези системи най-често се прилагат
спрямо високорискови правонарушители, тъй като предоставят възможност за постоянен контрол върху
тяхното местоположение. Системите
за GPS наблюдение наподобяват тези
за РЧ наблюдение, използвайки гривна, която се монтира около глезена
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

на правонарушителя, но основната
разлика е в използването на Глобалната Система за Позициониране, за
определяне местоположението на
даденото лице. Друга съществена характеристика е използването на предефинирани зони върху географска
база данни, който да ограничават/
разрешават присъствието на правонарушителя в дадена локация или населено място.
Развиващата се технология за отчитане на алкохол дава възможност за
откриване присъствието на алкохол
през кожата на даден човек чрез потта или чрез промени в цвета на вътрешните кожни слоеве. Специален
сензор в основата на обикновен РЧ
предавател може да изпрати сигнал за
нарушение в центъра за наблюдение,
че човека, който носи предавателя,
може да е употребил алкохол или да е
взел наркотици.
Има няколко концепции, които се
прилагат, за наблюдение в дома с използването на РЧ наблюдение.
Домашен арест и ограничение в свободното придвижване
Стандартното електронно наблюдение за присъствие на правонарушителя на посочен адрес в режим 24/7
или за определен времеви интервал
от денонощието, обикновено това е
домашния арест.
Обществено настаняване
Едно приемателно устройство може
ОКТОМВРИ 2017
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да наблюдава голям брой обекти, всеки със собствени специфични условия на задържане. Тази гъвкавост
позволява ефективната употреба на
електронно наблюдение в затвори от
открит тип, хостели и други сгради за
обществено настаняване.
Интензивен надзор
Тази концепция се прилага, когато
програмата за електронно наблюдение включва задължително присъствие на няколко локации освен
домашния адрес. Това би могло да
включва колеж, център за обучение,
центрове за пробация и рехабилитация или работно място. Всеки обект
може да бъде наблюдаван от неопределен брой приемателни устройства.
Големи сгради
Обектът може да бъде наблюдаван
от много приемателни устройства в
една сграда. Ако площта на сградата
надвишава обхвата на едно приемателно устройство, неограничен брой
приемателни устройства могат да бъдат инсталирани, за да се гарантира
покритието на цялата площ. Ако присъствието на обекта е засечено от кое
да е от приемателните устройства,
системата отчита, че обектът си е „у
дома”.
Електронният мониторинг и обществената сигурност
Престъплението е проява на девиантно отклоняващо се поведение. То
се определя като такова, когато едно
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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лице чрез начина си на поведение
нарушава очакването най-малко на
едно друго лице или институция. Очакването трябва да се отнася до нещо
определено - норма, ценност, което
има устойчиво място в ценностната
система на личността и обществото.
Според чл. 9, ал. 1 от Наказателния
кодекс на Република България престъплението е общественоопасно деяние, което е извършено виновно и е
обявено от закона за наказуемо.
Престъпността е съвкупност от престъпленията, извършени през определен период от време на определена
територия. Това е т.нар. количествено определение, което се отнася до
всички престъпления – явни и латентни, умишлени и непредпазливи.
През 2015 г. регистрираните престъпления в България са 98 хиляди. За
сравнение, през 2000 г. те са 135 хиляди. Съотнесени към броя на населението регистрираните престъпления намаляват от 16,6 на хиляда души
от средногодишното население през
2000 г. до 13,6 на хиляда през 2015 година. Това намаление е прекъснато
единствено през първите години на
кризата (2009 и 2010 г.), когато престъпленията се увеличават. Възможно
обяснение за ръста тогава са условията на криза, бързо повишаваща се безработица и намаляващи доходи.11
11

Славова З., бр.785, „Регионални профили:
показатели за развитие“, издание на Институт за пазарна
икономика, 2016 г., http://ime.bg/bg/articles/v-koi-oblasОКТОМВРИ 2017
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Въпреки намалението на броя на
регистрираните престъпления, разкриваемостта им намалява по-бързо. Общият брой на регистрираните
престъпления намалява с 28% през
2015 г спрямо 2000 г., а разкритите престъпления от регистрираните
през годината – с 37%. Така през 2015 г.
се разкриват 39,2% от регистрираните през годината престъпления (61%
остават неразкрити), а през 2000 г. са
се разкривали 45,4% от регистрираните престъпления (55% са оставали
неразкрити).12
Наблюдава се интересна зависимост
между данните за престъпността и
работата на съдебната система на
местно ниво, от една страна, и икономическото развитие, от друга. Колкото по-развита икономически е една
област, толкова повече проблеми се
срещат както в работата на съдебната система, така и при регистрираните престъпления срещу личността и
собствеността.
Например, най-развитата икономически област - София (столица) - е с
най-лоши показатели в сферата на
сигурността и правосъдието. Областите София (столица), Благоевград,
Бургас и Варна са в дъното на клаti-prestypnostta-e-nai-visoka-i-kolko-prestypleniya-ostavat-nerazkriti/
12
Славова З., бр.785, „Регионални профили:
показатели за развитие“, издание на Институт за пазарна
икономика, 2016 г., http://ime.bg/bg/articles/v-koi-oblasti-prestypnostta-e-nai-visoka-i-kolko-prestypleniya-ostavat-nerazkriti/
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сацията за сигурността и работата
на местната съдебна власт, но пък
са с едни от най-високите оценки
за икономическо развитие. От друга
страна, областите Кърджали, Смолян,
Силистра и Ловеч се характеризират
с ниска престъпност и относително
ефективна местна съдебна система,
но слабо икономическо развитие.
Има и изключения – област Габрово, например, е с едни от най-добрите икономически показатели, но
и с относително ниска престъпност,
умерена натовареност и относително ефективна работа на наказателните съдии в окръжния съд. Областите
Кюстендил, Сливен и Монтана пък
са примери за слаба икономика, но
и лошо представяне в сферата на сигурността и правосъдието.13
Данните за натовареността на наказателните съдии в окръжните съдилища
също показва правопропорционална
връзка със степента на икономическо развитие на областите. В сравнително по-развитите области като
София (столица), Стара Загора, Пловдив, Варна, Бургас натовареността на съда е по-висока. Статистиката
обаче разкрива интересен факт, че
както при съдилищата с относително
висока натовареност, така и при тези
13
Славова З., бр.751, „Регионални
профили: показатели за развитие“, издание на
Институт за пазарна икономика, 2015 г., http://
ime.bg/bg/articles/v-koi-oblasti-prestypnostta-e-nai-visoka-i-kolko-sa-efektivni-sydilishtata/
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с ниска натовареност, ефективността на съдилищата, измерена като дял
на висящите наказателни дела и дял
на наказателните дела, приключили
в 3-месечен срок, е сравнително пониска. От 2010 г. до 2013 г. като цяло
натовареността на съдиите от наказателните отделения на окръжните съдилища намалява от 10,8 до 8,3 дела на
месец на съдия. В същото време това
не се отразява на продължителността
на водените дела. Въпреки че през
2013 г. спрямо 2010 г. натовареността на съдиите намалява с над 30%,
делът на делата, завършили в 3-месечен срок, намалява едва с 2,7 пр.п. (от
91,1% на 88,4%), а този на висящите
дела се увеличава с 0,7 пр.п. (от 7,8%
на 8,5%). Това говори за задълбочаваща се неефективност на правораздавателната система на местно ниво.14
Според данни за 2015 г., публикувани
в сайта на Националния статистически институт, през 2015 г. престъпленията са били 31 511 бр. общо, от които
14 296 дела са завършили с осъждане,
12 127 – с условно осъждане, 832 – с
оправдаване, 65 – с прекратяване, и 4
191 – с освобождаване от наказание.15
14
Славова З., бр.751, „Регионални
профили: показатели за развитие“, издание на
Институт за пазарна икономика, 2015 г., http://
ime.bg/bg/articles/v-koi-oblasti-prestypnostta-e-nai-visoka-i-kolko-sa-efektivni-sydilishtata/
15
http://www.nsi.bg/bg/content/3744/%D0%BF%
D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%
D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B
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Тенденцията към намаляване разкриваемостта на престъпленията и
ефективността на съдилищата според статистиките довежда до извода,
че системата за вътрешна сигурност
и съдебната система не могат да се
справят с настоящия инструментариум за справяне с престъпността. Това
принуждава институциите да търсят,
изучават и внедряват съвременни и
алтернативни форми за контрол върху поведението на правонарушители,
прилагане на наказания, гаранция за
неукриване от правосъдието и др. В
резултат беше въведен електронния
мониторинг като средство за контрол
върху наложен ограничителен режим, но по-скоро беше възприет като
алтернативна форма на наказание.
Алтернативните наказания не са начин за смекчаване на наказателната
отговорност, а са форма за разширяване на мрежата на наказателен контрол по отношение на лица, които
биха избегнали въобще наказанието,
ако се следваше традиционната практика. Алтернативните наказания, в
т.ч. Пробацията и електронният мониторинг не винаги са «по-леки» от
класическите наказания, тъй като изискват много лични усилия.
8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0
%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1
%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%
D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Като съвкупност от технология и услуги, електронният мониторинг има
две основни задачи, които трябва да
изпълни:
1.
Контрол върху коректното изпълнение на наложен ограничителен
режим, в т.ч. генериране, изпращане
и регистрация на сигнали за нарушаване на ограниченията или вмешателства в оборудването.
2.
Корективно въздействие върху
поведението на осъдени лица, в т. ч.
избягване изолацията от обществото,
даване на възможност за по-лека реинтеграция в обществото и структуриране на живота на правонаруши-

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

телите.
С прилагането на електронния мониторинг като съвременно и надеждно
средство за контрол върху ежедневното поведение на осъдени лица се
подпомага не само повишаване ефективността на българската система за
изпълнение на наказанията, но се повишава и доверието на обществото
в българската съдебна и наказателна
система, а с времето би се намалило
и усещането за безнаказаност у осъдените лица поради липса на надежден контрол при спазването на някои
видове наказания.
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Доброволчеството в България: що е
то и малко или много е?
Автор: Йовка Георгиева, Докторант по Социална психология
във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

В

България започва да се увеличава процентът на доброволци и темата става все
по-актуална, както в медиите, така и сред хората. Въпреки това
все още липсва легално определение
на понятието и в сравнение с другите държави процентът на полагане на
доброволен труд е нисък. Не се познава достатъчно ползата от доброволчеството, което е пряко свързано с
процента на хора, полагащи доброволен труд към момента.
Целта на настоящата статия е да се
представи етимологията на понятието и основни негови характеристики, както и да се определи процента на доброволци в България според
най-актуалните данни и да се съпостави с данни от други страни.
При изследване на ангажираността
на българите с доброволчество затруднения създава липсата на легално определение, както и дефиниране
на понятието с определени граници
и разбирания. Липсва единна база за
доброволците, които полагат доброволен труд в момента или такива,
които са полагали такъв. Няма реЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

гистър, сайт или друго място, в което
да има информация за организациите, работещи с доброволци – както
в НПО сектора, така и на национално или регионално ниво. Няма ясна
представа за мащабите на доброволчеството в различните негови проявление.
Предизвикателствата в сферата са известни, но все още не е намерено решение на въпроса. “Доброволчеството в България е един от секторите, за
които липсва официална статистическа информация, с изключение на социологически проучвания и анализи
на неправителствения сектор в страната, от където са наличните данни.”
(стр. 101, Министерски съвет, 2014).
Няма много научни разработки на
въпроса, а изследванията до голяма
степен са на местно и международно
ниво.
Преди да говорим за мащабността на
явлението е необходимо да създадем
ясни параметри на понятието.
Терминът „доброволчество” произлиза от „добро” и „воля”, което може
да се интерпретира като добра воля
или правене на добро по своя воля.
ОКТОМВРИ 2017

89

С подкрепата на:

ХУМАНИТАРИСТИКА

“Доброволчество” („volunteer”) за
първи път е използвано във Франция
през 1600 година с основно значение
– някой, които доброволно предлага себе си за военна служба. Вън от
военния контекст понятието е записано за първи път през 1630 година.
Етимологията на думата произлиза
от „доброволност” (voluntarius – от
латински, използвано в средата на 14
век) – „доброволност, на своя воля”
(Online Etymology Dictionary).
Доброволчеството се свързва с доброволност, доброта, отделяне на време,
умения и труд, без да се получава финансова облага и материален стимул в
замяна. Други асоциации са емпатия,
стремеж към, морал и висока ценностна система, активно гражданско
участие. Свързани с него са благотворителността, помагане на непознати,
желание да се помага.
Легално определение съществува
единствено в „Закона за младежта”,
като то е определено като „общественополезна дейност, извършвана безвъзмездно от младежи.” (чл. 35, Закон
за младежта, 2013).
В българското социалното пространство съществуват различни дефиниции на понятието. Голяма част от организациите, работещи с доброволци,
дават свое определение, което е пряко обвързано с дейността, мисията и
целите им. Въпреки разликите между
тях между всички дефиниции има
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

сходни характеристики.
Най-голямата платформа, занимаваща се с доброволчество към момента – TimeHeroes, определя доброволчеството като „всяка дейност
извън трудовите и служебни правоотношения в полза на несвързани
лица, организации или институции,
извършвана по собствен избор и без
възнаграждение... Доброволчеството се предприема най-вече в полза
на организации с идеална цел или
на общността.” (стр. 16, TimeHeroes,
2015).
Основни характеристики на доброволчеството, определени като принципи в Закона за младежта – в чл. 37,
са: „1. свободен избор; 2. безвъзмездност; 3. лична отговорност; 4. равнопоставеност; 5. зачитане на живота,
здравето и достойнството на доброволеца.“ (чл. 37, Закон за младежта).
Белег на доброволчеството е, че винаги се осъществява по воля и желание на лицата, които извършват доброволния труд, не може и не трябва
да има задължителен характер. Това
се явява като базова негова характеристика. „Доброволецът трябва да
има възможност свободно да определя целта, началото и края на своята дейност без негативни последствия” (стр. 7, Фондация Общество и
информация, Изследване на доброволческия сектор в България, 2002).
Именно той заявява желание да изОКТОМВРИ 2017
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вършва доброволен труд, избира какъв и може свободно да го прекрати.
Освен това доброволците не очакват
и не получават пряко възнаграждение или финансово стимулиране за
дейността си. Организацията може
да покрива определени разходи на
доброволеца, които са свързани с извършване на дейността и да му осигурява нужните ресурси, но не и да
му заплащат. Липсата на финансова
облага и свобода на избора са причини за разглеждане на лична мотивация, различна от маргиналната. На
международно ниво доброволците
получават стипендии, когато полагат
доброволен труд в друга страна, което
възпрепятства възможността да работят. Стипендията цели покриване на
техните ежедневни разходи – храна,
квартира, пътуване.
В организацията, която полагат доброволен труд, доброволците са равнопоставени и се зачита живота и
здравето им.
Доброволчеството е гражданска активност. То дава възможност на хората да участват в „промяната“, да
изкажат лична позиция в сфера, различна от професионалната или учебната. „Доброволчеството се приема
преди всичко като активизъм“ (стр.
14, Pospíšilová, T.,2011). Това е един от
начините човек активно да повлияе
на света около себе си и да го промени към по-добро.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Базова характеристика на доброволчеството е общественополезния му
характер. Доброволците осигуряват
„блага на определени трети лица”
(стр. 7, Фондация Общество и информация, 2002), които не са негови близки, роднини, приятели. „Доброволчеството има значителен и
положителен принос за подобряване живота на хората и укрепване на
общността и гражданското общество“.
(стр. 5, The National Youth Council of
Ireland, 2007).
Според хуманистичното направление в човешката природа е заложено
да се помага на другите. Именно това
е ръководещ мотив при полагането на доброволен труд. „В човешката
природа е заложено желание, стремеж да се помага на близки хора или
дори непознати, както и чувство за
взаимопомощ... Точно тези фактори
са в основата на доброволчеството.“
(стр. 147-148, Бойков, П., Петкова, П.,
2011). Полагането на доброволен труд
е с идеална цел за подобряване качеството на живот на обществото или
на отделни индивиди.
Доброволчество и благотворителност
са понятия, които често се смесват.
Те имат определени сходства – и в
двата случая се оказва помощ. Разликата обаче е съществена – при благотворителността помощта е материала,
докато при доброволчеството тя се
характеризира с оказване на помощ
ОКТОМВРИ 2017
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чрез труд, умения и отдаване на време.
Именно уменията, труда и отдаването на време са съществени при доброволчеството. Човек може да полага доброволен труд независимо от
своята професия и трудови компетенции. Възможностите да се допринесе в определени каузи и организации не се ограничават от възрастови
и професионални различния – всеки,
независимо от възрастта и професията си, може да бъде доброволец.
Оценяването на доброволците се осъществява на база на индивидуалния
принос, ентусиазма, ангажираността,
опита и уменията, които всеки може
да донесе (стр. 5, The National Youth
Council of Ireland 2007). Именно индивидуалните качества и личната
вяра и ангажираност в каузата са от
голямо значение за организацията.
Доброволчеството може да се осъществява в различни сфери – както в
социалната и образователна, така и в
спортна, културна, защита на правата
на човека, защита на природата и животните, застъпничество и подкрепа
на определена група хора и други.
Доброволчеството влияе върху емоционалното състояние на човека, помага му да се чувства значим и щастлив. Редица проучвания посочват
връзката между полагането на доброволен труд, здравето и благополучието на човека. Помагайки на другите,
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

той развива свои умения и компетенции, т.е. развива себе си и се чувства
по-щастлив и удовлетворен. Ползата
от него е двустранна – от една страна, чрез него индивидът въздейства
положително върху обществото, а от
друга – това помага на него самия.
Най-общо доброволчеството е дейност, която човекът извършва по
собствена воля. То носи полза на трети лица или организация, както и на
доброволеца. За него не се получава
финансово възнаграждение, но често
има морална награда. За целта на доброволчеството човек отделя от времето, уменията и компетенциите си,
за да помогне или да се отдаде на някаква кауза.
Първото мащабно проучване за доброволческия сектор („Изследване на
доброволческия сектор в България“)
е проведено през 2002 г. от Фондация „Общество и информация“. Според него доброволците тогава са 6%.
В проучването този резултат се сравнява с резултатите в Германия, Великобритания, Франция и Холандия,
където процентът е между 14-17% в
същия период (стр. 48).
Евробарометър дава данни за доброволците в България и прави сравнение с други държави. По информация от 2014 г. 10% от Българите са
участвали в доброволчески инициативи. През същата година в Европа
средният процент на хора, участвали
ОКТОМВРИ 2017
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в доброволчески инициативи, е около 25% (Европейска комисия, Евробарометър, 2014). По данни от 2011 г.
процентът на българите, ангажирани
с доброволчество, е 12, като системно
полагащите такъв вид труд са едва 2%.
По това време полагалите доброволен труд в Европа са 24%, 11% от които – системно. (Европейска комисия,
Евробарометър, 2011)
От направената съпоставка става
ясно, че България има доста нисък
процент на полагане на доброволен
труд спрямо останалите европейски
държави. Над 5 пъти повече са доброволците в Холандия (57%) и над 15
пъти повече тези, които полагат редовно доброволен труд (31%). Повече от една трета от интервюираните
участват в доброволческа дейност в
Дания (43%), Финландия (39%), Австрия (37%), Люксембург (35%), Германия (34%) и Словения (34%). Процентът на доброволци в Малта е 16%,
в Испания те са 15%, Гърция и Румъния – 14%. Процентът на доброволци
в Португалия е 12, толкова, колкото
е отчетен и в България. Единствено
Полша от изследваните държави има
по-малко доброволци от България –
9%. (стр. 7/8, Европейска комисия,
Евробатометър, 2011).
Данни за доброволчеството в световен мащаб ни дава изследването на
Световния дарителски индекс, което се провежда всяка година. Според
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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него 7% от българите са били доброволци през 2015г., 4% – 2014 г. и отново 7% през 2013г. и през 2012 г. Това
показва относително постоянна тенденция по отношение на хора, ангажирани с доброволчество в България.
В световен мащаб, според същото
проучване, през 2014 г. 21% от хората по света са били доброволци (в
смисъла на даряване на време) (CAF,
2016).
По отношение на другите страни
България регистрира много ниски
показатели, като от 140 държави нашата се нарежда на 134 място през
2015 (като равни с нея проценти на
доброволци има Румъния, а зад нея са
Йемен (6%), Армения (6%), Сърбия
(5%), Китай (4%), Босна и Херцеговина (4%) и Египет (4%) (CAF, 2016).
Въпреки това броят на хората, които отделят време за доброволчество,
сега е по-голям, отколкото през 2014
година, когато България е била на 143
място от 145 държави с едва 4% доброволци. (CAF, 2015). През 2013 г. и
2012 г. процентът българи, които са
заявили, че полагат доброволен труд
е 7 (CAF, 2014).
По отношение на полагане на доброволчество в различните континенти през 2015 г. Европа се нарежда
на последно място от изследваните
континенти – едва 19% от хората посочват, че са отделяли време за доброволчество през последния месец.
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Най-много са тези в Америка – 25%,
след това в Азия – 23% и в Африка
– 20%. Държавите с най-висок процент на доброволци през 2015 година са Туркменистан (60%), Индонезия (50%), Шри Ланка (49%). САЩ е
на 4 място с 46%. Словения показва
най-висок процент на доброволци в
Европа – 34%, следвана от Англия –
33%. (CAF, 2016).
Според Националното представително проучване, проведено от ЕСТАТ,
което изследва участието в доброволческа дейност през последните 1-3
години в България в проценти, 15% от
анкетираните българи посочват, че са
участвали в доброволческа дейност
няколко пъти, 13% – че това се е случвало само веднъж. 54,1% отговарят, че
не са участвали, но биха го направили,
а 17,6% – че не са участвали и не биха
го направили. 0,3% от респондентите
не дават отговор. Въпреки видимия
ръст от увеличение на ангажирани
с доброволческа дейност, това идентифицира само броя на участвалите в
някаква активност.
Процентът на активност в сравнение
с други периоди в миналото се повишава, но той все още е нисък за разлика от другите държави в света.
Според изследване от 2014 г. 15% от
българските младежи членуват в някаква формална организация и „само
една четвърт са извършвали някаква
доброволческа дейност през последЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ната година“ (стр. 73, Митев, П., Ковачева, С., 2014). На световно ниво през
2015 г. почти два пъти повече доброволци полагат доброволен труд (21%).
(CAF, 2016).
По направените проучвания в България се установява, че най-активни
през 2002 г. са хората между 18 и 30
години – 25% от всички доброволци. (Фондация „Отворено общество
и информация“, 2002) На европейско ниво най-активни са младежите
между 16 и 19 години като 29% от анкетираните полагат доброволен труд.
С възрастта процентът на ангажираните с доброволчество намалява. 26%
от европейците между 20 и 24 години са участвали в доброволчески активности, а при тези между 25 и 30
процентът е 23. (Европейска комисия, 2015).
По отношение на корелацията възраст – полагане на доброволен труд
в световен мащаб се забелязва склонност на младежите да полагат повече доброволен труд в сравнение
с по-възрастните. Това е постоянна
тенденция, въпреки че разликата през
последните 5 години между различните възрастови групи не е повече от
3%.
Същото проучване посочва, че има
тенденция жените да са по-склонни да даряват време от мъжете. Тази
тенденция се е запазила през периода
2011-2015, като жените в значително
ОКТОМВРИ 2017
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по-голяма степен показват, че отделят от времето си за доброволчество.
През 2015 г. 23,4% от жените полагат
доброволен труд, а от мъжете – 19,9%
(CAF, 2016)
По-високият брой доброволци сред
жените се наблюдава и в други проучвания. „Няколко проучвания установяват, че доброволчеството е полово обусловено и е по-специфично за
жените“ (pp.253, Bussell, H., Forbes,
D.).
Направени проучвания в България
сочат, че и при нас доброволчеството
е по-характерно за жените, отколкото
за мъжете. Резултатите от направено
изследване още през 2002 г. показват,
че 69% от доброволците са жени, а
едва 31% – мъже. (Фондация „Отворено общество и информация“, 2002)
Тенденцията се забелязва в различни
държави, независимо от възрастовия
показател. По отношение на полов
признак повече доброволци жени
има не само в Европа, но и в другите
континенти. В САЩ например през
2015 г. 27,8% от жените са полагали
доброволен труд, докато мъжете са
били едва 21,8%. Приблизително такава е разликата в процентно съотношение между мъже и жени и през
другите години (U.S. Department of
Labor, 2016).
По отношение на сферата, в която
хората полагат доброволен труд, са
направени различни проучвания и
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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разграничения. На база на това дали
доброволчеството е на ниво общност
– на местно, общинско, национално
или международно ниво, се наблюдават различни тенденции.
Повече от половината българи (53%)
полагат доброволен труд на местно
ниво, а 40% са ангажирани на национално равнище.
Ангажираните извън пределите на
страната са 16%, като 14% са в Европа,
а 4% – извън Европа. 20% от доброволците заявяват, че не могат да определят къде са такива. (Европейска
комисия, 2015).
Европейските граждани през 2014 г.
най-често са доброволци на местно
ниво – 66% от всички доброволци.
На национално ниво доброволците
са 27%, докато извън страната са оказвали доброволен труд 18%, като 7% са
били доброволци в европейска държава, а 11% – в други части на света.
(Европейска комисия, 2015).
Доброволчеството продължава да
навлиза сред българите в различна
възраст. Тепърва ще се изследва влиянието на явлението върху обществото и върху отделния индивид, но
определено последиците от него са
положителни.
Специалистите, които се занимават
с изследване на доброволчеството,
смятат, че неговите мащаби ще се разрастват в бъдеще. Ще се увеличават и
възможностите структурните компоОКТОМВРИ 2017
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ненти на това явление (организации,
доброволци и т.н.) да се разглеждат
холистично – като неразривно свързани елементи на цялостна система.
Редактор: Ивайло Карагеоргиев
Използвана литература:
1.
Бойков, П., Петкова, П., Проблеми на постмодерността, Доброволчеството: между организацията и
гражданската инициатива. Аспекти,
ползи, бъдеще; Том I, Брой I, 2011, стр.
147-157
2.
Митев, П., Ковачева, С., Младите
хора в Европейска България, С., 2014,

София
3.
Закон за младежта, Обн., ДВ, бр.
31 от 20.04.2012 г., в сила от 20.04.2012
г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от
2.08.2013 г.
4.
Министерски съвет, Доклад за
младежта за 2013 г., С., 2014 г.
5.
TimeHeroes, Наръчник за работа с доброволци, С., 2015
6.
Европейска комисия, Евробарометър, 2011
7.
Европейска комисия, Евробарометър, 2014

Телевизионната индустрия като
творческа индустрия
Автор: Димитрина Папагалска

Резюме: В съдържателно отношение
настоящата научна статия изследва
същността и характеристиките на съвременната телевизионна индустрия
като вид творческа индустрия. Последователно са представени основните участници в телевизионната
индустрия и авторска концепция за
междуиндустриалните връзки, които
тя поддържа с други творчески индустрии.
Ключови думи: телевизионна инЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

дустрия, творческа индустрия, телевизия.
Същност на телевизионната индустрия
олята на интелектуалната
собственост, знанието, уменията и таланта като нематериални ресурси и основни
двигатели за създаване на иновационни и конкурентноспособни продукти е ясно осъзната в съвременните

Р
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творчески индустрии. Тези продукти
са резултат на творчески интелектуални усилия и често представляват
самостоятелни обекти на интелектуална собственост, поради което се наричат творчески продукти.
Телевизионната индустрия е вид
творческа индустрия. За създаването
на творчески продукти в нея участие
вземат множество представители на
телевизионната и други творчески
индустрии, а целта е извличане на
максимален икономически ефект от
индустриализирането на определено
творческо съдържание. Тази цел се
постига чрез придаването на полезност на продукта до степен, която задоволява определени обществени потребности от потреблението му като
творчески продукт. Разнообразието
в творчеството позволява да се задоволят икономическите интереси на
бизнеса чрез създаване на продуктово разнообразие, което от своя страна
да задоволи нарастващата нужда за
потребление на творчески продукти.
Основен „двигател“ на телевизионната индустрия е интелектуалната
собственост, чиито икономически
характеристики я обособяват като
ресурс за дейността на творческите
предприятия в тази индустрия и които гарантират реализирането на икономическо предимство за бизнеса
чрез признаването на изключителните права на титулярите на интелектуЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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ална собственост върху творческите
продукти. Освен със своите икономически характеристики интелектуалната собственост е двигател на
телевизионната индустрия и поради
обстоятелството, че е способ за закрила на създаваните в нея творчески
продукти.
Верига на полезностите на телевизионната индустрия
Телевизионната индустрия функционира чрез създаване, управление и използване на интелектуална собственост, което я превръща в
творческа индустрия, а нейния краен
продукт – в творчески продукт. Продуктите от дейността на телевизионната индустрия са най-общо три вида:
телевизионна програма, телевизионен сериал и телевизионно предаване, всеки от които е резултат от т.нар.
„верига на полезностите“ на телевизионната индустрия. В нея могат да
бъдат идентифицирани участници
както от телевизионната, така и от
други творчески индустрии, каквито
са музикалната, филмовата и издателската. Всеки от тях добавя определена
полезност към телевизионния продукт, на което и моделът дължи името
си „верига на полезностите“. Веригата проследява етапите по създаване и
пазарна реализация на тези продукти,
които най-общо са следните:
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Първият етап от веригата на полезностите се състои в генерирането
на идеи за създаване на творчески
продукт. Източник на такива идеи
може да бъде всяко едно лице. В съвременната телевизионна индустрия
е възможно, преди или на този етап
от веригата на полезностите, да бъдат
извършени предварителни пазарни
проучвания, целящи да бъдат идентифицирани предпочитанията и потребностите на потребителите към
определено творческо съдържание.
Резултатите от тях са от съществено
значение за целите на планирането
на успешната пазарна реализация на
творческия продукт.
Вторият етап от веригата на полезностите е етапът по избор на идея за
създаване на творчески продукт от
генерираните идеи на първия етап.
При наличието на предварителни пазарни проучвания резултатите от тях
могат да имат определящо значение
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

за избора на конкретна идея от вече
генерираните.
Третият етап от веригата е етапът
на създаване на творчески продукт,
т.е. придаването на форма на идеята.
По този начин се създава творчески
продукт, върху който възниква авторско-правна закрила. Формата, в която
идеята се представя, може да бъде:
•
Материална – когато например
епизод на телевизионно предаване
е записан в определен ден и час и е
включен в програмата на телевизията
в същия ден, но два часа по-късно.
•
нематериална – когато един
епизод на телевизионно предаване
се излъчва в програмата на телевизията на живо.
•
комбинирана – когато на този
епизод от предаването, излъчен на
живо, е направен запис.
На третия и на четвъртия етапи от
веригата на полезностите на телевизионната индустрия се прилага и
ОКТОМВРИ 2017
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определената за целта на пазарната
реализация на творческия продукт
маркетингова стратегия.
Четвъртият етап от веригата на полезностите е етапът на разпространение на творческия продукт. Разпространението обхваща различни
действия като излъчване, предаване,
препредаване и/или предлагането на
достъп по безжичен път или по кабел
на неограничен брой лица до творческия продукт, резултат от дейността
на телевизионното предприятие, или
до част от него по начин, позволяващ
този достъп да бъде осъществен от
място и по време, индивидуално избрани от потребителите.
Петият етап от веригата е самото потребление на творческия продукт. В
съвременната телевизионна индустрия е възможно този етап да съвпада по време с етапа на създаване на
творческия продукт (при излъчване
на епизоди от телевизионни предавания на живо например). Предварителните пазарни проучвания, изборът
на подходящи форми за пазарна реализация и наличието на добра маркетингова стратегия, са от съществено
значение за успешната реализация
на творческия продукт. Успешната
пазарна реализация на продукта води
до приходи за предприятието, създало и/или разпространило творческия продукт, които приходи могат
да бъдат реинвестирани в създаване
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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и/или разпространение на други телевизионни продукти, т.е. налице е
разпределение на доходите, което е и
шестия етап от веригата на полезностите.
Участници в телевизионната индустрия
В процесите на създаване и разпространение на творчески продукти в
телевизионната индустрия участие
имат физически и юридически лица,
които в структурно отношение са
функционално обвързани както на
ниво индустрия, така и на междуиндустриално ниво. Участниците формират структурата на индустрията,
изграждайки функционалната матрица от бизнес отношения в нея, а
също така между нея и други индустрии. Участниците в телевизионната
индустрия най-общо са следните:
Творци
Телевизионната индустрия е силно
зависима от творчеството, поради
което предприятията, осъществяващи своята дейност в нея, са в непрекъснато търсене на талантливи хора
и идеи. Те са в основата на създаването на творчески продукти, които
в зависимост от формата на потребление (като ресурс за дейността или
като продукт, готов за потребление
от крайния потребител) могат да бъдат краен или междинен творчески
ОКТОМВРИ 2017
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продукт. Междинните творчески
продукти функционират като икономически ресурс във веригата на
полезностите на телевизионната индустрия. За да достигнат до крайния
потребител, тези продукти се индустриализират или от предприятието,
което ги е създало, или от друг участник в телевизионната/друга творческа индустрия.
Творците участват в телевизионната
индустрия чрез създаването и управлението на собствената си интелектуална собственост. Понятието
„творци“ обхваща хора, работещи в
сферата на науката, литературата и/
или изкуствата, които са източник на
нови идеи и които създават творчески продукти. Характерно за телевизионната индустрия е наличието на
високо квалифицирани кадри, които
са в основата на процеса на добавяне на полезност към творческия продукт. Законът признава на тези лица
авторски или сродни на тях права
върху телевизионните продукти или
върху други обекти на интелектуална
собственост, включени в тях. Това са
сценаристът, режисьорът, композиторът, операторът, художник–постановчикът, авторът на диалозите, на
сценографията, на костюмите и на
други произведения, включени в телевизионните продукти. От съществено значение е и ролята на артистите – изпълнители, които участват
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

както в процеса на създаване на творческите продукти, така и в процеса на
довеждането им до публика.
Участници без творчески принос в
създаването на творческите продукти
Участниците в телевизионната индустрия, които нямат творчески принос за създаване на творчески продукти, се отнасят към групата на т.нар.
пасивни участници. Такива участници могат да бъдат както физически,
така и юридически лица. Макар приносът им да има административен
или технически характер, авторът на
настоящата научна статия не го омаловажава и определя ролята на тези
участници в създаването и в пазарната реализация на творческите продукти като безспорна. Към групата на
пасивните участници се причисляват
участниците, които нямат творчески
принос за създаването и довеждането
на творческия продукт до публиката – административен и технически
персонал, счетоводители, финансови
контрольори, юристи и др.
Телевизионни продуценти
По същество, дейностите, извършвани от телевизионния продуцент,
съвпадат с тези, регламентирани от
националното законодателство като
присъщи за продуцента на филм или
друго аудиовизуално произведение,
а именно: организиране на създаването на произведението и осигуряваОКТОМВРИ 2017
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не на неговото финансиране. Понятието аудио-визуално произведение
е твърде широко и освен творческите продукти на филмовата и телевизионната индустрии включва също
така продукти на рекламната, софтуерната и други индустрии, всяка със
своите специфики при създаването
и пазарната реализация на творчески
продукти. В този смисъл телевизионният продуцент може да бъде дефиниран като юридическо лице, което
организира създаването на телевизионен продукт и осигурява неговото
финансиране. Телевизионният продуцент може да бъде:
•
Самата телевизия, създаваща
и разпространяваща телевизионни
програми.
•
Независимо
телевизионно
предприятие, осъществяващо телевизионна продуцентска дейност, т.е.
създаваща телевизионни предавания
и/или сериали, предназначени за
включване в програмите на телевизии. В практиката това предприятие
се нарича още независим продуцент,
т.е. лице, регистрирано по Търговския закон или по законодателството
на държава-членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, организационно и икономически независимо от която и да е телевизия в своята
дейност.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Малки, средни и големи предприятия
В структурно отношение предприятията в телевизионната индустрия
функционират в силно конкурентна
среда. Налице са малки, средни и големи предприятия, макар че пазарните характеристики в България обуславят съществуването на предимно
големи, каквито са например БНТ,
БТВ Медия Груп, Нова Броудкастинг
Груп и т.н., които функционират в
началото и в края на производствената верига на телевизионния продукт,
както и в процесите по неговото разпространение до крайните потребители.
Организации за колективно управление на права
По своята същност организациите
за колективно управление на права (ОКУП) представляват сдружения
на различни групи правоносители
на интелектуална собственост. След
сключване на лицензия (договор за
членство) с титулярите на интелектуална собственост, ОКУП извършва
редица дейности от тяхно име и за
тяхна сметка, сред които:
•
Представлява своите членове
пред правораздавателни и административни органи, по производства
и процедури, отнасящи се до управлението на отстъпения на ОКУП за
управление репертоар.
•
Поддържа бази данни, съдърОКТОМВРИ 2017
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жащи авторскоправна, сродноправна
или друга информация по отношение на репертоара, който им е отстъпен за управление от своите членове.
•
Сключва лицензии с ползватели.
•
Извършва мониторинг на използването на репертоара на своите
членове.
•
Събира и разпределя постъпилите от ползвателите възнаграждения
по тарифа, утвърдена от Министерство на културата и по методика, базирана на Правилата за разпределение на съответната ОКУП.
•
Сключва билатерални споразумения за взаимно представителство с
организации от други държави с аналогични на нейния предмет на дейност.
•
Инициира законодателни промени и съдейства в рамките на своята компетентност при изготвяне и
усъвършенстване на нормативната
уредба в областта на авторското и
сродното право и тяхното колективно управление и други.
В България няма учредена ОКУП,
която да извършва тези дейности от
името и за сметка на телевизионните предприятия. Независимо от това,
поради спецификите на продуктите,
които телевизионните предприятия
създават и използват, както и поради
обвързаността на телевизионната с
други творчески индустрии, ОКУП се
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

явяват важен посредник в бизнеса с
интелектуална собственост в телевизионната индустрия.
Сдружения на участниците в телевизионната индустрия
Въпреки отсъствието на ОКУП, в която да членуват телевизионните предприятия и която да управлява правата им от тяхно име и за тяхна сметка,
същите са свободни да се сдружават
в различни организации, чиито цели
и функции могат да бъдат в известна
степен съпоставими с част от тези на
ОКУП.
Пример за такива сдружения в България са Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори
– АБРО, в която членуват медийните
групи БТВ Медия Груп, Нова Броудкастинг Груп, Фокс Интернашънал
Чанълс и други. Българската асоциация на кабелните комуникационни
оператори (БАККО), в която членуват
телекомуникационни предприятия
като Булсатком, Мтел, Виваком, Нет
1 и други. Асоциацията на телевизионните продуценти (АТП), в която
членуват независими продуцентски
компании на телевизионни продукти като Глобал Вижън, Дрийм Тийм
Прадъкшънс, Камера, Идалго Прадъкшънс България и др.
Българска национална телевизия
Наличието на обществена медия като
участник в телевизионната индусОКТОМВРИ 2017
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трия е важен фактор, отличаващ я в
структурно отношение от други творчески индустрии. БНТ е национален
обществен доставчик на медийни услуги и върху нея чрез националното
законодателство и специализираните структури се упражняват регулаторните и контролните функции на
държавата. Като предприятие на републикански бюджет БНТ получава
субсидия за подготовка, създаване и
разпространение на национални и
регионални телевизионни програми.
Важна роля, изпълнявана от БНТ, е
стимулирането на българското филмопроизводство, поради което не
по-малко от 10% от получената субсидия се използва от БНТ за подпомагане на създаването на нова национална филмова продукция.
Регулаторни органи
Участието на държавата като контролен и регулаторен орган в телевизионната индустрия на Република България се осъществява чрез две
специализирани структури: Съвета за
електронни медии и Комисия за регулиране на съобщенията.
Междуиндустриални връзки на телевизионната с други творчески
индустрии
Същността на телевизионната индустрия като вид творческа индустрия,
както и спецификата на създаваните
от нея телевизионни продукти, опЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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ределят необходимостта от поддържането на бизнес отношения между
нейните структурни звена и такива
от други творчески индустрии, което по същество изгражда мрежа от
междуиндустриални връзки в творческия сектор. Тази мрежа не е териториално ограничена и излиза извън
рамките на страната. Телевизионните продукти са комплексни и се
състоят от множество други творчески продукти, които не винаги представляват обекти на интелектуална
собственост, създадени в рамките на
телевизионната индустрия. Налице са междуиндустриални връзки на
телевизионната с други творчески
индустрии, най-явно изразените от
които са връзките ѝ с филмовата, музикалната и издателската индустрии,
продуктите от които могат да бъдат
използвани под различни форми от
телевизиите.
За да има правото една телевизия да
включи в своя продукт произведение, правата за които не притежава,
е необходимо да получи разрешение от титулярите на интелектуалната собственост върху това произведение. Телевизията, изпълняваща
своите функции на продуцент на
творчески продукт, се явява в ролята
на ползвател на чужд обект на интелектуална собственост. Такова разрешение телевизията трябва да получи от съответните правоносители,
ОКТОМВРИ 2017
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най-често чрез посредничеството на
организация за колективно управление на съответната категория права.
Преди чуждият обект на интелектуална собственост да бъде използван в
продукта на телевизията, е необходимо правата за това използване да бъдат предварително уредени.
Междуиндустриални връзки на телевизионната с музикалната индустрия
Един от най-често използваните в телевизиите продукти на други творчески индустрии са музикалните
произведения. С договорите, които
телевизиите сключват с Музикаутор
и Профон, им се отстъпват:
•
Неизключителните права за използване на всички закриляни музикални и/или литературни произведения, свързани с музика, включени
в репертоара на Музикаутор, които
вече са били разгласени или които ще бъдат разгласени по време на
действието на договора.
•
Неизключителните права за използване на звукозаписи, записи на
музикални аудиовизуални произведения и съответно на съдържащите
се в тях изпълнения, включени в репертоара на Профон, които вече са
били разгласени или които ще бъдат
разгласени по време на действието
на договора.
Сключените договори между телевизиите и ОКУП не разрешават на
телевизиите да довеждат музикалниЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

те произведения до публиката по какъвто и да е друг начин, т.е. ОКУП не
отстъпват на телевизията правото да
извършва преводи, преработки, синхронизации и каквито и да е други
промени на произведенията. Такива
могат да бъдат извършени единствено със съгласието на правоносителите при уговорените с тях условия.
В съвременната телевизионна индустрия телевизиите често включват
в програмите си и музикални произведения или части от тях във вид и/
или по начин, за който не са получили разрешение чрез сключените договори с Музикаутор и Профон. Това
използване също има своите пазарни
механизми, за да се уредят авторските и сродните на тях права и да се получи необходимото разрешение за
него. Налице са два бизнес модела,
прилагани от телевизиите, в зависимост от редица фактори, сред които:
видът на музикално произведение,
което искат да използват; начините,
по които искат да го използват; финансовите средства, с които разполагат и др.
•
Бизнес модел на лицензиране
на музикално произведение или част
от него от „известния репертоар“ с
действаща авторско правна закрила.
•
Бизнес модел на лицензиране
на продукционна музика.
И в двата случая в практиката телевизиите най-често получават съотОКТОМВРИ 2017
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ветното разрешение за използване
на музикалното произведение или на
части от него чрез посредничеството
на т.нар. музикални издатели и косвено – чрез посредничеството на ОКУП.
Междуиндустриални връзки на телевизионната с филмовата индустрия
Освен с музикалната налице са междуиндустриални връзки на телевизионната с филмовата индустрия.
Наличието на тези връзки се дължи на първо място на сходството на
творческите продукти, резултат от
дейността на предприятията в двете
индустрии. Телевизионните предавания и сериали по своята същност
представляват разновидност на аудио-визуално произведение, каквото
представлява и самият филм. Продуктите на двете индустрии представляват самостоятелни обекти на интелектуална собственост, закрилят се
като такива и същевременно с това,
при тяхното създаване, са използвани и други обекти на интелектуална
собственост. По отношение на филмовите и телевизионни продукти,
налице е сходство в:
•
етапите на тяхното създаване и
индустриализиране
•
техническите средства и технологиите при тяхното създаване и индустриализиране
•
платформите за тяхното потребяване
•
участниците в етапите на тяхЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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ното създаване и индустриализиране
На второ място, крайните продукти
от дейността на едната индустрия
са ресурс за другата индустрия. Филмите, като самостоятелен обект на
интелектуална собственост, представляват краен продукт от дейността
на предприятията във филмовата индустрия. Едновременно с това се явяват и ресурс за функционирането на
телевизиите, които включват в своите програми освен телевизионни и
филмови продукти.
На трето място, наличието на междуиндустриални връзки на телевизионната с филмовата индустрия е
законово уредено в разпоредбите на
Закона за радиото и телевизията, който подробно регламентира дейността
на БНТ и я задължава да отделя не
по-малко от 10% от държавната субсидия, която получава за българско
филмово телевизионно творчество.
Получаването на държавна субсидия,
задължението да отделя 10% от нея
за българско филмово телевизионно
производство, а с това и сигурността
на плащанията по договорите, дава
на БНТ голямо конкурентно предимство пред частните телевизии и
я прави желан бизнес партньор, в т.ч.
и на участници от филмовата индустрия. Това не изключва наличието на
партньорски отношения между частни телевизии и участници във филмовата индустрия. Резултат от тези
ОКТОМВРИ 2017
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взаимоотношения е включването в
телевизионните програми на филми,
създадени в условия на съвместно
продуцентство (копродуцентство).
На четвърто място, телевизиите
включват в своите програми и национални и чуждестранни филми в чието създаване не са участвали. Тези
творчески продукти се явяват чужди
за телевизиите продукции, правата
за чието включване в програмите си
телевизиите уреждат с договори със
съответните титуляри на интелектуална собственост.
Междуиндустриални връзки на телевизионната с издателската индустрия
Първата връзка на телевизионната
с издателската индустрия е по отношение на вида на творческите продукти, резултат от двете индустрии.
Един от резултатите от дейността на
издателската индустрия са периодични печатни произведения, които по
смисъла на Закона за авторското право и сродните му права представляват
сборни произведения, обекти на художествена собственост. Самото печатно произведение включва в себе
си множество други самостоятелни
обекти на интелектуална собственост, в т.ч. и литературни произведения, авторските права върху които
принадлежат на техните автори. Резултатът от дейността на телевизионната индустрия са три основни вида
произведения, в два от които – телеЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

визионния сериал и телевизионното
предаване, също се съдържат литературни произведения. В основата на
създаването на тези два продукта е
фигурата на сценариста, който придава форма на първоначалната идея
за създаване на конкретния творчески продукт, материализирайки я в
сценарий (телевизионен сценарий).
По своята същност сценарият представлява вид литературно произведение, самостоятелен обект на художествена собственост, авторските
права върху който принадлежат на
сценариста.
В този смисъл резултат от дейността и
на телевизионната и на издателската
индустрия могат да бъдат литературни произведения. Разликата между
тях се състои във формата на пазарната им реализация. Докато при издателската индустрия е възможно самостоятелната пазарна реализация на
отделни литературни произведения,
т.е. като крайни продукти от нейната
дейност, при телевизионната индустрия тези произведения изпълняват
по-скоро функцията на ресурс, т.е. на
междинен продукт, който ще служи
за създаването на телевизионни продукти. Това не изключва възможността от пазарна реализация на самия
телевизионен сценарий при лицензирането на телевизионния формат
на предаването/сериала на друга територия например.
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Второто проявление на междуиндустриалните връзки на телевизионната с издателската индустрия е по
отношение на възможните канали
за разпространение на продуктите
от тяхната дейност. В съвременната издателска индустрия интернет
разпространението набира преднина пред традиционния начин за разпространение на периодични издания. Интернет разпространението е
относително нов бизнес модел, който
се прилага от две групи пазарни участници:
•
Издателите на печатни периодични издания, които в комбинация
с традиционното разпространение
на печатни периодични издания осъществяват и издателска дейност като
електронна медия.
•
Издатели, осъществяващи своята дейност изцяло като електронна
медия.
Същността на новия бизнес модел
(интернет разпространението) в издателската индустрия се състои в
предлагането на потребителите на
достъп до творческо съдържание в
индивидуално избрано от тях време,
място и начин, което поражда специфики по отношение на:
•
Управлението на правата на интелектуална собственост върху обектите, които биват разпространявани
по този начин до крайните потребители.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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•
Избора на творческо съдържание или на части от него, което да
бъде разпространено чрез интернет
до крайните потребители (например
в случаите, в които издателят прилага този бизнес модел в комбинация с
традиционния такъв) и др.
В съвременната телевизионна индустрия специфичната същност на
всеки един от продуктите от нейната
дейност дава възможност те да бъдат
разпространявани до крайните им
потребители (подобно на издателската индустрия) чрез традиционните
за индустрията модели, както и чрез
нови бизнес модели, свързани с възможностите, предоставени от интернет и технологичното развитие на
индустрията. Подобно на предприятията в издателската индустрия телевизиите могат да прилагат едновременно и двата бизнес модела.
Възможностите, които предоставят
новите бизнес модели за участниците в телевизионната и издателската
индустрия, разкриват нови полета за
взаимодействие между тях. Така например големите частни телевизионни предприятия като БТВ Медия
Груп и Нова Броудкастинг Груп имат
интернет сайтове, в които поместват:
•
кратка информация за телевизионни сериали и предавания;
•
статии по актуални теми и събития, които вече са отразени или
предстои да бъдат отразени в телевиОКТОМВРИ 2017
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зионни предавания и др.
По същество те представляват литературни произведения, резултат
от дейността на телевизионната индустрия, които обаче са обичайният
продукт от дейността на издателската
индустрия. През последните години е
налице и процес на създаване и/или
интегриране на интернет сайтове от
страна на телевизиите. Така например БТВ Медия Груп освен собственик на сайта btv.bg е собственик и
на сайтовете ladyzone.bg, zodia.bg,
dalivali.bg, чрез които, от една страна,
се разпространяват литературни произведения, а от друга, се разпространяват телевизионни продукти и литературните произведения, свързани
с тях. Собствеността на телевизиите
върху различни сайтове е предпоставка за:
•
засилване на междуиндустриалните връзки на телевизионната с
издателската индустрия;
•
задоволяване на културните и
социални потребности на различни
потребителски групи;
•
задоволяване на икономическите потребности на телевизията
(сайтовете са източник на приходи от
реклама за телевизията);
•
достигане на елементи от телевизионните ѝ продукти, както и на
информацията за тях, до различни
потребителски групи.
Третото проявление на междуинЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

дустриалните връзки на телевизионната с издателската индустрия се
наблюдава при т.нар. „преглед на печата“. Прегледът на печата се състои
в запознаване на аудиторията на телевизионното предаване с конкретно съдържание на определен брой/
броеве от вестници/списания чрез
неговото визуализиране и/или изчитане в ефир. Най-често се извършва
от самите водещи на телевизионното предаване в рамките на специално
създадена за целта рубрика.
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Правен статут на фирмата
Автор: Катя Еремиева

Търговец по смисъла на закона е всяко физическо или юридическо лице,
което по занятие извършва търговска
дейност. Търговецът се определя по
три признака:
1)
Да е физическо или юридическо лице - това означава, че трябва
да е субект на гражданското право,
т.е. да може да придобива права и
задължения.Освен правоспособност
търговецът трябва да притежава и
дееспособност, т.е. възможност със
собствени сили да придобива права и
задължения.
2)
Да извършва търговска дейност.
Законът посочва десет групи дейности, извършването на която и да е от
тях определя търговеца.Той посочва
също, че търговецът може да извършва и други дейности , стига да води
своите дела по търговски начин. За да
се водят делата по търговски начин
е необходимо дейностите да се извършват от името на търговеца с цел
реализиране на печалба за него.
3)
Да извършва търговска дейност
по занятие. Това означава, че лицето
трябва да извършва дейността като
постоянна работа, а не да сключва
единични търговски сделки със слуЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

чаен характер. Това предполага, че
търговската дейност е източник на
постоянен доход за лицето, т.е. лицето извършва такава дейност системно, с цел извличане на печалба в свой,
частен интерес.
Лицата, които притежават и трите изисквания се признават за търговци.
Липсата на кое и да е от тях отнема
търговските им качества.
Търговският закон определя изрично
лицата, които не са търговци, въпреки, че отговарят на вече посочените
изисквания за такива. Това са:
1.
Физическите лица занимаващи се със селскостопанска дейност .
Те не се признават за търговци и не
е необходимо да се регистрират и да
водят търговски книги, независимо
от това дали произвеждат за лично
потребление или за пазара.Това не
важи за кооперациите, занимаващи
се със селскостопанска дейност.
2.
Занаятчиите и лицата, извършващи услуги с личен труд.Използването само на личен труд предполага
малък обем на извършваната работа,
която не оправдава регистрирането
на търговска фирма и воденето на
счетоводство.В случай че занаятчията
ОКТОМВРИ 2017
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или лицето , извършващо услуги наеме персонал и предприеме мащабна
дейност , то трябва да се регистрира
като търговец.
3.
Лицата, упражняващи свободни
професии.Това са научни работници,
преподаватели, адвокати, художници,
архитекти, лекари, преводачи и т.н.Те
трябва да извършват дейността си с
личен труд.Ако тази дейност бъде организирана в консултантски фирми,
дизайнерски бюра, адвокатски къщи,
учебни школи, проектантски бюра и
т.н. то необходима е търговска регистрация.
4.
Лицата, извършващи хотелиерски услуги , чрез предоставяне на
стаи в обитаваните от тях жилища.
Лицата предоставят стаите си срещу
наем, т.е. по граждански договор, което не дава основание да се смятат за
търговци.

.Тя задължително трябва да се запише
при регистрирането му и да се посочва в търговската му кореспонденция.
Фирмата може да се използва само от
търговеца, който я е регистрирал.Използването на чужда фирма е форма
на нелоялна конкурения и е наказуемо.
2.Седалище - това е мястото, където се
намира централното управление на
търговеца. Всеки търговец има само
по едно главно седалище. Седалището на търговеца може да е различно
от местожителството му като физическо лице. Седалището не трябва да
се отъждествява с адреса. Адресът на
търговеца е адреса на управлението на дейността му, т.е. конкретното
място, където се намира то, докато
седалището посочва само населеното
място.Освен адреса на централното
управление, търговецът може да има
адрес за съобщения. В търговската си
Основните индивидуализиращи кореспонденция търговецът е длъжен да посочва освен фирмата, също
признаци на търговеца са:
и седалището и адреса си.
1.Търговска фирма - това е наименованието, под което търговецът упраж- Регистрация на търговеца
нява занаятието си и се подписва, т.е.
тя е търговското му име.Не трябва да Регистрацията на едноличния търгосе смесва това разбиране за фирмата с вец става въз основа на негово заявфирмата по смисъла ( вече отменен) ление, в което той посочва следните
на Указа за стопанска дейност , като индивидуализиращи го обстоятелформа на организация на стопанска- ства:
та дейност и като правен субект.Все- 1.Име, местожителство, адрес, едики търговец е задължен да има фирма нен граждански номер
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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2.Фирмата, под която ще се извършва
дейността
3.Седалището и адреса на управление на дейността
4.Предметът на дейност
При регистрацията на търговските
дружества се вписват обстоятелствата, част от които са общи за всички
дружества, а други са специфични за
някои от тях.
Към общите за търговските дружества обстоятелства се отнасят:
1.Фирма и седалище
2. Предмет на дейност
3.Управление и представяне на дружеството – органи на управление.
Специфични за отделните търговски
дружества обстоятелства, подлежащи
на вписване са:
1. За събирателно дружество (СД):
име, местожителство, фирма, седалище и адрес на съдружниците
2. За командитно дружество(КД):име,
местожителство, фирма, седалище
и адрес на съдружниците, размер на
вноските на ограничено отговорните
съдружници
3. За дружество с ограничена отговорност(ООД) : име, фирма, размер
на капитала, срок на дружеството, ако
е предвиден такъв
4. За акционерни и командтни с акции дружества (АД и КДА):размер на
капитала, срок на дружеството /ако е
предвиден такъв/, вид, брой, номинална стойъност на акциите, други
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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условия във връзка с учредяването,
съществуването и прекратяването на
дружеството.
Регистрацията при образуване, преобразуване и прекратяване на дружеството с ограничена отговорност,
акционерно дружество, командитно дружество с акции, задължително
се обнародва в Държавен вестник.
Обнародването е официално оповестяване, което изхожда от съда по
регистрацията. С обнародването регистрацията влиза в действие.
Не се обнародва вписването на събирателните и командитните дружества.Не се обнародва и решението за
вписване и на еднолични търговци,
но се обнародва прехвърлянето на
фирмата на едноличния търговец.

1. Характеристика на предприятието на Едноличния Търговец
(ЕТ)
1.Да е физическо лице, т.е. да има
правоспособност. Едноличният търговец е носител едновременно и на
граждански и на търговски права и
задължения . Като такъв той ще отговаря по всички задължения (търговски и от частия си живот) с цялото си
имущество – не само с търговското
си предприятие, но и с останалото си
имущество.
2. Да има местожителство в страната.
Лицето може да е чужд гражданин,
ОКТОМВРИ 2017
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стига да се е установил да живее в
страната.
3.Да бъде дееспособен. Това означава
лицето да е пълнолетно (да е навършило 18 години) и да не е поставено
под запрещение.
Регистрирането като едноличен търговец става по инициатива на лицето
,което подава в окръжния съд заявление с информация за обстоятелствата, подлежащи на вписване съгласно
закона.
Със заявлението за регистрация се
предоставя и образец от подписа на
търговеца.При регистрацията на търговеца трябва да се посочи и предмета на дейността му, но това не отменя правото му да извършва всякаква
друга стопанска дейност, освен забранената със закон.
С вписването на едноличния търговец в регистъра става регистрирането и на неговата търговска фирма. Тя
трябва да съдържа без съкращения
личното и фамилното име на търговеца.Освен това тя може да съдържа
и указание за предмета на дейност,
както и свободно избрана добавка.

2. Характеристика на публичното
предприятие
Формирането на такова предприятие
е начин за преобразуване на държавните и общински предприятия чрез
разпределяне на имуществото им в
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

дялове и акции.
Статутът на тези предприятия се
урежда от Търговския закон, Закона за преобразуване на еднолични
търговски дружества с държавно
имущество (приет на 27.06.1991 г) и
от закона за преобразуване и приватизация на държавните и общински
предприятия ( приет на 23.04.1991 г
и отменящ съществената част от разпоретбите на Закона за образуване
на еднолични търговски дружества с
държавно имущество).
Търговският закон определя, че държавните и общински предприятия
могат да бъдат еднолично дружество
с ограничена отговорност или еднолично акционерно дружество. Допуска се тези предприятия да образуват и
други търговски дружества или обединения на търговски дружества.Законът за преобразуване и приватизация разпорежда преобразуването на
държавни предприятия в еднолични
търговски дружества да се извършва
от Министерския съвет или определен от него орган.Когато балансовата
стойност на дълготрайни активи на
предприятието е над 10 млн. лв , това
е задължение само на Министерския
съвет. Преобразуването на общинските предприятия в еднолични дружества става с решение на Общинския съвет.
Управлението на едноличните търговски дружества се регламентира
ОКТОМВРИ 2017
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в Търговския закон. Съгласно него,
едноличният собственик на капитала на ООД управлява и представлява
дружеството лично или чрез определен управител. Едноличният собственик (държавата или общината) решава въпросите от компетентността на
общото събрание.
При образуването на еднолично АД
, едноличния акционер утвърждава устава, определя системата на
управление (едно- или двустепенна), назначава първия надзорен съвет
(съответно съвет на директорите) и
определя мандата им.
Прякото оперативно управление на
едноичните търговски дружества се
възлага с договор за управление. Той
има статут на орган на дружеството и
го представлява в обема на представителната власт, предоставена му с
договора за управление.
Преобразуването на държавните и
общински предприятия е етап по
пътя на приватизацията им. Това е
така, защото настъпват значителни
промени със собствеността им.
С преобразуването на държавното
предприятие в акционерно дружество, държавата губи собствеността
си върху имуществото му. Правото
на собственост преминава върху дружеството. Вместо това за държавата
като единствен акционер и притежател на всички акции се пораждат други права – правото на дивидент и лик
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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видационен дял, управленски и контролни права.Това не са вещни права
върху имуществото.То е излязло от
единния държавен фонд и има автономност в рамките на акционерното
дружество.Това е първата крачка към
приватизацията му.
Същият е смисъла на трансформирането на държавните и общинските
предприятия в дружества с ограничена отговорност.
Втората крачка към приватизацията е
продажбата на държавните и общинските дялове в акции.
Законът за преобразуване и приватизация предвижда те да се предлагат
за продажба в срок от 5 години от датата на регистрация на дружеството.
За дружествата преобразувани преди
приемането на закона, срокът започва да тече от влизането му в сила.
Разлики между предприятията на
търговските дружества и техните
разновидности:
Търговско дружество е вид търговец.
Търговският закон го определя като
обединение на две или повече лица
за извършване на търговски сделки с
общи средства.
Учредители на дружеството могат да
бъдат български или чуждестранни
физически или юридически лица.
Единственото изискване към тях е да
са дееспособни.
Участник в търговското дружество
може да бъде и държавата (включиОКТОМВРИ 2017
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телно и чужди държави)
Броят на лицата, които могат да образуват дружеството не е ограничен
в горна граница, а долната граница
е две лица.Учредителите на търговското дружество сключват помежду
си договор , наречен дружествен или
учредителен. Ролята на такъв договор
при АД е уставът.
Учредителният договор регламентира
организацията на търговското дружество и правоотношенията в него.Законодателството изисква минимално необходимо съдържание , а извън
него могат да се добавят и различни
уговорки в рамките на договорената
свобода.
Възникването на дружеството не
съвпада с момента на сключването
на учредителния договор.Към това
трябва да се прибави и регистриране
в окръжния съд, при което трябва да
се впишат всички изисквани от закона обстоятелства за дружеството.
Регистрирането е достатъчно за възникването на Събирателното и Командитното Дружество, а също така
и КДА и ООД възникват след обнародването им в Държавен вестник.
От този момент възниква дружество,
което е юридически субект. То е нов
правен субект, различен от участниците в него.
Дружествата формират своето имущество от вноските на съдружниците
или акционерите, затова участнициЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

те във всички търговски дружества са
задължени да правят вноски. Видът и
размерът на вноските зависят от волята на учредителите.
Вноските могат да бъдат парични и
непарични.
Търговските дружества могат да се
класифицират по различни признаци. Съгласно търговския закон те са :
1.
Събирателно дружество (СД)
2.
Командитно дружество (КД)
3.
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
4.
Акционерно дружество (АД)
5.
Командитно дружество с акции
(КДА)
Според основанието за възникването
им , дружествата са:
- договорни - възникват по силата на
договор, сключен между участниците. Такива са : СД, КД, ООД
- уставни - АД и КДА
Според отговорностите на съдружниците търговските дружества са:
-с неограничена отговорност. При
тях съдружниците от СД и неограниченоотговорните лица от КД и КДА
са неограничено отговорни с личното си имущество по отношение на
предприятието.
- с ограничена отговорност- Съдружниците не носят отговорност с личното си имущество спрямо кредиторите
на дружеството.Тяхната отговорност
е само по отношение на дружеството
и е в размер на вноските им. По отноОКТОМВРИ 2017
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шение на кредиторите на дружеството отговаря самото дружество със
собственото си имущество. Такава е
отговорността на акционерите в АД,
на съдружниците в ООД, както и на
ограничено отговорните в КД и КДА.
Според стопанската им организация ,
търговските дружества са:
1.
Персонални дружества- такива
са СД иКД (но в частта за неограниченоотговорните съдружници. Характерно за персоналните търговски дружества е : предполагат лично участие
на съдружниците при осъществяване
на търговската дейност, дяловете на
съдружниците са непрехвърляеми,
при напускане на съдружник дружеството се прекратява, отговорността
на съдружниците е лична и неограничена.
2.
Капиталови дружества. Тези
дружества изискват концентрация
на големи парични суми, без оглед
на личните качества на лицата, които
ги дават. Затова на преден план излиза не личното участие, а участието
на капитал. Характерно за капиталовите дружества е : съдружниците не
участват лично в търговската дейност, а само с капитал, дяловете на
участниците са непрехвърляеми, при
напускане на участник дружеството
не се прекратява, отговорността на
съдружниците е ограничена.
Капиталови дружества са: АД, КДА,
ООД (Няма чисто капиталов харакЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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тер, защото в
известна степен се
изисква и лично участие на съдружниците)

3. Характеристика на Събирателното Дружество (СД)
СД е персонално дружество. В него
се сдружават обикновено дребни и
средни търговци. То е юридическо
лице.
В СД могат да участват както физически, така и юридически лица (търговски дружества). То се основава на
сключен дружествен договор. Този
договор се съставя в писмен вид с
нотариална заверка на подписите на
съдружниците.
След сключването на учредителния
догвор дружеството трябва да се регистрира в окръжния съд на седалището му. Това става на основата на
подадено заявление, което се подписва от всички съдружници. Към
заявлението се прилага и сключения
договор.
СД възниква с акта на регистрацията
му.. Не е необходимо обнародване в
Държавен вестник.
СД извършва търговската си дейност
под обща фирма.Тя се състои от фамилните имена или фирмите на един
или повече съдружници и с указанието “ събирателно дружество”,
“сдружение”(с-ие). Фирмата на СД
не може да бъде използвана от отделОКТОМВРИ 2017
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ните съдружници, когато действат за
себе си.
Съгласно закона СД се прекратява в
следните случаи:
1.С изтичане на уговорения срок
2.По съгласие на съдружниците
3.С обявяване на дружеството в несъстоятелност
4.Ако не е уговорено друго – със
смъртта или поставянето под пълно
запрещение на съдружник или прекратяване на съдружник – юридическо лице
5. С обявяване на съдружник в несъстоятелност
6. С предизвестие за прекратяване от
съдружник
7. По решение на съда в предвидените от закона случаи
Прекратяването на дружеството е
моментът от който то преустановява
търговската си дейност. Дружеството
продължава да съществува, но влиза в
ликвидация, по време на която трябва да се приключат всички висящи
правоотношения и се разпределя останалия актив на дружеството. Едва
тогава се стига до заличаването на СД
като юридическо лице.

4. Характеристика на Командитното Дружество (КД)
КД е дружество, при което един или
повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за заЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

дължениято на дружеството, а останалите са отговорни до размера на
уговорената вноска.
Всички правни признаци на това дружество с изключение на условието
за двата вида съдружници, съвпадат с
тези на СД. Ето защо КД може да се
разглежда като модификация на СД.
Неограничено отговорните съдружници (комплементарите) имат същото правно положение като на
съдружниците в СД. Те имат неограничена и солидарна отговорност за
задълженията на дружеството.
Правата им също се покриват по съдържание с тези на съдружниците в
СД, но някои от тях незначително са
модифицирани.Получената печалба
трябва да се разпределя не само между тях , но и между ограничено отговорните съдружници.При това се
отчита неограничения риск и факта ,
че те водят управлението на дружеството.
Ограничено отговорните съдружници в КД (командистите) носят ограничена до размера на вноските им
отговорност. Правата им се различават от тези на неограничено отговорните съдружници.Дори в случаите
когато те съвпадат по вид, обикновено не съвпадат по съдържание и обем.
Командистите обикновено не вземат
участие в дейността на дружеството
за постигане на целите му. Участието
им е само с капитал. Ето защо тяхнаОКТОМВРИ 2017
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та част от печалбата (основното им
право) се определя само на основата
на вноската им. Единственото право
на ликвидационен дял е еднакво по
съдържание и обем и за двата вида
съдружници.
Командистът има право на контрол
върху дружествените работи. Той
може да преглежда търговските книги на дружеството и да иска препис
от годишния счетоводен отчет.
Задълженията на командиста се свежда до това, да направи уговорената
вноска (парична или непарична).
Началното условие за образуване на
КД е сключване на дружествен договор. Той трябва да е писмен с нотариална заверка на подписите на
съдружниците.
Фирмата на КД трябва задължително
да съдържа обозначението “командитно дружество” или”КД” и името
на поне един от неограничено отговорните съдружници.. Ограничено
отговорните съдружници не се вписват във фирмата. В случай, че името на даден ограничено отговорен
съдружник е вписано във фирмата,
той се счита за неограничено отговорен.
Сключването на договор не е достатъчно условие за възникването на КД.
Необходимо е то да се регистрира.
Задължението за регистрацията е на
неограничено отговорните съдружници. Те подават заявление до съда.
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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Към заявлението се прилага сключения договор и образци от подписите
им.
КД се смята за възникнало от датата на
вписването му, което не подлежи на
обнародване.На вписване подлежи
всяка промяна на вписаните в регистъра обстоятелства. Прекратяването
на КД става при същите обстоятелства като при СД.

5. Характеристика на Дружеството с Ограничена Отговорност
(ООД)
ООД е капиталово дружество (макар
в известна степен да изисква лично
участие на съдружниците). Капиталът на дружеството е 2 лева.
Съдружниците в ООД отговарят за
задълженията на дружеството солидарно, но ограничено до размера на
дяловата си вноска в капитала. Освен
да внесе дялова вноска всеки съдружник е задължен да участва в управлението на дружеството, да съдейства
за осъществяването на дейността му,
както и да изпълнява решенията на
общото събрание. При неизпълнение на тези задължения, съдружникът може да бъде изключен от дружеството.
Съдружникът има право на дял от печалбата на ООД съразмерно на дела
му в капитала, освен това той има
право да участва в управлението на
ОКТОМВРИ 2017
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на дружеството, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да
преглежда книжата на дружеството,
както и право на ликвидационен дял.
Съдружникът може да прехвърля
дружествения си дял на друго лице.
Този дял може да се наследява.
Изходно условие за образуването на
ООД е сключването на дружествен
договор. Той трябва да е писмен с нотариална заверка на подписите.За да
възникне ООД , то трябва да се регистрира, а регистрацията да се обнародва.
Фирмата на дружеството, освен другия текст трябва да съдържа означението “Дружество с ограничена отговорност” или само “ООД”.
Управлението на дружеството се осъществява от :
- общо събрание
- управител или управители (не е задължително да са съдружници).
Общото събрание се състои от
съдружниците. В случай, че управителят не е съдружник, той участва
в заседанията на общото събрание
само със съвещателен глас. Когато в
дружеството са наети повече от 50
души, те имат право на представител
в общото събрание със съвещателен
глас. Съдружниците имат толкова
гласа в общото събрание, колкото са
дяловете им в капитала. Решенията
обикновено се вземат с мнозинство
повече от ½ от капитала. Пълно едиЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

нодушие на съдружниците се изисква само когато : изменя се и се допълва дружествения договор, приема
се или се изключва съдружник, дава
се съгласие за прехвърляне на дружествен дял, решава се изменение на
капитала или се решава придобиване
и отчуждаване на недвижими имоти
и вещни права върху тях.

6. Характеристика на Акционерното Дружество (АД)
АД е капиталово дружество, на което
капитала е разделен на акции. То се
образува от най-малко две дееспособни физически или юридически лица.
Законът допуска образуването на АД
и само от едно лице (ЕАД)
Предложението за учредяване на АД
в писмена форма се изработва и подписва от учредителите.Не могат да
бъдат учредители лица, обявени в несъстоятелност.
Има два начина за учредяване на АД:
1.
Чрез подписка. При този начин
учредителите обнародват предложение за откриване на подписка с информация за бъдещото дружество.
Всяко правомощно и дееспособно
лице може да запише акция срещу
направена вноска. Вноските могат
да бъдат : парични- внесени по предварително обявена банкова сметка,
непарични- оценени от три вещни
лица.
ОКТОМВРИ 2017
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Стойността на акциите, както и капиталът на дружеството се определят
в левове.Минималната номинална
стойност на една акция е 100 лева, а
ако се определя по-голяма номинална стойност, тя трябва да е кратна на
100.
При образуване на АД чрез подписка
се изисква минималната стойност на
капитала да е 5 000 лв.
Независимо от начина на образуване,
минималната стойност на капитала
на АД , занимаващи се с банкова или
застрахователна дейност е 10 000 лв.
На внеслите вноски се издава временно удостоверение, , срещу което
те по-късно получават акции.
2. Без подписка (симулативно). Две
или повече лица записват капитала
на АД. Това може да стане и на самото учредително събрание.
При този начин на учредяване се изисква минималната стойност на капитала на дружеството да е 1 000 лв.
Фирмата на акционерното дружество
, освен другите текстове, задължително включва и означението “ Акционерно Дружество” или съкращението “АД”. За да възникне АД, то трябва
да се впише в търговския регистър, а
регистрацията да се обнародва в Държавен вестник.
Внеслите капитал лица получават акции, които са ценни книжа, АД не
може да издава акции с различна номинална стойност.Купюрите на акЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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циите могат да са от по 1 , 5, 10 и кратни на 10 акции.
АД може да прави изменения в размера на капитала си, по ред, предписан
от закона. Увеличението на капитала
може да стане чрез издаване на нови
акции (включително и чрез превръщане на част от печалбата в акции),
чрез увеличаване на номиналната
стойност на вече издадените акции
или чрез превръщане на облигации в
акции. Капиталът може да се намали
с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.
По решение на общото събрание на
акционерите , АД може да издава облигации. Облигациите не дават право на глас в общото събрание, но то
може да изслушва представители на
облигационерите. Облигацията дава
право на погасяване и на лихва.
Има две системи за управление на
АД- едностепенна и двустепенна. И
при двете системи , върховен орган
на управление на АД е общото събрание на акционерите му.
При едностепенната система на управление, АД се управлява от съвет на
директорите. Той се състои най-малко от 3 , но не повече от 9 души, избрани от общото събрание.Той се събира на заседание най-малко веднъж
на 3 месеца. Избира си председател и
зам.председател, както и изпълнителни членове, на които се възлага текуОКТОМВРИ 2017
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щото управление на дружеството.
При двустепенната система на управление, общото събрание избира надзорен съвет в състав от 3 до 7 души
, който не участва пряко в управлението. АД се управлява от избран от
надзорния съвет управителен съвет,
броят на членовете, на който не може
да надвишава 9 души.

7. Характеристика на Командитното Дружество с Акции (КДА)
За разлика от КД , в КДА за вноските
на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не
може да е по- малък от 3.Те се набират с подписка.
КДА се учредява от неограничено отговорните съдружници, които изготвят устав. Те имат право да изберат
акционерите измежду участниците
в подписката и свикват учредително
събрание.
Размерът на вноските на съдружниците се определя в устава , но вноските на неограничено отговорните
не могат да бъдат по-малко от 1/10 от
капитала.
Фирмата на КДА задължително
включва и добавката “Командитно
дружество с акции” или “КДА”.
КДА използва едностепенната система за управление на акционерното
дружество. Във върховния управитеЧетете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

лен орган - общото събрание, имат
право само на съвещателен глас.
Прякото управление се осъществява
от съвета на директорите, който се
състои от неограничено отговорните
съдружници.
КДА може да се прекрати само със
съгласието на неограничено отговорните съдружници. То не се прекратява със смъртта или обявената несъстоятелност на ограничено отговорен
съдружник. Ликвидационните дялове са съразмерни на направените
вноски.
По всички останали въпроси, касаещи КДА се прилагат разпоредбите за
акционерните дружества.

8. Характеристика на кооперациите
Кооперацията е сдружение на дребни собственици, които чрез взаимопомощ и сътрудничество извършват стопанска и друга дейност
за задоволяване на интересите си.
При нея отделните собственици се
обединяват за колективно осъществяване на цялата или част от своята
бизнес дейност – за съвместно производство, снабдяване с необходимите материални ресурси, осигуряване
на складови площи, транспортиране, маркетингова дейност и др.Често
ефективното осъществяване на тези
дейности не е по силите на отделниОКТОМВРИ 2017
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те собственици.
За да бъде учредена кооперация са
необходими най-малко 7 дееспособни физически лица. Те свикват
учредително събрание, което приема
устава на кооперацията и определя
ръководството й.
Уставът урежда взаимоотношенията
между кооператорите и правилата за
функциониране на кооперацията.
За да възникне кооперацията трябва
да бъде вписана в регистъра при окръжния съд на седалището й. От деня
на регистрирането тя става юридическо лице със свой предмет на дейност, със свои права и задължения.
Кооперация, която не започне дейност в едногодишен срок от датата
на вписването й се заличава от регистъра.
Имуществото на кооперацията се
състои от право на собственост и други вещни права върху дълготрайни
и краткотрайни материални активи,
права върху търговски марки, промишлени образци, лицензии, ценни
книги, дялово участие в дружества и
други права и задължения.
Кооперациите отговарят за задълженията си със собственото си имущество, а членовете й са ограничено
отговорни за тях само до размера на
дяловите си вноски.
Висш ръководен орган на кооперацията е Общото й събрание . То се състои
от всичките й членове, които имат
Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg
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право на по 1 глас в него, независимо от размера на дяловите им вноски.
Общото събрание се свиква редовно
по един път на година или извънредно по решение на Управителния съвет и по искане на Контролния съвет
или на 1/3 от членовете на кооперацията.Изпълнението на решенията
на общото събрание се осигурява от
Управителния съвет, избран измежду
членовете на кооперацията за срок
до 3 години. Текущото ръководство
на дейността на кооперацията се
осъществява от нейния председател,
който е и председател на Управителния съвет.
Дейността на кооперацията и органите й се контролира от избрания
измежду членовете й за срок от 3 години Контролен съвет.
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