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Вече в няколко материала говоря за 
това колко е важно да се популяризира 
науката по всякакъв възможен начин. 
Най-добре това популяризиране да 
идва от самите учени. Те са тези, кои-
то създават науката и е най-правилно 
именно от тях да идва информацията 
за резултатите от научната им работа.
Всеки един пост свързан с науката, 
която правите, може да предизви-

ка интереса на някой ученик, който 
да реши да последва същия път или 
просто да прочете повече по темата 
и да се обогати. Трябва да има повече 
хора, които да говорят за своята инте-
лектуална работа.
Какво значи инфлуенсър и защо уче-
ните да бъдат такива?
Инфлуенсър е човек, който успява да 
задържи вниманието на голям кръг 
от хора и да им влияе с постовете, 
снимките и видеата, които пуска. Те 

[СЪВЕТИ ЗА УЧЕНИ] 
Защо всеки учен трябва да бъде 
инфлуенсър

http://nauka.bg
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са забавни, информативни и решават 
различни проблеми. Един от най-из-
вестните инфлуенсъри в България е 
Емил Конрад.
Той има над 300 000 последователи в 
YouTube и Instagram.
Когато започвате от нищото, е нор-
мално да си мислите, че не разбирате 
как работят тези сайтове или че не 
знаете как може да направите “профе-
сионални” видеа или снимки, които да 
бъдат гледани толкова много. 

[СТЪПКА 1] Започни да документи-

раш!

Аз съм голям фен на Gary Vaynerchuk, 
той говори много точно за това – ДО-
КУМЕНТИРАЙ, НЕ СЪЗДАВАЙ!

Хората, които се занимават с нау-
ка, СЪЗДАВАТ и единственото, което 
трябва да направят е да документи-
рат своята работа.

Може да видите това видео:

http://nauka.bg
https://www.youtube.com/user/emilconrad
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Идеята е да покажете чрез снимки, ви-
део клипове и блог или Фейсбук пост-
ове какво се случва в работата ви.
Може да покажете как правите експе-
рименти (и да опишете разбираемо 
какво точно се случва и защо е важно) 
или да направите кратък репортаж от 
някоя конференция, на която сте при-
съствали, като качите снимки и текст, 
чрез които да разкажете за нея.
Важното е да помислите как точно мо-
жете да представите своята работа и 
колко често можете да пускате мате-
риали.
Ако се занимавате с история или фи-
лосифия, може лесно да направите 
снимки с цитати от филосифи или ис-

торически личности. Също така може 
и в едно изречение да покажете инте-
ресен факт.

Източник: https://www.facebook.com/
pg/bulgarian.history1

http://nauka.bg
https://nauka.bg/vseki-uchen-e-influencer/
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На практика възможностите са нео-
граничени. Важното е да използвате 
познанията си в областта, в която сте 
експерт и страстта към работата си, за 
да покажете, че е важно в България да 
има наука.  
 
[СТЪПКА 2] Коя платформа да из-
ползвате?

Една от причините повечето хора да 
се откажат е от недоброто познаване 
на функционалностите на социалните 
медии.
Нека ви дам малко полезна информа-
ция за всяка една от платформите.
 
FACEBOOK
Прочетете статията: Как да ползвате 
Фейсбук в училище [за учители]
Излишно е да казвам, че ако искате да 
стигнете до хората в България, трябва 
да ползвате Facebook – над 3 000 000 
българи използват активно социална-
та мрежа.
Направете си Фейсбук страница:

Сега поканете всичките си приятели 
да я харесат и да започнат да я следят.
Започнете да пускате постове
Най-добре е да пускате полезно и ин-
тересно съдържание, свързано с ваша-
та работа – показвайте какво работите 
и защо това е важно за науката и об-
ществото. Целта е да се покаже ЗАЩО 
трябва да има наука в България.
Опитайте се да създавате по 1 или 2 
пост на ден.

Видео във Facebook
Може да правите видеа и да ги пуска-
те като постове. Фейсбук много харес-
ва видеа и ги показва на много повече 
хора, отколкото постовете и снимки-
те. Още повече набляга на видеата 
“На живо” (Live video). Моят съвет е да 
правите Live видеа и да разказвате за 
нещо, свързано с научната ви работа 
на разбираем език. Това много по-бър-
зо ще ви направи популярни, а когато 
сте интересни и полезни, то хората, 
които ви гледат, ще споделят видеата 
и може за много кратко време да дос-
тигнете до огромна аудитория.
Не ви трябва никаква допълнителна 
техника. Дори да нямате уеб камера 
към компютъра или фотоапарат (за 
видео), то вероятно имате смартфон с 
камера. С него може да правите видеа-
та. Не се притеснявайте за качеството, 
по-важно е да предоставите на хората 
информацията, която имате, отколко-
то да не го направите, заради лошото 

http://nauka.bg
https://nauka.bg/vseki-uchen-e-influencer/
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качество на видеото или звука.
 
INSTAGRAM
Прочетете статията: Инстаграм в учи-
лище
Препоръчвам да използвате Instagram 
като допълнение към Facebook и да 
пускате 4-5 снимки на седмица. Сним-
ките да са с интересно и полезно съ-
държание. Може да са цитати, може да 
са свързани с работата ви и да използ-
вате повече #хаштагове, свързани с 
дейността ви.
Вижте профила на БГ Наука: https://
www.instagram.com/bgnauka/
Вижте моя личен профил: https://
www.instagram.com/petar_teodosiev/
 
YOUTUBE
Вероятно няма човек, който да използ-
ва интернет и да не е гледал видеа в 
YouTube. Не ви трябват нито специал-
ни умения за снимане, нито професио-
нална техника.
Самият YouTube има вграден едитор за 
видеата, а както и във Фейсбук може 
да се заснеме видео НА ЖИВО, което 
после остава в профила ви. Сложете 
добро заглавие и описание и съдър-
жание на видеото, което да е полезно 
и интересно за хората, които се инте-
ресуват от вашата наука.
Каналът на БГ Наука в YouTube: 
https://www.youtube.com/bgnauka
 

[СТЪПКА 3] Създаване на съдържа-
ние!

Няма значение с каква наука се зани-
мавате, винаги има какво да покаже-
те. Щом се занимавате с наука, значи 
правите нещо интересно, т.е. може и 
да го покажете.
Пример 1. Пускате всеки ден снимка 
във Фейсбук на текущата ви работа, 
бюро с документи, на терен, от лабо-
раторията, от музея, на компютъра 
(как обработвате данни) и т.н. Заедно 
със снимката пишете и текст с някол-
ко изречения, с които да описвате как-
во точно е заснето.
Пример 2. Правите видео На живо, 
като разкажете за нещо интересно, 
свързано с научната ви работа. Каква 
статия сте прочели, каква статия сте 
написали, за разговор с колеги, за екс-
перимента, който правите, за проекта, 
в който участвате и т.н.
Пример 3. Може да разказвате за уче-
ни във вашата сфера, които не са по-
знати на широката общественост, но 
според вас е полезно да бъдат показа-
ни и да се разкаже какво са постигна-
ли в науката и живота. Учени, които са 
променили света.
Темите са безкрайни, стига да имате 
желание може да го направите като 
ще ви отнеме не повече от 15-30 мин. 
на ден, а това може да промени изцяло 
представата за наука на голям кръг от 
хора.

http://nauka.bg
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[СТЪПКА 4] Имайте търпение и не се отказвайте

В началото може да изглежда, че все едно го правите само за себе си и 5 ваши 
приятели, но колкото повече съдържание създавате, толкова повече хора ще 
започнат да ви следят. Практиката е такава, че когато имате 1-2-3 или 10 поста 
и някой попадне на тях и иска да разгледа какво друго има, може да остане раз-
очарован, че са много малко и да си тръгне. Но това е хубаво поради 2 причини. 
1) Той е видял това, което правите и има интерес към него, 2) ще се върне, ко-
гато види, че сте постоянен и ще ви препоръчва, споделя и т.н.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с мен на 
petar@nauka.bg
 

 

http://nauka.bg
https://nauka.bg/finansirane-nauchni-konferencii/


НАУКА | БРОЙ 108

13Българска наукаАПРИЛ 2018

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Софийски фестивал на наука-
та 2018
Защо умни хора вярват в глу-
пости? Да се страхуваме ли 

от изкуствения интелект? Възможна 
ли е грипна пандемия днес? Какво е об-
щото между математиката и семей-
ство Симпсън?  

Софийският фестивал на на-
уката представя над 80 уче-
ни от 17 държави и програ-
ма над 100 събития за 4 дни. 
10-13 май, София Тех Парк

През месец май София отново ще се 
превърне в столица на науката. Про-
грамата на Софийския фестивал на 
науката за 2018 година е по-голяма 
от всякога и в нея ще можете да види-
те над 80 вдъхновяващи учени от 17 
държави. Осмото издание на фестива-
ла включва над 100 събития за 4 дни и 
ще се проведе от 10 до 13 май в София 
Тех Парк.

Благодарение на партньорството 
между Британски съвет, МОН и Сто-
лична община, всички събития за 

деца са напълно безплатни и хиляди 
ученици отново ще участват в забавни 
събития и практически работилници, 
заедно със своите преподаватели или 
родители.

Акценти от събитията на 10 май, 
четвъртък

Първият ден на фестивала предла-
га вдъхновяваща среща-разговор за 
смисъла на медицината и смелия път 

Софийски фестивал на науката 2018
http://sofiasciencefestival.bg

http://nauka.bg


НАУКА

14Българска наукаАПРИЛ 2018

С подкрепата на:

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

на проф. Фердинанд Валденбергер, 
един от водещите кардиохирурзи в 
Европа и част от екипа, направил пър-
вата в света успешна трансплантация 
на сърце на новородено. 

Същата вечер, по повод 30-годишни-
ната на българската база в Антаркти-
ка, събираме три от големите име-
на сред полярните изследователи 
– проф. Христо Пимпирев, директор 
на Българския антарктически инсти-
тут, Питър Маркис, ръководител на 
медицинското звено на Британската 
антарктическа служба, и проф. Анто-
нио Кесада, научен ръководител на 
Испанската полярна програма.

Ще говорим и за Вселената след Сти-
вън Хокинг – за живота и приноса в 
науката на британския „краси ум“ ще 
разкаже Никола Каравасилев, ръково-
дител на националния отбор по астро-
номия.

Акценти от събитията на 11 май, 
петък

Петъкът на 11 май предлага среща 
с още един известен медик – д-р Рос 
Фишър, консултант по детска онко-
логична хирургия. Той ще говори за 
„Детската хирургия и вдъхновение-
то“ и как медиците могат да помогнат 
на своите пациенти за справянето с 
емоционални травми. 

В света на наномедицината ще ни 
пренесе проф. дфн Ана Пройкова от 
СУ, от която ще разберем повече за из-
ползването на нанотехнологии за ле-
чение и здравеопазване.

Ще тръгнем и на пътуване в бъдещето, 
за да видим дали науката ще успее да 
спаси света. Футуристът и нанотех-
нолог Рои Цезана от Центъра за тех-
нологични анализи и прогнози в Уни-
верситета в Тел Авив ще обясни защо 
апокалиптичните прогнози за края на 
човечеството не се сбъдват. В духа на 
темата, на сцената в София всъщност 
ще се качи „роботското тяло“ на Рои, 
което той ще управлява с жива връзка 
от САЩ.

Поглед отвъд границите на възмож-
ното ще ни предложи и проф. Нико-
лай Витанов от Физическия факултет 
на СУ. Той ще разкаже за квантовите 
компютри – работещи по законите на 
квантовата физика, за да решат зада-
чи, които са практически нерешими за 
познатите ни класически компютри.

По традиция, фестивалът включва 
събития, които разглеждат сериозни 
теми по забавен начин и точно това 
можете да очаквайте от „Кой каза 
нърд?“. Един от най-популярните 
британски научни журналисти и во-
дещ по радио Би Би Си д-р Куентин 
Купър ще разкрие първоизточника 
на стереотипите за образа на учените 
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като използва примери от телевизия-
та и киното.

Акценти от събитията на 12 май, 
събота

Основната програма в събота започва 
още в 10:00 ч. сутринта с премиерната 
прожекция на детския игрален филм 
„Случаят Кюри“. Най-новият проект 
на режисьора Андрей Хадживасилев 
разказва за приключенията на един 
прилежен ученик, който иска да стане 
велик учен и неговата опитна мишка, 
кръстена на Мария Кюри. 

Освен още събития и уъркшопи за 
деца, първият ден от уикенда пред-
лага и изключително богат избор от 
презентации за възрастни. От „Интер-
нет на зомбитата“ ще научите защо 
собствениците на десетки милиони 
компютри и телефони не подозират 
какво правят умните им устройства в 
„свободното“ си време. И докато кибер 
престъпленията са сравнително ново 
явление, в реалния свят криминалис-
тиката отдавна е важна наука. Доц. 
д-р Людмил Георгиев, криминалист с 
над 30 години стаж в МВР, ще предста-
ви „Ръкописно криминале“ – какви 
тайни крие почеркът и как специали-
стите могат да видят в него много по-
вече отколкото ни се струва възможно 
на пръв поглед. 

Съботната вечер предлага ударна 

доза от три страхотни събития – ще се 
срещнете с астронавт от НАСА, с един 
от най-известните в света автори на 
научна литература и с едно от свети-
лата в уеб науката!

Астронавтът от НАСА д-р Ричард 
Линехан е специалната изненада на 
фестивала тази година, благодарение 
на партньорството с Посолството на 
САЩ в България. Ветеринар по профе-
сия и изследовател по душа, д-р Лине-
хан е селектиран от НАСА през 1992 г. 
и взема участие в четири космически 
мисии. Днес той е част от Космически 
център “Джонсън” (известен още като 
Център за управление на полетите) в 
Хюстън, Тексас.

След пътуването в космоса, един от 
най-известните в света автори на на-
учна литература Саймън Сингх ни 
кани на специално пътуване в све-
та на бестселърите, които е написал 
през последните две десетилетия. 
“Последната теорема на Ферма” из-
следва една от най-известните мате-
матически задачи на хилядолетието, 
“Книгата на шифрите” разкрива тай-
ните на криптографията, “Големият 
взрив” търси произхода на Вселената, 
“Лечение или номер?” поставя някои 
доста трудни въпроси пред алтерна-
тивната медицина, а последната му 
книга “Семейство Симпсън и техни-
те математически тайни” влиза в 
света на една от най-популярните те-

http://nauka.bg
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левизионни шоу програми.

Краят на вечерта е за „Изкуствен ин-
телект в огледалния свят“ и срещата 
с проф. Уенди Хол, която е сред све-
тилата в уеб науката, призната по цял 
свят като един от първите и водещи 
изследователи в областта на мулти- 
и хипермедия технологиите. От нея 
ще разберем защо през следващите 
десетилетия изкуственият интелект 
ще предизвика обществени трансфор-
мации, които отдавна са предсказани 
от авторите на научна фантастика, но 
едва сега започват да изглеждат въз-
можни. А и не всичко е такова, какво-
то изглежда на пръв поглед, како забе-
лязва Алиса в огледалния свят!

Акценти от събитията на 13 май, 
неделя

Неделната програма предлага среща 
с Нобелов лауреат по медицина, от 
чиято история ще разберете защо ро-
лята на учения е не само да разрешава, 
но и да търси кои са големите научни 
въпроси. Сър Тим Хънт ще разкаже 
за дългия път до голямото откритие, 
осеян с неочаквани резултати!

Ще разберем също възможна ли е 
грипна пандемия днес. След „100 го-
дини състезание с грипа“, добре въ-
оръжени ли сме за битката с вируса? 
Тези въпроси отново ще ни срещнат с 
един страхотен учен, добре познат на 

редовните посетители на фестивала 
– доц. Любомира Николаева-Гломб, 
завеждащ отдел „Вирусология“ и ръ-
ководител на Референтната лаборато-
рия по ентеровируси в Националния 
център по заразни и паразитни боле-
сти.

Д-р Дейдри Робъртсън от Отдела по 
поведенчески изследвания към Ин-
ститута за икономически и социални 
проучвания в Ирландия ще разкаже 
„Как работи мозъкът“. А дали мо-
зъкът има водеща роля, когато става 
въпрос за любов, очакваме да научим 
от Иймър Магуайър, международно 
признат комуникатор на науката и 
водеща по радио Би Би Си, която ще 
говори за „Опасно привличане – на-
уката на любовта“. Причините за чо-
вешката ирационалност ще търсим 
и в „Защо умни хора вярват в глу-
пости?“ с гръцкия химик д-р Сприос 
Кицинелис. Освен, че изследват раз-
лични аспекти на човешкото поведе-
ние, тези трима учени имат още нещо 
общо – печелили са конкурса за кому-
никация на науката „Лаборатория за 
слава FameLab”!

А кой ще спечели българското издание 
на конкурса? Ще разберем в неделя 
вечер, защото националният финал 
на „Лаборатория за слава“ отново 
ще бъде „черешката на тортата“ – за-
криващото събитие на фестивала.

http://nauka.bg
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Това са само малка част от темите на 
Софийския фестивал на науката през 
2018 година. Пълната програма мо-
жете да намерите онлайн на www.
sofiasciencefestival.bg. 

Изложби, експерименти и демон-
страции
Освен събития, фестивалът предлага 
и много щандове с експерименти и де-
монстрации, където можете да видите 
науката в действие. Зоните „Открива-
тел“ и „Зона 42“ ще работят през ця-
лото време на фестивала и за тях не е 
необходим пропуск или билет. Там ви 
очакват близо 50 щанда! 

Училищна програма
На 10 и 11 май (четвъртък и петък) 
е специалната училищна програма 
за организирани групи от ученици с 
техните преподаватели. Създадени 
специално за по-млада публика, тези 
едновременно забавни и образова-
телни събития предлагат атрактивни 
обяснения на научни теми от учебния 
материал по математика, физика, хи-
мия, биология и география. Пълната 
училищна програма можете да наме-
рите онлайн http://www.britishcouncil.
bg/sofia-science-festival/schools. 

Билети и пропуски
Достъпът до изложбите и шатрите с 
експерименти е свободен. Повечето от 

събитията са безплатни, а входът за 
останалите продължава да е на симво-
личната цена от 5 лева. Резервиране-
то на места за безплатните събития, 
както и закупуването на билети, вече 
става през една и съща онлайн систе-
ма, достъпна от сайта на фестивала. 

* * *
Софийският фестивал на науката 
се организира от Британски съвет, 
под патронажа на Министерството 
на образованието и науката, в парт-
ньорство със Столична община и е 
част от Календара на културните 
събития на София за 2018 година. 

Основни партньори са София Тех 
Парк, Европейска комисия, Мтел, 
Aurubis Bulgaria, BASF, Банка ДСК, 
HERE, BEA Solutions, Dunkin‘ Donuts, 
Maxxium Bulgaria.

Институционални партньори са 
Българска академия на науките, Фо-
рум Демокрит, Съюз на учените в 
България, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, SoftUni Kids, Мин-
но-геоложки университет „Св. Иван 
Рилски“, Българско председателство 
на Съвета на Европейския съюз, На-
ционален фонд „Култура“, Мрежата 
EUNIC на културните институти на 
страните от ЕС, Институт Сервантес, 
Гьоте институт, Полски институт Со-
фия, Португалски културен център, 
Посолство на Израел, Чешки център, 

http://nauka.bg
http://www.sofiasciencefestival.bg
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Унгарски културен институт, Ав-
стрийско посолство, Британско посол-
ство, UK Science & Innovation Network, 
Посолство на САЩ, Италиански култу-
рен център, Ирландско посолство, По-
солство на ЮАР.

Медийни партньори са безплатен 
културен гайд Програмата, Българ-
ска национална телевизия, National 
Geographic Channel, сп. BBC Знание, сп. 
БГ Наука, Наука OFFNews, Dnevnik.bg, 
Capital.bg, Obekti.bg, Площад Славей-
ков, Sofia Globe, Bulgaria Now podcast, 
Читател.НЕТ, Trio.bg, в. Аз-Буки, сп. 
Образование и специализация в чуж-
бина. 

Фестивални партньори са Музейко, 
Асоциация на младите полярни изсле-
дователи, ЦЕРН, Ratio, Geograf.bg, Асо-
циация на студентите-медици в Бълга-
рия-София, Институт по океанология 
при БАН, BRING, Уикипедия, Нацио-
нален природонаучен музей при БАН, 
Национален политехнически музей, 
Национален музей „Земята и хората“, 
WWF, Център по забавна математи-
ка, Център за изследвания и анализи, 
Space Challenges, Робопартанци, Робо-
тика, Технократи, Space Academy, Фон-
дация за финансова грамотност, Био 
игри, JPT, Arte Urbana, Revive Vision, 
Ciela, Сдружение „Сейфър - дигитално 
читалище за онлайн сигурност“, IMR, 
Printivo, Читател, Khan Academy, B2N, 
MindHub, фондация „Светът на Ма-

рия“, Федерация на научно-техниче-
ските съюзи в България.

   
www.sofiasciencefestival.bg. 
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От известно време искам да 
направя този курс, защото 
много учители, които позна-
вам имат знанията, умения-

та и дори желанието да започнат част-
ни уроци, но най-вече времето им не 
достига. Също така смятам, че това би 
помогнало много на образованието в 
България. Колкото повече хора допри-
насят по един или друг начин за това 
учениците да имат повече възможнос-
ти да подобряват знанията си, толко-
ва по-голяма промяна ще виждаме и в 
света около нас.
Този курс цели да ви даде достатъчно 
технически познания, за да стартира-
те без проблем свой платен или без-
платен курс, уроци и т.н.

Много е важно да разберете, че за при-
добиването на популярност и за да 
направят информиран избор, потен-
циалните ви бъдещи ученици трябва 
да получат на първо време безплатно 
полезно съдържание от вас. 

Какво целя с този курс?
Да мотивирам повече учители да из-

ползват интернет и социалните ме-
дии, за да достигнат до учениците.
В България има над 80 000 учители. 
Бих искал да подкрепя тези от вас, кои-
то са дейни, като ви предложа начини 
да получавате допълнителни доходи, 
използвайки новите технологии.
Да променим заедно българското ин-
тернет пространство и вместо фал-
шиви новини, да има полезно съдър-
жание за ученици, студенти и всички 
любопитни хора.

Какво е нужно, за да изкарате курса 
и да започнете да прилагате науче-
ното?
Да сте добър учител - това означава да 
стимулирате учениците да учат и да 
се развиват.
Да имате поне някаква компютърна 
грамотност.
Да имате голямо желание ВИЕ да учи-
те и да се развивате.
Търпение - това е едно от най-важни-
те умения, които ви трябват, за да съз-
дадете стабилно онлайн присъствие и 
влияние.

Курс - Бизнес за учители
Това е първа част, като за първи път ще бъде публикуван в списанието и след това всички 

ще имат достъп до него. Изготвен от екипа на БГ Наука
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Не е нужно да чакаме от държавата, за-
щото държавата сме всички ние, кои-
то живеем тук. Много хора не искат да 
правят нищо без да им се плати, сега 
имате възможност сами да вземете 
нещата в ръцете си и да си докарвате 
приходи от нещата, които вече знаете 
и правите.
Бъдете вдъхновение и давайте по-
лезно съдържание, което да промени 
България!

Модул 1 - Изберете си 
технология
Започвам с тази част, за да ви покажа 
какви начини може да използвате, за 
да придобиете популярност и да на-
правите своите курсове достъпни за 
много хора, а вие самите лесно да уп-
равлявате и създавате безплатното и 
платено съдържание.

Ще разгледаме автоматизация на 
имейла - чрез нея получавате и имей-
лите в този курс; YouTube, като плат-
форма за видео съдържание; какво 
е Webinary и как да ги използвате за 
групови обучения на живо (платени 
и/или безплатни); как да използва-
те YouTube Live и Facebook Live. Как 
да си направите сами собствен сайт и 
Facebook страница и как да приложи-
те всички в една работеща система.

Препоръчвам да минете курса ни БГ 
Наука за УЧИТЕЛИ, това което ще на-

учите в него е основата, над която ще 
изградите своя курс.

Автоматизация на имейл - SendinBlue 
(безплатна платформа) 
Може да видите материала 3 Безплат-
ни ефективни имейл системи или 
как да изпращате много имейли, там 
ще придобиете основни познания за 
имейл функциите, които са много по-
вече от това да получавате и изпраща-
те писма.
Ще се спра на платформата SendinBlue 
- Българска наука използва именно 
нея. 
Всички наши курсове достигат да вас 
чрез тази система.

 Как работи?

http://nauka.bg
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За повече информация вижте тук: 
https://help.sendinblue.com/hc/en-us/
articles/208775609-Introduction-to-
Marketing-Automation
/ДА НАПРАВЯ ВИДЕО ДЕМОНСТРА-
ЦИЯ НА ТОВА КАК СЕ ПРАВИ АВТОМА-
ТИЗАЦИЯ НА ИМЕЙЛИ/

Предимства на метода:
Създавате курса един път и всеки, 
който се запише го започва отначало 
и получава всички части през опреде-
лено време, без вие да правите какво-
то и да било.
Събирате имейли на хора, които имат 
интерес към вас и вашия продукт.
Може да поставяте препратки в сами-
те имейли към допълнителни ваши 
продукти или такива на ваши парт-
ньори.

Недостатъци:
При промяна трябва да редактирате 
всеки един имейл (част от курса) по-
отделно.

YouTube - отворени и затворени видеа
Приемам, че сте се запознали с функ-
циите на YouTube от курса ни за учи-
тели и самите вие използвате плат-
формата най-малкото, за да гледате 
видеа и слушате музика.

Много скоро се очакват доста промени 
и в тази видео социална медия, напри-
мер, да може да се качват снимки, gif 

и статуси с линкове, което ще е доста 
идентично с Facebook, но ще си остане 
видео платформа.

Обществени или достъпни за всич-
ки видео клипове
Това са клипове достъпни за всеки 
един човек, използващ YouTube. Ви-
деата в канала на БГ Наука са такива 
- https://www.youtube.com/bgnauka
Може да се АБОНИРАТЕ за канала ни 
и да получавате първи видеата, които 
пускаме.

Важно е да пускате и такъв тип видеа 
(с отворен достъп), ако по начало смя-
тате да използвате платформата и за 
затворен тип клипове. Добре е да има-
те изградена аудитория, която ви сле-
ди и харесва това, което пускате. Без 
да давате безплатно полезно съдър-
жание, няма как хората да ви познават 
и да поискат достъп до по-задълбоче-
ни материали, т.е. вашите платените 
курсове.

Скрити или затворени видеа
Когато качвате видео в YouTube от на-
стройките избирате дали то да бъде 
“Обществено” или “Скрито”. Когато е 
“Скрито” ще го виждат само тези, на 
които сте предоставили линк или ако 
го “вградите” на своя сайт. 
Това може да се използва, когато иска-
те да направите видео курс, който да е 
видим само за определен кръг от хора.

http://nauka.bg
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Платен курс
Може да си направите скрита Фейсбук 
група, където да пускате видеата, да 
имате собствен сайт и тези, които са 
платили за курса да имат достъп до 
тях и т.н. По този начин лесно и без-
платно ще имате място, където да кач-
вате своите видеа и да ги показвате 
само на тези, които са платили за тях.

Имайте предвид, че YouTube не е на-
правен за това и лесно може да бъде 
споделяна връзката към клиповете, 
т.е. ако аз имам достъп до курса, мога 
да споделя на други хора линк към ви-
деата и така те също ще получат дос-
тъп без да са платили.

Безплатно, но скрито
Този вариант е за хора, които са ваши 
абонати и предоставяте на тях полез-
ни видеа. Това може да се случва чрез 
имейл, Фейсбук, сайта ви и т.н.
Имейл: Изпращате полезни видеа 
само по имейла всяка седмица - така 
ще събирате имейли на хора, които 
имат интерес и те ще следят за виде-
ата, които пускате, а в тези имейли ще 
слагате и информация за подробни 
платени курсове.
Facebook: В страницата или групата 
ще споделяте тези видеа и по този на-
чин ще ангажирате аудиторията си и 
ще им покажете какво е качеството на 
предлаганите от вас услуги. Така ще 
ги убедите да си вземат пълния под-
робен платен курс.

Сайт: Най-добре е да имате имейл, 
Facebook страница и собствен сайт. 
Сайтът ви е мястото, където може да 
управлявате и настройвате всичко, 
както вие си искате. Така имате макси-
мален контрол над това какво искате 
потребителите ви да виждат и къде да 
ги насочвате. Освен безплатните про-
дукти, видеа, блог постове и т.н. Може 
да им покажете и какво ще получат 
след като платят за онлайн книгата 
ви, платения ви курс и т.н. (повече за 
това след малко).

Webinar - групови Live обучения + 
YouTube live и Facebook Live
Тук няма да се спирам на техниче-
ската част, а ще обясня какво точно е 
Webinar и как може да го ползвате.
Най-важното е да имате нормална уеб 
камера (дори и тази на лаптопа става) 
и микрофон, който да записва нор-
мално това, което говорите. Повече-
то слушалки имат микрофон и може 
да ползвате всичко, което имате под 
ръка в началото. 
Webinar представлява жива връзка 
между вас и хората, които са се записа-
ли. Обявявате тема или въпрос, който 
ще обсъждате, дата и начален час на 
живата връзка и всеки, който има ин-
терес, се записва предварително. 
Полезно: Как да планирате Вашия уе-
бинар?
Има няколко безплатни начина да се 
направи това.

http://nauka.bg
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Google+ Hangouts с YouTube - линк
Уебинар с YouTube - линк
Преди няколко седмици YouTube доба-
ви нов бутон, от който директно може 
да се пусне видео на живо, като може 
да го споделите линка с хората, които 
искат да ви гледат и слушат.

Facebook Live - линк
Най-лесно и без допълнителни техни-
чески средства може да го направите 
през Facebook Live, тъй като повечето 
хора са там, а когато имате страница 
или група, всеки в нея ще получи и из-
вестие, че сте НА ЖИВО. 
Най-лесно е да се направи Facebook 
събитие, в което да бъде посочено 
кога точно ще бъде уебинарът, за как-
во ще е и какви въпроси може да за-
дават всички участници. Трябва да е 
максимално полезен, за да имате по-
вече хора, на които да покажете какво 
знаете и можете. В края може да пред-
ложите лична консултация, платения 
ви курс и т.н.
Лично аз препоръчвам да правите чес-
то Facebook Live дори и да не са пред-
варително организирани увебинари, а 
просто видеа, в които да давате доба-
вена стойност на хората които се въл-
нуват от вашата експертност. Самата 
платформа  Facebook много подкрепя 
такава активност и ще покаже на мак-
симален брой хора видеото, което е 
целта ви.

Собствен сайт + БГ Наука за учени и 

преподаватели

Много голям плюс е да имате собст-
вен сайт. Вече споменах някои от пре-
имуществата, но тук по-подробно ще 
обясня как да си направите и как да го 
използвате. 
Може да си направите безплатно и 
лесно блог/сайт в WordPress.com и 
Blogger (препоръчвам). Само се регис-
трирате и вече имате собствен сайт/
блог, който да настройвате и управля-
вате сами.
Може да пускате публикации, да кач-
вате снимки, видеа, файлове и т.н. В 
собствения си сайт имате неограниче-
ни възможности. 
Важно е името да е лесно запомнящо 
се и да е свързано с компетентностите, 
които имате. Например, ако сте учи-
тел по български език, може домей-
нът да е zabavenbulgarski.wordpress.
com или zabavenbulgarski.blogger.com, 
а името - “Забавен български”. Това е 
пример, който да ви покаже как бихте 
могли да направите сайт, посветен на 
нещо напълно сериозно и важно, но 
да звучи приятно и интересно. В сайт 
с такова заглавие трябва наистина да 
има съдържание, което да учи всички 
на български език по забавен начин.

Може да си направите и собствен сайт 
със собствен домейн за под 10 лв. на 
месец. Повечето хостинг компании 
имат планове, които са доста евтини и 
на първо време параметрите и ресур-
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сите, които може да използвате, ще са 
ви достатъчни. Малко повече време и 
занимавка и сами ще може да си инста-
лирате сайт и да си го настроите. Така 
ще имате пълен контрол над всичко, 
което пускате. 

Курсовете, които правите, може да са 
само във вашия сайт и така да показ-
вате безплатно и платено съдържание 
на всички посетители. В следващите 
модули ще обърнем повече внимание 
на това.

Ето няколко примерни подобни сайта:
https://www.lifehack.bg/
http://borilbogoev.com/
https://www.oba.bg/

Как технически да си направите сайт/
блог в WordPress.com - https://www.
youtube.com/watch?v=XUafIkjCzHg

Как технически да си направите сайт/
блог в Blogger (препоръчвам) - https://
www.youtube.com/watch?v=OAl-n_
ZSBfc
и https://goo.gl/s2ytZs

БГ Наука за учени и преподаватели

Вижте видеото:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=cw97vDeasCE

Повече: https://nauka.bg/ucheni/

Всичко заедно
Разгледахме няколко от основните 
технологии, които може да ползвате, 
за да създадете собствен курс. Целта 
на този модул е да придобиете общи 
познания и да се ориентирате сами 
кой начин предпочитате да използ-
вате. За начало е добре да използвате 
първо единия, после да добавите една 
по една и другите възможности.

Пример:
Започвате с Facebook страница, като 
част от нея създавате и група. Каните 
всичките си приятели. Пускате пост-
ове и снимки, свързани с вашата екс-
пертност - трябва наистина да са по-
лезни и да решават проблем.
След това записвате няколко видеа, 
като в тях дори още по-подробно обяс-
нявате за това, което вече сте пускали 
като текст и снимки. В описанието да-
вате линк къде да си въведат имейла, 
на който да изпращате полезни мате-
риали и нови видеа.
След това правите уебинар, на който 
обявявате платения курс.
После стартирате и собствения си 
сайт и започвате да публикувате ста-
тии и блог постове там, като ги споде-
ляте през Facebook. Така всеки дошъл 
в сайта ви ще може да разбере и как 
можете да му помогнете.

В модула за маркетинг ще разгледа-
ме подробно всички тези стъпки.
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Краят на Първата световна война и 
българското участие в нея
(100 години от битките при Добро 
поле и Дойран)
1918 г.
Автор: Радослав Тодоров 

Надеждите за мирно разре-
шаване на конфликта изб-
ледняват с преминаването 
на зимата и Великата вой-

на записва с кървави цифри още една 
година от своята история. Мир се по-
стига единствено на Източния фронт, 

но въпреки това ситуацията и там не 
е никак мирна, в самата Русия бушува 
ожесточена гражданска война, чиито 
жертви и последици тепърва ще изли-
зат наяве.
До началото на март германците ус-
пяват да договорят мира с Русия и 

ПОРЕДИЦА ВИДЕА ЗА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 
С АВТОРА НА СТАТИЯТА:
https://www.youtube.com/BGNAUKA

http://nauka.bg
https://www.youtube.com/user/bgnauka/videos
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Румъния, с което Източния фронт 
окончателно пада за тях. Това им дава 
възможност най-накрая да съсредото-
чат силите си на запад. Cтремят ce да 
направят това максимално бързо, за 
да изпреварят пристигането на аме-
риканците на Западния фронт. Цел-
та им е да нанесат колкото се може 
по-съкрушителен удар и жертви на 
съглашенците, с надеждата това да ги 
склони към искане на мир.
На 21 март Париж е обхванат от пани-
ка – въпреки че фронтът е на 160 км от 
там, в града започват да падат немски 
снаряди изстреляни от т.нар. Париж-
ко оръдие, за чието съществуване до 
тогава във Франция не се знае. Пър-

вият 120 кг (211 мм калибър) снаряд, 
изстрелян от това немско оръдие, е 
първият предмет създаден от човека, 
който напуска атмосферата на плане-
тата и достига стратосферата преди 
да падне в Париж с огромна парабола.
Използвайки хаоса, германците на-
стъпват в Пикардия на фронт от 80 
км с 65 пехотни дивизии. Англо-френ-
ско-белгийските войски в района са 
общо 90 дивизии разположени в две 
отбранителни линии. Предната линия 
заемана от 29 Британски дивизии (и 
още 19 в резерв) е пометена от немци-
те. Те заплашват да пробият към Ами-
ен, както и да изолират британските 
войски от френските.

http://nauka.bg
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Френския генерал Фош, наскоро на-
значен за началник на общия Генщаб, 
обаче успява навреме да овладее поло-
жението. 44 френски пехотни и 6 кава-
лерийски дивизии спешно извозени с 
коли, камиони, влакове и пеша, в по-
следния момент запушват зейналата 
пробойна и предотвратяват немския 
пробив.
Веднага след провала на тази акция 
през април немците започват нова на 
северния участък през Фландрия. 6-а 
германска армия превзема солидни-
те укрепени позиции на британците 
при планината Кемел, но плащайки за 
това с прекалено много жертви, което 
възпрепятства по-нататъшното раз-
виване на успеха. Загубите на англи-
чаните също са доста тежки – ок. 300 
000 души, но все пак Амиен е опазен, 
а съглашенците – твърдо решени да 
продължат войната. Това налага нем-
ците да продължат с нанасянето на 
мащабни удари по фронта, този път 
срещу французите в участъка между 
Реймс и Соасон. След мощни артиле-
рийски подготовки и пехотни щурмо-
ве французите са изтласкани силно 
назад, оставяйки 85 000 пленени и 
1200 оръдия. Немците отново излизат 
на р. Марна при Шато Тиери само на 
60 км от Париж.
Целта им е с отвличащ удар между Рей-
мс и Марна да отклонят французите 
на юг и същевременно да нанесат нов 
удар по англичаните през Фландрия 
стремейки се да ги изкарат от война-

та.
Тази операция започва през юли, а 
до тогава вече на Западния фронт са 
пристигнали 20 американски диви-
зии (като числеността на една амери-
канска дивизия е двойно по-голяма от 
тези на френските) и така – общо вой-
ските на Антантата във Франция вече 
наброяват 3 530 000 войници с 20 000 
оръдия, а тези на германците – 3 270 
000 с 18 000 оръдия.
Германците успяват да преминат Мар-
на, но са спрени малко след това. На 
18 юли френските 6-а и 10-а армии 
внезапно излизат от окопите в кон-
транастъпление, съпроводено от 497 
танка и изтласкват германците от ня-
кои заети от тях позиции. За повече 
силите на французите не стигат, но и 
на немците също, така че и двете стра-
ни преминават в отбрана на този учас-
тък.
До началото на септември обаче прех-
върлените американски войници на 
Западния фронт вече наброяват над 
1 500 000 души. При така постигна-
тото надмощие главнокомандващият 
маршал Фош решава, че е време за ге-
нерална офанзива в северозападната 
част на фронта с три групи армии.
Черни облаци се задават на хоризонта 
за Централните империи. А същевре-
менно през есента на 1918 съюзници-
те им България и Турция са изкарани 
от войната с пробивите на Македон-
ския и Палестинския фронт...

http://nauka.bg
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(Фиг.1. Парижкото оръдие)

По протежение на Македонския 
фронт
Положението на този фронт с времето 
става все по-неблагоприятно за бълга-
рите. Въпреки че от Източния фронт 
се освобождават над 100 австро-нем-
ски дивизии, всички те отиват на 
Западния и на Италианския фронт. 
Германците не само че не пращат под-
крепления към Македонския фронт, 
но и изтеглят от там почти всичките 
си войници за да ги прехвърлят на за-
пад.
Това налага постоянно изтеглящите 
се немски части да бъдат запълвани 
от прехвърлените български войски 
от Добруджанския фронт, вместо от 
тях да бъде сформиран резерв и вто-
ри ешелон на отбраната. Още повече 
и че изтеглянето на австроунгарците 
от Албания налага българите да раз-

положат цяла дивизия на запад от Ох-
ридското езеро. Така че българската 
армия остава сама да заема един дос-
та дълъг фронт от 570 км през силно 
пресечен терен от Албанските плани-
ни до устието на Марица. Наред с това 
към този момент липсата на резерви 
и недостига на боеприпаси и прови-
зии стават крайно изострен проблем, 
което неминуемо води до огромно 
отслабване на бойния дух сред вой-
ниците след 3 безрезултатни, тежки 
и гладни години в окопите и при тре-
вожните новини, долитащи от други-
те фронтове.
Всички тези неблагоприятни факто-
ри не оставят никаква възможност 
на българския щаб да организира не 
само офанзивни операции срещу про-
тивника, но и да изгради достатъч-
но надеждна защита по целия този 
фронт. Или с други думи – вече при 
това положение скорошният пробив 
на фронта и крахът на цялата кампа-
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ния стават нещо напълно неизбежно.
Непосредствено преди финалната съг-
лашенска офанзива на Македонския 
фронт са изправени ок. 600 000 бъл-
гарски и германски войници срещу ок. 
670 000 френски, сръбски, британски, 
гръцки и италиански войници.
Българските войски включват: 269 
батальона пехота (от които само 3 
немски), 2060 картечници, 1217 оръ-
дия, 294 минохвъргачки и 80 самоле-
та (всичките немски, но сред пилоти-
те има и няколко български).
Войските на Антантата: 289 батальо-
на, 2680 картечници, 2070 оръдия, 
2348 автоматични пушки и 200 само-
лета.
Трябва да се отбележи и че 4-а армия, 
охраняваща беломорския бряг между 
Струма и Марица, реално е разполо-
жена встрани от театъра на бойните 
действия и не взима участие в тях. 
Така че като извадим нейните сили от 
българските войски, то количествено 
Антантата ни превъзхожда с 26 ба-
тальона пехота, 652 картечници, 897 
оръдия и 120 самолета повече от нас.
Преимуществото им в пехота не е съ-
ществено, но в техника, снабдяване и 
боен дух е категорично.

Обстановката при Добро поле не-
посредствено преди съглашенската 
офанзива
Положението в района на Добро поле, 
където главнокомандващият френски 
генерал Луи Франше Д‘Епре избира 

да се проведе решителната офанзива 
(участъка от р. Лешница до в. Петер-
ник), е дори още по-критично откол-
кото обичайното за целия фронт.
Чисто количествено противника там 
ни превъзхожда значително. Срещу 
33 000 българи със 158 оръдия стоят 
57 000 сърби и французи с 566 оръ-
дия. Или превъзходство 1:1.7 в пехота 
и 1:3.5 в артилерия. Ако трябва пък да 
се сравнява и съотношението при сна-
рядите, хранителните запаси и със-
тоянието на екипировката, то там по-
ложението вече е направо плачевно.
Теренът е силно пресечен, което по 
правило улеснява повече отбранява-
щите се, но не и в случая. Макар ня-
кои от заеманите от българите висо-
чини да се спускат стръмно надолу 
към френските позиции, най-високия 
връх Каймакчалан (2525 м) се заема 
от сърбите. От там има отличен обзор 
над българската позиция и дори над 
българския тил и те могат да бъдат 
обстрелвани директно от далекобой-
ните френски батареи.
Каменистата и твърда почва също е 
препятствие за отбраняващите се. 
Поради това българските окопи са 
плитки и не достатъчно ефективни. А 
отбранителната линия е от два, само 
на места от три реда окопи с телени 
заграждения пред тях и нищо повече 
назад. Премине ли врага тази тънка 
преграда, нататък вече няма какво да 
го спира. Заради липсата на резерви 
и работници, крайно необходимата 
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ешелонизирана отбрана в дълбочина 
така и не е построена, втората отбра-
нителна линия изцяло липсва.
Друг проблем е, че българските 2-а 
Тракийска и 3-а Балканска дивизия 
заемат такива позиции през Добро 
поле и околните височини, че стика 
между двете се пада точно в участъ-
ка (от ок. 10 км), където врага нанася 
основния удар. Тоест частите, които 
трябва да противодействат на тази 
атака, вместо да се ръководят от едно 
командване, се водят от съответните 

си дивизионни щабове поотделно, ко-
ординацията между които е затруд-
нена поради слабите съобщителни 
линии. Въобще, слабата инфраструк-
тура в този регион на Македония, за-
трудняваща и снабдяването, не дава 
възможност навреме да се прехвър-
лят подкрепления от другите части на 
фронта, за да се предотврати пробива.
Тъй че целият този комплекс от нега-
тивни за нас фактори предопределя 
неизбежния изход от предстоящия 
сблъсък. Иначе французите и особено 

(Фиг.2. Български войници от 33-и Свищовски, 34-и Троянски и 58-и пехотен полк 
край Дойран)
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сърбите много се гордеят с успеха си и 
често го изтъкват, като винаги забра-
вят въпросните фактори, които им го 
донесоха на поднос. Както и че за това 
им трябваха цели 3 години, един куп 
съюзници и огромни материални и 
човешки жертви.

Пробивът на фронта
На 14 септ. в 8 часа сутринта могъща-
та френска артилерия открива кон-
центриран огън по българските пози-
ции при Добро поле. Близо 600 дула от 
всички калибри яростно бълват огън 
и стомана по височините и окопите 
заемани от българските войници. На-
всякъде се разхвърчат шрапнели, ка-
мъни и клони в страхотен грохот, ка-
къвто никога дотогава не се е чувал 
над Македония. Облаците от прах и 
пушеци над българските укрития са 
толкова гъсти, че на французите им 
се налага към 16:30 часа да прекратят 
огъня за половин час и да изчакат да 
се разсеят, защото авиацията им бук-
вално не вижда нищо под тях.
Българските батареи се опитват отча-
яно да противодействат на френски-
те, но освен смазващото количестве-
но превъзходство насреща си имат и 
качествено такова. Френските гърмят 
от високите си позиции по нашите, 
включително със 155 мм снаряди чак 
на 8 км разстояние, практически не-
достижими, особено за по-ниско раз-
положените български.
Привечер един сръбски и един френ-

ски батальон поотделно се впускат в 
атака. Въпреки че разрушителният ар-
тилерийски огън е унищожил на мес-
та почти напълно телените загражде-
ния и укритията, българите успяват 
да запушат пробойните с жива сила и 
да отблъснат нападенията на врага.
Френските картечни отделения водят 
непрекъснат огън цяла нощ по разру-
шените телени заграждения за да поп-
речат на българите да ги поправят, а 
артилерията продължава обстрела си 
по траншеите и тила.
На сутринта, без да губи повече време, 
за да не могат българите да получат 
подкрепления, противника веднага 
се хвърля в масирана атака през До-
бро поле. Нападащата ударна групи-
ровка се състои от 1-а Сръбска армия 
на ген. Живойн Мишич: Дунавската и 
Дринската дивизия в авангард и Мо-
равската дивизия в резерв) и в дясно 
от нея 2-а армия (122-а френска, 17-а 
колониална и Шумадийската дивизия 
в авангард, а зад тях – Югославянската 
и Тимошката дивизия).
Първа атакува 2-а сръбска армия, в 
чиято първа линия са 2 френски и 1 
сръбска дивизия. Първа сръбска ар-
мия трябва да изчака първо тя да овла-
дее в. Сокол и българската позиция до 
него в дълбочина от 2 км, преди и тя 
да може да се включи.
В 5 часа сутринта отново всички френ-
ски оръдия едновременно откриват 
огън, но за разлика от вчерашния ден 
атаката на пехотата започва веднага. 
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Това изненадва българите, очакващи 
артилерийската подготовка да про-
дължи по-дълго, поради което и пре-
градния им огън се забавя с няколко 
минути, давайки ценно време на вра-
жеската пехота да напредне.
Въпреки това французите понасят 
тежки поражения. Оказва се, че арти-
лерията не е успяла да унищожи на-
пълно издълбаните в скалите под вър-
ха картечни и минохвъргачни гнезда, 
откъдето българите ги посрещат с мо-
щен ответен огън. Български снаряд 
убива командира на 148-и френски 
полк. Малко след това французите гу-
бят и свръзката си с останалите части 
и се налага да се оттеглят. За момента 
офанзивата е спряна.
На няколко пъти през деня французи-
те се вдигат на нови щурмове срещу в. 
Сокол, но всичките са отбити. Един ба-
тальон от 1-а сръбска армия опитва да 
щурмува върха от западната му стра-
на, но и тази атака е отразена. Резерви-
те на французите пристигат чак късно 
вечерта и за нови действия срещу тази 
позиция повече нямат възможност. Но 
части от 122-а френска и 17-а колони-
ална дивизия успяват да заемат някои 
околни височини, държани от бълга-
рите и да се задържат там. В самото 
поле врага успява да пробие и в дъл-
бочина. В района на Ветреник изнена-
даният 30-и Шейновски пехотен полк 
се сблъсква сам с цялата Шумадийска 
дивизия на позицията си и въпреки че 
води с часове отчаяни ръкопашни бо-

еве, не успява да удържи многоброй-
ния противник.
Встрани от Шумадийската дивизия 
и под силен артилерийски съпровод 
пробиват напред през полето и два 
френски полка от 122-а дивизия. По-
паднала между тях и сърбите обкръ-
жена група български картечници, 
заели кръгова отбрана, бясно бълват 
огън във всички посоки и пречат и на 
двете колони да продължат напред 
през пробитите позиции. Картечния 
обстрел от там е толкова ожесточен, 
че французите не могат да пристъпят 
от никъде към тях и се виждат прину-
дени да вкарат в действие огнепръс-
качките. Макар да съзнават, че фронта 
е разсипан и положението е вече без-
надеждно, обкръжените български 
войници и офицери отказват да се 
предадат и се оставят да бъдат изго-
рени живи върху картечниците си!
Въпреки че и на други позиции някои 
български части като 53-и пехотен 
полк край Кравица все още се дър-
жат отчаяно, към 8 часа вечерта вече 
е постигнат широк пробив през Добро 
поле. Последни остават отбраняващи-
те се на в. Сокол. Той пада след безспи-
рен 15 часов бой и чак след като фран-
цузите и сърбите го щурмуват заедно 
от всички страни и вкарват и резерви-
те си. Пленници и от тук не са взети. 
При укритията край върха противни-
ците откриват единствено обгорели 
тела и гилзи от снаряди сред залетите 
с кръв скали.
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За съжаление всичките извършени чу-
деса от геройство този ден не успяват 
да предотвратят неизбежното. Флан-
говете на 2-а и 3-а дивизия се огъват 
силно назад и се отдалечават един от 
друг. Въпреки това, немското команд-
ване счита, че все още има шанс вра-
га да бъде удържан на една по-задна 
позиция и нарежда на българите да 
се изтеглят назад по течението на р. 
Черна. Плацдарма през Добро поле 
пред сърбите и французите е отворен 
и вече нищо не ги спира. Те единстве-
но изчакват започналата паралелна 
британско-гръцка офанзива северно 

от Солун. Целта им е да настъпят ус-
поредно с тях през фронта и напред-
вайки към вътрешността да се съеди-
нят при Скопие, хващайки в чувал 600 
000-та българска войска в Македония.
Планът им за пленяването на българ-
ската армия обаче внезапно пропада, 
когато от изток долита ненадейната 
новина, че българите са сразили жес-
токо британците и гърците при Дой-
ранското езеро...
 

(Фиг.3. Българската пехота в атака, 
Македонският фронт)
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Дойран – борба докрай

(Фиг.4. Български батареи при Дой-
ран)

Източният сектор на участъка от Ма-
кедонския фронт, щурмуван от Антан-
тата през септември, е с дължина 21 
км от Вардар до Дойранското езеро и 
още няколко км източно от езерото до 
Беласица. Той се отбранява единстве-
но от войниците на 9-а Плевенска пе-
хотна дивизия и части от 11-а пехотна 
дивизия, с 2 полка в резерв (общо ок. 
30 000 души).Срещу тях нападат ан-
глийските 22-а, 26-а, 28-а и 83-а пехот-
ни дивизии и гръцките Серска и Крит-

ска пехотни дивизии (общо ок. 75 000 
души).
Но трябва да се отбележи, че изграде-

ната под прекия надзор на ген. Вазов и 
полк. Нейков фортификация е значи-
телно по-надеждно устроена отколко-
то тази при Добро поле. Окопните сис-
теми тук са от по 3 реда на повечето 
места, по-дълбоко вкопани и с повече 
ходове за съобщения между тях, със 
силно укрепени галерии за укрива-
не от тежки снаряди и авио бомби, а 
телените заграждения пред тях са от 
2 до 5 реда. На този участък се водят 
боеве още от 1915 г., но сега предстои 
най-крупния и най-решителния.
На французите реално им се налага 
да изразходят колосални количества 
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бомби, снаряди и жертви за да проби-
ят отбраната при Добро поле. Те обаче 
са нищо в сравнение с апокалиптич-
ния огън, който британците изсипват 
по българите при Дойран и камарите 
от трупове, които оставят пред пози-
циите им, без да успеят да ги помръд-
нат от там.
Едновременен залп на всички бри-
тански оръдия разцепва сутрешната 
тишина на 12 септ. 1918 г. Оглушител-
ният им грохот тресе цялата земя от 
Дойран до Вардар в продължение на 
шест кошмарни денонощия без заглъ-
хване.
Огъня е най-концентриран по участъ-

ка на 33-и Свищовски пехотен полк, 
заемащ командните височини от две-
те страни на в. Дуб.
През дните разрушителният артиле-
рийски огън е непрекъснат, като пре-
ди атаката, на 17 септ. е съпроводен и 
от масивни въздушни бомбардировки 
на британските самолети. През нощи-
те огъня е на ураганни пориви през 
къси интервали, като се редуват кар-
течни и артилерийски канонади, це-
лящи да пречат на българите да по-
правят пораженията по траншеите и 
телените заграждения. А на моменти 
те се сливат в общ масиран обстрел, 
имитиращ артилерийска подготовка 
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преди атака, което да държи постоян-
но артилеристите нащрек пред запла-
хата от нощна атака и въобще да пра-
ви съня на войниците невъзможен.
По свищовци, заемащи участък от 
едва 900 м фронт и 500 м в дълбочина, 
през тези 6 дни падат над сто хиляди 
британски снаряда.
А по време на артилерийската подго-
товка преди атаката интензитета на 
залповете започва рязко да нараства в 
пъти. Само за последното денонощие 
(17-18 септ.) по тях британската арти-

лерия и авиация изсипват още близо 
сто хиляди бомби и снаряди. Освен 
плътната огнена стихия, над главите 
на войниците се разнасят и облаци от 
бойни отровни газове. Сред черната 
пушилка на този ад едва се различава 
дори ярката светлина на сигналните 
ракети.
За щастие дълбоките и стабилни га-
лерии на отбранителната линия из-
държат на масирания обстрел. При 
строежа на линията ген. Вазов подла-
га войниците на продължителен и те-
жък, почти каторжен труд, докато из-
дълбаят солидните укрития, но това 
впоследствие спасява както позиция-
та, така и животите им.

Щурм след щурм
Насреща българската артилерия мъл-
чи. Острият дефицит на снаряди нала-
га да се пестят само за краен случай. 
Такъв настъпва на 18 септ. в 5 часа 
сутринта, когато англичаните и гър-
ците се впускат в атака. Позициите на 
33-и Свищовски полк са щурмувани от 
66-а английска бригада и 3-и гръцки 
полк, друга английска бригада напада 
57-и пехотен полк. Североизточно от 
езерото 1-а бригада от 11-а дивизия е 
атакувана от цялата Критска дивизия. 
Няма място по линията на сблъсъци-
те, където врага да не е със смазващо 
числено превъзходство.
На левия участък от фронта ожесточе-
ният огън на британската артилерия 
избива всички наблюдатели преди 

(Фиг.5. Български войник с противогаз 
пред тунел към укритията на Дойранска-
та позиция)
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те да успеят да предупредят навреме 
българската за прииждащите враже-
ски вълни. Поради закъснялото из-
стрелване на сигналните ракети, на 
този пункт артилеристите откриват 
преграден огън по врага чак когато 
той се врязва в разрушените телени 
мрежи, а на участъка пред 4-а рота 
успява да ги преодолее и се изсипва в 
окопите от първия ред. Там вече арти-
лерията не може да помогне на оредя-
лата шепа защитници, разполагащи 
само с една картечница. Те посрещат 
многохилядния противник с пушечен 
и картечен огън, гранати и щикове но 
скоро поддават под напора силно на-
зад, губейки позицията си.
Овладян е и опорния пункт на 17-и п. 
полк, откъдето също плъзва вражески 
поток през окопите и така заеманата 
от 1-а рота позиция се оказва обгра-
дена. До тогава ротата от 200 души с 
3 картечници и 4 минохвъргачки ус-
пява сама да спре и удържи целия 3-и 
гръцки полк от 2500 души. Но когато 
пробилите през окопите англичани я 
удрят и по двата фланга, отбраната им 
рухва и врага напредва още през от-
бранителните линии.
В 6:00 гърците са вече пред телените 
мрежи на третия и последен ред око-
пи. Постепенно близо 4000 вражески 
войници достигат до там, а зад тях 
напират още. Преградния огън не ус-
пява да ги спре и на местата, където 
защитниците са избити, те влизат и 
по окопите. Струпалите се там оста-

тъци от Свищовския полк се налага 
да отбраняват тази последна полоса, 
водейки свирепи ръкопашни боеве с 
многобройните врагове. Майор Васил 
Манолов събира и организира група 
от ок. 50 войници, с която не само ус-
пява да удържи масираната атака на 
гърците, но и започва контранастъ-
пление срещу тях преди на участъка 
да се струпат прекалено много враго-
ве и да ги пометат с числеността си. 
Те се добират чак до изоставените ми-
нохвъргачни гнезда на предната ли-
ния и с бой на нож ги заемат отново, 
изтласквайки врага обратно зад пър-
вия ред окопи. Един подвиг на шепа 
бойци, изглеждащ невъзможен и на 
практика и на теория! Но макар майор 
Манолов, заедно с повечето от послед-
валите го войници, да загиват в тази 
вихрена контраатака, ефектът от нея 
е поразителен. А освен това и съвсем 
не е безпрецедентен за този ден.
И на още няколко пункта, от поддала-
та отбранителна позиция, български 
офицери вдигат взводове от по 30-50 
души сами срещу цели вражески бата-
льони. Макар това да са отчаяни атаки 
на български офицери, следвани от по 
неколцина войници, със своята без-
умна ярост те объркват и разстрой-
ват гъстите гръцки редици. А след 
като флангът на гърците започва да 
се оголва, те вкупом се вдигат в отстъ-
пление. Виждайки това, малко подир 
тях и англичаните тръгват да отстъп-
ват под прикритието на мощната си 
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артилерия, предполагайки че шепата 
нападащи пред тях са само авангард 
на една мащабна контраофанзива, в 
която тепърва ще бъдат вкарани и 
резерви. Зад тях обаче няма никой. В 
този критичен момент всичко буквал-
но увисва с цялата си тежест на един 
съвсем тънък конец, който като по 
чудо издържа докрай, благодарение 
на невероятната воля и саможертва 
на защитниците.

(Фиг. 6. Войници от Свищовския полк 
се готвят да посрещнат вражеска 
атака)

Няколко часа след изтеглянето си, 
британците започват наново да об-
сипват българските позиции с бомби 
и тежки снаряди в опит да доразрушат 
отбранителните съоръжения с укри-
ващите се там, за да могат да настъпят 
без притеснение от самоотвержените 
им контраатаки. Укритията и този път 
издържат и защитниците им остават 
невредими и твърдо решени да посре-
щат новите поредици от атаки.

През нощта артилерийският огън от 
хаотичен преминава в барабанен, чес-
то и с бойни отровни газове.
Към 3 часа сутринта барабанният 
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огън стихва и пехотата, с батальон 
зуави (колониални части от Индия) в 
авангард, се впуска в атака срещу сви-
щовци. За разлика от предния път, сега 
откъм българските позиции на мо-
мента еква унищожителен преграден 
огън без да се пестят снаряди, който 
помита зуавите и обръща в бягство и 
настъпващите зад тях части.
След поредното оттегляне веднага е 
открит пореден барабанен огън, кон-
центриран по предните опорни пун-
ктове на 33-и полк.
В 3:15 ч. наново гъсти колони от ан-
гличани, гърци и зуави настъпват 
напред, като преминават линията на 

преградния огън без да държат смет-
ка за жертвите, които трябва да дадат 
за това. Там те са посрещнати от сви-
щовци с бомби, щикове и приклади в 
крайно ожесточени ръкопашни боеве, 
продължили близо 5 часа – чак до 8:00 
сутринта. По време на които врага на 
три пъти изтласква българските вой-
ници от окопите им и те на три пъти 
след това си ги връщат наново с без-
спирни контраудари.

След тази поредна кървава и безре-
зултатна офанзива противника нано-
во се прегрупира, обсипва позицията с 
хиляди снаряди и хвърля пехотата си 
в още една масирана атака в 8:30 часа. 
Изглежда, обаче умората и отчаяние-
то натежават повече над атакуващи-
те. За пореден път защитниците сто-
ически посрещат нападащата ги маса 
с мощен преграден огън на артилери-
ята, а след това с картечници, пушки, 
минохвъргачки и огнепръскачки.
Страшния брой жертви, които падат 
пред българските дула и при този на-
лет, разколебават силно противника и 
след около час отделни групи започ-
ват несигурно да заотстъпват.
В този момент, без да чака повече, неу-
морно и за пореден път поручик Геор-
ги Катранов повежда ротата си в кон-
траатака на нож. След него от окопите 
едни след други изскачат още роти и 
взводове и с рев се понасят с щикове-
те напред. Завръзват се още веднъж 
изтощителни ръкопашни боеве в про-(Фиг.7.)
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дължение на още 50 минути преди ос-
татъците от противника да се отчаят 
тотално и вкупом да се разбягат назад.
Пълното отчаяние обхваща не само 
войниците, но и командването им. Ан-
гличаните се оказват практически раз-
громени. Загубите им, особено тези на 
22-а и 26-а дивизия, са направо ката-
строфални. Отделните им части са на-
пълно небоеспособни, а и няма повече 
с какво да бъдат попълнени. При това 
положение, вече единственото, което 
им остава е да се изтеглят от бойното 

поле на юг към Солун, оставяйки хи-
ляди безжизнени тела сред димящата 
разорана от снаряди земя.
При тази атака само англичаните гу-
бят 3 155 войници и офицери, според 
собствените им данни. Като в боевете 
при Дойран през 1917 г. дават 5 024 
жертви, а общо за цялата война на 
Солунския фронт пред позициите на 
българите падат убити 9 424 англий-
ски войници и офицери, ранените са 
16 888 души, а 1194 британци са взети 
в плен от българите.

(Фиг.8. Ген. Вазов (втория отдясно наляво) с пленени шотландци от британската 
армия при Дойран)
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Краят на Великата война
Въпреки голямата дефанзивна победа 
при Дойран, ген. Вазов получава запо-
вед от командването да се изтегли на 
север. Появилата се идея за контраоф-
анзива към Солун с включването и на 
2-а армия на ген. Луков е единодушно 
отхвърлена и от щаба и от правител-
ството като ненужно и безперспек-
тивно усложнение на нещата. Което 
единствено би могло да доведе до още 
по-големи жертви и още по-тежки по-
следствия.
Дошлото на власт правителство на 
А. Малинов, с обещания най-накрая 
да прекрати бъркотията в страната, 
предизвикана от световната война, 
има за цел незабавното излизане от 
нея и стартиране на мирни преговори 
с Антантата. Поради което е решено 
Дойран да бъде използван като коз на 
предстоящите преговори, а българ-
ската армия да се оттегли достойно и 
с победа, изпреварвайки предстоящо-
то пълно разпадане на фронта след 
Добро поле. А там, с пробива и напред-
ването на врага, войските в Източна 
Албания и Западна Македония (1-а 
Шопска, 6-а Бдинска и 302-а дивизия) 
стават все по-изолирани и надвисва 
опасност скоро пътя им към България 
да бъде изцяло отрязан.
Макар и българите да се изтеглят ор-
ганизирано на север по долината на 
Вардар, давайки множество отпорни 
сражения, в крайна сметка френска-
та конница достига до Скопие на 29 

септ. През това време 3-те изолира-
ни на запад дивизии се придвижват 
към Тетово. На 30 септ. техният аван-
гард от 25-и п. полк и части от 19-и 
п. полк заедно с няколко тежки бата-
реи се разполагат пред падналия на 
предния ден г. Скопие, приготвяйки 
се директно да го атакуват и вземат 
обратно. При тях, преди да са открити 
огън, бързайки пристигат френски, 
сръбски и италиански парламентьо-
ри с бели знамена за да им съобщят, 
че в Солун е било сключено примирие. 
Това показва, че българската армия не 
само не е разбита, но отстъпва в ред и 
готовност да води още битки, както и 
показва нежеланието на противници-
те да се бият повече срещу нея.
От своя страна германците пък до 
последно настояват, че трябва по ня-
какъв начин настъплението да бъде 
спряно преди да пресече връзката им 
с България и Турция. Българското ко-
мандване изисква от тях незабавно да 
му бъдат изпратени поне 6 немски ди-
визии за да може да бъде постигната 
подобна цел. Това, което германското 
обаче може да обещае, е само една бри-
гада и една австро-унгарска дивизия, 
която така и не пристига. Безкрайно 
недостатъчната една немска брига-
да от 217-а дивизия, прехвърлена от 
Севастопол, също не сварва да стиг-
не до фронта, но поне взима участие 
в потушаването на т.нар. Войнишко 
въстание при Владая. Въпреки че ма-
щабите, ролята и значението на този 
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бунт против властта и войната често 
са доста преувеличавани, той все пак 
е израз на отчаянието и недоволство-
то, обхванали войниците и общество-
то. Вече на всеки отдавна му е станало 
ясно, че Германия няма как да спечели 
войната на Западния фронт, така че 
при всички положения накрая и ние 
неминуемо ще загубим. Единствено-
то, което може да се направи оттук 
нататък, е възможно най-скоро да се 
прекрати огъня и да се сключи при-
мирие преди нещата да се влошат още 
повече.
Примирието влиза в сила от 30 септ. 
1918 г. в момент, когато все още всич-
ки български войски са отвъд грани-
ците на предвоенна България и по 
трите фронта, на които сме водили 
бойни действия...
След като България пуска съглашен-
ските войски да минат през нейната 
територия, по този начин се прекъсва 
връзката на Централните империи с 
Турция и отделно се отваря нов фронт 
против тях и против Турция, което 
води до скорошния крах и на остана-
лите държави от Централните сили. 
Турция излиза от войната месец след 
нас – на 30 окт., а Австрия – на 3 ноем.
След като и подводната война, водена 
от Германия в Северния Атлантик, не 
успява ефективно да прекъсне достав-
ките и комуникациите на съглашен-
ците, умират и последните надежди, 
че те може по някакъв начин да бъдат 
заставени да искат мир. Докато САЩ, 

Япония и англо-френските колонии се 
превръщат в неизчерпаем източник 
на суровини и жива сила за Антантата, 
то Централните сили се оказват един 
огромен обсаден лагер.
 При войските на ген. Фош вече прис-
тигат средно на месец по 230 000 нови 
войници само от САЩ. Така, че той 
вече разполага с предостатъчно сили 
за започване на планираната от него 
тройна офанзива на Западния фронт. 
Първото настъпление на 28 септ. е 
спряно от германците, но въпреки 
упоритата им съпротива, при второто 
са изтласкани назад и заемат укрепе-
ната линия „Херман Хундинг“.
Тази позиция, отбранявана от 900 000 
германци, е атакувана от 1 400 000 
съглашенци и след двуседмични бое-
ве с променлив успех все пак накрая 
германците са изтласкани и от там.
Междувременно на 8 ноември кайзер 
Вилхелм абдикира от престола и за-
минава за Холандия. Три дни по-късно 
на 11 ноември германските диплома-
ти подписват капитулацията в личния 
вагон на ген. Фош в една гора край 
Компиен.
На 13 ноември последни я подписват 
унгарците, с което се слага край на 
Първата световна война, ако не броим 
сраженията на източните съглашен-
ски войски срещу болшевиките, при-
ключили чак на 27 май 1919 г. с битка-
та при Бендер.
Предстои сключването на официал-
ните мирни договори с победените и 
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нищо хубаво не ги чака във Версай...

(Фиг.9. Делегатите пред вагона на 
Фердинанд Фош след подписването 
на капитулацията. На 22 юни 1940 г. 
германците ще заведат французите 
в същия вагон за да подпишат своята 
капитулация)

Последствията и поуките
Клаузите на сключения на 27 ноем. 
1919 г. Ньойския мирен договор меж-
ду България и Антантата определено 
са тежки и неприемливи за нас. Той се 
е закотвил в нашето историческо съз-
нание като едва ли не най-голямото 
бедствие, което ни е сполитало и като 

надгробна плоча на българската на-
ционална идея.
Че е несправедлив – от наша гледна 
точка със сигурност е такъв. За нас 
той е цял клокочещ казан от неправ-
ди, в който обаче не бива да забравя-
ме, че влязохме сами. Не без помощта 
на съседите ни и Великите сили раз-
бира се, но в крайна сметка всеки си 
гледа собствените интереси. Просто 
накрая се оказа, че останалите са си ги 
гледали по-добре от нас.
В резултат загубихме територии, при-
емахме бежанци от тях, плащахме ре-
парации... Но това е в реда на нещата. 
Когато загубиш война си понасяш по-
следствията. За съжаление, постига-
нето на блестящи военни победи не 
е достатъчно, трябва да знаеш и как 
да ги използваш. А когато по-голя-
мата част от работата не е свършена, 
по-точно тази на политиците и дипло-
матите, е нормално да се стигне до та-
кива резултати.
Последствията обаче далеч не са тол-
кова тежки, колкото биха могли да бъ-
дат в тази ситуация. Особено пък, ако 
погледнем какви са те за съюзници-
те ни – и тримата ни съюзника биват 
унищожени в тази война. Това са три 
империи, които престават да същест-
вуват в резултат на войната.
Германската империя губи всичките 
си колонии, губи огромни територии 
за сметка на Полша, Франция, Дания 
и Белгия и на нейно място след това 
е създадена Ваймарската републи-
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ка. Наложени са ѝ толкова непосилно 
тежки репарации, че икономиката ѝ 
изпада в хиперинфлация.
Австро-унгарската империя е на-
пълно унищожена и разпокъсана, от 
нея остават две отделни държави – 
Австрия и Унгария, всяка от които с 
по-малка територия от нашата.

Османската империя по Севърския 
договор също е тотално разпокъса-
на. Впоследствие Ататюрк успява да 
отвоюва голяма част от заетите от 
съглашенците земи, но пак извън но-
вообразуваната Турска република ос-
тават Месопотамия, Сирия, Палести-
на, Арабия...

(Фиг.10.)
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Царство България обаче оцелява. 
Единствено цар Фердинанд абдикира 
от престола в чужбина, но без никой 
да го е принуждавал да прави това, а и 
синът му Борис III директно наследя-
ва властта.
Така че Ньой не разруши царството.
Разрушихме си го сами през 1946 г. с 
един инсцениран референдум.
Нито пък репарациите, които ни нала-
гат по договора, представляват сери-
озна тежест за тогавашната ни иконо-
мика в дългосрочен план. Те възлизат 
на 2 милиарда франка, но след поре-
дица от преговори успяваме да дого-
ворим разсрочено плащане, премах-
ване на лихвите, премахване и на вече 
договорени траншове. А през 1931 г. 
изцяло се анулира това, което е оста-
нало да плащаме по договора.
Териториалните загуби са незначи-
телни като за страна, загубила светов-
на война и особено в сравнение с тези 
на съюзниците ни, както вече отбеля-
захме (и като размер и като процент). 
Губим само Беломорска Тракия откъм 
Гърция, а откъм Сърбия – три край-
гранични градчета с прилежащите 
им землища. Откъм Румъния – нищо, 
границата си остава така, както е била 
преди войната. А откъм Турция дори 
оставаме с малка териториална при-
добивка – ивиците в кафяво:

Не успяхме с оръжие да осъществим 
националното си обединение така 
както ни се искаше, но пък оцеляхме 

във война сами срещу всички други 
балкански държави (през 1913г.), а 
две години по-късно и срещу целия 
свят, заедно със само трима съюзника, 
които за разлика от нас не оцеляха.
Не оцеля дори и Руската империя, 
която въпреки че беше на страната на 
победителите, загуби територии кол-
кото няколко Българии и накрая пад-
на под болшевишко „робство”.
Нововъзникналото Кралство на сър-
би, хървати и словенци въпреки че 
изглежда на картата като една реали-
зирана великосръбска мечта, всъщ-
ност претърпя чудовищни човешки 
жертви и разрушения, както при съз-
даването си в резултат на тази вой-
на, така и при разпадането си в края 
на века. Следвоенните години там 
се характеризират най-вече с глад и 
бедност, въобще цялото управление 
на Александър Караджорджевич е за-
помнено като един тежък период за 
населението. Достатъчно показателен 
е фактът, че няма нито един негов па-
метник и дори нито една улица в Бел-
град на неговото име.
Румъния постигна националното си 
обединение през 1919 г., но можа да 
му се порадва точно 20 г. преди да за-
губи Южна Добруджа, Бесарабия и Бу-
ковина.
Гръцката Мегали идея пък се срина 
с гръм и трясък още през 1922 г. Въ-
преки че по Севърския договор им 
е дадена Източна Тракия и Западна 
Мала Азия (с изключение на Истанб-
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ул и проливите) и дори при избух-
налата Гръцко-турска война, стигат 
чак до Централна Мала Азия. Всичко 
това обаче го загубиха впоследствие 
и то съвсем не без наше участие. Го-
ляма част от количествата оръжие и 
боеприпаси на разоръжената българ-
ска армия, които Антантата трябва 
да прибере, всъщност са нелегално 
изпратени на закъсалите откъм въ-
оръжение и снабдяване турци. Дори 
преследвани от гърците части на тур-
ската армия са допуснати да се спасят 
и презимуват на българска територия. 
С тези оръжия и боеприпаси Ататюрк 
успява да разбие и изгони гърците, 
след което последват страшни пог-
роми и изселвания над понтийските 
гърци в Мала Азия и Източна Тракия. 
Тъй че макар и леко индиректно – все 
пак им го върнахме на гърците за го-
ненията над етническите българи на 
тяхна територия.
В резултат на всичко това не само Бъл-
гария, но в крайна сметка и никоя дру-
га от балканските страни, не постигна 
националното си обединение така, 
както всяка от тях си го представяше.
Не на последно място трябва да се 
обърне внимание и на положение-
то с дадените жертви в Световната 
война. Това е най-голямото военно 
усилие, което нацията ни е полагала, 
достигайки до най-високото мобили-
зационно напрежение в света от бли-
зо 20% (над 800 000 армия към 1918 
г. при население от ок. 4 млн. д). Тоест 

всеки пети гражданин на страната е 
на фронта или буквално всеки здрав 
мъж в активна възраст.
Въпреки това всички жертви, които 
даваме през Първата световна война 
(загинали в битка, безследно изчез-
нали, убити цивилни, умрели от боле-
сти, глад или по друг начин свързан с 
войната), са около 180 000 души (само 
ок. 3% от населението).
За сравнение – съюзниците ни от Гер-
мания дават 2 800 000 жертви (4.3% 
от населението й), Австроунгарците 
– 2 млн (4%), Турците – близо 3 млн 
(15%). Дори и държавите от победила-
та Антанта – Англия, Франция и Русия, 
дават по над 1 млн жертви всяка. От 
Балканските страни само Гърция дава 
по-малко жертви от нас – ок. 160 000 
жертви (3.5%), но при положение, че 
нейното участие във войната е съвсем 
кратко, въпреки това като процент от 
населението жертвите им са повече 
от нашите. Румънците дават 600 000 
(8%) – над три пъти повече от нас.
А сърбите дават близо 1 200 000 
(27%), или почти седем пъти повече 
от нас! С други думи – в тази война за-
гива всеки 4-ти сърбин и всеки 34-ти 
българин.
Погледнато от този ъгъл, другите за-
губиха доста повече от нас. Етниче-
ските българи, които след войната 
останаха в пределите на други държа-
ви (или пък имигрираха тук), все пак 
живяха своя живот, добър или лош 
– субективен въпрос. Докато всички 
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тези хора, стоящи зад горните цифри, 
които ние наричаме врагове, приклю-
чиха земния си път през тази война и 
евентуалните им потомства никога не 
се появиха на този свят. Докато наши-
те потомства, тоест – ние, сме си тук, 
едва 3% само си отидоха тогава.
Това в най-голяма степен се дължи на 
силата на българската армия. На това, 
че тя покоси повече врагове, отколко-
то даде жертви. На това, че тя през ця-
лата война, до самия ѝ последен ден и 
час, води боевете изцяло отвъд пред-

военните граници и не допусна врага 
и разрушенията да дойдат на наша 
територия. На това, че не допусна да я 
разбият или пленят и до края остана 
една боеспособна, крупна и хомогенна 
военна сила, с която Антантата и съсе-
дите ни нямаше как да не се съобразя-
ват. Заради която знаеха, че не могат 
да унищожат напълно България, дори 
и да им се искаше, нито да ѝ наложат 
прекалено тежки и неприемливи мир-
ни условия.
Остава надеждата, че все някога ще си 

(Фиг.11.)
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научим суровите уроци, които тогава 
ни преподаде историята. За необхо-
димостта да поддържаме армията си 
силна, а не да я съсипваме, да водим 
рационална политика спрямо съседи-
те си, а и вътре в държавата -спрямо 
самите хора.
Светът много се промени за тези 100 
години, вече няма войни за национал-
ни обединения. Но този свят далеч не 
се е превърнал в достатъчно сигур-
но място каквото би ни се искало да 
бъде. Никога не се знае какво може да 
предстои – и в началото на миналия 
век никой не е предполагал, че могат 
да възникнат такива явления като 
световни войни. Затова силната ар-
мия, отбраната и сигурността винаги 
трябва да бъдат поддържани ако не на 
висотата, на която са били преди 100 
години, то поне на близка до нея.

Нека да ги има.

И нека повече никога да не ни потряб-
ват така, както ни потрябваха тогава.

Но нека да ги има винаги. За да сме си-
гурни, че ще може да ни има винаги и 
нас.

„ОТТУКА ЗАПОЧВА РОДИНАТА
С ГРОБ НА НЕЗНАЕН ЮНАК,
НАД КОЙТО СМЪРТТА Е ПРЕМИНАЛА,
СМЪРТТА НЕ И ВРАЖИЯ КРАК.“

Литература:

„Войните през Третото Българско 
царство” – Александър Ганчев
„Българската армия в Световната вой-
на 1915-1918 г.”, том ІХ
„Дойранската епопея 1915-1918” – ма-
йор Н. Недев
„Защо не победихме 1915-1918” – 
полк. Ст. Нойков
„Краят на Световната война на Маке-
донския фронт” – генерал-майор Ди-
терих
„Први Светски рат 1914-1918” – Петар 
Томац
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Години наред поколения българи се 
раждаха, реализираха и съзряваха в 
представите си с гордата осанка на 
Портрет на Васил Левски от Георги 

Данчов

Апостола, с проницателните му очи 
и стиснати юмруци. Богатото им въ-
ображение го извисяваше до приказ-
ните герои за отпъждане истината за 
предателството. С течение на време-
то, всички те неусетно му се вричаха. 
И независимо, че отдавна надраснаха 

в годините своя кумир, всички те вку-
пом продължават да се съизмерват 
нравствено с него!

Много рядко в историята на Бълга-
рия, заслугите на някого са били така 
единодушно и напълно признавани, 
както е с Апостола на българската 
свобода. Редом с него са работили не 
по-малко знаменити, готови на само-
жертва за националното ни освобож-
дение мъже, но прозвището „апостол” 
бе поверено единствено на Васил Лев-
ски. Знаменателно е, че първото пуб-
лично възпоминание за него е било 
организирано на празника на Св. Св. 
Кирил и Методий от съратниците му, 
заточени в Диарбекир през размирна-
та 1876 година! Левски своевремен-
но е вписан в Ботевия календар като 
български светец, а през незабрави-
мата 1878 г. е била подета инициатива 
за въздигане на негов паметник. 
И макар че врачани изпреварват съ-
битията, изграждайки монумента на 
друг един исполин и негов съратник 
– Христо Ботйов, то Апостолът е пър-
вият от видните комитетски дейци, за 
когото се пише биография от Г. Я. Кир-
ков през ранната 1882 г.
А кадрите се сменят като на кинолен-

Магията на Апостола е жива и днес
Красимир Григоров – Зав. отдел „Възраждане”, РИМ-Враца
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та, година по-късно излиза биографи-
ята от Захари Стоянов в символичен 
тираж – 2 хил. броя, които светкавич-
но се разпродават. Левски единодуш-
но е провъзгласен за херой, а костите 
му са обявени за свещени. Символич-
на почит, отъждествявана с епитети 
като „поборник”, „херой”, „велик”. 
Смайващ е фактът, че сред тази пъстра 
плеяда от изтъкнати революционери 
– Раковски, Каравелов, Ботев и всички 
други не по-малко достойни револю-
ционери, Апостолът блести със собст-
вена светлина и обаяние. Изумителен 
е фактът, че в онези тревожни години, 
той пръв прозря идеята, че народът ни 
сам се нуждае от това да отвоюва сво-
бодата си без да чака наготово, както 
и сам тръгна да отстоява своята пра-
вда по села и по паланки. Примерът му 
бе пленително заразителен. Стотици 
са посветените в “святото дело” на ко-
митетските дела. 
Уязвимото място на безстрашния бун-
тар, обаче, се оказаха неговият демо-
кратизъм и благородство, а тези му 
добродетели при суровото револю-
ционно обкръжение се превръщат в 
негов основен недостатък. Апостолът 
надценил способността на някои от 
комитетските си другари да упражня-
ват принципа на вишегласие, щедро 
плаща с живота си за дареното дове-
рие на кредит.
Природата рядко влага у някого тол-
кова много човешки добродетели. Не 

всякога изключително храбрите и 
дръзките са и най-благородни; още 
по-рядко най-властните са и най-де-
мократични. Не винаги най-умни-
те са най-безкористни и даровити-
те – най-скромни. А у Левски всички 
тия невероятни качества са събрани 
в едно неповторимо и запомнящо се 
единство. У него са еднакво застъпени 
душевната мекушавост с революцион-
ната твърдост и последователност, 
природата на мечтателя ведно с по-
борническото съзаклятие, способнос-
тта му да води с пословичното смире-
ние на мъдреца, дарбата да заповядва 
с готовността да се подчинява. Взиска-
телен към другите, но най-много към 
самия себе си. Духовната му чистота 
служи за огледало на всички, които са 
се докосвали до него. Този Прометей 
на българската свобода печели дове-
рието, без да притежава властния ха-
рактер на Стамболова и Бенковски, 
нито пък хайдушката слава на Хитов 
или огненото перо на Раковски и ли-
тературната дарба на Каравелов. Той 
водеше хората чрез магията на своя-
та цялостно завършена личност като 
Апостол на Свободата и Апостол на 
човещината, а неговото име стана 
символ на нравствена сила и чистота, 
превърна се в съзидателното начало и 
духовно причастие за всеки българин!

http://nauka.bg
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Дни преди 26 ноември (Дими-
тровден) статията на Ив. Ва-
пцаров се оказва ключова за 
г-н Ковачев. В нея той прочи-

та нещо, което завладява голяма част 
от съзнанието му. Авторът на тази 
статия съобщава, че около с. Езерово, 
Първомайско, през 1967 г. е бил наме-
рен зъб от мастодонт. Асеновградски-
ят учител по биология е решен да про-
учи този район. Първото, което прави 
е да отиде при Иван Попов – директора 
на училището. Пита го дали знае нещо 
по този въпрос, но получава отрица-
телен отговор. Отишъл и при кмета 
Тончо Тенев Баров да му зададе същия 
въпрос, но не получил по-различен от-
говор. Председателят на ТКЗС Никола 
Цветков също не знаел. 
След като тези хора не са чували нищо 
за подобна находка, той се връща от-
ново в училището, този път с идеята 
да поиска някой ученик, който би го 
завел някъде в района на обработ-
ваемите части, където има разкри-
ти пясъци. Бил му поверен ученикът 
Дичо, който веднага го завел в дола 
на р. Колну дере при съвременните 
пясъци. В далечината се забелязвал 

оголен жълт склон. В канавката край 
пътя учителят по биология намерил 
един фрагмент от бивник, вероятно 
на мастодонт. След известно време 
погледът му се спрял на жълто петно. 
От него стърчала съвсем малка кост. 
Изкачили се до нея и започнали да ко-
паят наоколо. Разкрила се плоска кост, 
с неясна особена форма. Започнали да 
се съмняват дали това изобщо е кост 
или някакъв огромен камък. Обемът 
му – около половин кубик, засилва 
съмнението им. Кост с такива разме-
ри и форма до този момент не позна-
вал г-н Ковачев. След малко повече 
усилия върху камъка лъснал първи-
ят зъб. Един след друг започват да се 
показват и останалите кътници. Вече 
нямало съмнение. Това било череп и 
то изумително голям. Заедно с черепа 
стояла и долната челюст в нормално 
положение. Бързо се показала и брада-
та. Тя била извита надолу и назад. От 
това веднага станало ясно, че разкри-
ват глава на дейнотериум. Непосред-
ствено до него имало и друга кост. Тя 
била първият шиен прешлен – атлас. 
След него се показал и епистрофеят 
– вторият. Той водил след себе си тре-

По следите на езеровския 
дейнотериум
Автор: Вилиана Божинова
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тия, четвъртия... „Всичките осем ший-
ни прешлени строени един след друг 
се нанизаха пред очите ни”, написал в 
своята книга Димитър Ковачев. 
В България, до този момент, никой не 
бил попадал на такава находка. От-
криват се и други кости – една лопат-
ка, изпочупени ребра и началото на 
раменна кост. Дори и те не били дос-
татъчно основание да се предположи, 
че находката представлява цял скелет. 
След предварително запознаване със 
случая, пристигат два джипа от София 
с целия синедрион на българската ге-
ология. На вечеря по-късно с тях се ко-
ментира, че находката е с уникален ха-
рактер и че трябва да отиде в София. 
Тогава учителят по биология иска две 
неща от тях – участие в научната раз-
работка и в публикациите на всички-
те материали. Повече от 20 дни била 
работата по разкриването на костите. 
Върху площ около 80 кв. м. се белеели 
почти разкрити всички части на ске-
лета. Липсвал само задният ляв крак, 
няколко счупени ребра и няколко 
опашни прешлена. Разкрит бил скелет 
с уникално значение. За изваждането 
на ценната находка използвали авток-
ран, с чиято помощ тя била поставена 
в камион и веднага откарана в София. 
Реставрацията била извършена глав-
но от Иван Николов. 
След три години работа скелетът бил 
изправен на крака. Той е част от учеб-
ния процес по палеонтология и се 

ползва главно от студенти геолози. 
При създаването на музея в Асенов-
град, Ковачев поискал да направят 
гипсова отливка от тази уникална 
находка, като се мотивирал с това, 
че той го е открил и то близо до Асе-
новград. Отливката била направена с 
мащаб едно към едно. Родът Дейноте-
риум е описан за първи път от Кауп и 
спада към разреда на хоботните жи-
вотни от клас бозайници. Неговите 
представители са живели преди 6-8 
милиона години. Като консерватив-
ни форми те не са успели да се прис-
пособят към изменилите се условия 
на живот. От техните близки родстве-
ници и съвременници мастодонтите, 
по-късно се развиват мамутите, а още 
по-късно-съвременните слонове. Така 
че дейнотериумите нямат преки по-
томци в съвременната фауна и се явя-
ват някакви далечни роднини на сло-
новете.
Най-типичен белег на това хоботно 
животно е извитата надолу мандибу-
ла (долна челюст). Добре развитите 
му резци на долната челюст следват 
посоката и извивката на самата че-
люст (Kовачев;2005). Това, което е ос-
новно между дейнотериумите и оста-
налите животни от разред хоботни, се 
крие в бивниците на дейнотериума. 
За разлика от тези на днешните сло-
нове, зъбите на дейнотериума са раз-
положени на долната му челюст и са 
насочени вертикално надолу. Друга-

http://nauka.bg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5


ИСТОРИЯ | БРОЙ 108

С подкрепата на:

53АПРИЛ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg Българска наука

та съществена разлика са размерите 
на тези животни. Дейнотериумите са 
доста по-едри от слоновете и мамути-
те. Досега е известно за съществуване-
то на 4 вида дейнотериуми, от които 2 
са живеели в Африка, а останалите 2 
– в Европа и Азия. 

Разпространение на род Deinotherium 
в югоизточна Европа и Мала Азия 
(Kovachev, Nikolov, 2006)
Най-едър по размери е бил африкан-
ският дейнотериум, който е бил дъ-
лъг 7 м, висок около 4,5 м и с тегло 

14 000 кг. Европейският вид пък е бил 
два пъти по-дребен от африканските 
си събратя –  приблизително колкото 
днешните индийски слонове. Твър-
ди се, че дейнотериумът е обитавал 
крайбрежните езерни зони. Хранил се 
е изключително с растителна храна. 
Огромното му тегло – над 12 000 кг, е 
затруднявало движението му по суша-
та, затова често влизал в крайбрежни-
те води. Там по законите на физиката 
тялото олеквало толкова, колкото те-
жала изместената от него вода. Движе-
нието му ставало по-лесно. Стъпалата 
на краката му имат площ приблизи-
телно по един квадратен метър. Това 
го е предпазвало от потъване в меки-
те мочурища около водните басейни. 
Освен това, пясъчните пластове, в 
които е намерен скелетът, имат ясно 
кръстосано наслояване, в тях често 
се намират заоблени глинести ядки. 
Тези факти характеризират плитка 
крайбрежна зона. 
За смъртта на езеровския екземпляр 
могат да се правят различни предпо-
ложения, но те ще останат винаги в 
сферата на догадките, защото когато 
той е загинал, хората изобщо не са съ-
ществували. Едно е безспорно – след 
смъртта на този гигант, трупът му по-
пада на дъното на езеро и се затрупва 
с пясъчни седименти. Меките му час-
ти изгниват, костите се импрегнират 
с минерални разтвори и постепенно 
се вкаменяват. Така те са се съхрани-
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ли до наши дни. Понеже са запазени 
почти всички кости – долната челюст 
не е отделена от черепа, гръбначните 
прешлени са почти в нормална после-
дователност, кръстецът и тазовите 
кости са заедно – това говори, че жи-
вотното е умряло в езерото. Тъй като 
са съвсем слаби, наличните размества-
ния могат да се обяснят с движение на 
водата в този басейн, предизвикано 
от вливането на река, например.
Сега този скелет (отливката му) е 
най-атрактивният експонат в музея. 
Висок е четири метра и петдесет сан-
тиметра, а дължината му е приблизи-
телно седем метра.

 
Oтливката на скелета в Палеонтоло-

гичния музей в Асеновград

Това е първият скелет на дейнотери-
ум, открит в България. Към момента 
това е и най-пълният (с най-голям 
брой кости от едно и също животно) 
скелет на дейнотериум в световната 
практика. В цял свят има едва пет за-
пазени подобни скелета. 

Използвани източници:
Ковачев, Д. (2005). Как беше създаден 
Палеонтологическият музей в Асенов-
град. Асеновград, ИК”Екобелан”
Wikipedia
Kovachev D., I. Nikolov. 2006. 
Deinotherium traceiensis sp. nov. from the 
Miocene near Ezerovo, Plovdiv district. 
Geologica Balkanika, 35 (3-4): 5-40.

Снимка с уредника на музея д-р Недко 
Недялков – Палеонтологичен музей 

Асеновград
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Представата, че невинен чо-
век не може да бъде убеден 
да признае сериозно престъ-
пление, е всъщност погреш-

на. Това се случва обезпокоително 
често в САЩ. Макар че самопризнани-
ята, получени при по-голямата част от 
полицейските разпити, са истински 
и се подкрепят и от други доказател-
ства, специалисти по право са откри-
ли поразително голям брой лъжливи 
самопризнания, измъкнати от хора-
та. Лъжливостта на самопризнания-
та често се доказва недвусмислено от 
веществени улики (ДНК или пръстови 
отпечатъци), нова информация (доку-
менти, потвърждаващи, че заподозре-
ният се е намирал на стотици киломе-
три от местопрестъплението) и дори 
доказателства, че изобщо не е имало 
престъпление (когато предполага-
емата жертва на убийство бива откри-
та жива и здрава). Drizin и Leo (2004) 
са документирали общо 125 подробни 
примери за фалшиви самопризнания.
Измъкването на лъжливи самопри-
знания предизвиква безпокойство по 

две основни причини. Първата е об-
ществена и е свързана със съдебните 
грешки и потъпкването на справедли-
востта, които произтичат от подобни 
скалъпени признания във всяка кул-
тура. Втората е лична и включва въз-
можността ние самите да бъдем под-
мамени да направим признания чрез 
тактическите похвати на следователи, 
които са погрешно убедени в нашата 
вина. Ако случайно сме заподозрени 
в нещо и решим сами да се справим 
с разпита (без адвокат, понеже счи-
таме, че лесно ще стане ясна нашата 
невинност), има вероятност да бъдем 
подложени на комплекс от методи за 
разпит, усъвършенствани в продъл-
жение на векове и предназначени да 
измъкват признания от заподозрени-
те. Някои от методите са непочтени и 
увеличават вероятността от фалшиви 
признания: лъжливо твърдение за съ-
ществуването на уличаващи пръстови 
отпечатъци или свидетелски показа-
ния; многократно притискане на за-
подозрените да си представят, че са 
извършили престъплението; довеж-

Защо невинни хора се признават 
за виновни или ненасилствените 
разпити през вековете
Автор: Венцеслав Вутов
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дането им до нестабилно психическо 
състояние чрез лишаване от сън и 
непрестанни изтощителни разпити. 
Предназначението на подобни методи 
е да изтръгнат истината, но понякога 
те изтръгват просто признания, и то 
такива, за които може да се докаже, че 
са лъжливи. Дори има случаи, когато 
много на брой заподозрени са били 
убедени да потвърдят, че групово са 
извършили престъпление, за което 
нито един от тях всъщност няма вина.
Един от най-известните и знако-
ви примери за фалшиви признания 
е този с 18-годишния Питър Райли, 
който бил заподозрян от полицията 
(без никакви доказателства) за убий-
ството на майка си. Младежът не се 
възползвал от правото си на адвокат, 
като си мислел, че ако каже истина-
та, ще му повярват и ще го освободят. 
Това се оказало сериозна грешка, тъй 
като Питър не бил подготвен нито 
юридически, нито психологически за 
атаката на убеждаване, на която щял 
да бъде подложен. В продължение на 
16 часа той бил разпитван от четири-
ма полицаи, които се редували, вклю-
чително и от оператор на полиграф, 
който информирал младежа, че ма-
шината разчита мислите му и според 
детектора на лъжата той е убил майка 
си. Първо, казаното от оператора на 
полиграфа са абсолютни лъжи и мно-
го лесно биха подвели всеки, който си 
няма идея от принципа на работа на 

подобни апарати. Второ, детекторът 
на лъжата нито чете мисли, нито заси-
ча лъжи – просто регистрира физио-
логични реакции, дължащи се на без-
покойство (най-общо казано). Едни 
и същи показания (уж, доказващи 
лъжа) могат да бъдат получени както 
от човек, който наистина лъже, така и 
от някой, който казва истината, но по-
ради някакви други причини изпитва 
притеснение. Докато в същото време, 
патологични лъжци, в това число и 
повечето психопати, изобщо няма да 
бъдат засечени от полиграфа. И тък-
мо поради неговата ненадеждност е 
забранено да се използва този апарат 
като доказателство в съдилищата на 
повечето американски щати и мно-
жество държави. Но очевидно в мина-
лото е било стандартна американска 
практика да си служат с лъжи и вну-
шения при провеждането на разпити-
те, както става ясно от последвалите 
събития. Главният следовател тогава 
направил пред Питър лъжливото из-
явление, че са получили веществени 
доказателства за неговата вина. Ос-
вен това подсказал на момчето как 
може да е извършил действието, без 
да помни за станалото: майка му го 
е вбесила и той, извън себе си от яр-
ост, я е убил, а сега потиска този ужа-
сен спомен. И полицаите продължили 
„да ровят“ в подсъзнанието на Райли, 
докато накрая той признал писмено 
това, което очаквали от него, въпре-
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ки че не бил сигурен относно много 
детайли. Причините, поради които 
разпитващите биха могли да прибяг-
нат до подобни методи на разпит, за 
да получат самопризнание, са някол-
ко, включително и оправданото же-
лание за успешно разкриване на прес-
тъпниците. Възможно е обаче да има 
и по-обезпокоителна причина: ако 
постигнат самопризнание, това им се 
води като заслуга. „Всеки разпитващ 
иска да подобри своята успеваемост 
или да докаже по друг начин колко е 
ценен за своя отдел или служба. Освен 
това, публичността се смята за нещо 
желано – да не говорим за удовлетво-
рението, което носи за егото на човек“ 
(стр. 55, Inbau et al., 2001).
Понякога обаче трябва да се обърне 
внимание и на последствията от по-
добна тактика на разпит. Защото са-
мопризнанията опорочават другите 
източници на доказателство по дело-
то – особено зловреден ефект, пора-
ди който лъжливите самопризнания 
водят толкова често до осъдителни 
присъди. Анализът на 125 случая на 
фабрикувани самопризнания е уста-
новил, че заподозрените, които са на-
правили самопризнания и след това 
са се отказали от тях, пледирайки за 
невинност, са били осъдени в 81% от 
случаите, въпреки че става дума из-
ключително за лъжливи самопризна-
ния. С други думи, след като подобно 
фалшиво самопризнание бъде реги-

стрирано, криминалистите допускат 
повече грешки в съзвучие със са-
мопризнанието (в балистичните екс-
пертизи, в анализите на косми, поч-
ерци и пръстови отпечатъци); същото 
правят свидетелите при разпознава-
нето и информаторите на полицията. 
Изглежда че самопризнанието – било 
то и лъжливо, не само убеждава съдия-
та и съдебните заседатели във вината 
на обвиняемия, то убеждава и свиде-
телите по делото, които впоследствие 
променят показанията си (вероятно 
несъзнателно), така че да съответ-
стват на възприетото вече виждане 
(Kassin, Bogart & Kerner, 2012).
Когато Питър се събудил в затворни-
ческата килия на следващия ден след 
разпита, без да изпитва ужасната умо-
ра и безмилостния натиск на убежда-
ването, той вече не вярвал в самопри-
знанието си. Само че било твърде 
късно, за да го оттегли аргументира-
но. Практически за всеки служител в 
системата на углавното правосъдие 
това самопризнание си оставало убе-
дително доказателство за неговата 
вина: на съдебния процес съдията 
отхвърлил искането за оттегляне, 
определяйки го като неосновател-
но; полицаите били толкова доволни 
от обвинението срещу момчето, че 
престанали да се занимават с други 
заподозрени; прокурорите използ-
вали самопризнанието като основен 
аргумент за обвинението, а съдебни-
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те заседатели, които в крайна сметка 
осъдили Питър за убийството, се позо-
вавали предимно на него по време на 
своите съвещания. Всички те до един 
не вярвали, че някой може да накара 
нормален човек да признае убийство, 
което не е извършил, без да си служи 
със заплахи, насилие или изтезания. 
И всички до един се заблуждавали: 
две години по-късно, когато главният 
прокурор починал, сред неговите до-
кументи било открито свидетелство, 
осигуряващо на Райли алиби за нощта 
на убийството, което доказало невин-
ността му и довело до преразглеждане 
на делото, сваляне на всички обвине-
ния и освобождаването му от затвора. 
Разгледаният случай се оказва от осо-
бено значение 20 години по-късно в 
дискусия за причините и последстви-
ята от нечестно получените самопри-
знания, където Питър Райли се зася-
къл с американския драматург Артър 
Милър. Ролята на самопризнанията в 
пиесите на Милър може да бъде илю-
стрирана с неговата най-често поста-
вяна в театъра творба – „Салемските 
вещици“. Въпреки че действието се 
развива през 1962г., по времето на 
съдебните процеси срещу вещици в 
градчето Сейлъм, в пиесата на Милър 
то има характера на алегория, отра-
зяваща същата форма на некоректно 
разпитване, на която той е свидетел 
при изслушванията пред Конгреса 
в ерата на Маккарти (когато е вклю-

чен в черния списък на Комисията за 
разследване на антиамериканска дей-
ност и е глобен, като освен това му е 
отказан международен паспорт под 
предлог, че не е отговорил на всички 
въпроси, зададени от председателя на 
комисията) и която по-късно разпоз-
нава и в случая на Питър Райли.
Изказванията на Милър по време на 
дискусията с участието на Райли са 
сравнително кратки, но включват 
разказ за срещата на драматурга в 
Ню Йорк с китайката Ниен Чън, коя-
то била подложена на тежък разпит 
по време на Културната революция, 
за да бъде принудена да признае, че е 
антикомунистка и шпионка. С насъл-
зени очи тя му разказала за емоциите, 
които изпитала на една постановка на 
„Салемските вещици“ в собствената и 
родина, след като най-после излязла 
от затвора. По онова време била убе-
дена, че някои части от диалозите в 
пиесата са пренаписани от китайския 
режисьор, за да намерят отзвук сред 
публиката в страната, защото въпро-
сите, които били задавани на обвиня-
емите в пиесата, съвпадали напълно 
с онези, използвани при нейните раз-
пити. Тя смятала, че един американец 
не би могъл да знае с такава точност 
използваните думи, изрази и тяхната 
последователност. Затова останала 
шокирана от отговора на Милър, че 
е взел въпросите от архива за съдеб-
ните процеси срещу вещици в Сейлъм 
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през 1962г. и че същите въпроси са 
били използвани по време на изслуш-
ванията пред Комисията за разследва-
не на антиамериканска дейност, както 
и при разпита на Питър Райли. 
Подтекстът на историята на Милър 
е, че с течение на годините са били 
разработени някои забележително 
сходни и ефикасни методи, които поз-
воляват на водещите разпитите, неза-
висимо къде и с каква цел, да изтръг-
ват от понякога невинни заподозрени 
потвърждение за вината им. Осъз-
наването на тази възможност нака-
рало Милър и други коментатори по 
правни въпроси да препоръчат всич-
ки разпити във връзка със сериозни 
престъпления да бъдат записвани на 
видео, за да могат прокурори, съдебни 
заседатели и съдии сами да преценя-
ват дали самопризнанията са получе-
ни некоректно. Точно по тази причи-
на записването на разпитите на видео 
се практикува все по-масово по целия 
свят. На теория това е добра идея, но 
на практика има един проблем: глед-
ната точка на видеокамерата почти 
винаги е зад гърба на разпитващия и 
лице в лице със заподозрения, а това 
води до ефекта „което е на фокус, се 
приема за причина“.
Д-р Шели Тейлър, социален психолог 
в Калифорнийския университет в Лос 
Анджелис (UCLA), и нейните колеги 
провели поредица от експерименти, 
при които наблюдателите гледали и 

слушали разговори, внимателно ре-
жисирани, така че нито един от учас-
тниците в дискусията да не надделя-
ва над другия. Някои наблюдатели 
гледали от такъв ъгъл, който им поз-
волявал да виждат гърба на единия 
участник и лицето на неговия събе-
седник, докато мястото на други на-
блюдатели им давало възможност да 
виждат лицата на двамата еднакво 
добре (отстрани). След това всички 
наблюдатели били помолени да отсъ-
дят кой е имал по-голямо влияние в 
разговора с оглед на неговия тон, съ-
държание и насока. Резултатите били 
винаги еднакви: оценките за влия-
нието на участника съответствали на 
изгледа към лицата на разговарящи-
те. Онзи, чието лице се виждало по-
добре, бил определян като по-кауза-
лен (причинен агент). Колкото и да се 
опитвали, изследователите не могли 
да попречат на това впечатление, кое-
то се проявявало, дори когато темата 
на разговора била от лично значение 
за наблюдателите, както и когато те 
били допълнително разсейвани, да-
вали оценката си за разговарящите 
след продължителна пауза или зна-
ели предварително, че ще трябва да 
съобщят преценката си на други хора. 
Този модел се очертавал не само неза-
висимо от пола на наблюдаващите, но 
и независимо дали разговорите били 
следени на живо, или на видеозапис.
Правният проблем, свързан с въпро-
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са дали самопризнанието е направе-
но доброволно от заподозрения или 
е изтръгнато по непозволен начин от 
разпитващия, включва определяне 
на причинността, което означава да 
се прецени кой е отговорен за улича-
ващите показания. Както става ясно 
от експериментите на професор Тей-
лър, ъгълът на снимане на камерата 
изкривява решаващата оценка, като 
придава по-голяма тежест на онзи от 
двамата, който се вижда по-добре. От 
по-новите експерименти на друг со-
циален психолог, Даниъл Ласитър, 
знаем, че когато камерата е насочена 
към заподозрения по време на разпи-
та, при гледане на записа зрителите 
приписват на същия този човек по-го-
ляма отговорност за самопризнание-
то и съответно по-голяма вина. Всъщ-
ност можело да се получи същото 
изкривяване с обратен знак, като се 
покаже на наблюдателите запис на съ-
щия разпит, направен от камера, насо-
чена през рамото на заподозрения към 
лицето на разпитващия, който в този 
случай се възприемал като причина за 
самопризнанието с неговите принуж-
даващи въпроси. Ласитър и сътрудни-
ците му установили, че тези резултати 
упорито се повтаряли и онова, което 
е на фокус се възприемало като при-
чинно всеки път, независимо от пола, 
образованието и интелектуалната за-
дълбоченост на наблюдаващите. Не-
зависимо дали те гледали записа един 

или два пъти и дали били предвари-
телно информирани за потенциалния 
изкривяващ ефект от ъгъла на снима-
не. Може би най-тревожен е фактът, 
че наблюдателите реагирали еднакво 
независимо дали били обикновени 
граждани, служители на правоохра-
нителни органи или съдии по углав-
ни дела. Нищо не било в състояние да 
промени предубеждаващия ефект от 
ъгъла на камерата, освен промяната 
на самия ъгъл. Изкривяването изчез-
вало, когато записът показвал разпи-
та и самопризнанието отстрани, така 
че заподозреният и разпитващият да 
бъдат на фокус в равна степен.
Тук е мястото на следния важен въ-
прос, перифраза от Робърт Чалдини: 
В случай, че бъдете подведени или 
притиснати да направите някакви 
лъжливо уличаващи ви признания, 
можете ли да направите нещо, което 
да увеличи вероятността външните 
наблюдатели да разберат, че причи-
ните за това са нечестните хитрости и 
натискът? 
Можете да използвате комбинация от 
две стъпки, извлечена директно от ре-
зултатите от изследванията на профе-
сор Тeйлър и Ласитър:
1. Най-напред открийте къде в стаята 
се намира камерата.
2. После преместете стола си. Разполо-
жете го така, че записът на разговора 
да показва в еднаква степен вашето 
лице и това на човека, който ви раз-
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питва.

Не допускайте ефектът „което е на фо-
кус, се приема за причина“ да ви по-
стави в неизгодна позиция при евен-
туален съдебен процес. В противен 
случай може да се окаже, че процесът 

е приключил предварително.

И не забравяйте, че гледната точка ви-
наги е от значение!

http://nauka.bg
https://www.youtube.com/user/bgnauka/videos
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В предходната част бе 
разгледана атака от тип 
DoS (Denial-of-Service), 
която представлява спиране 

на работата на даден процес или 
устройство чрез генериране на голям 
обем от заявки към даден сървър или 
създаване на такива с грешен формат, 
водещи до значително увеличаване 
на работното натоварване на целта.
  За разлика от DoS атаките, които 
най-често се извършват от едно 
единствено атакуващо устройство, 

при DDoS (Distributed Denial-of-
Service) генерираните злонамерени 
действия стартират от множество 
отдалечени спрямо целта хостове. 
Това води до значително увеличаване 
на обема на генерирания трафик 
или на запитванията. Много често 
в атаката се включват „ботове“ или 
„зомбита“ – заразени системи, на които 
работи зловреден код. След неговото 
активиране започва и генерирането 
на съответните мрежови пакети.
  Примери за типични DDoS атаки са:

Заплахи към уеб приложения – DDoS 
атака
Автор: Цветелина Николова
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DNS Amplification – комплексно DDoS 
действие, използващо публични DNS 
сървъри с цел увеличаване на обема 
от генерираните към целта пакети. 
При тази атака се реализират две 
основни действия:
В запитванията, насочени към DNS 
сървърите, се използва лъжлив IP 
адрес (Spoofed IP Address), който 
съвпада с този на целевата система;
Открива се домейн, за който има зада-
дени множество поддомейни. От име-
то на целта се изпраща запитване за 
всички налични записи за него, което 
води до създаването на голям обем от 
трафик, изпратен като отговор от сър-
въра.
R.U.D.Y (R-U-Dead-Yet) – действието се 
свежда до генериране на прекалено 
дълги данни за полетата за въвеждане 
на информация при Web приложения. 
Скоростта на атаката е ниска и 
много често се описва с термина 
„low and slow“. Целта на бавната ра-

бота е  да се задържат максимално 
дълго време отворени съответните 
HTTP комуникационни сесии. Най-
често това злонамерено действие 
се активира от множество зомби 
системи, но е възможно успешно да 
се реализира и от едно единствено 
устройство.

Фиг. 1 Рзлика между DoS и DDoS
  
Инструменти за DoS и DDoS атаки:
hping3 – създаден с цел генериране на 
IP пакети, пренасящи TCP сегменти и 
анализ на получените отговори;
slowhttptest – мощен инструмент, 
който извършва атаки по метода на 
R.U.D.Y. Предоставя възможност за 
успешно стартиране на DoS и DDoS 
атаки по няколко метода, които да 
доведат до отказ на услуги на някои 
от най-популярните към момента уеб 
сървъри.
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Предназначение на модела 

Изпълнението на изчислителни-
те процедури по описания модел и 
разпределянето на общото количе-
ство топлинна енергия, отдадена от 
сградната инсталация на съвместна-
та етажна собственост (СЕС) между 
отделни обекти-абонати към абонат-
ната станция, се извършва от орга-
низация за топлинно счетоводство, 
която очевидно е подизпълнител на 
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД. След 
това „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД 
вменява на гражданите, наричани 
„клиент“ и собственици на жилища с 
общи вертикални отоплителни шран-
гове, заплащане на топлинна услуга. В 
изпращаните от топлофикацията до 
всеки абонат уведомителни съобще-
ния тази „услуга“ се нарича „отопле-
ние от сградна инсталация“, а изчисле-
ните суми са с точност до 0,01 лева.
 При неизплащане на вменява-
ните задължения „ТОПЛОФИКАЦИЯ 
СОФИЯ” ЕАД прилага сложна, но добре 
работеща в нейна полза система за 

принудително събиране на сумите.
Математически модел

 За определяне големината на то-
плинната енергия, отделяна от сград-
на инсталация с вертикални топлоп-
реносни шрангове „ТОПЛОФИКАЦИЯ 
СОФИЯ” ЕАД прилага изчислителен 
метод, базиран на математически мо-
дел. Този модел е представен в точка 
6.1.1. на „Методика за дялово разпре-
деление на топлинна енергия в сгра-
ди – етажна собственост”, която е при-
ложение към чл. 61, ал. 1 от „Наредба 
за топлоснобдяване” (НТ).
 Математическият модел е цити-
ран изцяло по-долу:
 „6.1.1. (доп. – ДВ, бр. 58 от 2007 г., изм. – 
ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 
2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. от-
носно влизането в сила – ДВ, бр. 99 от 
2013 г., в сила от 15.11.2013) Количе-
ството топлинна енергия , kWh, отда-
дена от сградната инсталация, зависи 
от вида и топлофизичните особености 
на сградата и на отоплителната ин-
сталация. Определя се от лицето по 

бота е  да се задържат максимално 
дълго време отворени съответните 
HTTP комуникационни сесии. Най-
често това злонамерено действие 
се активира от множество зомби 
системи, но е възможно успешно да 
се реализира и от едно единствено 
устройство.

Фиг. 1 Рзлика между DoS и DDoS
  
Инструменти за DoS и DDoS атаки:
hping3 – създаден с цел генериране на 
IP пакети, пренасящи TCP сегменти и 
анализ на получените отговори;
slowhttptest – мощен инструмент, 
който извършва атаки по метода на 
R.U.D.Y. Предоставя възможност за 
успешно стартиране на DoS и DDoS 
атаки по няколко метода, които да 
доведат до отказ на услуги на някои 
от най-популярните към момента уеб 
сървъри.

Анализ на математически модел по 
качествени показатели
Автор: Татяна Радева
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чл. 139, ал 2 ЗЕ, извършващо дяловото 
разпределение, по зависимостта: 
 , където:
0,15 е коефициентът, отчитащ дела на 
инсталираната мощност на сградната 
инсталация
спрямо общата мощност на отопли-
телната инсталация;
 – действително инсталираната мощ-
ност на отоплителните тела в сграда-
та за
отчетен период, kW;
 – денградуси за настоящ отчетен пе-
риод, които се определят по формула-
та: 
 където:
z е продължителността на настоящия 
отчетен период, в дни; 
 – средната температура на сградата; 
за сгради-етажна собственост, се при-
ема 19 °С;
 – средната външна температура за 
отчетния период°С;
външната изчислителна температура 
за населеното място, °С; 
24 – броят на часовете в денонощието.

Качествени характеристики на моде-
ла

3.1. Формален преглед на променли-
вите величини в цитирания по-горе 
математическия модел установява 
една единствена входна величина, 
която опосредствено може да се свър-
же с изчисляваната от модела топлин-

на величина, т.нар. „отопление от 
сградна инсталация“. Това е редуцира-
на стойност на проектната мощност 
за СЕС, наречена в случая „действи-
телно инсталирана мощност на ото-
плителните тела в сградата“. Липс-
ват обаче всякакви конкретни данни, 
свързани с процеса на топлоотделяне 
от сградна инсталация – технически 
параметри за инсталацията, техниче-
ски параметри и технологични харак-
теристики на топлоносителя, техни-
чески параметри за топлоотделяне и 
топлоизолация на самата СЕС. Липсва 
дори информация, кой произвежда то-
плинната енергия, доставяна в сград-
ната инсталация – дали това е местен 
топлогенератор, работещ на електри-
ческа енергия, газ, въглища, дърва, 
слънчева енергия или друг първичен 
източник, или е самата „ТОПЛОФИКА-
ЦИЯ СОФИЯ” ЕАД.
Липсата на всякаква информация, не-
обходима за топлинно изчисление на 
толинната величина „отопление от 
сградна инсталация“ показва, че фор-
мулата от 6.1.1. не притежава качества 
за извършване на коректна изчисли-
телна процедура по топлинни пара-
метри.
3.2. Въпреки че входната и изходна 
величини в модела са опосредстве-
ни топлинни величини, според 3.1. 
в предавателната функция липсват 
топлинни зависимости, т.е. връзката 
между входна и изходна величина не 
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е с топлинен характер. При неизвес-
тен характер на връзката моделът се 
приема за „черна кутия“ – с неизвест-
на предавателна функция – и характе-
рът на тази връзка се определя чрез 
логическа екстраполация. За да може 
тази екстраполация да се приближи 
максимално до истината, е необходи-
мо известното – в случая входна и из-
ходна величина – да се анализират по 
възможно най-пълен начин.
Входната величина е топлинната мощ-
ност на отоплителните тела в сграда-
та за
отчетен период, независимо от това 
дали е проектната (според старата 
Наредба за топлофикацията „НТ“) или 
инсталираната (според НТ в сила от 
01.06.2014 год.). Съвсем естествено 
е да се предположи, че при многофа-
милни жилищни сгради тези отоп-
лителни тела получават топлинна 
енергия, чрез топлопреносна мрежа. 
Според чл. 65 на ДРЗЕ (Допълнител-
ни разпоредби на ЗЕ) това е сградната 
инсталация.
Следователно, ако приемем, че вход-
ната величина в модела има някаква 
стойност, различна от нула, то прие-
маме, че многофамилната жилищна 
сграда с централно топлоснабдяване, 
каквато е съвместната етажна собстве-
ност (СЕС), притежава топлоснабди-
телна инженерна инфраструктура.

Изходната величина според модела е 
количеството топлинна енергия, от-

дадена от сградната инсталация. Тази 
величина в различни документи се на-
рича по различен начин: „отопление 
от сградна инсталация“ (до м.април 
2014 г.), „отдадена от сградна инста-
лация“ (в горния модел), дори „ото-
пление на имот“ (топлофикационни 
„съобщения“ за начислени суми, дори 
тогава, когато доказано липсват ото-
плителни тела и отопление на общи 
части). 
Всъщност всички тези словосъчета-
ния представляват търговски наиме-
нования за физическия процес загуби 
на топлинна енергия, представлява-
щи присъщи на технологичния про-
цес технологични разходи (чл. 64 До-
пълнителни Разпоредби на Закона за 
Енергетиката – ДРЗЕ), които се полу-
чават при пренос (чл. 44 ДРЗЕ) и раз-
пределение (чл. 50 ДРЗЕ) на топлин-
на енергия в топлопреносната мрежа 
(чл. 65 ДРЗЕ) за захранване на отоп-
лителни тела (чл. 37 ДРЗЕ) с топлинна 
енергия.
За информация, съобщавам, че из-
числителните и практически методи 
за определяне големината на топлин-
ните загуби при пренос на топлин-
на енергия са отдавна известни и 
използвани от топлинните специали-
сти, които се занимават с този процес 
за технически, а не финансови цели. 
Чрез тези методи топлинните загу-
би при пренос на топлинна енергия в 
сградната инсталация са отдавна оп-
ределени със стойност 5-7% от тази 
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топлинна енергия.
В своята търговска дейност търгов-
ското дружество „ТОПЛОФИКАЦИЯ 
СОФИЯ” ЕАД, регистрирано по Тър-
говския закон, твърди, че се съобразя-
ва със законите в Р.България. Би мог-
ло да се предполага, че основен закон 
в работата на дружеството е именно 
Търговският закон. Обаче, предвид 
факта, че стоката, продавана от друже-
ството, е топлинна енергия, основен 
работен закон е Законът за енергети-
ката (ЗЕ), и по-точно само някои спе-
циално селектирани членове на ЗЕ. По 
тази причина и настоящият анализ се 
базира на членове от ЗЕ:

 Чл. 142. (1) .........................
 (2) Топлинната енергия за отопление 
на сграда – етажна собственост, се раз-
деля на топлинна енергия, отдадена 
от сградната инсталация, топлинна 
енергия за отопление на общите час-
ти и топлинна енергия за отопление 
на имотите.
От състава на члена е видно, че естест-
веният физически процес на централ-
но парно отопление в СЕС се разбива 
на няколко юридически понятия, кои-
то получават чрез състава на члена 
юридическа независимост и възмож-
ност за самостоятелно интерпретира-
не.

Чл. 153. (1) .........................
 .......................

 (6) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2006 г.) Потре-
бителите в сграда – етажна собстве-
ност, които прекратят топлоподаване-
то към отоплителните тела в имотите 
си, остават потребители на топлин-
ната енергия, отдадена от сградната 
инсталация и от отоплителните тела 
в общите части на сградата.
Цитираната алинея „6“ от този член 
е твърде важна при определяне ка-
чествените характеристики на анали-
зирания математически модел. Съв-
сем очевидно, когато потребител в 
СЕС прекрати топлоподаването към 
отоплителните тела в имотите си, 
той прекратява и своето участие във 
формирането на топлинни загуби в 
сградната инсталация. Ако не един, а 
всички потребители в СЕС прекратят 
топлоподаването към отоплителни-
те тела в имотите си, от гледна точка 
на топлотехническите естествени за-
кони ще липсва пренос на топлинна 
енергия през сградната инсталация, 
съответно загуби в нея, и основания 
за начисляване суми по несъществу-
ваща топлинна услуга „потребление 
на топлинната енергия, отдадена от 
сградната инсталация“. 
Обаче според юридическите закони, и 
по-точно цитирания Чл. 153. (6), това 
не е така.
 При многофамилната жилищна сгра-
да с централно топлоснабдяване, 
каквато е СЕС с нейната изградена 
топлоснабдителна инженерна ин-
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фраструктура, входната величина в 
анализирания математически модел 
винаги има някаква стойност. Следо-
вателно, дори когато е прекратено 
топлоподаването към отоплителните 
тела във всички имоти, според модела 
изходната величина – това е „топлин-
на енергия, отдадена от сградната ин-
сталация“ – има стойност и абонатите 
в СЕС трябва да я заплащат.
Единственият случай, при който або-
натите не трябва да плащат топлинна 
енергия, отдадена от сградната инста-
лация, е когато входната величина е 0 
(нула). Това обаче означава, че в СЕС 
не е изградена топлоснабдителна ин-
женерна инфраструктура и въобще 
липсва централно топлоснабдяване.

Изводът :
Ако сте собственик на имот в СЕС с цен-
трално топлоснабдяване и изградена 
топлоснабдителна инженерна инфра-
структура, според Чл. 153. (6) на ЗЕ ще 
плащате суми на търговското друже-
ство „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, 
регистрирано по Търговския закон 
именно за това, че притежавате имот 
в СЕС с централно топлоснабдяване 
и изградена топлоснабдителна инже-
нерна инфраструктура, в състава на 
която структура съществува топлоп-
реносната мрежа, наречена „сградна 
инсталация“.

Това е данък върху собственост.
Следователно, основна качествена 

характеристика на математическия 
модел по точка 6.1.1. на „Методика за 
дялово разпределение на топлинна 
енергия в сгради – етажна собстве-
ност”, която е приложение към чл. 61, 
ал. 1 от „Наредба за топлоснобдяване” 
(НТ) е, че моделът представлява да-
нък върху собственост, а цифровият 
резултат от изчисление по модела е 
изчисление големината на този да-
нък.
Потвърждение на горния анализ, и то 
значително по-категорично, се полу-
чава от официален документ на неза-
висима съдебна инстанция, каквато 
представлява Върховен касационен 
съд на Република България – ВКС на 
Р.България. Това е „РЕШЕНИЕ № 5 от 
22.04.2010 г. на КС на РБ по к. д. № 
15/2009 г.“, което често се цитира от 
юридическия екип към „ТОПЛОФИКА-
ЦИЯ СОФИЯ” ЕАД и се използва от раз-
лични съдебни инстанции.
Цитат 1 (за сграда в режим на етажна 
собственост):
В такива сгради не се допуска пълен 
отказ на отделния потребител и той, 
въпреки волята си да не ползва услу-
гите на доставчика, по силата на зако-
на се счита за потребител на топлин-
ната енергия, отдадена от сградната 
инсталация и от отоплителните тела 
от общите части на сградата.

Цитат 2: 
Количеството топлинна енергия, от-
дадена от сградната инсталация, за-
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виси от вида и топлофизичните особе-
ности на сградата и на отоплителната 
инсталация и от външната темпера-
тура на населеното място за отчетния 
период, а не от потребеното количе-
ство топлинна енергия в различните 
имоти.

Цитат 3: 
Заплащането на отдадената от сград-
ната инсталация топлинна енергия 
не е резултат от реалното ползване 
или неползване на топлинна енер-
гия от собствениците и носителите 
на вещни права. То следва от факта, 
че сградната инсталация е обща част 
по предназначение, от която никой не 
може да се откаже, и че е изградена по 
предварителен проект, поради което 
и плащането се извършва съразмерно 
на отопляемите обекти по проект. 

Данък и данъчни задължения

Определение:
 “Данъкът е невъзвръщаемо и безвъз-
мездно (без пряка насрещна облага) 
плащане, наложено едностранно и по 
общ ред от държавата, елемент на бю-
джетния приход, който в едно с дру-
гите приходи се разпределя за посре-
щане на обществените потребности. 
Налага се на определени групи обекти 
или лица (недвижими имоти, моторни 
превозни средства, доход и др.) и при 
липса на доброволно плащане се съ-

бира принудително от имуществото 
на данъчно задължените лица.”

Според Закона за местните данъци и 
такси – ЗМДТ за облагане с данък вър-
ху недвижимите имоти всяко лице, 
придобило недвижима собственост, е 
длъжно да попълни и предаде в дър-
жавните служби декларация по чл. 14 
от ЗМДТ за облагане с данък върху не-
движимите имоти. В тази декларация 
данъчно задължените лица попълват 
данни за придобития имот. На осно-
вание тези данни лицето се облага с 
държавен данък недвижима собстве-
ност.
Цитати от декларацията:

Цитат 1 : 
 Декларация, Част I, т.3.4. : „Степен на 
изграденост на инфраструктурата 
общо за имота – елементи:
Електрификация, Водопровод, Кана-
лизация, Топлофикация ТЕЦ.“

Цитат 2: 
Декларация,Част II, указания: „ТЕХНИ-
ЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА: Ел. – елек-
трификация, Вод. – водопровод, Кан. – 
канализация, ТЕЦ – централно парно 
отопление, Тел. – телефонизация.” 
От тези цитати се вижда, че при опре-
деляне на големината на държавния 
данък се включва и заплащане задъл-
жение, произтичащо от собственост 
на техническа инфраструтура в сгра-
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дата, топлофикацирана чрез централ-
но парно отопление.

Заключения

5.1 Финансовите задължения, с които 
се облага всеки собственик на недви-
жим имот в многофамилна сграда в 
режим на етажна собственост по чл. 
14 от ЗМДТ и по т. 6.1.1. на „Методика 
за дялово разпределение на топлин-
на енергия в сгради – етажна собстве-
ност”, са с еднакъв характер – това е 
данък върху недвижима собственост.

5.2 Обектът, за който се налагат тези 
задължения, е един и същ – това 
е сградната инсталация, съставна 
част от изградената техническа ин-
фраструтура на сградата и по-точно 
топлофикацията чрез централно пар-
но отопление.

5.3 И в двата случая един и същи да-
нък се изисква от две различни струк-
тури. Разликата е само тази, че орга-
низацията „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” 
ЕАД не е държава и при нея този да-
нък не е елемент на бюджетния при-
ход, а е елемент на сметка на търгов-
ско дружество, и оттам не се посрещат 
обществени потребности, а тези на 
търговското дружество. 
 
Адекватност на математическия мо-
дел

Ако отоплението от сградна инста-
лация се изчислява действително 
според горния модел, то получените 
резултати са неверни и невъзможни 
поради следните 3 факта, съвместно и 
поединично:

6.1 Отделената от сградната инстала-
ция топлинна енергия зависи пряко 
от преминаващата през нея топлинна 
енергия; тази енергия е аналогово из-
меняща се във времето величина, коя-
то зависи от моментното състояние на 
включените към инсталацията отоп-
лителни радиатори – брой и мощност 
– и не се измерва като функция на вре-
мето. А включената в математическия 
модел топлинна мощност, независи-
мо от това дали е проектната (според 
старата Наредба за топлофикацията 
„НТ“) или инсталираната (според НТ 
в сила от 01.06.2014 год.), е приета за 
постоянна величина. От което следва, 
че дори през лятото, когато отопле-
нието е изключено, според горния 
модел трябва да се начисляват суми 
за отделена от сградната инсталация 
топлина. Очевидно, изчислението по 
предлагания модел е невярно и не-
възможно.

6.2 В модела е приета постоянна сред-
на температура на сградата 19°С. Тази 
температура пряко влияе върху край-
ния изчислителен резултат. Но тази 
температура в действителност е също 
аналогова, непрекъснато изменяща 
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се във времето величина, чието из-
менение също не се отчита. От което 
следва, че изчислението е невярно и 
невъзможно.

6.3 В модел, от който се изчислява то-
плинна енергия, е невъзможно тем-
пература и топлинна енергия да се 
намират в линейна зависимост, т.е 
използваният модел е по принцип 
неверен. А ако приемем все пак, че 
величините са линейно зависими и 
приложим екстраполация – напълно 
допустима при линейни зависимости 
– по отношение на знаменателя във 
формулата, ще получим невъзможен 
изчислителен резултат. За безкрайно 
ниска външна изчислителна темпера-
тура за населеното място «t» _»изч.» 
ще бъде изчислен безкрайно голям 
знаменател и изчисленото количе-
ството топлинна енергия, отдадена 
от сградната инсталация, ще бъде 0 
(нула). Това означава, че точно тогава, 
когато сградната инсталация трябва 
да излъчва максимално количество 
топлина, за да поддържа обявената от 
авторите на модела средната темпе-
ратура на сградата 19°С, изчислената 
според модела отделена от сградна-
та инсталация топлина е минимална. 
Следователно и според този факт из-
числението по предложения модел е 
невярно и невъзможно.

Приложимост на предложения мате-

матически модел

В документа „Наредба за топлофика-
цията“ правилно е отбелязано, че енер-
гията, отдадена от сградната инстала-
ция, зависи от вида и топлофизичните 
особености на сградата и на отопли-
телната инсталация. Тази правилна 
констатация важи в пълна сила и за 
всеки член на етажната собственост, 
тъй като топлофизичните особености 
на всеки имот и на отоплителната му 
инсталация са различни. За съжаление 
според документа „Методика за дяло-
во разпределение на топлинна енер-
гия в сгради – етажна собственост“, 
т. 6.1.3., изчислената чрез предложе-
ния математически модел топлинна 
енергия, отдадена от цялата сградна 
инсталация, цитирам: „се разпределя 
пропорционално на отопляемия обем 
на имотите по проект“. Това означа-
ва, че разликите в топлофизичните 
особености на всеки имот и на отоп-
лителната му инсталация въобще не 
се отчитат. Очевидно, два жилищни 
имота на един и същи етаж с една-
къв обем ще заплащат еднакви суми 
за отопление от сградна инсталация, 
въпреки че единият собственик е вло-
жил значими капиталовложения за 
осигуряване на топлинна изолация, а 
другият може да си е спестил тези раз-
ходи. Същото правило се прилага и за 
имоти с еднакъв обем, намиращи се на 
различни етажи, без да се взима пред-
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вид, че параметрите на топлоносите-
ля и съответно отделената от сград-
ната инсталация топлина за различни 
етажи, са твърде различни.
Следователно, използваният в момен-
та от „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД 
метод за разпределение на изчисле-
ната топлинна енергия, отдадена от 
сградната инсталация, притежава 
следните качества:

7.1 Предвид разликите в топлофи-
зичните особености на всеки имот 
и на отоплителната му инсталация 
методът разпределя несправедливо 
общи разходи между индивидуални-
те собственици на имоти в състава на 
етажната собственост.

7.2 Несправедливо разпределение на 
общи разходи създава изкуствено со-
циално напрежение между равнопос-
тавени участници в обособено граж-
данско сдружение, което лесно би 
могло да прерасне в активни действия 
и срещу създаващия го.
7.3 Методът за разпределение на то-
плинната енергия, отдадена от сград-
ната инсталация, между собствени-
ците на имоти в състава на етажната 
собственост при големи и много го-
леми разлики в топлофизичните осо-
бености на всеки имот и на отопли-
телната му инсталация, лишава от 
смисъл действията на тези граждани, 
които чрез саниране, подобряване на 
топлоизолация, ползване на топлоиз-

точници от ново поколение подобря-
ват активно рекламираната, вкл. и от 
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, енер-
гийна ефективност.

Заключение

На основание направения в т.1 и т.2 в 
настоящата статия анализ, могат да се 
направят следните заключения:
Частни заключения
По адекватност на модела: за изчис-
ление на нестационарен физически 
процес е предложен математически 
модел; като всеки модел и този при-
тежава определена точност; същест-
веното е, че по принцип всеки модел, 
вкл. и този, не е адекватен на физи-
ческия си прототип, т.е. резултатите 
от изчислението винаги не съвпадат 
с действителните стойности. В кон-
кретния случай предложените в моде-
ла изчислителни процедури са невер-
ни и невъзможни. Моделът е твърде 
примитивен и резултатите от него са 
негодни дори за приблизителни из-
числения на реално съществуващите 
физически величини.
По приложимост на модела: изчисле-
нията по модела се прилагат в зави-
симост от единствен аргумент про-
ектния обем на частен имот в обема 
на етажна собственост. Неотчитането 
на ред реално съществуващи факто-
ри определят несправедливостта на 
разпределението на общи разходи в 
етажна собственост, създават колизия 
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със съвременни енергийноефективни 
технологии и дори създават предпос-
тавки за социално напрежение с неяс-
ни последствия.

Общи заключения:

В края на всеки отоплителен период 
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД изгот-
вя справка за изразходвана енергия 
(изравнителна сметка) като официа-
лен документ. В документа се изчис-
лява разликата между „начислена“ и 
„изразходвана“ за отопление енергия 
за годишния отоплителен период, 
след което разликата се остойностява 
с точност до 0,01 лева. 
„Начислена“ енергия е сумата от про-
гнозни – т.е. предполагаеми – топлин-
ни енергии за всеки месец от отоп-
лителния период. Ежемесечните си 
прогнози „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” 
ЕАД изчислява по някакъв свой ме-
тод, но за тях начислява всеки месец 
суми на всеки „абонат“, като поставя и 
срокове за изплащанията им.
„Изразходвана“ е по презумция дейст-
вително използвана топлинна енер-
гия, съставена от три части според 
член 142, ал 2 от ЗЕ. Съществена част 
от нея е „топлинната енергия, отдаде-
на от сградна инсталация“. 
Както бе посочено по-горе, тази енер-
гия се изчислява от „ТОПЛОФИКАЦИЯ 
СОФИЯ” ЕАД според точка 6.1.1. на 
„Методика за дялово разпределение 

на топлинна енергия в сгради – етаж-
на собственост” и в никакъв случай не 
може да се приеме за действителна.
Това означава, че така наречената в 
изравнителната сметка „изразходва-
на“ енергия не е действително израз-
ходваната, а изчислената и числена 
стойност е невярна.
Следователно съставеният от 
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД окон-
чателен документ, наречен „справка 
за изразходвана енергия (изравнител-
на сметка)“, представлява документ с 
невярно съдържание.
Съобщавам, че ТОПЛОФИКАЦИЯ СО-
ФИЯ” ЕАД, на основание именно на 
този документ, начислява финансови 
задължения с точност до 0,01 лева, 
позволява си да обявява граждани за 
длъжници, заплашва ги и чак тогава 
ги предава за наказание чрез съдебна-
та институция.
Добре е известно, че използването на 
документи с невярно съдържание спо-
ред законодателството в Р.България 
се наказва по няколко закона, незави-
симо от това дали закононарушение-
то е в полза или вреда на ползвателя 
на документа.
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Abstract
There is a parallel between national, 
social, health security and the relationship 
between them. They present the social 
foundations of national security that 
study the role of the human factor 
and the system for its management, 
provision and development in the 
state. The main health indicators of the 
country are outlined which are extremely 
unfavorable and threaten our national 
security. The formation of the necessary 
health culture of the population and the 
individual is related to such pedagogical 
processes as health education and 
health awareness, which influence the 
sustainable development of the national 
security system. The importance of 
awareness and knowledge that play a 
decisive role in the cultivation of health 
knowledge and habits is highlighted. 
The main principles and mechanisms of 
implementation of the health promotion 
are presented. It shows the importance 
of health promotion for the sustainable 
development of the national security 

system.
Keywords: national security, social 
security, health security, health indicators, 
health culture, health education, health 
knowledge.

Абстракт
Направен е паралел между нацио-
нална, социална, здравна сигурност и 
връзката между тях. Представени са 
социалните основи на национална-
та сигурност, които изучават ролята 
на човешкия фактор и системата за 
неговото управление, осигуряване и 
развитие в държавата. Посочени са ос-
новните здравни показатели на стра-
ната, които са крайно неблагоприят-
ни и застрашават националната ни 
сигурност. Формирането на необходи-
мата здравна култура на населението 
и на отделния индивид е свързано с 
такива педагогически процеси като 
здравно възпитание и здравна про-
света, които оказват влияние върху 
устойчивото развитие на системата за 
националната сигурност. Изтъкнато 

Здравната култура като елемент от 
здравната сигурности националната 
сигурност
Автор: Доцент д-р Красимир Коев Д.М.
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е значението на информираността и 
познанието, които играят решителна 
роля в култивирането на здравни зна-
ния и навици. Представени са основ-
ните принципи и механизми на осъ-
ществяване на промоцията на здраве. 
Показано е значението на промоцията 
на здравето за устойчивото развитие 
на системата на националната сигур-
ност.
Ключови думи: национална сигур-
ност, социална сигурност, здравна си-
гурност, здравни показатели, здравна 
култура, здравно възпитание, здрав-
ни знания.

Национална сигурност
Днес сигурността се определя в много 
по-широки граници, отколкото в края 
на 20-ти век.В периода на Студената 
война това понятие е свързвано пре-
димно с военните аспекти на сигур-
ността.В центъра на тази сигурност 
са ядрената и конвенционалната мощ 
на страните членки на НАТО и от дру-
га страна на Варшавския договор. В 
съвременните условия сигурността 
има както военни, така и невоенни 
(хуманитарни) аспекти [1]. 
Като понятие тя се появява първона-
чално в американската политология в 
първите години след края на Втората 
световна война (1947 г. Президентът 
Хари Труман, National Security Act) [2]. 
До този период доминират понятията 
„отбрана”, „отбранителна способност”, 

отразяващи естествения стремеж да 
се защитят собствените граници и 
територия. Националната сигурност 
като политическа категория отразява 
връзката на сигурността с нацията, с 
определена териториална държавна 
общност, характерното състояние на 
тази нация като цялостна система, 
включваща обществените отноше-
ния и съзнание, както и институти, 
съдействащи реализацията на нацио-
налните интереси [3]. 
Под национална сигурност на отдел-
на страна, съгласно Устава на ООН, се 
разбира динамично състояние, при 
което за държавата и обществото не 
съществува пряка опасност от въоръ-
жено нападение, политически натиск 
или икономическа принуда, така че те 
свободно да осъществяват своето раз-
витие и прогрес [4].
В различните етапи от развитието на 
човешката цивилизация и на отдел-
ните държави в обсега на понятието 
„национална сигурност” се включват 
с различна тежест и влияние онези 
структурни елементи, които в реша-
ваща степен определят нормалното 
протичане на националния живот, 
пътищата и способите, чрез които се 
отстраняват и неутрализират различ-
ните заплахи. Това зависи от редица 
фактори, но основните от тях са: със-
тоянието на международните и особе-
но на военнополитическите отноше-
ния в глобален и регионален мащаб; 
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мястото и ролята на държавата в тези 
отношения; равнището на икономи-
ческото състояние на страната; соци-
алния и демографския проблем; прес-
тъпността; характера на държавния 
строй, а и от тук на общополитическия 
курс на държавно ръководство. 
Критерий за гарантиране на нацио-
налната сигурност е наличието на 
висока степен на възможността дър-
жавата самостоятелно да компенсира, 
неутрализира или управлява различ-
ните видове заплахи и надеждно да 
защитава гражданските, обществени 
и държавни интереси, които в съв-
купност съставляват националните 
интереси, независимо от намерения-
та, действията и позицията на други 
страни и етнически, икономически, 
религиозни и други образувания [5].
Националната сигурност може да се 
определи като относително устой-
чиво състояние на нацията, характе-
ризиращо се с обективни външни и 
вътрешни условия, при които в доста-
тъчно висока степен са защитени от 
съвременните рискове и заплахи жиз-
неноважните национални интереси и 
благодарение на които, това състоя-
ние поражда в обществените настро-
ения господстващо чувство на сигур-
ност [5]. В най-общ план „национална 
сигурност” е защитеност и реализи-
ране на националните интереси като 
съвкупност от интересите на държа-
вата, обществото и личността [6].

Социална сигурност
Социалните основи на националната 
сигурност изучават ролята на човеш-
кия фактор и системата за неговото 
управление, осигуряване и развитие 
в държавата [7]. Човешкият фактор 
са отделните хора (гражданите) и об-
ществените организации. Хората и об-
ществените организации са създатели 
и ползватели на услугата „сигурност”. 
Те също така могат да бъдат създате-
ли на сигурност за други граждани и 
обществени групи в страната. Освен 
това човешкият фактор може да влияе 
върху характера, обхвата и управле-
нието на социалните дейности в дър-
жавата. Осигуряването, управлението, 
регулирането и развитието на социал-
ната сфера в живота на гражданите и 
техните организации се осъществява 
от държавното ръководство. Състоя-
нието на социалната сигурност зави-
си и в по-малка степен – от правова-
та и гражданско-защитната сфера на 
обществения живот, сигурността на 
обществения ред, отбраната и инфор-
мационната сигурност [8].

Основи на социалната сигурност
Социалната сигурност се изразява в 
гарантиране правата, целесъобраз-
ния начин на живот, развитието и ре-
ализацията на човека и обществените 
групи в държавата [9]. Тя предполага 
създаване и поддържане на ефектив-
ни и ефикасни системи за здравеопаз-
ване, образование, социално осигуря-
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ване, културно и физическо развитие 
и информиране [10]:
Система за здравеопазване
Система за защита и спокоен общест-
вен живот
Система за образование и наука
Система за социално осигуряване
Система за културно и физическо раз-
витие 
Система за информиране и обществен 
ред

 Социалната сигурност в държавата 
има за цел да гарантира хуманни и 
достойни условия за съществуване, 
просперитет и изява на личността 
и обществените организации, т.е. на 
гражданското общество. Следовател-
но – от изследователска гледна точка, 
социалната сигурност може да се под-
раздели на две взаимосвързани гру-
пи: социална сигурност на личността 
в обществото и социалната сигурност 
на обществената група. 
Основна причина за постоянно об-
новяване и развитие на социалната 
сфера е стремежът за подобряване 
качеството на икономическото въз-
производство на човешкия капитал 
[11]. Човешкият капитал е ключово 
конкурентно преимущество и главна 
производствена сила за съвременно-
то общество и базова предпоставка за 
националната сигурност [12]. 
 
 Основни компоненти в качеството на 

човешкия потенциал са:
Здравето
Физическото състояние
Продължителността на живот
Образоваността
Научноизследователските постиже-
ния
Общо културно равнище
Равнище на обществената мобилиза-
ция
Равнище на доходите на населението

Рязкото падане на числеността на тру-
доспособното квалифицирано населе-
ние е фактор, понижаващ сигурността 
на държавата и оказващ влияние вър-
ху националната сигурност.
Пълното комерсиализиране на соци-
алната сфера – здравеопазване, обра-
зование, наука, култура, спорт и оси-
гуряване, поставя под въпрос основни 
конституционни права на гражданите 
и нарушава базовите принципи на со-
циалната държава. Световната прак-
тика показва, че средните разходи на 
населението за своето здраве съста-
вляват около 5% от общия обем на по-
требителските разходи [13]. В голяма 
част от страните в преход, поради фак-
тори като неефективната реформа в 
здравеопазването и корупция, разхо-
дите за здравеопазване надхвърлят 
5-процентния показател и са по-ви-
соки от тези в САЩ, които са считани 
за най-високи в света [14]. При ниско 
равнище на доходи и изчерпана меди-
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цинска база възникват реални опас-
ности за социалния мир и здравното 
състояние. Заплаха за социалната и 
националната сигурност е недоста-
тъчното финансово и материално оси-
гуряване на науката [15].
В съвременния свят инвестициите 
в науката са едно от най-изгодните 
и перспективни капиталовложения. 
Перспективните национални програ-
ми в развитите страни в продълже-
ние на десетилетия са безпрекослов-
но последователни в своите главни 
приоритети, които са поддръжката на 
стабилни разходи за развитие на фун-
даменталната наука и увеличението 
на бюджетните средства за приложни 
изследвания. Това се обяснява със за-
кономерността, че конкуренцията на 
световния пазар силно зависи от на-
учния потенциал на производството и 
услугите. В развитите страни държава-
та и бизнесът равнопоставено поемат 
финансирането и материалното оси-
гуряване на иновационното развитие. 
Образованието, като един от базовите 
компоненти на социалната сфера, е с 
ключово значение за състоянието на 
националната сигурност. Поддържа-
нето на качествено образование, съ-
ответстващо на изискванията на вре-
мето и тенденциите в икономиката и 
обществото, е залог за просперитета 
на държавата. Чрез образованието се 
осъществява социализацията и капи-
тализацията на младите поколения. 
Социализацията на поколенията оз-

начава спазване на правилата на пове-
дение в обществото, както и развитие 
на социалния светоглед и възпитание. 
Това означава получаване на качества 
на граждани, способности: да раз-
мишляват кои са те и ролята им в об-
ществото; да оценяват критично не-
щата; да умеят да правят своя избор. 
Образованият и квалифициран човек 
е национален капитал, с чиято помощ 
могат да се решат сложни и намиращи 
се на границата на нерешимостта на-
ционални проблеми [16].
Неблагоприятните демографски тен-
денции (намаляването на броя, както 
и застаряването на работната сила, 
водещи до ограничаване предлагане-
то на труд), както и недостатъчната 
конкурентоспособност на икономи-
ката (което е заплаха за създаване на 
по-качествени работни места) са едни 
от основните рискове за национал-
ната сигурност на страната [17].

Здравна сигурност
Очакваната продължителност на жи-
вота сред европейците нараства [18]. 
При все това здравето на средноста-
тистическия европеец би могло зна-
чително да се подобри и голяма част 
от болестите и ранната смъртност да 
бъдат предотвратени. Социалните и 
икономически предпоставки, както и 
свързаните с тях условия на живот и 
труд, се явяват основен вид фактори 
за протичането на сравнително здра-
вословен живот при отделните групи 
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хора. Именно поради това към тях е 
съсредоточена и точно този вид поли-
тика на ЕС. Храненето, тютюнопуше-
нето, диетите, физическата активност, 
алкохолът, както и различните начи-
ни на отношения между хората също 
могат да се определят като решаващи 
фактори за здравето. Главните при-
чини за преждевременна смъртност 
сред населението са съсредоточени 
в разнообразни групи заболявания 
като: травми от различни злополуки; 
дихателни, сърдечносъдови, ракови 
заболявания; и психични проблеми 
[19]. Те могат да бъдат успешно пре-
дотвратени чрез съблюдаването на 
определени методи за промоция на 
здравето и превенция. Всичко това ще 
доведе до устойчиво развитие на сис-
темата на национална сигурност.
Елементарни законови мерки като 
правилата за предпазните колани, 
пътната безопасност и ограниченията 
за съдържанието, продажбата и упо-
требата на тютюневи изделия, са от 
голямо значение за опазване на здра-
вето. Проблем е, че обществеността не 
е достатъчно информирана. Фактът, 
че преобладаващата информация 
рядко е достатъчно убедителна, за да 
накара хората действително да водят 
по-здравословен живот, е тревожен 
сам по себе си. Усилията за промоция 
на здравето единствено са успешни, 
когато използват широк набор от ме-
тоди, които подпомагат хората при 

вземането на по-здравословни реше-
ния в контекста на тяхното всекидне-
вие. Училището или работното място, 
както и местата, където хората пре-
карват голяма част от времето си, мо-
гат да са много важни в това отноше-
ние.
Здравната програма на ЕС включва 
дейности за промоция на здравето и 
превенция, които имат съществено 
значение за националната сигурност 
[20]. Те са насочени към факторите за 
заболеваемост и ранна смъртност. Оп-
ределени инициативи и проекти имат 
стремеж да разпространят информа-
ция и да подобрят обмена на успеш-
ни практики. ЕС провежда информа-
ционни кампании и инициативи във 
връзка с повишаването на осведоме-
ността по ред актуални въпроси – за 
вредните последици от прекомерната 
консумация на алкохол, тютюнопу-
шенето, наркотичната зависимост; и 
промоция на сексуалното здраве, пре-
дотвратяването на ХИВ/СПИН зара-
зяване и намаляване на броя на трав-
мите и злополуките [21]. Също така се 
насърчава обособяването на програ-
ми за профилактични прегледи (скри-
нингови програми) за превенцията на 
раковите заболявания.
Сътрудничеството между европей-
ските страни и различните междуна-
родни организации повишава успева-
емостта на политиките за превенция. 
ЕС стимулира обмена на данни и до-
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бри практики, допринасящи за по-
вишаване на защитата на здравето в 
общността, а оттам – и националната 
сигурност.
На фона на демографските проблеми 
в България се наблюдават и регресив-
ни тенденции в сферата на обществе-
ното здраве. Националната здравна 
статистика и глобалните анализи на 
Световната здравна организация со-
чат, че основните здравни показатели 
на страната са крайно неблагоприят-
ни, а по някои от тях сме на последно 
място в Европа, което застрашава на-
ционалната ни сигурност [20].
Съществуват редица негативни тен-
денции в здравнодемографския статус 
на населението, които от своя страна 
водят до значително повишаване на 
натиска върху здравната система и 
крият сериозен риск за националната 
сигурност на страната [19].
Съществен проблем се явява нараства-
щият дисбаланс между увеличаващи-
те се потребности на населението и 
наличните ресурси на здравната сис-
тема за тяхното задоволяване, което 
води до генериране на сериозно об-
ществено недоволство. Въпреки на-
личието на повече лекари на глава от 
населението (370 на 100 000) спрямо 
средното ниво за ЕС, неудовлетво-
реността от здравната ни система е 
обективен факт по отношение на па-
циентите [22].
Същото се отнася и до неудовлетво-
реността на работещите в сферата на 

здравеопазването, свързана с ниското 
заплащане на медицинския персонал 
и липсата на ефективна система за 
следдипломно обучение и непрекъс-
ната квалификация. Наблюдаваните 
обезпокоителни тенденции като ръ-
ста на хоспитализациите и увелича-
ващите се разходи за тях, показват 
засилваща се неефективност на функ-
циониране на системата.
Сериозен проблем остават недобрата 
събираемост на вноските за здравно 
осигуряване и големият процент неу-
частващи в осигурителния процес.
Със силен обществен отзвук към на-
стоящия момент са проблемите, свър-
зани с ценообразуването на лекар-
ствените продукти, организацията на 
спешната медицинска помощ и кон-
трола върху качеството на медицин-
ската помощ и медицинските грешки.
 Здравната култура, здравното въз-
питание на населението и мотива-
цията за здравното поведение до-
принасят за устойчиво развитие на 
системата за национална сигурност. 

Здравна култура
Здравната култура е съвкупност от 
знания, нагласи, отношения, убеж-
дения и поведение във връзка с въз-
становяване, опазване и укрепване на 
личното и обшественото здраве [23]. 
Това определение показва, че инфор-
мираността и познанията за здравето 
и болестта не могат да бъдат един-
ствени критерии за високата здравна-
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та култура.
Възможно е човек да има много здрав-
ни познания, но те да не са превърнати 
в убеждения. Възможно е да има също 
така много здравни знания и убежде-
ния, но да няма съответните здравни 
нагласи, отношения, мотивация, нави-
ци и поведение.
Различаваме обективна (обществе-
на) и субективна (личностна) здрав-
на култура. Особено значение за дей-
ността по опазване на здравето на 
населението има субективната здрав-
на култура. В системата на социалните 
отношения тя се проявява в следните 
насоки [24]:
1. Отношение на индивида към собст-
вения му стил на живот;
2. Отношение на индивида към здра-
вето на околните (семейство, колеги 
и др.);
3. Отношение на индивида към собст-
веното му заболяване (търсене на ле-
кар, самолечение, безразличие и др.);
4. Отношение на социалната група 
към здравето на индивида;
5. Отношение на индивида към дей-
ността на здравната служба; 
6. Отношение на индивида към хиги-
ената на обкръжаващата го жизнена 
среда; 

Здравната култура на населението 
като базов фактор за устойчиво раз-
витие на нацианалната сигурност

Формирането на необходимата здрав-
на култура на населението и на от-
делния индивид е свързано с такива 
педагогически процеси като здравно 
възпитание и здравна просвета.

Здравно възпитание
Здравното възпитание е целенасочен 
метод за създаване на положител-
но лично поведение и подпомагане 
на индивида, групата и обществото 
като цяло чрез придобиване на необ-
ходимата информация за развитие на 
позитивни здравни характеристики, 
здравна мотивация и утвърждаване 
на положителни здравни навици и 
жизнени умения [21].

Здравна просвета
Здравната просвета е елемент на 
здравното възпитание, което в широк 
смисъл е цялостния процес на форми-
ране на субективната здравна култу-
ра, т.е. на здравословен начин на жи-
вот [23].
Съвременната концепция за промо-
ция на здравето е тясно свързана с 
дейността по здравно възпитание на 
населението.За да бъде ефективно 
здравното възпитание на население-
то, трябва да се основава на следни-
те принципи: популярност, научност, 
конкретност, системност, масовост и 
др.
Повишаването на здравната култура 
на населението е сложен и продължи-
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телен процес и не може да се сведе до 
кратковременни дейности на отделни 
медицински лица сред отделни групи 
на населението.
Опитът на някои държави показва, че 
най мощната система за промяна на 
обществените нагласи, отношение и 
мотивация към здравословен начин 
на живот е властта на медиите (теле-
визия, радио, преса, кино и др.).
Целта на здравното възпитание е пос-
тигането на висока здравна култура 
(правила и норми за поведение, дей-
ност и живот) съзнание и отговорност 
за съхраняване на живота и здравето 
– собствено, колективно, обществено.
Предметът му се разпростира върху 
самия процес на постигане на здравна 
възпитаност, а еденици на проучване 
и диагностика са степентта на здравна 
информираност, наличието на здрав-
но-хигиенно поведение и здравосло-
вен начин на живот наподрастващите.
Обект на здравното възпитание е 
здравето на учениците, разбирано 
като състояние и процес, както и фак-
торите, които го обуславят.

 Методи на здравно възпитание:
 Планиране на здравнообразовател-
на програма:
1. Събиране на информация за специ-
фичните промени в обществото;
2. Идентифициране на проблема;
3. Определяне на възпитателните 
приоритети;

4. Формулирането на измерими, реа-
листични цели и критерии за оценка;
5. Оценка на наличните и необходи-
мите ресурси;
6. Обсъждане на възможните реше-
ния;
7. Изготвяне на план за действие – 
какво, кога, къде, с кого, от кого;
8. Реализиране на планираните дей-
ности;
9. Наблюдение и оценка на степента 
на ефектите;
10. Преоценка на процеса на планира-
не;

 Мотивация на здравното поведе-
ние:
Мотивацията е вътрешният двига-
тел на здравното поведение. Целе-
насоченото използване на здравната 
мотивация е ключов проблем за про-
моцията на здравето. Развиването на 
здравната мотивация в съвременната 
дейност е важен елемент в поведение-
то на личността.

Видове мотиви:
мотиви от здравно-рационално ес-
тество – основаващи се на познаване-
то и рационалното оценяване на пол-
зата от извършване на определено 
здравно действие;
мотиви от психофизиологическо ес-
тество – основаващи се на емоциите 
или физическите преживявания, свър-
зани с определено здравно действие 
(страх, болка);
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мотиви от естетическо естество – ба-
зирани на определени естетически 
възгледи;
мотиви от икономическо естество – 
свързани с материалното състояние, 
цени и т.н.;

Десетилетия наред България се на-
режда в челните редици на страните с 
най-висока заболяемост и смъртност 
сред населението. Продължителна-
та – вече 27-годишна икономическа, 
социална и политическа трансформа-
ция на обществото несъмнено оказва 
мощно влияние върху общественото 
здраве и националната сигурност. По-
следните резултати обаче показват, че 
средната продължителност на живота 
в страната макар и бавно, се покачва 
въпреки отрицателните последици от 
продължителния социално-икономи-
чески преход и интензивното негатив-
но психо-емоционално напрежение на 
популационно ниво.
Защо въпреки лошата здравна систе-
ма и лошото здравно обслужване на 
българските граждани продължител-
ността на живота все пак се покачва? 
Едно от възможните обяснения или 
поне, един от важните фактори, кой-
то може да е част от обяснението на 
този феномен е че здравната култура 
и здравните познания на голяма част 
от хората в България значително са се 
повишили, особено през последното 
десетилетие, което резултира в кул-

тивирането на повече здравни навици 
и по-здравословен начин на живот на 
стотици хиляди български граждани. 
Повече инстинкти за самосъхранение 
и познания за ефективна индивиду-
ална профилактика и борба с боле-
стите. Твърде вероятно е основният 
двигател на този грандиозен процес 
да е екзистенциалното разбиране и 
осъзнаване от все повече българи, че 
доброто здраве и образование дават 
много по-голям шанс за просперитет 
и надежда за по-здрав, по-качествен, 
по-щастлив и по-продължителен жи-
вот във времето. Сред младите бъл-
гари, особено сред по-образовани-
те – студентите, се забелязва трайна 
тенденция за възприемане поведение 
на по-здравословен начин на живот 
– повишена мотивация и амбиция за 
просперитет в живота, отказване от 
тютюнопушене, желание и старание 
за поддържане на нормално тегло и 
здравословно хранене, избягване на 
алкохолни ексцесии, водене на по-ак-
тивен спортен модел на живот и т.н., 
което се отразява положително и вър-
ху националната ни сигурност.
Информираността и познанието изи-
грават решителна роля в култиви-
рането на здравни знания и навици. 
Само преди близо две десетилетия 
хората, а и не малко лекари имаха 
оскъдни знания за изключителното 
значение за здравето и продължител-
ността на живота относно ролята на 
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дислипидемията, хиперинсулинеми-
ята, хомоцистеинемията, повишената 
тромбогенност, фибриногенемията, 
оксидативния стрес, деструктивната 
мощ на свободните радикали и дру-
гите кардинални модулатори на ен-
дотелната дисфункция, атеросклеро-
зата и канцерогенезата в организма. 
Да не говорим за революцията, която 
настъпи и която вече е обществено 
достояние в осъзнаването и разбира-
нето на значението на повишените 
нива на артериалното налягане /АН/. 
Нека да си припомним, че само допре-
ди четвърт век за нормални стойности 
се приемаха нива от 160/95 mm/Hg. 
Нещо повече – не се предприемаха 
никакви действия за първична и вто-
рична, включително медикаментозна 
профилактика при гранични състоя-
ния. Сега няма образован българин, 
който да не е чувал, че стойности на 
АН над 140/90 mm/Hg вече са пови-
шени и са свързани с по-висок риск 
от мозъчен инсулт и/или сърдечен 
инфаркт. Същото може да се каже по 
отношение на познанията за наруше-
ната обмяна на мазнините и захарния 
диабет. От висотата на съвременните 
познания знаем какво голямо значе-
ние има възникването на ендотелна-
та дисфункция в съдовете за ранното 
стартиране на атерогенезата, продъл-
жителността и качеството на живот. А 
какво да кажем за бума през послед-
ните 2 десетилетия в познанията за 
основните принципи в диететиката 

и здравословното хранене? Огромен, 
което само по себе си представлява 
незаменима профилактика на попу-
лационно ниво. Сега всеки знае, че не 
трябва да прекалява с животински 
мазнини, солени, опушени или пърже-
ни храни. Че трябва да се консумира 
повече риба и зехтин, храни богати на 
омега – 3 и 6-полиненаситени мастни 
киселини, че флавоноидите, кароте-
ноидите, ксантините, катехините и 
растителните храни, естествено оцве-
тени в наситени цветове, са изключи-
телно полезни. Всеки вече е чувал за 
опасността за здравето от наличието 
на консерванти, стабилизатори, оц-
ветители, подсладители, емулгатори, 
набухватели и други вредни състав-
ки и замърсители в хранителните 
продукти. Хората започнаха да четат 
етикетите и да изискват информа-
ция за състава на това, което купуват. 
Знаят повече и се интересуват за Е-та 
в храните, калорийния състав, про-
порцията на основните нутриенти – 
въглехидрати, белтъчини, мазнини, 
микроелементи и антиоксиданти, на-
личие на ГМО и т.н. Контролът на те-
глото е вече масово явление, особено 
сред по-младите – повече знания за 
критериите за повишена телесна маса 
и нейното измерване чрез индекса на 
телесна маса /ИТМ/, за риска от абдо-
миналното натрупване на тлъстини, 
за съотношение между талия и ханш, 
за значението на различните консти-
туционални соматотипове телосложе-
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ние, за вида на телесно разпределение 
на адипозната тъкан в отношението ѝ 
за възникване на болестите и т.н. 
Сега хората могат да прочетат огро-
мна информация за всеки един здра-
вен казус, всеки може да сподели с 
много хора своя проблем, да чуе и дру-
ги мнения, да направи консултация с 
известен специалист, да потърси вто-
ро, трето мнение от друг и помощ от 
обществени организации и здравни 
асоциации, да потърси съдействие от 
електронните, печатните медии и т.н. 
Скоростта на обмена на информация-
та е несравнимо по-голяма, по-качест-
вена и по-сигурна, отколкото само 
преди 20 години. Глобалната инфор-
мационна мрежа /интернет/ е източ-
ник на огромна вселена от натрупани 
знания, опит и невероятни постиже-
ния и възможности на съвременна-
та човешка цивилизация. Ето това са 
някои от най-важните обяснения за 
покачване продължителността на жи-
вота на хората в цивилизованите стра-
ни. Това е един изключително важен 
балансиращ, здравословен, компенса-
торен механизъм, имайки предвид ло-
шата организация на здравеопазване, 
ниското ниво на здравно обслужване, 
неефективното здравно осигуряване 
на хората в България. С една дума, ин-
дивидуалните мерки, предприети от 
хиляди многократно по-информирани 
вече българи, в сравнение с миналото, 
моделират и здравните параметри на 

популационно ниво без държавата да 
е направила все още най-важните и 
качествени промени в здравеопазна-
та ни система.
За този огромен процес най-голямо 
значение имат здравно-профилак-
тичните институции, здравните пе-
чатни и електронни издания и медии, 
здравните портали, сайтове, лекции, 
блогове и т.н. Това е резултат от ре-
волюцията, на която сме свидетели 
в достъпа до интернет – световната 
глобална информационна мрежа. Сега 
със съвременните средства за кому-
никации можем веднага да се свържем 
със спешен координационен център, 
да направим спешна консултация, да 
потърсим помощ, да получим съвет 
какво да правим от някой по-знаещ от 
нас даже и да се намираме на най-от-
далеченото и самотно място. Няма 
да е далече времето, когато повечето 
високообразовани и информирани 
хора няма да имат нужда непременно 
и винаги от лекар до себе си, за да се 
справят с по-леки здравни проблеми. 
Те ще могат сами да го правят поради 
многократно по-високата и по-бога-
та здравна култура и житейски опит. 
Това е един продължителен процес, 
който за всеки от нас има различно 
измерение във времето. Даже за ня-
кои този процес отдавна вече е в ход! 
Нещо повече, по някои индивидуални 
здравни проблеми, пациентът може 
вече да бъде по-информиран от случа-
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ен лекар при когото отива за консул-
тация, защото това е негов проблем и 
той е с много по-висока мотивация за 
самообразоване, прочитане и запозна-
ване с всичко, което съществува като 
данни и обсъждания във форумите 
в глобалното информационно прос-
транство по неговия здравен казус.
Сърдечносъдовата патология и онко-
логичните болести ще бъдат водещи 
здравни проблеми и за идните поко-
ления. Най-добрият начин за нама-
ляване на тяхната честота и тежест е 
личната и обществената профилак-
тики, висока здравна култура и ран-
но разпознаване на заболяването. По 
отношение на първичната профи-
лактика, свързана с поведенческите 
рискови фактори и стил на живот, за 
повечето хора в България това вече 
е ясна материя и има достатъчно на-
трупани знания. Всеки, който е завър-
шил поне средно образование знае, 
че тютюнопушенето, затлъстяване-
то, понижената физическа активност, 
прехранването, прекомерната алко-
холна консумация и прекаляването с 
мазни, сладки, солени, пържени и оп-
ушени храни, е вредно.
Промоция на здравето е водеща кон-
цепция, включваща дейности по по-
вишаване на общественото здраве, 
както и притежаваща съществено зна-
чение за устойчивото развитие на на-
ционалната сигурност.
Терминът „промоция на здравето” съ-
държа два компонента: „промоция” и 

„здраве”.
Промоцията е „действие за подпома-
гане, съдействие, поддръжка, подкре-
па на растеж или развитие на нещо” 
[25]. Именно заради това промоцията 
на здравето е свързана с философия-
та за „здраве за здравите” и включва 
следните елементи:
Целенасочени действия за елимини-
ране на рисковите фактори;
Подкрепа на факторите, водещи до 
по-добро здраве на населението;
Подкрепа за подходяща здравна, соци-
ална и екологична политика;
Окуражаване участието на здравните 
професионалисти в здравното възпи-
тание и здравната подкрепа;
Основни принципи:
създаване на политика, укрепваща 
здравето;
създаване на подходяща жизнена сре-
да, укрепваща здравето;
засилване на общественото участие в 
здравните дейности;
засилване на личната отговорност и 
развитие на лични умения, знания и 
възможности за укрепване на инди-
видуалното и общественото здраве;
преориентация на здравната служба 
към промоция на здравето;
развитие на социална отговорност за 
здравето;
нарастване на инвестициите в здраве;
разширяване на партньорството за 
здраве;
повишаване на възможностите на ли-
чността и обществото;

http://nauka.bg


МЕДИЦИНА | БРОЙ 108

89Българска наукаАПРИЛ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

С подкрепата на:

осигуряване развитие на инфраструк-
турата за промоция на здравето;

Основните механизми за осъществя-
ване на тези процеси са:
Създаване на равни възможности – 
осигуряване на еднакви възможности 
на всички хора за здраве чрез осигуря-
ване на поддържаща жизнена среда, 
достъп до информация, контрол над 
детерминантите;
Подкрепа – комбинация между инди-
видуални и социални действия с цел 
ангажираност, социално приемане и 
системно подпомагане;
Посредничество – координиране на 
действия на всички заинтересовани 
за здравето и балансиране на различ-
ните интереси в обществото;
Включване – уважение към всички 
идеи, ценности и стандарти от орга-
низационната и културна структура 
на обществото с цел постигане по-ви-
соко ниво на здраве;
Уважение – уважение на човешкото 
достойнство, равенство, солидарност 
при отчитане на разликите в потреб-
ностите, ценностите и културата на 
отделния индивид или група;
Фокусиране – определяне на приори-
тета – здраве;

Теоретичен модел за промоция на 
здравето.
Включва следните елементи: 
Здравно възпитание – целенасочен 

метод за създаване на положително 
лично поведение и подпомагане на 
индивида, групата и обществото като 
цяло чрез придобиване необходимата 
информация за развитие на позитив-
ни здравни характеристики, здравна 
мотивация и утвърждаване на поло-
жителни здравни навици и жизнени 
умения.
Здравна защита – съвкупност от 
мерки, целящи повишаване на пози-
тивното здраве и създаване на благо-
приятна за здравето жизнена среда.
Здравна профилактика – всички 
мерки, предприемани от здравните 
специалисти и обществото по пре-
дотвратяване разпространението на 
рисковите фактори и заболявания, 
както и техните усложнения сред на-
селението. 
Жизнената среда е съвкупността от 
всички предмети, явления, свойства 
и отношения, с които човек взаимо-
действа през своя живот, и се разделя 
на два основни компонента: физиче-
ска и социална.
Физическата среда включва природна-
та среда, преобразуваната от човека или 
създадена от него, и физическа среда – 
атмосфера, почви, води, отпадъци и т.н. 
Социалната среда помества в себе си 
всички елементи на обществената, 
икономическата и политическата ин-
фраструктури, в които функционира 
индивида и които регулират и кон-
тролират неговия живот.
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Жизнените умения са способности-
те на индивида за адаптиране и по-
зитивно поведение, благодарение на 
които той се справя с изискванията и 
предизвикателствата на всекиднев-
ния живот.

Здравна мотивация (от лат. moveo – 
движа):
мотиви от здравно-рационално ес-
тество – основаващи се на познава-
нето и рационалното оценяване на 
ползата от извършване на определено 
здравно действие;
мотиви от психофизиологическо ес-
тество – основаващи се на емоциите 
или физическите преживявания, свър-
зани с определено здравно действие 
(страх, болка);
мотиви от естетическо естество – 
базирани на определени естетически 
възгледи и идеали на личността; 
мотиви от социалнопсихологическо 
естество – базирани на влиянието на 
общественото мнение и нормите на 
неформалната група;
мотиви от морално естество – опи-
ращи се на съзнанието за морален 
дълг, хуманност, взаимопомощ, соли-
дарност;
мотиви от икономическо естество – 
свързани с материалното състояние, 
цени и т.н.;
В заключение може да се посочи, че 
здравната сигурност на граждани-
те, обществените групи и държавата 
трябва да е висша цел на държавното 

ръководство и средство за постигане 
на устойчиво развитие на системата 
за националната сигурност във всич-
ки сфери на обществения живот.
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Резюме: Археологически раз-
копки доказват, че почиства-
нето на зъбите е познато от-
преди 6000 години. Открити 

са приспособления за почистване на 
зъби като клонки, пера, кости. Има на-
мерени инструменти за миене на зъби 
от 3500 г. пр. Хр. във Вавилонската и 
Египетската цивилизация. Първите 
реални четки за зъби са от Китай, 
619 година, а в Европа идват едва през 
XVІІ век. Преди това европейците са 
си търкали зъбите с малко парцалче със 
сода за хляб или сол, ако изобщо обръ-
щат внимание на това. Първият, който 
е измислил модерната четка за зъби е 
англичанинът Уилям Адис. На 24 фев-
руари 1938 г. в магазините се появява 
първата найлонова четка – „Чудодей-
ната зъбна четка на д-р Уест”, която е 
произведена в САЩ. За „паста за зъби” 
се споменава още в творбите на Ибе-

рик от 1550 г. пр. Хр., като са описани 
най-различни комбинации от смола, 
мед и различни растения. Китайците 
използват соли и мускус. Известни с 
култа си към красотата, гърците използ-
ват най-различни пасти от раковина, 
корали, талк, пемза, животински но-
кти. Хората през Средновековието не 
придават такова значение на зъбната 
хигиена. 
Днес четките и пастите за зъби имат 
уникално разнообразие, но трябва да 
отбележим, че хората са се безпоко-
или за красивата усмивка още в дъл-
бока древност. Това е свидетелство за 
човешкия гений в тази област, който 
се развива през вековете. Рекламите 
не спират да ни показват нововъведе-
нията в сферата на зъбната хигиена, 
които са дело на учени и новатори, 
чиято цел е подобряване здравето и 
самочувствието на хората, чрез под-
държане на добра устна хигиена и 
красива усмивка. 
Ключови думи: четка за зъби, паста за 
зъби, орална хигиена, исторически све-
дения

Днес четките и пастите за зъби имат уни-

Исторически сведения за хигиената 
на устната кухина
Автори: д-р Михаела Варнева1, Радина Варнева2
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кално разнообразие, но трябва да знаем, 
че още в дълбока древност хората са 
искали да имат красива усмивка и са се 
грижели за нея [1]. 
Археологически разкопки доказват, че 
почистването на зъби е познато отпреди 
6000 години. Открити са приспособления 
за почистване на зъби като клонки, пера, 
кости. В действителност има намерени 
инструменти за миене на зъби от 3500 г. 
пр. Хр. във Вавилонската и Египетската 
цивилизация, където са използвани кра-
ища на клонки за почистване на храната 
и налепите по зъбите [4].
В ранната история 3500 г. пр. Хр. не е 
имало четки за зъби [2]. III век пр. н. е. 
Аристотел съветвал Александър Ве-
лики да търка зъбите си всяка сутрин 
с “тънка ленена кърпа, която е малко 
груба”. От преди 1000 години датира 
най-древната четка за зъби. Тя била 
наричана “клечка за дъвкане”. Чрез 
дъвкане или мачкане се разнищвал краят 
на малки клончета или корени от дърво 
и така се е образувало нещо като груба 
четка [3]. Има сведения, че вавилонците 
дъвчат клечки, за да почистват зъбите си. 
Древните гърци и римляни, използвали 
примитивни варианти на клечките за 
зъби. С времето тези клечки стигат 
големината на молив, чийто край е раз-
влакнен като груба четка за рисуване. 
Днес някои местни жители на Австралия 
и Африка все още използват тези клеч-
ки за дъвчене. Литературни китайски 
източници показват използването на 
подобна клечка в Китай около 1600 г. 

пр. Хр. [1].
Първите реални четки за зъби са от 
Китай, династията Танг, 619 година 
[2,3]. Тя представлява снопче от остра-
та зимна четина на сибирска свиня, 
завързано здраво, за върха на дръжка 
направена от бамбук или кост [1,5]. 
Китайските четки за зъби нямат нищо 
общо със съвременния вид на четката, 
която прилича на четка за коса. Те са 
като четките за рисуване. За да си чис-
тиш зъбите трябва да поставиш прис-
пособлението фронтално пред устата 
си и с въртеливи движения да местиш 
връхчето на четката. Нищо общо с 
движенията, с които сега си мием зъ-
бите [2].
Изумително е, че въпреки тази инова-
ция китайците смятат, че разрушава-
нето на зъбите се причинява от бели зъб-
ни червеи с черни глави, които се виждат 
след изваждане на зъба [1,3].

През 1602 г. е документирано използ-
ването на лена за почистване на зъби-
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те. Уилям Воган пише в “Петнадесет 
правила да запазим своето здраве”, че 
за да имат хората зъби “бели и непо-
вредени, те трябва да мият устата си 
след всяко хранене, да спят с леко от-
ворена уста и сутрин да вземат ленено 
парцалче, с което да търкат зъбите си 
отвътре и отвън” [3]. 
Четките за зъби идват до Европа едва 
през XVІІ век. Дотогава европейците са 
си търкали зъбите с малко парцалче със 
сода за хляб или сол (ако изобщо са об-
ръщали внимание на това). Първите ки-
тайски четки от свинска четина се виде-
ли на европейците твърде груби и били 
заменени с конски косъм. Първият, кой-
то е измислил модерната четка за зъби е 
англичанинът Уилям Адис. Музата го 
озарила докато бил в затвора (за бунт) 
през 1770 година. Помолил пазачите да 
го снабдят с шепа конски косми, запазил 
кокалче от вечерята си, пробил му дуп-
ки, пъхнал малко снопче косъмчета във 
всяка от дупчиците и залепил гърба, за 
да не падат. След излизането си от затво-
ра започва масово производство на изо-
бретението си и става богат и известен. 
На него дължим настоящия популярен 
модел на четката за зъби [2]. Дръжката 
е направена от кости на говеда, а косми-
те – конски или от глиган, са захванати в 
ръчно пробити дупки [1]. 

 

Основаната от него компания преди 232 
години, Wisdom Toothbrushes същест-
вува и днес [4]. Потомците на Адис раз-
виват бизнеса и към 1800 година четките 
вече се използвали в Европа и Япония [1]. 
През 80-те години на 19 век четката е 
пренесена в САЩ и започва да се про-
извежда масово през 1885 година [1,3]. 
Ръчно обработени и полирани бедрени 
кости служат за направата на дръжки, 
докато дълги косми от свинска четина се 
вкарват ръчно, един по един, в пробити-
те ръчно отвори [3]. Oказало се, че жи-
вотинските косми не са добри, защото 
задържат бактерии [2]. Допреди години 
четката със свински косми е смятана за 
една от причините, поради които възник-
ва острият апендицит. При изследване 
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на “сляпото черво” пато-анатомите от-
кривали вътре натрупване на косми от 
четки за зъби. Този факт провокира сери-
озни спорове между хирурзите относно 
“вината” на зъбните четки. Разрешение-
то на въпроса идва след като епидеми-
ологичните данни доказват, че от апен-
дицит заболяват и хора, които изобщо не 
си мият зъбите [3]. Глиганските четки се 
използват до 24 февруари 1938 г., когато 
в магазините се появява първата най-
лонова четка, каквато всички имаме в 
банята си. Тя се казва „Чудодейната зъб-
на четка на д-р Уест” и е произведена в 
САЩ [5]. 

 

Били проучени и други възможности [2]. 
Първата електрическа четка е с швей-
царски патент от 1954 година. През 
Януари 2003 година четката за зъби е 
избрана за изобретение номер 1 [5]. 
Днес четките за зъби подлежат на за-
дължителна сертификация по някол-
ко параметра:
На първо място това е здравината. 
Според този критерий, четките биват – 
твърди (hard), такива със средна твърдост 
(medium) и меки (soft). Отскоро някои 
фирми предлагат на пазара изключи-
телно меки четки за зъби (extra soft). 
Твърдите четки са препоръчителни за 
хората със здрави венци. Установено е, 
че този тип четки обезпечават най-си-
лен масаж на венците, а почистващи-
те свойства на четката, не зависят 
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чак толкова от здравината ѝ. Меките 
и изключително меките четки са пред-
назначени за тези, чиито венци често 
кървят. Чрез употребата им венците 
са предпазени от допълнително трав-
миране. Четките със средна твърдост, 
като че ли са специално създадени за 
потребителите, които проявяват из-
вестни колебания в избора си. 
Следващият критерий е естеството 
на косъма на четката. Днес дентални-
те лекари са единодушни в негатив-
ното си отношение към естествени-
те компоненти (четките със свински 
косми). Съвременните материали, от 
които се приготвят четките за зъби 
не се скубят и в тях много по-рядко се 
размножават микроби. Някои модели 
дори притежават индикаторни косми 
(специална окраска), която постепенно 
избледнява. Така “стопанинът” бива пре-
дупреден, че е време отново да посети 
аптеката и да закупи нова четка, с която 
да почиства зъбите си. 
Третият важен критерий за качество-
то на четката за зъби е нейната кон-
струкция. Гумените панели по тялото 
на четката предпазват от евентуално 
приплъзване в ръката и играят пре-
вантивна роля за нараняването на 
венците, регулирайки по-интензив-
ните движения на ръката. За намаля-
ване на напрежението върху венците 
също помагат извивката на четката 
както и удължената ѝ ръкохватка. По-
чистващата част на четката не трябва 

да е много голяма, тъй като може да 
понижи ефективността на самото по-
чистване [3]. 
За „паста за зъби” се споменава още 
в творбите на Иберик от 1550 г. пр. Хр. 
Описани са най-различни комбинации от 
смола, мед и различни растения. Китай-
ците използвали соли и мускус. Извест-
ни с култа си към красотата, гърците 
използвали най-различни пасти от рако-
вини, корали, талк, пемза, животински 
нокти. Често тези продукти увреждали 
зъбите поради абразивните си свойства. 
Хората през Средновековието не преда-
вали такова значение на зъбната хигие-
на, защото се възприемало като грижа за 
тялото за сметка на душата. Римляните 
използвали като паста за зъби човешка 
урина. До XVIII в. урината била състав-
ка на много зъбни препарати, защото съ-
държащия се в нея амоняк почиствал и 
избелвал зъбите. Масовото производство 
на паста за зъби започва през 70-те го-
дини на XIX в. в Америка. Връщайки се 
назад в историята на устната хигиена, се 
натъкваме на всякакви идеи и не много 
приятни методи за почистване на зъбите 
[1]. 
А ние така и не можем да се научим 
правилно да си мием зъбите, поне-
же все нещо грешим. Що се отнася до 
триминутното търкане, това предпи-
сание е поостаряло и вече не е актуал-
но. Много по-важни са почистването 
на междузъбното пространство и вен-
ците, отколкото търкането на самия 
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зъбен емайл. Оказва се, че миенето 
веднага след хранене не е полезно, 
понеже киселините в храната и напит-
ките променят за кратко състава на 
емайла. И ако започнете да го търкате 
веднага, нанасяте повече щети на зъ-
бите, отколкото ползи [2]. 
Заключение: Днес четките и пастите 
за зъби имат уникално разнообразие, 
но трябва да отбележим, че хората са 
се безпокоили за красивата усмивка 
още в дълбока древност. Това е сви-
детелство за човешкия гений в тази 
област, който се развива през вековете. 
Рекламите не спират да ни показват 
нововъведенията в сферата на зъб-
ната хигиена, които са дело на учени 
и новатори, чиято цел е подобряване 
здравето и самочувствието на хората, 
чрез поддържане на добра устна хиги-
ена и красива усмивка.
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За солидарност и конфликт 
между поколенията се е гово-
рило достатъчно и е изписано 
огромно количество материал, 

за солидарността и конфликта между 
поколенията в България са направени 
само ограничен брой изследвания от 
определени учени, но има един про-
блем, по който почти нищо не е писа-
но, защото е потиснат и скрит. Това е 
въпросът за приемствеността между 
поколенията и съответно за комуни-
кацията между тях. Защото ако няма 
едно нормално общуване, при което 
посланията не само да бъдат кодира-
ни от едното поколение, но и да могат 
да бъдат разкодирани от другото, то 
тогава няма да се осъществи процесът 
на предаване. Липсата на взаимност 
в общуването води до отсъствие на 
приемственост. А като няма прием-
ственост, е излишно да се обсъждат 
въпросите за солидарността и диале-
ктическото разбиране за конфликта 
като възможност за развитие. Зато-
ва ще бъдат поставени и разгледа-

ни (в известна степен) проблемите 
за “информационното затлачване” 
и “приемствеността на незнание” 
между поколенията сред определен 
брой респонденти в условията на 
един български град. 
При разглеждането на подобен въ-
прос, още в самото начало трябва да 
се обърне внимание на процесите на 
изселване и урбанизация, тъй като те 
могат да окажат съществено влияние 
върху емпиричните резултати от на-
стоящото проучване.
Личностният облик на град Русе по-
стоянно се е променял през години-
те, заедно с нарастването на броя 
на неговите граждани. До един мо-
мент. През 1985г. населението на 
Русе е 185 400 души, но през 1992г. 
вече е 169 658 души. Има намаление 
с 15 742 – рекорд между всички бъл-
гарски градове. Причините за това 
рязко намаление са комплексни, но 
главно – трансграничното замърсява-
не на въздуха от румънския завод за 
хлорни изделия “Верахим” на няколко 

Защо русенци не познават 
културната история на родния си 
град
Автор: Венцеслав Вутов
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километра от Гюргево, край дунав-
ския бряг, точно срещу централната 
част на Русе, на 1 км от хотел “Рига”. 
Заводът е построен със съгласието на 
българското правителство и на пре-
зидента Тодор Живков, който в един 
от томовете си пише: “С другаря Ни-
колае Чаушеску решихме Дунав да 
стане долина на химията.” Постоян-
ното обгазяване на Русе принуждава 
много семейства да напуснат града, 
въпреки трудностите свързани със 
смяна на местожителството по онова 
време. След намаляване на опасност-
та от обгазяване започва изселването 
на българските турци. От 1990г., ко-
гато настъпва политическа промяна 
и икономическа криза, много жители 
на града заминават зад граница. При 
това раждаемостта силно намалява, 
смъртността се увеличава, а голяма-
та урбанизация, наблюдавана преди 
години, съвсем стихва. Въпреки това, 
осъществената вече миграция от се-
лата към града съвсем не е малка. 
Много хора само работят в Русе, а за да 
си починат си отиват по родните села. 
Затова не е учудваща липсата на инте-
рес сред тези “русенци” към културна-
та история на града. За да се избегне 
влиянието на горните два фактора, 
към 90% от анкетираните и интервю-
ираните лица са най-малко трето по-
коление русенци.
По-реална представа за това, доколко 
русенци познават културната си исто-

рия, може да ни даде едно емпирично 
изследване върху 40 русенци от 5 раз-
лични поколения. За целта на учени-
ци от елитно русенско училище (по 6 
души от 4 класа – общо 24 души, ро-
дени през 1989г.) е предоставен за по-
пълване въпросник (вижте приложе-
нието в края на статията), съдържащ 17 
въпроса, от които 8 закрити и 9 открити. 
Със същата анкета и допълнително ин-
тервю са събрани данни от лица, родени 
през следните години: 1982-83г., 1978-
79г., 1950-51г. и 1924-25г. (по 4 души от 
всяка възрастова група). Най-подробно 
ще бъдат представени резултатите на 
най-младото поколение, които ще се съ-
поставят в процеса на изложението с да-
нните от другите възрастови групи.
Най-младите респонденти показват 
изключително ниско ниво на езико-
ва култура, най-вече писмена – не се 
познава правописът на много думи 
(допускат правописни грешки дори 
в собствените си имена), не е овла-
дяна пунктуацията, и не на последно 
място – има осмокласници, които не 
знаят цялата българска азбука наи-
зуст. Въпросникът за тази възрасто-
ва група е попълнен от 18 момичета 
и 6 момчета, финансовото положение 
на родителите на които е: 16-добро; 
7-относително добро и 1-много добро. 
Трима от анкетираните не знаят обра-
зованието на родителите си, при 11 и 
двамата родители са със средно; при 
3 – и двамата са с висше; при други 
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трима – единият родител е със сред-
но, а другият е с висше образование; 
на един анкетиран двамата родители 
са с полувисше, а на друг – единият е 
с полувисше, а другият е с висше; при 
последните двама респонденти – еди-
ният родител е с полувисше, а другият 
със средно образование. По отноше-
ние на представените три признака 
(пол, финансово положение и обра-
зование на родителите) и дадените 
верни и грешни отговори няма ста-
тистически значими различия, затова 
резултатите ще бъдат разглеждани 
като цяло за извадката на родените 
през 1989г. Статистическите реалии 
на различията в отговорите на отдел-
ните извадки (на различните поколе-
ния) могат да бъдат установени чрез 
два критерия: U – критерият на Ман 
Уитни за различие между две извад-
ки по какъвто и да е признак, който е 
количествено измерен. Този критерий 
позволява да се установи различие в 
малки извадки n≥3 – по три човека в 
извадка са достатъчни за сравнение. 
Методът на U-критерия позволява да 
се прецени достатъчно ли е малка зо-
ната на припокриване на значенията 
на признака между две извадки.
Н-критерият на Крускал-Уолис дава 
информация за повече от две извад-
ки по един и същ изследван признак, 
като констатира само еднаквост или 
различие между извадките по изслед-
вания признак. Той замества еднофак-
торния дисперсионен анализ, който е 

по-сложен за несвързани помежду си 
извадки. Работи се като при U-крите-
рия: ранжират се извадките, търсят се 
ранговите суми на всяка една от тях и 
т.н. С Н-критерия установяваме дали 
разликата в групите е статистически 
значима. Има изискване n≥3.
За улеснение извадките ще бъдат обо-
значени с римски цифри от едно до 
пет, съответно: родените през 1989г. 
– І, 1982-83г. – ІІ, 1978-79г. – ІІІ, 1950-
51г. – ІV и 1924-25г. – V. В петте из-
вадки има три въпроса (10, 14, 16) на 
които няма нито един верен отговор. 
Никой от анкетираните не знае кой е 
най-старият паметник в гр. Русе, а той 
е т.нар. “Царев камък” – издигнат е в 
чест на посещението в града на султан 
Махмуд Втори през 1836г. Хвалебстве-
ният текст на мраморната цилиндрич-
на бяла колона е съчинен от придвор-
ния поет Мустафа Изет. Този паметник 
се намира в Младежкия парк – в алеи-
те до църквата “Света Богородица”. 
Русенският панаир със специфичното 
име “Търла” също не предизвиква ни-
какви реминисценции, отнасящи се до 
неговото възникване, дори и сред ин-
тервюираните в V-а извадка. А исто-
рията е от ХІХв. По време на Освободи-
телната война българското население 
на Русчук бива изкарано извън града 
(за отмъщение, след като турците не 
успяват да пробият фронта при села-
та Мечка и Тръстеник и да се явят в 
помощ на обсадените им главни сили 
при Плевен), в Саидпашовата (Вла-
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диковата) бахча с намерение през тре-
тата нощ (28, 29 и 30-ти август 1877г.) 
да бъде изклано. Иван Ведър узнава 
за този план и известява дискретно 
италианския консул Енрико де Губер-
нидис. Той от своя страна предупреж-
дава Делавер паша, който лагерува 
на Саръбаир. Този египетски паша с 
войските си освобождава мирното 
българско население и дори поставя 
постове пред домовете им. След Осво-
бождението избавените от премежди-
ето русенци се събират на оная “нива” 
(“търла” на турски език) по Великден 
– на първата възпоминателна среща 
освен гражданите идват и сергиджии, 
бозаджии, сиропчии, салепчии, дока-
рани са люлки и така се ражда свое-
образният русенски панаир, наречен 
“Търлата”. За известен период тя бе 
отменена от кмета на града “за вечни 
времена”, но сега отново се провежда в 
двете седмици около Великден. 
На 17-ти въпрос в ІІІ, ІV и V извадки 
няма грешни отговори, в І има един, а 
във ІІ – няма верни отговори (след съ-
беседване се оказа, че анкетираните 
не знаят кога е освободена България).
Всички отговори на 8-ми въпрос са ве-
рни в извадки ІІ, ІІІ, ІV и V, а в І – 29, 
17% са грешни.
На 4-ти въпрос няма грешни отговори 
в ІІІ, ІV и V извадки, в ІІ няма верни, а 
в І – 50% верни отговори, като от остана-
лите – 6 души изобщо нямат предполо-
жения, а другите отговори са Хан Кубрат, 

Иван Вазов, Захари Стоянов и дори Ва-
сил Левски.
Верен отговор на 5-ти въпрос дават 
всички от извадки ІІІ и ІV, нито един 
от ІІ и V, а от І 20,83% дават верни, а 
79,17% грешни отговори.
На 6-ти въпрос отговарят вярно само 
тези, които са учили или учат в също-
то училище, и то не всички: от ІІ, ІV и V 
извадки никой не знае отговора, от І – 
62,5% не са запознати, а от ІІІ извадка 
всички отговарят вярно.
Никой от ІІ-ра извадка не може да от-
говори на седми въпрос, от І – 41,67% 
отговарят вярно, а от ІІІ, ІV и V всички 
знаят отговора.
На 9-ти въпрос отговарят вярно 
29,17% от І извадка, 25% от ІІІ, нито 
един от ІІ и ІV и всички от V извадка.
Отговорите на 11-ти въпрос варират 
от 1 до 2: Сексагинта Приста и Русчук1, 
и само един анкетиран от ІІ извадка е на-
писал и Руси, като трети отговор. Греш-
ни отговори има единствено в І извадка: 
две предположения за Средец и едно за 
Пристанище на седемте кораба (Неве-
рен превод на Сексагинта Приста). Спо-
ред тълкуванията на учените професор 
Борман, Шкорпил, Каниц, Кацаров, Бе-
шевлиев, името на града се превежда 
като “Шестдесет кораба” и по-правилно 
е да се произнася и пише “Сегсагинта 
Пристис”. Първата част от името – сегса-
гинта и по-късната форма сексанта – е 

1  Русчук е персийска форма и означава 
“Малък Руси”
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латинското числително шестдесет. Дума-
та “пристис” е гръцка и означава неголям 
боен кораб, тесен и бързоходен, който 
се движи с весла. В някои публикации 
неправилно се превежда като “приста-
нище”. На мястото на днешния Военен 
клуб, където е имало римска крепост 
е намерен милиарен камък с надпис 
“L. X. Pristis” от времето на император 
Антонин (138-161). 
От анкетираните от І извадка, отгова-
рящи на 12-ти въпрос, двама не са на-
писали нищо, един се е сетил за 4 музея, 
един за 5, а останалите са представи-
ли от 1 до 3 музея. 10 души са вклю-
чили и Пантеона на възрожденците, 
въпреки че той е паметник, а не музей 
(в същата извадка в отговор на 13-ти 
въпрос, за паметник е представен му-
зеят “Баба Тонка”, който дори вече не 
съществува – очевидно най-младото 
изследвано поколение не е особено 
наясно с разликата между музей и па-
метник.). ІІ извадка съдържа по един 
музей на човек, V по два, а представи-
телите на ІІІ и ІV извадка са се сетили 
за от 2 до 4 музея. 
Русенските музеи са съвсем малко по-
вече: Къщата-музей “Захари Стоянов”; 
Обновената къща на революционера 
Тома Кърджиев; Музеят на водоснаб-
дителното развитие; Природонаучен 
музей; Къщата музей на градския бит 
на Русе в края на ХІХ и началото на ХХ 
в. (къщата на Калиопа Калиш); Исто-
рически музей – към неговите експо-
нати е Боровското сребърно тракий-

ско съкровище, състоящо се от три 
ритона с изображение на кон, бик и 
сфинкс, широк разлат съд и каничка, 
свързва се името на тракийския вла-
детел Котис (383 – 360 г.пр.н.е). Има 
и много експонати и от русенската 
селищна могила (тя е от халколита 
и в края на бронзовата епоха върху 
нея възниква тракийско селище) и от 
средновековния град Червен, между 
които миниатюрни керамични икон-
ки; Националният музей на транспор-
та и съобщенията е открит на 26 юни 
1966г. по случай 100-годишнината от 
построяването на първата в нашите 
земи ЖП линия Русчук – Варна. Той 
се намира в сградата на най-старата 
в страната гара, функционирала до 
1954г. под името Руси-Изток. На ко-
ловозите пред и до гарата има стари 
локомотиви и вагони, между които 
тези на султан Абдул Азис, на царете 
Фердинанд и Борис ІІІ, на маршал Тол-
бухин, локомотива на диковилката до 
Рилския манастир, карана от Борис ІІІ, 
слънчев часовник от гара Шайтанли 
(Хитрино). 
В отговор на 13 въпрос в първа из-
вадка са изброени от нито един, до 5 
паметника на човек, като трима души 
са включили и Пантеона на възрож-
денците сред тях. Във втора извадка са 
се сетили за по 3 паметника най-мно-
го, а в ІІІ, ІV и V – всички са изброили 
по 6-7 паметника. Всъщност, в Русе 
има над 20 паметника без да се броят 
демонтираният паметник на Ленин, и 

http://nauka.bg


ХУМАНИТАРИСТИКА

С подкрепата на:

104АПРИЛ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg Българска наука

откраднатият от Младежки парк па-
метник на Райчо Николов. Паметни-
кът на офицерите русофили е взривен 
на 23 март 1940г. от неизвестни лица 
и възстановен в същия вид през 1967г. 
Русенските музеи и паметници не се 
знаят и познават добре и поради една 
съвсем прозаична причина: те са се 
превърнали от недвижима в движима 
собственост; те се построяват, случва 
се да изчезват, а понякога да се поя-
вяват отново. Следните примери са 
красноречиви: 
В чест на падналите във войните мо-
ряци и за ознаменуване на 50-годиш-
нината от създаването на Дунавската 
флотилия и Морската част в Русе, на 19 
декември 1930г. в двора на флотската 
казарма на ул. “Радецки” 18 е открит 
паметник. През 1968г. под предлог 
за прокарване на пътен възел, паме-
тникът е разрушен и чак през 1999г. 
възстановен в първоначалния си вид 
на височината в близост до Военния 
клуб. 
Историческият музей се помещава в 
сградата на бившето Румънско кон-
сулство до земетресението през март 
1977г., а след това четвърт век граж-
даните нямат достъп до експонатите 
му, тъй като се бави адаптирането на 
предоставената за музей сграда на би-
вшето окръжно управление.
От няколко десетилетия стои недо-
вършената сграда на Природонауч-
ния музей и експонатите се похабяват 

в складове. Там е и сбирката от кости 
на мамути, събрани от биолога Ми-
хаил Халваджиев. Първата сграда на 
музея, открит през 1958г., е дадена за 
Дом за кръщение на новородените. 
Сега там е управлението на свободна-
та безмитна зона.
Археологическият музей, в който са 
били включени материалите, събрани 
от братята Карел и Херман Шкорпило-
ви, не е много ясно дали съществува 
все още някъде из Русе. 
Първият паметник на Каравелов в 
Русе, направен от варовик, се премест-
ва от Градската градина срещу театъ-
ра в двора на ОУ “Любен Каравелов” 
старото. 
Дори гробовете не са оставени на спо-
койствие, и те са мобилни. Така на 24 
януари 1904г. е направено първото 
препогребение на Любен Каравелов, а 
през 1979г. второто препогребение на 
тленните му останки, които са прене-
сени в Пантеона на възрожденците. 
На 15 въпрос респондентите от първа 
извадка дават 16,67% верни отговори 
(4 души отговарят вярно), като още 
двама се колебаят: единият между 
2000 и 2001г., а другият между 2001 и 
2002г. Във ІІ, ІІІ, ІV и V извадки няма 
нито един верен отговор – там дори 
няма и предположения. Защо се по-
лучава така, че само най-младите ан-
кетирани, и то само някои от тях, са 
забелязали, че през 2001г. се поставя 
голям кръст върху купола на Пантео-
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на на възрожденците? Очевидно само 
при тях зрението изпълнява двете ос-
новни взаимно допълващи се функ-
ции – да гледаш и да виждаш. Това, че 
хората постоянно минават покрай раз-
лични сгради и паметници, не означа-
ва, че ги забелязват достатъчно добре. 
Например, едва ли ще има повече от 
дузина русенци, способни да опишат 
детайлно Паметника на свободата, 
който се намира в центъра на града. 
Хората са забелязали, че единият лъв 
е разкъсал робските окови, но кол-
ко са обърнали внимание, че другият 
пази щита на свободата, че на челната 
страна има надпис: “На поборниците и 
опълченците, които са взели участие 
в Освобождението на България през 
1867 – 1877г.” Колко души знаят, че 
на останалите три страни барелефи-
те изобразяват сраженията на четата 
на Хаджи Димитър и Стефан Караджа 
през 1868г. на връх Бузлуджа, освеща-
ването на Самарското знаме в Киши-
нев на 13 април 1877г. и героичната 
шипченска епопея на 11 август 1877г. 
Със сигурност нито един от петте из-
вадки. Не, те нямат лоша памет, а лоша 
наблюдателност. Както обикновеният 
фотоапарат не може да прави снимки 
в мъгла, така и съзнанието не задържа 
бледи и мъгливи впечатления. Осно-
вателят на списание “New York World” 
Джоузеф Пулицър закачал над глави-
те на всичките сътрудници на своята 
редакция табелки с надпис “Внима-
ние, внимание, внимание”. Много ру-

сенци, живели по 40-50 години в града 
не могат да отговорят на елементарни 
въпроси, свързани с архитектурата на 
места, покрай които минават ежеднев-
но. А защо? Защото преди всичко, не са 
проявили към тях достатъчно инте-
рес, не са ги погледнали внимателно. 
Томас Едисон установил, че 27 от не-
говите лаборанти всеки ден в продъл-
жение на 6 месеца са минавали пътя, 
който водел от ламповия цех до глав-
ното здание на завода в Менло Парк 
(щата Ню Джърси). Около този път рас-
тяло вишнево дърво, но когато попитали 
тези 27 човека, нито един от тях не зна-
ел за неговото съществуване. Едисон 
твърди, че “мозъкът на средния човек 
не възприема и хилядна част от това, 
което вижда окото. Почти е невероят-
но колко е бедна нашата способност за 
наблюдение”. Има обаче още една при-
чина за лошата наблюдателност на ру-
сенци. Това е тежкото икономическо 
положение както на цялата държава, 
така и в регионален аспект. Въпреки 
че в навечерието на Първата световна 
война в Русе функционират общо 696 
предприятия, от които 278 фабрики, 
сега положението е съвсем различно. 
И когато човек работи по повече от 8 
часа, за да изкара пари, колкото той 
и неговото семейство да не умрат от 
глад, него изобщо не го интересува 
къде, какво строят, какъв е надписът 
на даден паметник – капнал от умора 
той гледа, но не вижда откъде минава, 
единствената му мисъл е да стигне до 
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леглото. Има много русенци, които от 
работа не могат да вдигнат глава и да 
погледнат към историческото минало 
на града, а също така и да го предадат 
на по-младото поколение.
Както по-горе вече беше споменато, 
една от причините за незнанието, не-
познаването на културната история 
на Русе е постоянната промяна на мес-
тоположението на паметници, музеи, 
дори гробове или липсата въобще на 
такова. Центърът на града също се 
променя три пъти. Друга причина е 
политическата. Управниците в про-
дължение на десетилетия с небивало 
усърдие унищожават историята на 
града – повечето от тях са пришълци, 
които не обичат “буржоазния град”, а 
изчитат, че всичко, което е изградено 
преди тях трябва да се унищожи и да 
се направи нещо ново.
В миналото на града е имало какви 
ли не невероятни по замисъл и из-
пълнение дела. Съборени са Римска-
та крепостна стена и баня (римските 
терми), Градската часовникова кула 
на Баш чаршия, “Гъбата”, Стъклената 
будка, старите каменни чешми, Ев-
рейската баня, затворът, Томбул джа-
мия и кюрбетата при нея; съборена 
е само за една нощ църквата “Всех 
Святих”, архитектурен шедьовър на 
Едуард Винтер; вместо централните 
русенски гробища да се запазят, така 
както са запазени гробища в редица 
големи и стари градове, като Париж, 

Лондон, Санк Петербург, Москва, уп-
равниците решават да ги унищожат, 
мотивирайки се с това, че са в центъ-
ра на разрасналия се град, както са в 
техните села – без оглед на тяхната ис-
торическа стойност, с пренебрежение 
към това, че така Русе се лишава от 
памет, от знаци на почит към бащите 
и дедите. В образувания Парк на въз-
рожденците обаче са поставени камъ-
ни, сочещи местата на гробовете на 
отделни деятели, и остава гробището 
на съветските войници, починали по 
различни причини на територията 
на града. Така се е получила странна 
симбиоза между гробище и парк – по-
лупарк, полугробище. Първоначално 
идеята е била и руските военни гро-
бища да бъдат преместени, но Бълга-
рия е губеща във войната и гробища-
та са под закрила (някои хора умеят 
да уважават паметта на мъртъвците 
си, дори и на чужда територия). Сега 
тези гробища се възприемат като не-
мотивирано изключение, след като 
са заличени гробовете на видни на-
ционални герои, революционери, въз-
рожденци (надгробният паметник на 
Каравелов, с плачеща върба над него, 
е само в спомените), поборник-опъл-
ченци, на известни русенски гражда-
ни. В тези гробища са били гробовете 
с еднакви огради един до друг на де-
сетките жертви на “русенската кър-
вава баня” – клането, целящо да се 
осуети сватбата на Саафет Ахмедова 
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и Йордан Стефанов; жертвите от ба-
рутната експлозия във фабриката на 
братя Иванови. Заличени са стотици 
гробове на видни личности – от Иван 
Ведър до Василий Шишмарьов, от То-
дор Минков до братя Стефанови...
Унищожени са еврейските и католи-
ческите гробища.
Друга причина за непознаване на кул-
турното наследство на град Русе са 
публикациите на отделни хора, неве-
жеството на които се възприема като 
достоверна информация. Ще изложа 
един конкретен пример. Като член на 
колектива за разработка на генерал-
ния градоустройствен план на град 
Русе през 1970-1974г., Васил Дойков 
проучва фонда на архитектурно-ис-
торическото наследство. В каталога 
фототека, която изработват с худож-
ник-фотографа Григор Богданов, под 
№1 поставят сградата на русенското 
окръжно управление. Тя е първата 
обществена сграда в Княжеството, по-
строена дори преди сградата на На-
родното събрание в столицата. Върху 
нея и върху всички пощенски картич-
ки, показващи я от 1882г. насетне е 
отбелязано “Сграда на окръжното 
управление в Русчук.” Тя никога не е 
била дворец – в нея няма спални, кух-
ни, трапезарии и други удобства, била 
е при затвора и конюшните на арти-
лерийските казарми и затова князът 
никога не е идвал в нея. Дворецът на 
Александър Първи Батенберг е бил 
сегашната сграда на Кукления театър 

на ул.”Княжеска”, наречена така точно 
заради това. Нищо обаче не пречи на 
архитект Марияна Георгиева от Со-
фия в своя публикация през 1975г. да 
изтълкува името “Александър Първи” 
на фасадата на сградата за доказател-
ство, че тя е дворец на Батенберг. В 
действителност съществува практика 
на обществени сгради по онова време 
да се изписват имената на владетели-
те, но откъде може да знае подобно 
нещо един архитект. Така например, 
на камбанарията на русенската като-
лическа църква е изписано името на 
цар Фердинанд, но той не е живял в 
камбанарията. Папагалското повта-
ряне на грубата грешка на архитект 
Георгиева се подема от кметове, глав-
ни архитекти, журналисти, от ради-
ото, телевизията и вече става трудно 
убеждаването на който и да е в това, 
че сградата не е била дворец, че дво-
рецът е бил на съвсем друго място.
Непознаването на културното на-
следство на град Русе не на последно 
място е детерминирано от ефекта на 
процеса “приемственост между поко-
ленията” (на информационно ниво). 
За да се получи по-добра представа за 
това, е нужен повторен, но по-кратък 
и по-обобщен анализ на емпиричните 
данни. Има въпроси от използвана-
та анкета, на която отговарят вярно 
представителите на ІV и V извадка, 
но не и тези на І и ІІ. Връзката между 
поколенията е от значение за позна-
ването или непознаването на култур-
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ната история на даден град. Този про-
блем има няколко аспекта. Единият 
е, че културният живот и развитие на 
град Русе, съпътствали най-старото 
поколение, са били ежедневие за него. 
Всекидневие, което във функцията си 
на такова не се е предавало на следва-
щите поколения, за които то вече е ис-
тория (като информация). Например, 
лулуджийството и прочутите русчуш-
ки лули са останали само в нечии спо-
мени. Младите русенци едва ли са чу-
вали, че в западната част на площад 
“Дунав”, сега част от градинка, над 
някогашната парна мелница “Папа 
Маноли”, в неденен ден е ставало Слу-
гинското хоро. На него отивали при-
служничките в къщите на заможните 
русенци и пуснатите отпуск войници 
от големия русенски гарнизон – пехо-
тинци, кавалеристи, артилеристи, мо-
ряци. Идвали още чираци, работници, 
полицаи. Свирили са гайдари, гуслари, 
имало духова музика, хора и ръчени-
ци. В случая не бива да се пропуска и 
още един момент. Когато хората смя-
тат, че знаят нещо, което е известно 
на всички (понеже за тях е очевидно 
или обичайно или общоизвестно), те 
не го споделят и другите няма как да 
го научат, ако самите те не го знаят – 
получава се “информационно затлач-
ване” и затова няма приемственост. И 
последната причина, която ще бъде 
засегната във връзка с този аспект на 
проблема, е тази, че възрастните ня-

мат желание или не могат да отделят 
време за повишаване на културното 
равнище на своите потомци за исто-
рията на родния град. Това е по отно-
шение на факта, че младите не знаят 
много от това, свързано с културната 
история, което знаят по-възрастните. 
Друг аспект е този, че младите не зна-
ят това, което не знаят и възрастните. 
Резултатите, получени от анкетата, 
показват, че въпросите, на които не 
могат да отговорят респондентите от 
най-старото поколение, остават без 
отговор и при най-младото, а и при 
междинните поколения. В случая се 
наблюдава последицата от “прием-
ственост на незнание” – липсата на 
информация се предава като липса на 
информация, става “от пусто в праз-
но”, но защо тогава резултатите от въ-
просника показват и нещо друго – има 
въпроси, на които дават верни отгово-
ри само респондентите от една извад-
ка, а има и такива въпроси, на които 
не отговарят представителите само 
на една от изследваните пет групи. 
Така се получава, защото е нарушена 
приемствеността между поколенията, 
поради някоя от гореизброените при-
чини, а и защото вече се намесват и 
други променливи, като обучението в 
училище, например. Интервютата на 
респондентите от ІІІ извадка показват, 
че техните познания по отношение на 
културната история на град Русе са 
резултат от усвоеното от учителите, а 
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не се дължат на семейната приемстве-
ност. Тя е загубила своите устойчиви 
позиции дори в традиционното кръ-
щаване на момчетата с типично бъл-
гарски имена. Според един “Нюфус 
дефтер” – регистър на мъжкото хрис-
тиянско население на Русчук от 1862г., 
по който се плащал данък джизие (по-
головен данък на мъжкото население 
от 15 до 70г.), в дунавския град е имало 
3134 мъже християни2. Най-разпрос-
транените мъжки имена тогава били 258 
Ивановци, с разновидности Иванчо, Ива-
наки, Иваница, Ивац, но няма нито един 
Ивайло, Иво, Ваню, или Жан, 170 Дими-
тровци (разновидности Димитраки, но 
Митко е само умалително), 144 Георги и 
Герги, 144 Тодор, Тодораки и Тошо, 138 
Никола. Следват Христо, Стоян, Марин, 
Йордан, Ангел, Велико, Васил, Петър, 
Стефан. Името Русен и Руси се носи от 
40 души. Името Глигор е във вида, който 
сега се употребява в Македония и няма 
нито едно чуждо име като Джордж, Ро-
бърт, Валери, Юри, Серьожа, Володя... 
сега е обратното, в цели класове няма 
нито едно име като Христо, Васил, Стоян, 
Йордан, Велико, Петко, Друми, Цанко....
За да могат русенци да познават добре 
културната история на града си, ще е 
от полза провеждането поне веднъж 
месечно, в часовете по история на се-
минарна тема “Опознай Русе, за да го 
обикнеш” или просто на урок по исто-
2  Документът е преведен, тълкуван и 
публикуван от Теодора Бакърджиева – историк 
от русенския музей

рия на родния град. Това ще помогне 
да се преодолее неоснователно ниско-
то самочувствие на някои русенци и 
чувството за малоценност, резултат от 
възприемането на Русе като един от 
многото провинциални градове. Също 
така не трябва да се позволява чув-
ството за малоценност да се превръща 
в комплекс, защото когато този реги-
онален комплекс се обедини с нацио-
налния комплекс “аз съм българче” се 
получава много опасна и тъжна комби-
нация, непочиваща на нищо конкрет-
но – основата е въздушен мехур, който 
все някога трябва да бъде спукан.
Когато русенци могат да отговорят 
веднага на следните въпроси:
В кой град са се появили в страната 
първите улици с бордюри и улични 
газови фенери?
Край кой град през 1865г. е създадено 
първото модерно земеделско стопан-
ство в цяла Турция?
В кой град през януари 1881г. се от-
крива първото морско училище в Бъл-
гария?
За нуждите на училището в кой град 
се издава първата географска карта 
на български език?
В кой град е най-старата ЖП гара?
В кой град през 1866г. възниква пър-
вата метеорологична служба?
Къде се намира най-високата кула в 
България?
В учебници, пътеводители, албуми 
и справочници един град се посочва 
като първият български град с ев-
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ропейски архитектурен облик. Кой е 
той?
В кой град се открива първата българ-
ска частна банка, първото българско 
акционерно застрахователно друже-
ство и е учредена първата в страната 
българска търговска камара?
Кой е първият български град с град-
ски автобусен транспорт?
Кой е първият български град, в кой-
то се гледа телевизия?
Кои три града са били първоначално 
по-големи от новоизбраната столица 
София?
В кой град е открито първото по рода 
си на Балканите немско училище?
През 1973г. в един български град 110 
сгради са обявени за паметници с ар-
хитектурна и историческа стойност 
от местен характер и 12 сгради с на-
ционална значимост. Кой е този град?
Тогава те няма да имат ниско само-
чувствие, ще ходят с гордо изправена 
глава и няма да възприемат Русе като 
още един провинциален град. 
За да се гордее човек със себе си като 
личност, трябва да има някаква жи-
тейска история зад гърба си, а за да 
се гордее със себе си като българин, 
трябва да познава миналото на своя 
народ, националната си култура и ис-
тория. Филогенезата стои в основата 
на личностното израстване на даден 
човек през периода на онтогенезата. 
Историческото и индивидуалното раз-
витие са две части на едно цяло, които 

взаимно се допълват. Само онзи, кой-
то знае откъде идва, знае къде отива! 
Така гласи и една корейска поговорка. 
На централния кей в Русе от една тръ-
ба в река Дунав постоянно се изливат 
водни потоци с “чудни багри и арома-
ти” и всички русенци просто съзер-
цават “лиричната” картинка – никой 
нищо не прави, за да промени ситуа-
цията. На Йордановден точно на сто-
тина метра от това място скачаха да 
вадят кръста – за здраве. Когато човек 
не се интересува от това, което става 
покрай него, от наследството, което 
оставя, трябва ли тогава да се учудва-
ме, че не проявява интерес и към кул-
турно-историческото си наследство!

Приложение 1
В ъ п р о с н и к
1. Пол на попълващия:
 А. Мъж Б. Жена 

2. Финансово положение на родители-
те:
А. Лошо Б. Относително добро В. До-
бро Г. Много добро

3. Образование на родителите:
майка:………… баща:…………

4. На кого са следните думи : “Четири-
ма сина загубих. Двамата са в гроба, 
а другите двама са полуживи. Но още 
четирима да имах пак щях да ги нака-
рам да носят българското знаме със 
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златния лъв.” :
………………………………………………

5. В кой български град е роден нобело-
вият лауреат Елиас Канети?
А. Копривщица Б. Пловдив В. Охрид Г. 
Русе Д. Габрово

6. Авторите на “Върви, народе възроде-
ни” и на “Мила Родино” са преподава-
ли в едно и също училище. Кое е това 
училище и в кой град се намира?
Училище…………… Град………………

7. Любен Каравелов е погребан в:
А. Сопот Б. Копривщица В. Русе Г. Пло-
вдив Д. Карлово

8. Къде се е състояла първата публична 
кинопрожекция в България ?
А. Габрово Б. София В. Русе Г. Пловдив

9. Кога е поставено началото на ежегод-
ния международен фестивал “Мартен-
ски музикални дни” ?
А. 1953г. Б. 1961г. В. 1976г. Г. 1986г.

10. Княз Дондуков-Корсаков назначил 
за пръв губернатор на Русчушката гу-
берния Алексей Александрович Тимо-
феев, а за негов секретар :
А. Захари Стоянов Б. Атанас Слабов В. 
Иван Вазов Г. Василий Шишмарьов

11. Напишете старите имена на град 
Русе, които знаете:
……………………………………………

12. Има ли музеи в град Русе и ако има 
кои са те?
……………………………………………

13. Избройте паметниците в град Русе, 
за които се сещате:
……………………………………………

14. Кой е най-старият паметник в град 
Русе?
……………………………………………

15. През коя година е поставен метален 
кръст върху купола на Пантеона на въз-
рожденците?
…………………………………………

16. Каква е историята на названието 
“Търла” и по кое време се провежда?
…………………………………………

17. Пантеонът на Възрожденците е от-
крит по случай 100 години от Освобож-
дението на България. През коя година е 
станало това?
А. 1945г. Б. 1954г. В. 1978г. Г. 1984г.
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