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(Не)обикновените животни
Чавдар Черников
(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотношенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак мисля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското царство.

чай
Поръ а
т
Книга
Сега!

Търсете книгата по книжарниците на верига „Пингвините”в
цялата страна.
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Сдружение “Форум Наука” организира
по случай 50-тия юбилеен брой
на сп. “Българска наука” научна
конференция.
Идеята на конференцията е да събере материали от видни учени в България, които
реално осъществяват научни проекти.
По време на събитието всеки участник ще може да представи своята статия, своята
научна работа и самия себе си.
Поканените участници работят в сферата на техническите науки, ядрената физика,
теоретичната физика, математиката, биологията, правото, историята, космическите
науки и още много други.
15 СЕПТЕМВРИ 2012 - СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ (Нова конферентна зала)

Участниците са:

Д-р Екатерина Цекова (Директор на НПТМ)
Проф. дмн Николай К. Витанов
Доц. Костадин Грозев
арх. Емил Момчилов Йорданов
Гл. ас. Георги Ганчев
Райчо Райчев
д-р Чавдар Черников
Доц. Валери Голев
Александър Стоянов
Проф. д-р Ради Романски
Проф. Румяна Михнева
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НАУКА
Филм по случай
100 г. от Балканската война
Филмът се финансира от дарения и спонсорства.

Н

ашите прадядовци се изправиха срещу старата империя
и направиха всичко по силите
си, за да се съберат в едно Отечество.
Не се посрамиха по бойните полета из
Тракия, превзеха уж непревземаемата
Одринска крепост и изненадаха света.
Може би щяха дори да влязат в Цариград, ако съдбата беше на тяхна страна. Който от тях не загина при Одрин
и Чаталджа, скоро след това отиде да
се сражава при Дойран. Поколението
от 1912 изкара седем години почти непрестанна война в името на... нас. Те
се биха заради нас. Мина век. Светът
е друг, ние сме
други. Но има
ли причина да
откажем почитта си на онези
железни мъже,
захвърлили
рало и писалка,
нива и книга,
които изгазиха
калните пътища на Балканите, биха се като
лъвове и вярваха колкото в
Бога, толкова и

в своите офицери. Списание “Българска наука” , “Красива Европа”, Клуб
“Военна История” и др. сметнаха за
подобаващо да посветят един документален филм на славната войнишка памет. Това е най-малкото, което
можем да направим дори не толкова
за войниците, колкото за собствените
си съвести. Искаме да припомним и да
си припомним обикновените хора във
войната - тези иначе мирни селяни и
чиновници, които се оказаха принудени да се сражават, не се уплашиха и
доблестно извършиха своето.
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НАУКА

СНИМКИТЕ ЗАПОЧНАХА:
очаквайте скоро информация за това къде ще бъде премиерата на филма
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=13151

подп. инж. Евгени Пенчев
командир на курсантски батальон на НВУ

о.р. полк. доц. Марко Златев,
по история
8 доктор
http://nauka.bg

Църква храм “Св. Семочисленици”
в двора на НВУ

Църква храм “Св. Семочисленици”
в двора на НВУ
http://nauka.bg
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доц. д-р Лизбет Лбенова

НВИМ
http://nauka.bg
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проф. Георги Марков
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Военна Академия

полк. Станчо Станчев
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проф. Димитър Гоцев
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“БЪЛГАРСКА НАУКА”

рез изминалите шест години ние
преживяхме едни от най-големите си успехи и може би най-големите разочерования в нашия живот, но
тук ще се спрем на положителният вариант на нашата история.
Всичко започна още когато бяхме
ученици, по онова време думи като:
учен, наука, списание звучаха толкова
странно, че никога не бих ги събрал
на едно място. Тогава започнахме да
търсим какво в образователната система липсва и коя е причината да има
толкова голяма пропаст между учениците и учителите, къде е проблема.
В един момент в четене и търсене на
какви ли не статии, материали, фо-

руми и сайтове ние осъзнахме, че има
липса на това, което в момента наричаме БГ Наука.
Стартирахме едно сайтче с домейн
www.bg-science.info Tогава изглеждаше
доста перспективно и с амбициозното
мото „Първото онлайн научно списание в България“, което в последствие
се оказа, че не е научно и въобще не е
първото. В самото начало сайта и форума, а и самото списание нямаха никаква популярност, но ние не се отказахме и продължавахме да запълваме
страниците с интересни материали,
да търсим все повече информация за
сайта и да провокираме малкото потребители във форума да пишат. За
кратко време ние изчетохме толкова

Снимка от последната форумна среща на БГ Наука!
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=10665&st=160
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15

Конкурсът “Обясни Науката” (2011-2012) завърши успешно с получени 27 статии с различна научнопопулярна тематика. Статии изпратиха различни автори, както ученици, така и млади учени от
БАН и различни преподаватели от университети в България.
Снимка от награждаването на първата награда.
(От дясно на ляво - Петър Теодосиев (БГ Наука), д-р Люба Славчева-Михова (победител), Росен
Теодосиев (БГ Наука), Юлиян Иванов (Рийдър ООД)					
http://goo.gl/qpNOq

научно популярна литература, колкото не бяхме чели през целия си живот
и осъзнавайки какво богатство притежаваме с огромни усилия ние решихме да се развием в още една насока
и създадохме второ списание, което
нарекохме „Технологии“ (http://nauka.
bg/forum/index.php?showforum=114). От
самото списание излязоха едва 5 броя,
като ние се фокусирахме в по-доброто качество и по-голямо разпространение на списание „Българска Наука“. След известни предложения и
препоръки сменихме изцяло визията
и функциолността на сайта. За това
16
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кратко време списанието и сайта придобиха популярност, но бяхме много
далеч от това да имаме реклами, въпреки няколкото хиляди изтегляния
на всеки брой на „Българска Наука”. С
тази нова визия ние бяхме около 3 години, като имахме различни планове
да я сменим, но те всеки път бяха отлагани до момента, в който преди една
година писахме във всички сайтове за
програмиране, „кой иска да ни направи сайт за без пари?“ – още първата вечер ние получихме над 20 предложения от различни студия, частни лица
и групи програмисти. След омуване и

Росен и Петър Теодосиеви представят проекта “Българска Наука” пред студенти от Азербайджан.

няколко обратни връзки решихме да
се доверим на момчетата от
Още през първата година от нашето
http://4web.bg/.
създаване се заформи кръг от хора,
които и до днес се събираме и вземаме
Днес когато списанието се чете от над най-важните решения свързани с БГ
20 000 човека, сайта и форума имат Наука. Така се роди идеята на „Почеоколо 5000 преглеждания всеки ден ти ми“ http://nauka.bg/info/“почети_ми“
ние далеч не сме постигнали нашата един от големите проекти, които рецел. Целта да се даде знание и достъп ализирахме през годините. Тук ще
до информация на всеки, който я по- представим най-големите ни постииска. В България научната работа е жения от самото начало до сега:
скрита само за определен кръг от хора
като се пропагандира, че единствено 2005 г. – създаване на сайта www.
те разбират науката в своята си област. bg-science.info и списание „Българска
Проектите които създаваме, инициа- Наука”
тивите, които започваме и поддържането на медията, в която се превърнах- 2006 г. – създаване на списание
ме е за да помогнем в България да се „Технологии”
създаде стабилно не формално образование. Ученето не е задължително 2009, 2010, 2011, 2012 – участваме
да бъде скучно и ограничено.
като съорганизатори на „Фестивала

http://nauka.bg
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на Българското Образование” (www.
edufest.info) в зоната „Забавна наука
и техника”, в която се провеждат демонстрации, презентации, конкурси,
научни кафенета и др. През 2011 г. организирахме и литературно четене в
рамките на Фестивала.

- 2011 - Участвахме в „XXXIX Национална Конференция по Въпросите на
обучението по Физика”, организирана от „Съюза на физиците в България”;

- 2010 – Издателство „Българска Наука” издаде книгата „(Не)обикновен2009 - Организирахме конкурс за ните животни”.
научна статия, свързан със списание
„Българска Наука”, с първа награда 2011 - Участвахме в „Лятна шкотелескоп, осигурена от наши партньо- ла по българистика” в Момчиловци,
ри;
организирана от Института за докто2010 - Организирахме първия за рантски и постдокторански изследваБългария конкурс за Късометражен ния „Диалог Европа” при Софийския
документален филм с първа награ- университет „Св. Кл. Охридски”. В нея
да видеокамера, осигурена от наши взеха участие 11 студенти от Центъра
партньори;
по българистика на Славянския университет в Баку - столицата на Азер2010 - Участвахме в семинар “Как байджан.
да популяризираме научните знания”
организиран от „Център за обучение - 2011 - Участвахме в национален семикъм БАН”;
нар „Център за управление на сушата
в югоизточна Европа: съвременен мо- 2010, 2011 – Участвахме в органи- дел за мониторинг, оценка и влияние
зирането на първия проект за косми- на засушаванията в България“, София
ческо образование в България „Кос- 28 - 29 ноември 2011 г. на тема „Домически предизвикателства 2010” на бри практики при популяризиране
сдружение „Циолковски”;
на проблематиката за засушаването в
България“ - http://global-change.meteo.bg/
- 2011 – Участвахме като съорганиза- dconference.htm
тори и медийни партньори на първия
за България „Софийски Фестивал на - 2011/12 - Организирахме конкурс
Науката”, организиран от Британски за научна статия „Обясни науката“,
съвет – България;
свързан със списание „Българска Наука”, с първа награда четец Kindle пре- 2011 - Участвахме в организиране- доставен от „Рийдър” ООД, осигурена
то на три публични лекции в съвмест- от наши партньори;
но със студентски съвет на Софийски
университет „Св. Климент Охридски”; - 2012 Участвахме в проекта „Express
yourself“, част от програмата „Младе18
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жта в действие“. Проектът се състоя
в градчето Poggio Mirteto в Италия от
1-ви до 9-ти март. Повече информация: http://ngo.nauka.bg/
- 2012 - Участвахме в в младежки обмен за творческо четене и писане, част
от програмата „Младежта в действие“.
Проектът се състоя в Нелиярве, Естония, между 30 юни и 7 юли. Повече
информация: http://nauka.bg/

През годините се научихме да оценяваме всяка помощ, която получим
и да се възползваме максимално от
всяко предложение и идея, която
ни се предостави. През цялото време сайта, форума и списанието се
подържа от доброволци и изцяло от
добрата воля на потребителите, които ни посещават и четат.

- 2012 - Участвахме в проект на Сдружение „Щастливо дете“, като заедно
разработихме проект в сферата на
неформалното образование с цел разширяване и обогатяване знанията на
младежи в неравностойно положение
и по-конкретно на незрящи. Повече
инфорамция:
Благодарим на всички, които са част
http://nauka.bg/info/почети_ми
от идеята „БГ Наука“!
и на
http://readme.nauka.bg
-2012/13 - Участваме в проект „Културно-историческите паметници в
област София-град“. Предвидените
дейности по проемта са: заснемане на
паметниците в област София-град;
създаване на кратки експозета за тях;
създаването на интернет страница;
популяризиране на по-слабо познатите паметници в социалните мрежи и
интернет пространството; почистване
и облагородяване на най-занемарените обекти и пространството около тях.
Повече информация:
http://nauka.bg/
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Сдружение „Форум Наука” в Естония.

С

дружение „Форум Наука” издаващо списание „Българска
Наука” взе участие в младежки обмен за творческо четене и писане, част от програмата „Младежта в
действие“. Проектът се състоя в Нелиярве, Естония, между 30 юни и 7 юли.
Участници от седем държави – България, Естония, Италия, Литва, Полша
и Франция, обмениха идеи и опит в
дискусии за ефекта на медиите и тяхната връзка с културата, стереотипите
и обществото. Чрез различни упражнения за творческо четене, откриване
на погрешни логически доводи в медийни публикации, писане на прес
съобщения и дискусии за ефекта на
рекламата участниците си дадоха
сметка за силата на медийното влияние. Презентациите на представените

20

европейски държави сближиха младежите и подобриха взаимното разбиране и сътрудничество като част от
основните европейски ценности. Петтимата български участници представиха страната по необикновен начин,
демонстрирайки пред чуждестранните си връстници не само български
фолклорни песни и танци, а и част от
съвременната култура на младежите в
България.
Като
част от проекта групата посетиха националното естонско радио Р4
в Талин и се срещна с главния редактор на естонско списание за жените.
Представител на „Форум Наука” даде
интервю за руско-говорящата програма на радиото в предаването „Меридиан“. Интервюто може да чуете тук:
http://r4.err.ee/helid?main_id=1218054

Участниците в проект „Творческо четене и писане“, Нелиярве, Естония

http://nauka.bg

„До края на проекта участниците ще са
наясно с глобалните медии. Очаквам
промяна в тяхната общност, когато се
приберат, поглеждайки с критическо
око на медийната информация като
потребители и използвайки придобитите репортерски умения“ надява се
Рута Пелс, организатор на проекта, от
неправителствената организация Esti
People for People.
автор:
Деница Йотова,
„Българска Наука”

„Кой уши байрака“ в изпълнение
на Петър и Росен Теодосиеви

“Българска Наука” по време на българската вечер, разказвайки за най-обичаните места за
забавление от младите хора в България

http://nauka.bg
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Сдружение „Форум Наука” в Германия.

М

ежду 7 и 22 Юли в Аугсбург ,
Германия се проведе проект
с участието на група представители на Сдружение „Форум
Наука”. Проектът премина под надслов „Образование , работа и живот
в бъдещето“ и участие в него взеха
младежи - представители от Естония,
България, Италия, Турция, Германия,
Австрия, Унгария и Полша. Младежите използваха двете седмици прекарани в Аугсбург, участвайки в многобройни дискусии и екипна работа,
и имаха за цел да направят своите

22

предложения за подобрение условията на живот, образование и работа
и да представят своите визии за едно
устойчиво бъдеще.
Разнообразната програма на участниците в проекта включваше посещения както на исторически забележителности като например Фугерай
/Die Fuggerei/ - най-старата европейска социална институция за подпомагане на бездомни, така и разходка из
производствения поток на съвременната високотехнологична компания

Първият ден на проекта участниците се запознават с програмата и дейностите на проекта в
градската ботаническа градина.
http://nauka.bg

KUKA robotics – водещ производител
на промишлени роботи.

http://youtube.com/kukarobotgroup

Фокусите на проведените дискусии
бяха социалните, професионалните
и екологичните аспекти на живота в
съвременния свят, като участниците
имаха възможността да се запознаят с

различни стратегии за устойчиво бъдеще. Гостуващите лектори представиха теми от социалното планиране
на общности, през геоинформатиката
или разработването на стратегии за
подобряване на условията базирани на географски проучвания, за да
достигнат до биоразнообразието,
градската екология и неформалното
образование.
Целта на проведените дискусии
беше участниците да идентифицират локални проблеми, специфични
за държавите в които живеят и да
обменят съществуващ опит или иновативни идеи за разрешаването им.
Цялостната мисия на инициативата
Thinkcamp е да вдъхнови младежи от
различна среда, да работят заедно за

Участници от България, Германия, Австроия и Турция по време на GPS игра организирана по
време на проекта.

http://nauka.bg
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създаването и реализирането на редица малки проекти в своите родни
места.

също така реализиране на образователна компютърна игра промотираща отговорност към околната среда
начин на живот и устойчиво еко-арт
Някои от идеите за промяна бяха съз- селище.
даване на информационни плакати
свързани с възможностите за еколоПроектът завърши с артистично
гичен начин на живот в съвременни
представяне на идеите на всички
градски условия, създаване на вирту- участници чрез театър, рап- изпълнеална „класна стая“ посветена на лек- ния и стрийт арт.
ции и дискусии за устойчиво бъдеще,

Част от театрално изпълнение на участниците.
24
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55 години Национален
политехнически музей
/НПТМ/

И

деята за създаване на технически музей в България датира
от 1885 г., а музеят започва да
функционира през 1957 г., с подкрепата на БИАД и БАН. Първите колекции
се формират през 1968 г. с помощта на
Научно-техническите съюзи.

Собствена сграда музеят получава
през 1992 г. и за кратко време се създава постоянна експозиция, обработват
се фондовете от над 20 000 единици.
Колекциите обхващат следните теми:
времеизмерване, транспорт, фото и
кинотехника, оптика, звукозапис и
звуковъзпроизвеждане, радио и телевизия, изчислителна техника, музикални механизми, геодезически
уреди, измервателна техника, битова техника, шевни машини, пишещи машини, физически уреди, съобщителна техника и т.н.
Музеят поддържа също: научен архив, видеоархив, киноархив, фотоархив, справочен апарат по история
на науката и техниката, личностни
архиви, специализирана библиотека-читалня, сбирка от художествени
творби с техническа тематика, картографски произведения и др.

Д-р Екатерина Цекова
Директор на НПТМ

В постоянната експозиция на ул. “Опълченска” 66 в София са представени
над 1000 експонатa. Редом с тях активно функционира и специализиран образователно-демонстрационен музеен
кабинет - жива връзка между науката,
музейните педагози и публиката.
Музеят има филиали: Музей на текстилната индустрия в Сливен и Палата на физиката в Казанлък. През
годините поддържа гостуващи експозиции в: Централна поща - София, във
Факултета по журналистика и масова
комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”, в Астрономическата обсерватория на Софийския университет,
в Мото-Пфое, във Федерацията на научно техническите съюзи и др.
Като единствен национален културен
институт, грижещ се за техническото
и научното наследство на България,
вече повече от 55 години, НПТМ организара десетки конференции и научни симпозиуми и представя повече
от 160 тематични изложби, публикува
18 тома за история на науката и техниката “Годишник на националния
политехнически музей”, списва детското вестниче “Технитарче”, участва в създаване на книги и филми,
информира обществото за фактори-

http://nauka.bg
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те на техническия прогрес /www.
polytechnicmuseum.org./ .
Националният политехнически музей функционира като образователен
и научен център за техниката и технологиите чрез: демонстрации по физика, опити по химия, научни спектакли и презентации на български и
чуждестранни лектори, състезания,
астрономически наблюдения, ретро автомобилни паради, ателиета за
работа с деца, състезания за млади
учени, викторини, кампании в подкрепа на млади творци, студентски
стажове, гостуващи изложби и още
множество инициативи.

ма “Регионална развитие” и с огромните усилия на екипа, материалната база НПТМ беше обновена. Освен
подобрения на сградата и дворното
пространство, бяха поставени съоръжения за достъп на хора с увреждания.
С допълнителна подкрепа от страна
на Мнистерството на културата централната експозиционна зала също
придоби изцяло нов осъвременен вид.
Целият екип участва в обновяването
на концепцията и в изготвянето на
музейната стратегия за привличане на
нова публиката. Като резултат - още
в деня на откриването - 18 май 2012
г. - и през следващите дни посещаемостта се увеличи в пъти. СъдействаПрез 2012 г. с помощта на европейско ха ни и медиите. Като наши коректни
финансиране по Оперативна програ- партньори, те анонсираха обновения

18 май - гостите на откриването на музея - преди да започне официалната част
26
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Връчване на поздравителния адрес за 55
годишния юбилей на музея - от архитект
Георги Стоев - зам. министър на културата

музей и с това ни помогнаха да привлечем публиката си отново. Тя обаче,
беше зарадвана не само от чудесната
атмосфера, но - и от много нови музейни инициативи.
По време на официалното откриване
на музея се демонстрира Европейският музеен кът – продукт от участие-

проф. Мила Сантова - председател на
Българския национален комитет на ИКОМ
/международната организация на музеите
към ЮНЕСКО/ поздравява музейния екип
във връзка с обновяването на музея и юбилея.

Гостите по време на официалното
откриването - единство на поколенията в
почитта им към научното и техническо
наследство на България

то на НПТМ в партньорски проект с
европейски музеи и университети.
Компютърната конфигурация дава
възможност на желаещите да видят
какво се случва в музеите, партньори по проекта, да се запознаят с тяхната дейност и да видят мненията на
публиката, както - и да оставят своето
мнение пред дигитална камера.
На 19 май 2012 г. – Европейската нощ
на музеите – едни от дарителите на
музея (от сферата на бизнеса и иновациите) – фирма “Johnson Controls” показаха своите постижения в областта
на електронните табла за автомобили,
като демонстрираха най-новите модели и тяхното функциониране. Комуникаторите на наука от клуба “Млади приятели на музея” представиха
химическо шоу, а музикални формации показаха връзката между науката
и изкуствата посредством различни
свои изпълнения. В празничните дни

http://nauka.bg

27

НАУКА

Акция на доброволци в двора на музея - във връзка с международния ден на
доброволеца - 19 Май

и нощи през месец май музеят беше
посетен от повече от 8 000 души.
По-хубавото е, че и след тази тридневна еуфория музеят продължава да работи на високи обороти. Привлякохме множество доброволци: стажуващи
студенти и ученици от столични гимназии. С тяхна помощ пренаредихме
части от фондохранилищата и библиотеката на музея. В деня на доброволците група младежи озелениха двора
и посадиха цветя. Други почетатели
на НПТМ се включиха в популяризирането на институцията, превеждаха експозиционни текстове на чужди
28
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езици, изнасяха беседи за публиката и
помагаха в ежедневната поддръжка на
залите. От тези чудесни инициативи
съдим, че нашата публика иска да общува с музея не само като го посещава
и разглежда, а - и за да ни подкрепя в
нашите инициативи. Затова и ние сме
отзивчиви. Помагаме с информация
за подготовка на курсови и дипломни
работи, осигуряваме достъп до литература и контакти с различни учени и
научни институции, съдействаме при
провеждането на стажове и практики,
подпомагаме първите опити за научни публикации на бъдещите учени,

НАУКА

Преобразяване на двора - само в рамките на няколко часа. Трудът и усмивките и
ентусиазмът на младежите - подпомагащи добри каузи и избрали за това именно
Националния политехнически музей

даваме им поле за изява и съдействаме
по различни начини ако желаят да започнат работа в музейната сфера.
Още по-ценна е дейността ни по различни проекти – регионални, национални и международни, в които
музеят има ежегодно участие. Всяка
възможност за придобиване на допълнителна квалификация, обмен на
опит или придобиване на съответен
сертификат ние използваме не само за
екипа на институцията, а и за публиката и приятелите на музея. По този
начин подготвяме и приобщаваме
нашата публика до степен, че част от

нея се превръща в наши посланици
и популяризатори. Друга част стават
наши постоянни почитатели и често
определят експозиционните и образователните политики и програми на
музея. С други думи, музеят преминава успешно от класическата схема на
емитиране на инициативи и послания
към диалог с публиките и създаване
на репертоарен план на институцията с участието и съобразно нейното
мнение.
Колкото до конкретните инициативи, програми и проекти, те могат да

http://nauka.bg
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бъдат видяни по всяко време на сайта на музея. (Последният е много посещаван, което ни радва). Работим и
с колегите си от другите музеи в столицата и в страната. Обменяме идеи,
учим се от тях и съвместно създаваме
различни музейни продукти. За тяхното реализиране привличаме учени,
художници, дизайнери, фотографи,
учители и колеги от образователния
и туристически сектор. По този начин
превръщаме инициативите си в широкодостъпни събития, към които интерес проявяват не само специалисти,
но и деца и семейства, хора с различни интереси и професии, от различни
възрасти и социални групи. Опитваме
се да разбираме пулса на времето и
дневния ред на хората от нашия град.
Съчетаваме предизвикателството на
научните инициативи с импулса за
творчество и себеизява и предлагаме
именно такива програми, особено - за
младежите и за децата. За семействата осигуряваме инициативи, в които
“мама, татко и аз” могат да се забавляват заедно, но - и да научат много
неща - заедно.

предпазват внуците си от прекалена
употреба на модерните технологии.
Предлагаме алтернативни начини
за прекарване на свободното време у
дома. Обмисляме и нови възможности
за хора с увреждания, чийто достъп до
музея вече е безпроблемен.
С други думи, основната ни задача
оттук - нататък е все повече хора да
знаят за нашия музей, да го посещават
многократно, да бъдат част от нашите
инициативи и да се чувстват добре.
А, когато дойдат следващия път, да
могат да видят и да преживеят нещо
ново. Изпълнението на тази задача не
е лесно, особено - във времена на криза, но ние залагаме на нови идеи, на
партньорство с различни институции
и на иновативни подходи. Да не забравяме и най-важното – залагаме на уважение към нашата публика. Предстои
ни още много работа и затова сме благодарни за всяка помощ и за всички
идеи и препоръки, които получаваме.
Очакваме такива и от почитателите на
списание “Българска наука”.

Пожелаваме на екипа на списанието
още много юбилейни издания и успеМислим и за празничните моменти. хи в благородното начинание да подОрганизираните от нас рожденни дни помагат и да популяризират българв музея съчетават забавни научни игри ската наука!!!
и опити с традиционните ритуали на
детския празник и това със сигурност
се харесва на все повече и повече наши
почитатели. Не пропускаме и възрастната ни публика. За нея предлагаме
програми, в които показваме как да
Д-р Екатерина Цекова
въвеждат своите внуци в света на науДиректор на НПТМ		
ката още от съвсем малки – чрез игри
и забавни опити, а също - и как до
08. 08. 2012 г.
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International Journal on Information Technologies and Security

ISSN 1313-8251

web site: www.ijits-bg.com

I

nternational Journalon IT and Security
(IJITS) e научно списание, насочено
към информационните технологии,
информационната сигурност, политиките за сигурност и иновациите, което
се отпечатва на английски език. Политиката на списанието е да разпространява актуални и оригинални резултати
от научни изследвания и разработки в
посочените области. За рецензиране се
приемат и разширени статии от представени на конференции доклади, като
се изисква поне 50% обновяване на съ-

държанието.
Предлаганите статии не трябва да са
публикувани в други издания или да са
предложени за публикуване. Приемането за публикуване става след рецензиране от поне двама учени от международен редакторски борд или поканени
рецензенти от страната и чужбина.

Процедурата е следната:
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международния редакторски борд (редколегия на списанието) са включени
изявени учени в областите на IJITS от
България, Белгия, Германия, Гърция,
Италия, Испания, Кипър, Македония,
Полша, Португалия, Словакия, Сърбия,
Франция.
Периодичността на IJITS e четири броя
годишно, като за осигуряване на регулярността е предвидена схемата:

(Информатика), Русия.

Всяка година, през месец септемри,
се провежда Международна
научно-приложна конференция по
Информационни технологии (International Conference on Information Technologies – InfoTech), с широк обхват на
научните области. Конференцията,
която тази година има своето 26-то
издание, обединява утвърдили се
No 2
No 3
No 4
Брой № No 1
форуми в следните направленвия:
15
15
15 юли
15
Предлагане
ü Системи за автоматизация на
април
на статии
инженерния труд и научните изследния
Март
Юни
Септември Декември ü Технологични аспекти на
е-управлението и защитата на личните
данни
ü Политики за сигурност
IJITS се предоставя на водещи научноü Системи за е-обучение и
технически библиотеки у нас и в
взаимодействие „човек-компютър”
чужбина (Албания, Литва, Молдова,
Избрани доклади, представени на
Румъния, Русия, САЩ, Словакия,
конференцията, се предлагат за
Украйна). Публикациите на IJITS се
отпечавтане в списание IJITS. Сайтът на
индексират и се включват в научнините конференция ИнфоТех е www.tu-sofia.
бази данни Academic Search Complete и
bg/saer/.
Computers & Applied Scientific Complete
Допълнителни подробности за списание
на EBSCO Publishing (USA) и EBSCOhost IJITS и за конференция InfoTech може
Connection, USA. Статии от списанието
да се получи от проф. Ради Романски
се реферират в „Реферетивный журнал” (rrom@tu-sofia.bg).
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Как бих променил моята
наука с 1 милион евро?
(нова рубрика)

Т

рудно ми е да си представя, че
бих могъл да променя особено науката само с влагането на
повече финансови средства. За мен
промяната в много по-голяма степен
се свързва със структурни промени в
Обществото, въз основа на които то
да започне да функционира така, че
движещата сила в него да бъде интелигентния, знаещ, високообразован и
способен човек.
Няма да забравя никога първото си посещение в Американски университет
в столицата на Тексас - Остин, където
се състоя един от модулите ни, докато бях възпитаник на елитна мастърс
програма в един от най-реномираните бизнес университети в света. Вярно
е, че навсякъде в Америка чувстваш
невидимото присъствие на един особен „дух“, който през цялото време Ви
внушава, че се намирате в страната на
неограничените възможности, където
сюжета на филма „В преследване на

Гл. ас. ГЕОРГИ ГАНЧЕВ,
Executive M.B.L.-HSG 1

щастието“ (The Pursuit of Happiness)
е една истинска и възможна реалност.
Но в Университета е някак още по-различно, защото всички Преподаватели
и цялата академична атмосфера, като
че ли се стреми да Ви предразположи
и внуши, че Вие можете да творите с
интелекта си и трябва да движите света напред, т.е. Вие самият сте ценност
като личност и движещата сила. Няма
как човек да не почувства, че Американската мечта не е само една химера,
а присъща част на отвъдокеанската
действителност, върху която се крепи
мощта и водещата роля на страната.
А това безспорно е от полза не само за
Вас, нона първо място за Обществото
като цяло.
За мое голямо съжаление, това чувство не се поражда и го няма в Стара
Европа. Независимо от това, консервативна Европа има бъдеще, защото
Обществото е основано на морални и
религиозни ценности за справедли-

1. Авторът е завършил Юридическия факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, както е и носител
на академичната степен EMBL-HSG (Executive Master of European and International Business Law)
от авторитетния Университет в Санкт Галлен, Швейцария. Специализирал е в редица държави
– Австрия, Германия, Лихтенщайн, Люксембург, САЩ, Швейцария, включително с престижни
стипендии на Австрийското федерално министерство на образованието, Фондация „Кацарови“
(Швейцария), участвал е в известни форуми (Алпбах, Австрия). Понастоящем е преподавател по
Гражданско процесуално право в ЮФ към ПУ „Паисий Хилендарски“, арбитър в European Court of
Arbitration (Austrian Chapter), както и активно практикуващ адвокат. Има публикации в престижни
наши и чужди професионални издания и списания;

http://nauka.bg

33

НАУКА

вост и добро, както е и структурирано
въз основа на истински конкурентни
принципи. Пътят за издигане по социалната и обществена стълбичка на
живота преминава през отличното образование и неговото непрекъснато
надграждане, доказването във всеки
един момент и постъпателност в процеса нагоре, основан в полза на обществените ценности и просперитета
на цялото Общество. В крайна сметка,
погледнато отстрани, Западното Общество, като че ли прилича на един
много добре смазан механизъм, в който всеки е на точното си място, така
че много трудно може да има случаен
„електрон“ по върховете, респективно
да е пропуснат „мозък“, на който да не
му е дадена достатъчна възможност за
изява.
На целият този фон, запитвам се къде сме ние и къде е нашето място в
тази ценностна система и в света...?!
Така или иначе, ние живеем, а и нашите наследници още дълги години
ще живеят, във времето доминирано
от Западната цивилизация с всичките и достижения, включително откъм
структура и начин на организация
на Обществото - най-напредничавия
продукт, създаван някога от човечеството. У нас обаче, типичните ценности на Запад като безспорен интелект,
добро образование, висок морал и
чувство за справедливост, обикновено
не водят до особен личностен просперитет, нито се използват пълноценно
за благото на всички. Ако се вгледаме
в най-новата си история ще открием,
че сред хората, които са по върховете
и ни управляват, има достатъчно мно34
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го, които не се отличават с особен интелект, без необходимото образование
са (често се опитват да го компенсират,
докато са „горе“), не са open-minded
за Обществото като цяло, но същевременно са доста находчиви, често дори
хитри и нагли, за удовлетворяване на
собствените си амбиции, интереси и
потребности. Нещо повече, у нас много по-често връх взима физическата
сила, наглостта, пошлостта и дори откровената простотия, отколкото ума,
интелекта и образоваността...
На фона на горните разсъждения
трудно мога да си представя, че с 1, 10
или 100 милиона евро, може да се промени нещо кардинално. Обществото
ни, в много по-голяма степен, се нуждае от съществена промяна, свързана
със структурата и начина на неговата
организация. На първо място, необходимо е да се даде ясно послание, че у
нас върховенство имат интелекта над
физическата сила и ума над посредствеността. На следващо място, трябва
да е безспорно, че изкачванетопосоциалната стълбица се свързва с интелекта, образованието и способностите,
а не с вихрещата се по нашите географски ширини шуробаджинащина (сама по себе си представлява проблем, тъй като често се свързва с лица,
без личностни качества и съответно
покритие), послушание инаглост. Наред с това, на всеки човек трябва да му
се предостави широка възможност за
изява и простор да твори, докато спомага за просперитета на Обществото – доколкото, когато сме от полза за
всички, ние удовлетворяваме в по-голяма степен и собствените си интере-
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си, но обратното като по
правило не е вярно. И не
на последно място, доколкото съм юрист, бих
могъл да добавя, че върховенството на закона и
неговото еднакво приложение спрямо всички,
е нужната съставка, която да обезпечи налагане
доброто и справедливостта като нравствени
принципи и правилното
функциониране на така
бленуваното Общество.
Защото, някак в балканския ни манталитет
е вкоренено, че законът
е хубаво нещо и трябва
да се прилага за останалите, но ако нещо не ни
харесва, то не сме длъжни да го спазваме, което
има за резултат всеобщо

беззаконие или дори полошо – различни нива на
приложение и върховенство на закона, водещи до
изкривявания във всички
посоки. Тогава, като че ли
от самосебе си, ще дойдат
и редица други отговори
– какви са нашите приоритети, за какво можем
да си позволим по-голям
бюджет, и от какво бихме
могли да се лишим, къде
да инвестираме и какво
да загърбим или подминем, защото само в утопиите всичко е неограничено, включително за
всеки, докато в реалния
живот нещата са много
по-земни, дотолкова, че
на всички са ни до болка
познати ...
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„Аз, българинът от Македония” – една
история с потресаваща сила
Здравко Здравески
Най-точното, макар и мрачно определение за „Аз, българинът от
Македония” дава българският поет,
литературен критик, преводач и
журналист Румен Леонидов: „Това е
ужасна, отвратителна история, която не просто разтърсва, стряска и
буди заспалата ни национална съвест:
тя разбива, размества, сгромолясва,
продънва, разцепва с потресаваща
сила всички пластове на съзнанието
ни, всичките ни представи за това що
е съвременна цивилизованост, що е
това да бъдеш българин в най-братската страна на България, наречена
Република Македония... Книгата е за
всички, които могат да издържат
в ръцете си две шепи жив огън, две
шепи топла кръв, две шепи детски
сълзи. Щях да река по навик приятно
четене, но се сепнах навреме: този
филм на ужасите се гледа сред убийствена тишина, в която се чува единствено глухото скърцане на зъбите.”

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38217
36
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Славянски музикални ръкописи в Рилския
манастир
Асен Атанасов, Светлана Куюмджиева, Вася Велинова, Елена
Узунова и Елисавета Мусакова

„Славянски музикални ръкописи в Рилския
манастир” e луксозно издание – голям формат с
твърди корици и цветно приложение с над 40 нотирани текста.

„Славянски музикални ръкописи в
Рилския манастир” е принос в изследването на музикалната традиция
на Рилската света обител, но заедно с
това е и показател за ролята на Църквата в организирането, съзряването и
осъществяването на българското Възраждане. Без книги, богослужение и
песнопение на майчин език, нашият
народ би бил абсолютно безличен под
скиптъра на чуждоезичната култура.
Във време на османско иго и под духовното владичество на гръкоезичната
Църква Майка в лицето на Цариградската Патриаршия именно Рилският
манастир е продължител на делото на
братята Кирил и Методий, на техните
ученици и на заличената след падането
на старата българска столица Търновска книжовна школа. Това е мястото,
на което се преписват и превеждат
книги, съставят се жития и богослужебни последования, служи се, пее се
и най-важното – преподава се на български език.

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38241
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По пътя на маите
Георги Лозев

К

огато тръгнах с мотор през джунглата към най-южния град на маите – Копан, не знаех почти нищо за тази
древна цивилизация. Видяното там дълбоко ме впечатли и сякаш ме накара да
прогледна. Без дори да ги търся, следи,
оставени от маите, се появяваха навсякъде по пътищата на Централна Америка. Буквално изскачаха изневиделица, а аз
просто не можех да не ги следвам.
Книгата, която държите в ръцете си,
ще ви заведе на едно пътуване с мотор
от Никарагуа до Гватемала в търсене
на тайните на този древен народ, чиито корени се губят в миналото, но чиято
култура е оцеляла и стигнала до нас чрез
странните йероглифи по паметниците
на Копан и Киригуа. Ще обиколите и
Мексико с автобус от Акапулко до Вера
Круз, минавайки през Монте Албан, Ел
Тахин и Теотиуакан.
Неизбежно ще засегнем и темата за
календара на маите, но не за да се подготвим за края на света, а единствено и
само за едно ново начало.

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38258
38
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Български загадки
Григор Николов

Още от Херодот е известно, че историята е учителка на народите. Ние, българите, в последните 23 демократични години
често допълваме тази сентенция, че народ, който не познава миналото си, е обречен да го преживее отново. А всъщност
забравяме древната мъдрост, че „Каквото
е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави – няма нищо ново под
слънцето.”
Днес все повече се чуват гласове на недоволство от действията на родните
политици и положението на страната
ни в Европа. Това обаче си има своето
логично обяснение и то е в 133-годишното ни самостоятелно съществуване като
държава. Това показва тази книга, която
предлага нов прочит и неизвестни факти
и случки от новата, и не толкова нова родна история. Тя обхваща политическите
борби и влечения, отношението на държавата към богатите българи, както и на
същите тези българи към нея, тежненията защо ли да станем европейци, като сме
се вписали твърде отдавна в света, развенчава и някои дългогодишно насаждани
в родната история с натрапчивостта на
американски екшън митове: „Този е добър,
а онзи е злодей!”

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=38222
http://nauka.bg
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Чавдар Черников

(Не)обикновените
животни

Издателство Българска Наука
40
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(Не)обикновените
паразити
Едно от най- интересните взаимоотношения в организмовия свят е
паразитизмът. Това е един отделен свят, често невидим, малко познат и
загадъчен – може би това го прави толкова интересен. Да се даде определение за паразитизъм никак не е лесно, защото в природата дефинициите
са твърде условни и винаги се намира някой, който нарушава “закона” и
разваля сметките на учените, опитващи се да прокарат някакви граници,
за да могат да изучат и опознаят явленията. В представите на обикновения човек паразитът е този, който нанася вреда на организма, върху или в
който живее, хранейки се с важни за гостоприемника вещества, това обаче
не винаги е така. Едно от най-точните определения е дадено от руския зоолог В. А. Догел: “Паразит – това е организъм, който използва други живи
организми в качеството на среда за обитаване и на източник за храна, възлагайки при това на гостоприемника задачата за регулиране (частично или
пълно) на своите взаимоотношения с околната среда”. Както се вижда, тук
даже не се споменава за вреда, нанасяна от паразита. Но нека оставим определенията и сложните понятия за паразитолозите, а ние ще надникнем в
удивителния свят на паразитите.

Манипулаторите
Уникален пример за паразити са ракообразните от род Sacculina, те
спадат към подклас Maxillopoda (Челюстнокраки), инфраклас Cirripedia,
към който се числят форми, които водят заседнал начин на живот, прикрепвайки се към скали, дъна на кораби и др. (наричани морски жълъди). Възрастните Sacculina по нищо не приличат на ракообразни, а са
класифицирани като такива благодарение на ларвения си стадий, който
е идентичен с този на другите представители на Maxillopoda. Женската

http://nauka.bg
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ларва Sacculina открива краб и започва
да пълзи по него, докато намери място, откъдето може да проникне в тялото му, най- често някое съчленение.
След това тя буквално се инжектира
в краба, като външната ѝ обвивка
остава отвън. В рака, Sacculina започва да расте и се оформя като мехурче т. нар. externa, разположено
от долната страна на коремчето на
Sacculina ca
краба, където по принцип той съхrcini
ранява своите яйца. Ако женската
Sacculina навлезе в мъжки краб,
тя се намесва в хормоналния му баланс и
променя пола му към женски, като с това се променя дори и
формата на тялото му. Нещо повече малката Sacculina впряга почти цялата
енергия на рака за своите нужди, по-точно подготвя го за своите яйца - той
престава да се размножава, да расте, но запазва (или придобива ако е бил
мъжки) типичното женско поведение при снасяне на яйца. Мъжкият на
Sacculina търси женската от долната страна на коремчето на крабовете и
щом открие опаразитен вече краб, също прониква в него, за да оплоди яйцата на женската. Когато яйцата са оплодени и всичко е готово за снасяне,
ракът се изкачва на подходящ камък и със специфични движения започва
снасянето, като с едната си щипка раздвижва водата под коремчето си, за
да помогне на яйцата да се разпръснат.
Един друг паразит си е спечелил славата на “промиващ” мозъци. Това
е Spinochordodes tellinii. Той спада към тип Nematomorpha – малко познати
и проучени животни. Това са подобни на кръгли червеи същества, някои от
видовете достигат до метър дължина, но дебелината им не превишава 2 – 3
мм. Възрастните са свободно живеещи форми, но ларвите им са паразити
по бръмбари, скакалци, хлебарки и ракообразни. Досега са описани около
320 вида от този тип. Ларвите на въпросния Spinochordodes tellinii паразитират по скакалци, но как точно навлизат в своя гостоприемник не е много
ясно, предполага се, че когато поемат вода, скакалците поглъщат и ларви.
Ларвичките нарастват, хранейки се със своя гостоприемник, като изпълват всичките му кухини без главата и крайниците. Те обаче никога не го
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убиват, защото освен да служи за храна, скакалецът има и друга важна мисия... По време на растежа паразитите отделят някои протеини, които имитират собствените протеини на скакалеца. Влиянието на тези вещества е
разностранно, някои от тях влияят на невротрансмитерите (вещества предаващи нервните импулси), други са свързани с геотактичното (geotactic)
поведение, свързано с ориентирането на организмите във връзка с гравитацията. Именно тези протеини “промиват” мозъка на скакалеца и неговото поведение става нетипично. Когато Spinochordodes tellinii е готов за
размножаване, скакалецът като че ли получава сигнал и започва да търси
воден басейн. След намирането на вода скакалецът без колебание скача вътре, въпреки че това е самоубийство. По този начин Spinochordodes tellinii
манипулира своя гостоприемник и го праща на сигурна смърт. Самият паразит във
водата излиза от тялото на скакалеца, той
е няколко пъти по- дълъг от скакалеца (по
David G. Biron).
Когато става въпрос за манипулиране на мозъци, не може да прескочим небезизвестния малък метил
- Dicrocoelium dendriticum. Той принадлежи към клас Trematoda и достига размери от 0.5 до 1.5 см, като
ii
in
l
l
e
t
s
e
d
тялото му има ланцетовидна форма.
Spinochordo
Жизненият му цикъл е изключително
сложен и минава през три различни гостоприемника – краен, междинен и допълнителен. Крайни гостоприемници
могат да бъдат различни преживни и еднокопитни животни, свине, зайци,
гризачи, лисици, мечки дори и човека. Междинни гостоприемници са различни сухоземни охлювчета от родовете Helicella, Zebrina, Cepaea, Theba
и др. за Европа и Cionella за САЩ. Допълнителни гостоприемници са
мравки от рода Formica. Възрастните Dicrocoelium dendriticum паразитират в жлъчните пътища на крайния гостоприемник, където и снасят своите
яйца, които с жлъчния сок попадат в червата, а оттам с фекалиите навън.
След това яйцата, които са доста устойчиви на външната среда, се поглъщат от охлювчета и от тях се излюпват т. нар. мирацидии. Мирацидиите мигрират от червата на охлюва до черния му дроб, където постепенно
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се превръщат в спороцисти. Във всяка спороциста се образуват 20 до 40
дъщерни спороцисти. Това обаче не е всичко, защото във всяка дъщерна
спороциста се образуват също по 20-40 т. нар. церкарии. Така за период
от 3- 4 месеца от всеки мирацидий се получават стотици церкарии, които
имат удължени тела и опашки. Церкариите се придвижват до белите дробове на охлювите, където се групират в сборни цисти и оттам под формата
на слузести клъбца се изхвърлят навън. Във външната среда церкариите се
поглъщат от мравки, като в тях те изгубват опашките си и се превръщат в
метацеркарии, които са с размери около една четвърт от милиметъра. Един
от тези метацеркарии се локализира в подглътачния ганглии на мравката
и започва да я контролира. На свечеряване, когато температурите паднат
(вероятно спадането на температурата е знак за метацеркария), опаразитените мравки не се прибират с другите в гнездото, а се изкачват по стъблата
на различни треви, захващат се за листата с челюстите си очакват своята
съдба – да бъдат изядени заедно с тревата от някое преминаващо животно!
Ако оцелеят до сутринта, те отново се присъединяват към другите работнички и изпълняват своите задължения, но вечерта отново са по върховете
на тревите. И така нощ след нощ, докато неизбежното се случи... Сега
цикълът може да се затвори – от червата на погълналото мравката животно, метацеркариите мигрират до жлъчните пътища и там стават възрастни
форми. Целият цикъл трае около 250 – 260 дни.

“Извънземните” паразити
Понякога в горите на умерения пояс на Европа и Северна Америка могат да се наблюдават малки красиви охлювчета от сем. Succineidae, често
наричани кехлибарени охлюви. Някои индивиди обаче изглеждат доста
необичайно – техните стълбчета, на които са разположени очите са издути,
изпъстрени са със зелени, жълти и понякога и червени напречни ивици и
някак странно пулсират, като че ли по тях минава ток. Създава се илюзия,
че цветът на стълбчетата ту става по- ярък, ту почти угасва. Такива охлювчета се забелязват отдалече, а на всичко отгоре, като че ли са по непредпазливи. Но дали това им поведение няма да привлече някоя прелитаща
птичка и тя да реши да си похапне? Всъщност точно това е целта, но не на
44
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самото охлювче, а на съществата, които живеят в него!
Всичко започва, когато охлювчето погълне яйца на паразита с интересното име Leucochloridium paradoxum, намиращи се в екскременти на различни птици. Leucochloridium paradoxum е роднина на познатия ни вече
малък метил от клас Trematoda и неговото развитие минава през същите
етапи. В охлювчетата от яйцата се излюпват мирацидии, които пък се превръщат в подобни на тръбички образувания, наречени спороцисти. Именно спороцистите се придвижват чрез тласъци в тялото на охлюва и някои
достигат стълбчетата на очите (тентакли) и във всяко от тях се вмъква подобно пръсти в ръкавица по една пулсираща спороциста, като по този начин значително издува стълбчетата на очите. В някои от спороцистите се
развиват т. нар. церкарии, които са способни да се превърнат във възрастни
форми ако попаднат в организма на крайния гостоприемник. Инвазираните
охлюви от фотофобни стават фотофилни и се изкачват до добре осветените
върхове на тревите и храстите. Там те са лесна плячка на различни птици
– сойки, врани, врабчета, овесарки, общо около 15 вида крайни гостоприемници, като по скоро птиците са съблазнени от очите на охлюва, които
доста наподобяват движещи се гъсеници. След като паразитите попаднат
в птиците, следва още един стадий на развитие, докато Leucochloridium
paradoxum се превърне във възрастна форма и се локализира в крайните отдели на дебелото черво на своя краен гостоприемник. Възрастните
Leucochloridium paradoxum са хермафродити и се размножават асексуално,
но ако са близо един до друг могат и да се оплождат кръстосано. Снесените
яйца се изхвърлят заедно с фекалиите на птицата навън.
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Leucochloridium p
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Не по-малко странни и интересни са дребничките насекоми от разред
Strepsiptera.
Разред Strepsiptera (около 600 вида)
са паразитни насекоми, достигащи от
0.5 до 6 мм големина. Разредът се състои от 9 семейства, като при всички
мъжките са на пръв поглед като всяко друго насекомо – имат си крачка,
крила, антени. Не така обаче стоят
нещата при женските, те нямат крила, нямат крака нямат очи и дори
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външни гениталии и веднъж попаднали в тялото на гостоприемника никога не го напускат (с изключение на сем. Mengenillidae), освен това са
неотенични (вж. Партеногенеза). Паразитират по насекоми от 7 разреда
(Zygentoma, Orthoptera, Blattodea, Mantodea, Heteroptera, Hymenoptera, и
Diptera) и 34 семейства. Strepsiptera намират своя гостоприемник, когато
са в стадий ларва планидиум (planidium)- имат очи с една леща, и навлизат
в него. В тялото на гостоприемника претърпяват т. нар. хиперметаморфоза
и загубват крачката си. Те могат да променят, както формата, така и цвета
на опаразитеното насекомо. След това претърпяват цялостна метаморфоза
(holometabolous) и стават възрастни, по-скоро мъжките стават възрастни,
а женските макар и способни да се размножават остават в ларвен стадий.
След като съвсем миниатюрните мъжки напуснат гостоприемника те не
се хранят, а тяхна единствена цел е да намерят други женски, за да ги оплодят. При някой видове мъжките живеят по- малко от 5 часа. Тези същества имат очи, които не се срещат при никое друго насекомо. Погледнати
под микроскоп, те наподобяват малинов плод, а по устройство са сходни с
очите на трилобитите (Phacopida). Очите им са съставени от около 700 отделни лещи, като всяка има своя собствена корнея, преминаваща в склера!
Женските, които наподобяват малко червейче или гъсеничка, остават в
тялото на гостоприемника, като навън стърчи само предната част от тялото
им измежду два сегмента на коремчето на гостоприемника, като понякога заемат около 90% от коремната му кухина. Те отделят феромони и така привличат
мъжките. Редно е да се отбележи, че при
много видове мъжките са рядко срещани
и партеногенезата е често явление. При
други мъжките копулират с женските,
като пробиват тялото им със специално шипче и така буквално инжектират
сперматозоиди (вж. (не)обикновена
любов) – т. нар. травматична копулация. Всяка женска Streptoptera дава
живот на хиляди ларви (от 1000 до
Strepsi
750 000), които се изхвърлят във
ptera - м
ъжки
външната среда през отвор наречен
люпилен отвор, разположен на главата на женската! След това ларвичките
46
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започват активно да търсят други гостоприемници.
Обикновено човек не би предположил, че мидите могат да бъдат
паразити, но дори и това се случва. Сладководните миди от разред
Unionoida (около 900 вида) са разделнополови и самото оплождане
и
к
с
н
е
ж
–
става в мантийната празнина на
Strepsiptera
женската, където попадат сперматозоидите, носени от водните течения.
След оплождането от яйцата се излюпват личинки, наречени
глохидии (glochidia). Глохидиите са с размери 0.1 – 0.4 мм и притежават
две черупчици, способни да се отварят и затварят, като при някои видове
завършват с по едно зъбче всяка от тях (например при известните баззъбки – Anodonta). След определен период глохидиите напускат мантиината празнина на своите майки и се носят свободно по теченията, докато
срещнат своя гостоприемник – различни сладководни риби. Глохидите се
закрепват за хрилете (при някои видове за кожата) на рибите и постепенно
проникват навътре в тъканта, а около тях с времето се образува капсула
(циста), която ги предпазва от външни въздействия. В капсулата глохидиите се проявяват като типични паразити, хранейки се с телесните течности
на рибата. След период от 10 до 70 дни (различен при различни видове)
глохидиите напускат своя гостоприемник и изпадат на дъното, готови да
заживеят вече като възрастни миди.
Характерно за глохидиите е, че за всеки вид е характерен определен
гостоприемник. Самите паразити могат да попаднат по хрилете на много
видове риби, но ако се окаже, че не са случили на обичайния за тях гостоприемник, бързо биват отхвърлени от имунната система на рибата (по
Zale, Neves 1982).
Изключително интересни са някои северноамерикански речни миди от
род Lampsilis. Част от мантията на тези миди (например при видовете L.
fasciola, L. reeveiana и L. ovata) се подава между двете черупки и по удивителен начин наподобява малка рибка, която като че ли е застинала точно
над мидата и всеки момент ще махне с опашка и ще отплува. На тази лъжлива рибка се различават дори две петънца, съвършено имитиращи очи.
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Примамен от тази “рибка,” малоустият
костур (Micropterus dolomieu) отива с
ясната цел да си похапне. Вместо рибка обаче той получава доза впиващи
се в хрилете му глохидии, изстреляни
от женската мида.
И тъй като все още сме във водна среда няма как да прескочим
уникалния Cymothoa exigua. Това
ракообразно (Crustacea) се среща
около бреговете на Калифорния
и прилича на голяма мокрица
Lampsil
is ovata
със своите 3 – 3.5 см дължина.
Cymothoa exigua е от семейство Cymothoidae. Това животинче паразитира в устата на
рибата Lutjanus guttatus, която достига
до 70 – 80 см. Още като съвсем малко
раче Cymothoa влиза в устата на рибата през хрилете, достига до езика, за
който се захваща и започва да се храни с...артериална кръв от езика на
своя гостоприемник, пробивайки
артерииките с предните три двойки крачета, които са въоражени с
остри нокътчета. Cymothoa нараства, нараства и неговата нужда
от кръв, а езикът на рибата постепенно атрофира и се смалява, заприличвайки на малко
чуканче. Когато Cymothoa
е вече достатъчно голям, а
Cymoth
oa exigua
езикът почти отстранен,
става нещо необичайно...
Cymothoa заема мястото на езика и то така, че поставя тялото си вър48
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ху мускулите останали в основата му. Рибата започва да ползва Cymothoa,
както би ползвала езика си. От този момент паразитът започва да се храни
и с частици от храната на своя гостоприемник, облекчавайки по този начин значително кръвообращението му. Изглежда, че загубата на истинския
език не се отразява по никакъв начин на рибата, а самият Cymothoa не
нанася други щети. Това е единственият случай на отстраняване на орган,
който се заменя функционално от живо същество!
Съвсем друг е случаят с малкото ракообразно Ommatokoita elongata,
което по скоро прилича на черевейче. Ommatokoita elongata е често срещан паразит по гренландската акула (Somniosus microcephalus), като необикновеното е, че той се закотвя чрез нещо като кукичка за корнеята и
свободно си виси от окото на акулата. В следствие на тази травма акулата
частично ослепява, но това не и се отразява по никакъв начин, а самият паразит, освен че ползва безплатен транспорт се храни и със слузта от окото
на акулата. Някои норвежки рибари твърдят, че този белезникав паразит
привлича като стръв към иначе бавноподвижната акула различни риби,
досега обаче няма документиран такъв случай нито каквото и да било доказателство затова.

Малкият дракон
Dracunculus medinensis (Dracunculus – малък дракон, лат.) е нематод,
който причинява т. нар. дракункулоза при хората и някои животни (кучета,
маймуни). В миналото десетки милиони хора са страдали от този паразит,
както в Африка, така и в Азия и Южна Америка. Dracunculus е откриван
дори в телата на египетски мумии, по- възрастни от 3000 години. Днес
това заболяване е почти напълно изкоренено, като се среща само в няколко
държави, южно от Сахара, като се очакваше 2009 г. и те да бъдат свободни
от дракункулоза. Тази прогноза обаче не се сбъдна и елиминирането на
дракункулозата се отложи за следващите няколко години.
За развитието на паразита е нужна водна среда, където съвсем дребничките ларви на Dracunculus medinensis (0.5-0.7 мм) се поглъщат от водни бълхи, най-често от род Cyclops, които също са миниатюрни. За около
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10 – 14 дни в циклопсите ларвите претърпяват развитие и са способни
да причиняват заболяването. Заразяването става, чрез поглъщане на вода
с такива циклопси. Водните бълхи се смилат от стомашния сок, но не и
ларвите, които пробиват стената на червата и чрез лимфата се настаняват
в подкожната тъкан. В продължение на 9 до 14 месеца те нарастват, като
женските могат да достигнат 100 см, а мъжките са едва 1 – 3 см, и след
като оплодят женската те умират. Когато нарастващите в матката на женската зародиши достигнат определен стадий на развитие, тя мигрира до
области на тялото, където има по-често контакт с вода - в 90% от случаите
това са краката и ходилата , разполага се под кожата, където се образуват
подутини. Когато женската усети, че има контакт с вода, тя пробива кожата и започва да ражда своите малки през устата си! Да, именно това се
случва, усетила външната среда, тя избутва своята матка през устата си и
така изхвърля живи ларви във водата. След това женската умира. Цикълът
се е затворил.

Пеперуди вампири
Отдавна е известно, че освен пеперудите хранещи се с нектар има и такива, които са успели да присобят хоботчето си в нещо като шило, с което да
пробиват плодовете, за да стигнат до хранителния сок. Освен това много пеперуди освен, че използват растителна храна не се отказват и от пот, урина,
екскременти, сълзи и кръв от открити рани. Вида Mecistoptera (Lobocraspis)
griseifusa (сем. Noctuidae) от Югоизточна Азия се е специалицирал изцяло в
храненето си със сълзи (лакрифаг). Mecistoptera (Lobocraspis) griseifusa внимателно каца върху главата на заспалото животно (най- често едри бозайници или крокодили) и ако няма изтекли сълзи провира хоботчето си, което
е покрито с меки власинки и наподобява четчица, под клепачите и с леки
трептящи движения предизвиква сълзотечение. По подобен начин се храни
и открития през 2006 г. мадагаскарски вид Hemiceratoides hieroglyphica, но
той предпочита птичите сълзи, а неговото хоботче по- скоро напомня на раздвоен харпун.
Пеперудите приспособили се да пробиват ципите на плодовете също
имат остри и твърди хоботчета, а от пробиването на обвивката на плодо50

http://nauka.bg

51

БИОЛОГИЯ

ве до пробиването на кожа явно има
само крачка. Тази крачка са успели
да направят нощните пеперуди от
род Calyptra.
Да, пеперуди хранещи се с кръв!
Род Calyptra се състои от 18 вида,
като 8 от тях са доказано пиещи кръв
Hemiceratoides hieroglyph
(за 5 е установено, че нападат и хора).
ica
се храни със сълзи
Calyptra са нощни пеперуди от сем.
Нощенки (Noctuidae) и се срещат от
Югоизточна Азия и Източна Африка до Югоизточна Европа, а Calyptra
thalictri дори е установена във Финландия, а през 2008 г. още по на запад - в Швеция. Всъщност Calyptra
thalictri е типична плодоядна пеперуда, като използва своето видоизменено хоботче, за да пробива обвивките на различни плодове с чиито
сокове се храни. Голяма била обаче изненадата, когато през 1999 г.
руския учен Владимир Кононенa
ic
h
p
y
l
g
o
r
ie
ко (Vladimir Kononenko) открил
iceratoides h
m
e
H
а
н
е
ч
т
хобо
популация на уж плодоядната
Calyptra thalictri в далечния изток на Русия, която пие кръв. През
2007 г. друга експедиция до района на Владивосток доказа експериментално, че Calyptra thalictri не се отказва и от човешка кръв
(J.M.Zaspel, V.S.Kononenko & P.Z.Goldstein; 2007).
Най-силно приспособен към пиенето на кръв е вида Calyptra eustrigata
от Югоизточна Азия, който може да пробие кожата и на едри чифтокопитни и дори на слонове.
Пеперудите вампири, както наричат още тези същества, имат дълго
хоботче, което е въоръжено с микроскопични шипчета и кукички. Когато пеперудата кацне върху някоя леснодостъпна за нея част от тялото на
животното или човека, тя забива хоботчето си в кожата като с въртеливи
движения на главата се опитва да проникне по-дълбоко в кожата. Веднъж
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проникнало в кожата хоботчето трудно се
освобождава, затова и не малко пеперуди изгубват живота си. Интересно е, че
за разлика от комарите например, при
Calyptra кръв пият само мъжките, а женските се задоволяват само с растителна
храна. Може да се предположи, че богатата на протеини храна помага на
мъжките при сперматогенезата, каква
е истината обаче вероятно бъдещето
ще покаже. Друга интересна разлика
е, че пеперудата не изсмуква кръвCalyptra
thalictri
та, а разчита на кръвното налягане
на жертвата да придвижи кръвта
по хоботчето. На ухапаното място
кожата се зачервява и подува и както казват хората станали жертва на тези пеперуди
болката е малко по- силна от тази при ухапване от комар.

Тропически плодове
Микроскопичният кръгъл червей
Myrmeconema neotropicum паразитира
по южноамериканската черна мравка
Cephalotes atratus и има необикновената способност да я превръща в подобие на тропически плод. Женската на
този миниатюрен червей достига на
дължина до 1 мм, а мъжкият е почти два пъти по-малък. И мъжкият и
женската узряват полово в коремчето на мравката. Там те копулират, а
мъжките умират скоро след това.
И докато яйцата на Myrmeconema
52
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neotropicum узряват в тялото на майка си, със самата мравка става нещо
интересно. Първоначално коремчето на мравката е черно, но постепенно
става полупрозрачно и после ярко червено. Освен това тези мравки, на
които коремчетата вече са се зачервили стават по-бавни и си ги държат
извити нагоре. По този начин те много наподобяват червени тропически
плодчета. Именно така някой плодоядни птички се подлъгват и изяждат
заразените мравки. След това яйцата на паразита се изхвърлят заедно с фекалиите на птицата, а мравките ги намират и ги използват за храна на ларвите. В тялото на ларвите яйцата се излюпват и така цикълът се затваря (по
Yanoviak et al. 2008). Въпреки че ролята на птицата не е добре проучена,
се предполага, че тя играе роля само на разпространител на Myrmeconema
neotropicum.

Паразитоиди
Паразитоидизмът е особена форма на паразитизъм, при която паразитоидът използва своя гостоприемник подобно на паразита за свой дом, храна
и защита, но в края на краищата, това взаимоотношение винаги завършва
със смъртта на гостоприемника. Много учени разглеждат паразитоидизма
като самостоятелна форма на взаимоотношения. Според тях паразитоиди
могат да бъдат само насекоми. Други учени посочват като паразитоиди
дори гъбите, бактериите и вирусите, които причиняват смъртта на своя
гостоприемник. Понякога разликата между паразит и паразитоид е много
тънка и размита и изобщо няма единно мнение относно паразитоидизма.
Смята се, че около 10% от днес проучените насекоми са паразитоиди, а се
очаква процентът да достигне 20%, след по- подробното изучаване на този
клас, което е огромна цифра. Колкото повече данни се натрупват за взаимоотношенията между паразитоид и гостоприемник, толкова по- сложни
интересни и необикновени ни се струват те.
Малките осички от род Glyptapanteles успяват буквално да зомбират гъсениците, които използват за свои гостоприемници. След като
Glyptapanteles открият подходяща гъсеница (Geometroidea), те снасят около 80 яйца в нейното тяло. След излюпването на яйцата малките ларви започват да се хранят от телесните флуиди на гъсеницата. Освен това самата
http://nauka.bg
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гъсеница прекратява своето развитие и растеж, и най-важното, нейната
имунна система не атакува чуждите тела. Когато ларвите достигнат определено развитие, те прогризват кожата на гъсеницата, изпълзяват и какавидират, закрепени на някое клонче. Тук следва най-интересното - живата
все още гъсеница застава неподвижно до какавидите, за да ги охранява.
Ако до беззащитните какавиди се доближи неприятел, гъсеницата започва
интензивно да се гърчи и свива и в по- голямата част от случаите успява
да прогони нахалника. След анатомичен преглед на такива гъсеници се
установява, че една или две ларвички не са напуснали тялото на своя гостоприемник. Предполага се, че именно те успяват да манипулират гъсеницата, така че тя става закрилник на какавидите (по Grosman, Amir, Janssen;
2008). Скоро след това гъсеницата умира.
През 1960 г. учените откриват малки вирусоподобни частички, които много видове
паразитоидни оси вкарват в тялото на гостоприемниците заедно със своите яйца. Тези
частички са наречени поли - ДНК – вируси
(PDV). Всяка PDV частица сдържа пръстеновидни ДНК фрагменти, отговорни за
синтеза на белтъци - имуносупресори, които възпират защитните реакции на организма на гостоприемника срещу малките
ларвички, развиващи се в него. Освен
това се предполага, че тези частици
могат да предизвикват парализа на гостоприемника, спиране на развитието
му и промени в неговото поведение.
Още след попадането на PDV в гостоприемника те, подобно на вирусигъсеница G
e
те, започват да използват клетките
Glyptapan ometroidea защитава
teles
какавидит
му за синтеза на тези белтъци. За
е
разлика от истинските вируси PDV
нямат ДНК, която да им позволява да се реплицират.
Дълго време произходът на тези частици беше неизвестен, като много учени смятаха, че те са продукт на дългата еволюция на паразитоидите
и са си тяхно собствено дело. Нови генетични изследвания обаче разкри54
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ват удивителната картина за една изключителна симбиоза между осите и
древни вируси. Вероятно преди около 100 млн. години вируси, подобни
на днешните нудивируси (срещащи се при насекоми) са заразявали древните оси. Постепенно вирусите интегрирали своя геном в ДНК на осите,
които започнали да използват вирусни частици (PDV) за своите цели, като
ги произвеждат в яйчниците си и ги вкарват в тялото на гостоприемника
заедно с яйцата си (по Drezen et al. 2009). Самият вирус отдавана е загубил
свойството си да се реплицира, а осата използва част от неговия геном в
своя изгода. Това е първият засега, доказан случай на подобна симбиоза.
Не винаги гостоприемниците са толкова беззащитни, колкото изглеждат. През 2009 г. беше разкрит един удивителен случай на защита, като
главен герой е смятаната за беззащитна зелена грахова листна въшка
(Acyrthosiphon pisum). В началото учените забелязали, че паразитоидните
оси Aphidius ervi внимателно подбират своите жертви, в които да снесат
яйцата си. Разкрито било, че тези листни въшки, които осите отбягват са
заразени с бактерията Hamiltonella defensa. Било очевидно, че тази бактерия по някакъв начин предпазва листните въшки от осите, но как това
става се изяснило след поредица изследвания. За огромна изненада се оказало, че за да предпазят листните въшки бактериите от своя страна също
трябва да са инфектирани- с вирус- бактериофаг. Геномът на този вирус
носещ името APSE (A. pisum secondary endosymbiont) съдържа гени, кодиращи производството на токсин, безвреден за листните въшки, но смъртоносен за личинките на осите Aphidius ervi.
Бактериите са очевидно много важни за листните въшки, защото за
тях има предназначени специални клетки, в които те живеят и получават
хранителни вещества, които не биха намерили другаде. Все пак учените
решили да проверят дали вируса е абсолютно безвреден за бактериите и
листните въшки. Те отгледали няколко поколения листни въшки заразени
с Hamiltonella defensa и вируси, които не са нападани от оси- паразитоиди.
Оказало се, че постепенно листните въшки освобождават своя организъм
от вирусите, от което се прави извода, че все пак вирусите не са съвсем безвредни. Смята се, че поддържането в популацията на определен брой листни въшки заразени с бактерии, но без вируси помага за техния естествен
отбор, ключова роля, в който играят осите. Тази тройна симбиоза е уникална в животинското царство. Това е първият и за сега единствен случай, при
който вирус предава на организма- гостоприемник не само вредни гени, но
и такива, който му помагат да оживее (по Kerry M. Oliver et al. 2009).
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(Не)обикновените животни
Чавдар Черников
(Не)обикновените животни... Би било вярно да се каже, че животните и взаимоотношенията между тях описани в книгата са необикновени и уникални, но все пак мисля, че скобите са на място, защото всичко, което се случва в живата природа е просто
част от живота на планетата Земя. Читателят ще се срещне със скорпиони, отровни
жаби, охлюви и октоподи, дори отровни птици, ще се запознае с малко познатите
страни на паразитизма, любовното поведение и канибализма в животинското царство.

чай
Поръ а
т
Книга
Сега!

Търсете книгата по книжарниците на верига „Пингвините”в
цялата страна.
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Програма „Космически предизвикателства“
– нов модел за технологично образование

О

т три години в България се
провежда програма за технологично образование в областта
на космическите науки. „Космически
предизвикателства“ е най-голямата
мултидисциплинарна образователна
програма в тази област на познанието.
Основната идея е да се създаде стабилно и адекватно космическо и високотехнологично образование на национално ново и да се насърчи работата

на млади хора по иновативни програми.
Инициативата включва множество
водещи експерти от НАСА, Европейската космическа агенция, Калифорнийския технологичен институт, Масачузетския технологичен институт,
Щутгартски университет, Френската
национална космическа програма,
ООН, университета „Станфорд“, университета „Оксфорд“, университета

Автор: Райчо Райчев
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„Харвард“ и др.
Целта е да се развиват новаторски
решения, които да засилят връзката
между образование и икономика. Основните усилия са насочени към подпомагането на млади хора да придобият знания и умения в областта на
науката и технологиите.

•
•
•

•
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• Създаване на млади специалисти в
областта на хай-тек индустрията
• Насърчаване на предприемачеството
• Създаване на силна мрежа от контакти включваща участниците, водещи специалисти и учени
• Създаване на реални възможности
за бъдещо развитие на участниците
• Разработване на ефективна стратеОсновните дейности
гия за трайно космическо и високотехнологично образование в БългаОбучение на млади българи в обрия
ластта на космическите науки и високи технологии
Използване на нови методи и техДейностите през 2012 г.
ники в образованието
Представяне на последните ново- „Космически
Предизвикателства
сти в областта на биотехнологиите, 2012“ е мултидисциплинарна програизкуствения интелект и роботи- ма, отворена за студенти и младежи с
ката, медицината и неврологията, различен опит и образование. Инициаерокосмическото
инженерство, ативата включва учебната програма с
космическите системи и техните основни лекции, разделени в тематичприложения,
нанотехнологиите, ни модули: биотехнологии, изкуствен
планетарните науки и др.
интелект и роботика, медицина и неПопуляризиране на науката и тех- врологията, космическо инженерство,
нологиите и тяхната връзка с биз- космически системи и техните прилонес сектора
жения, нанотехнологии, планетарни
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науки, астрофизика, космическо право, развитие на бизнес и предприемачество. Всеки модул включва работни
задания. Организират се и екипни
проекти, основаващи се на материала
от цялата програма и изискващи от
студентите да докажат своето разбиране за космическия сектор и неговите приложения. Всеки екип включва
студенти с различно образование.
Тази година беше създадена и онлайн
образователна библиотека, осигуряваща стрийм на съдържание и лекционни курсове от водещи университети. По този начин всеки студент има
достъп до максимум полезна информация по отношение на всеки един от
модулите.

от електронната библиотека на програмата „Космически предизвикателства“.
Всеки един от екипите има младежи,
специализирали във всички различни
модули.
По време на програмата се провеждат
и неформални дейности за участниците. Основната цел е да се създаде
постоянна и развиваща се мрежа от
способни млади хора с интерес към
науката и технологиите.

Срещи за ориентация с участниците
и индивидуални интервюта и диалози, с цел насочването на младежите
към по-нататъшно преследване на каИдеята е студентите да имат избор и риера, свързана с наука и технологии
се специализират в предварително бяха проведени през 2012.
избран от тях модул, като им бъдат
предоставени обширни онлайн лекции и тестове в съответната област.
Цялото съдържание на тези курсове е
предварително селектирано като част
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Обобщение на дейностите през
2012 г.
•
•
•
•
•
•
•
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Резултати през 2012 г.

През 2012 година програмата постигСелекция на млади хора с доказан на наистина впечатляващи резултати.
предприемачески дух и научен по• Студент от „Космически предизвитенциал
кателства“ получи пълна стипенПредставяне на най-новите тендендия и шанса да участва в една от
ции в областта на високотехнолонай-престижните програми за техгичната индустрия
нологично развитие в НАСА Ames
Анализ на успешни бизнес модели
Research Center
в областта на високите технологии
Представяне на водещите космиче- • Мисиите на програма „Космически предизвикателства“ минаха
ски програми и високотехнологичуспешно изключително успешно.
ни проекти
На 26.08.2012 бяха изстреляни усОсигуряване на пряк контакт с вопешно два апарата за изследване на
дещи експерти и учени
атмосферата с помощта на хелиеОрганизиране на работни срещи,
ви балони. Те достигнаха желаната
екипни проекти и неформални
височина – над 30 км и заснеха над
дейности
27 гигабайта HD видео. След това
Откриване на възможности за проуспешно се завърнаха на Земята и
фесионално развитие
се приземиха, завършвайки безпро-

http://nauka.bg

КОСМИЧЕСКИ НАУКИ

блемно научните си експерименти. През цялото време навигацията и комуникацията на апаратите
функционира успешно
• Мрежата от международни контакти на програмата са разви успешно
и участие взеха множество още повече водещи световни специалисти
от света на Космонавтиката.
• Започна изграждането на онлайн
образователна платформа и създаването на игрален софтуер, който
да помага на потребителя да се само-обучава в сферата на космическите науки и високите технологии
Завърши първият етап от изграждането на онлайн библиотека

Плановете за бъдещо развитие
• Плановете за бъдещото развитие
включват дългосрочна визия за развитие на проекта
• Създаване на космическа лаборатория за дизайн и проектиране през
2013 г.

• Създаване на център за обучение
на млади хора, свързан с изграждането на предприемаческо мислене
• Създаване на образователни програми за космически науки и технологии /биотехнологии, изкуствен
интелект и роботика, медицина и
неврология с космическа насоченост, космическо инженерство, космически системи и дизайн на мисии, нанотехнологии, планетарни
науки и други/
• Създаване на трайни взаимоотношения с водещи научно-изследователски и образователни центрове
• Създаване на условия за работа на
млади хора в мултидисциплинарни екипи
Екипът на „Космически предизвикателства“ вярва, че бъдещото принадлежи на следващите поколения и
именно затова основната ни е цел е да
изградим далеч по-големи възможности за тях в стремежът им да опознаят
заобикалящата ни вселена.
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Най-голямата загадка на
науката или Парадоксът на
Ферми
доц. Валери Голев,

катедра „Астрономия“,
Зам. декан на Физическия факултет
при СУ „Св. Климент Охридски“

„Що е благо? Знанието. Що е зло? Незнанието. Който е умен и
изкусен, той според обстоятелствата едно ще отхвърли, а друго
ще избере. Но ако душата му е висока и непобедима, той няма да
се бои от това, което е отхвърлил, и не ще се възхищава от това,
което е избрал.”
Сенека
„Здравата интерпретация на фактите дава възможност да се
предположи, че във физиката, а също в химията и биологията, е
експериментирал „свръхинтелект“, и че в природата няма слепи сили, заслужаващи доверие”
Фред Хойл
„По-рано ми се струваше, че ще получим сигнали от Космоса
след година или две, три... Годините минават и аз изпитвам все
по-големи съмнения, почва да ми се струва, че тук се крие някаква голяма тайна...”
Станислав Лем
„Вечното мълчание на тези безкрайни пространства ме ужасява.”
Блез Паскал
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П

рез 2009 г., годината на астрономията, тихомълком
се навършиха 50 години
от началото на научното изследване
на проблема за извънземните цивилизации – през 1959 г. в най-престижното научно списание „Нейчър“ е
отпечатана историческата статия на
ядрените физици Дж. Кокони и Ф.
Морисън „Търсене на междузвездни
съобщения“ („Searching for Interstellar
Communication“). В нея за първи път
се разглежда от научна гледна точка
възможността за търсене на радиосигнали от извънземни цивилизации.

тип – τ от Кит и ε от Еридан, които се
намират на разстояние около 11 светлинни години от Слънцето. Наблюденията на тези звезди продължили
четири месеца и, както е добре известно, резултатът бил отрицателен. Казват, че готвейки се за среща с колегите
си, за да обсъди с тях вероятността за
съществуване на извънземен разум,
Дрейк извежда прословутата формула, носеща неговото име, която ще го
направи знаменит.

А сега, през 2012 г., отбелязваме
половинвековния юбилей на книгата на известния астрофизик от СССР
Йосиф Шкловски „Вселена, живот,
разум” („Вселенная, жизнь, разум“).
Тя изиграва изключителна роля в развитието на SETI (съкращение от Search
for Exstraterrestrial Intelligence или
„търсене на извънземен разум“) в целия свят. В разширен вариант и в съавторство с великия американски астроном Карл Сейгън книгата се появява
през 1966 г. и на английски език под
името „Разумният живот във Вселената” („Intelligent Life in the Universe“).
Тези класически текстове са библията
на специалистите по SETI и досега.
Телескопът на националната радиообсерватория в Грийн Банк, САЩ, използван за
Преди половин век в Национал- проекта OZMA. Приемникът му бил наната радиоастрономическа обсервато- строен на дължина на вълната 1.42 GHz
рия на САЩ се подготвят за прием на (или 21 cm), съответстваща на излъчварадиосигнали, изпратени от извънзе- нето на междузвездния водород. Тогава се
мен разум (Exstraterrestrial Intelligence е предполагало, че тази честота би трябили ETI). Проектът бил наречен OZMA вало да е универсален стандарт и ориенпо името на принцесата от една детска тир за ETI, които се опитват да устакнижка за вълшебната Страна Оз. Към новят междузвездна връзка. В същата обпролетта на 1960 г. група под ръко- серватория от 1973 до 1976 г. се провежда
водството на радиоастронома Френ- и втори експеримент, наречен OZMA II.
сиз Дрейк започва да търси изкуствен Изследвани били над 650 от най-близките
радиосигнал от две звезди от слънчев
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до Слънцето звезди, норезултатът отново бил отрицателен.
Тя дава оценка на броя N на развитите цивилизации в нашата Галактика:

TL
,
N = N∗ f p f e fl f r f c
TG
Където N*е броят на звездите в Млечния път, fp е частта от звездите, които
имат планетни системи, fe е частта от
планетите, на които съществуват приемливи физични условия за съществуване на живот, flе вероятността на една
планета с благоприятни условия да
възникне живот, fr е вероятността възникналият живот да развие в рамките
на еволюцията си видове, надарени
с разум, fc е вероятността разумът да
развие цивилизация с напреднала технология, която е в състояние да търси
връзка с други цивилизации, TL е времето на активен живот на цивилизацията, и TGе продължителността на
съществуване на нашата Галактика.
Тук нямаме за задача да дискутираме
това уравнение по-подробно. Ще споменем само, че оценките на N от формулата на Дрейк варират от „една“
(само нашата Земя) до милиарди ETI в
зависимост от оптимизма на изследователя.

Френсиз Дрейк(р. 1930) с една от
формите на своето уравнение.
намика заедно с нобеловите лауреати
Швингер, Фaйнман и Томонагa. Известни са достиженията му във физиката на твърдото тяло, ядрената
техника и астрофизиката. Той пише
кратка статия в другото най-престижно научно списание „Сайънс“,
озаглавена „Търсене на изкуствени
звездни източници на инфрачервено
излъчване“(„Search for Artificial Stellar
Sources of Infrared Radiation“), в която
се излага концепцията за т.нар. „сфера на Дайсън“.

Сфера на Дайсън
Пак през 1960 г. друго голямо
име във физиката – Фриймън Дайсън, се включва „в играта“. Дайсън по
Тя представлява хипотетично
право се смята за един от създателите астро инженерно съоръжение – тънка
на съвременната квантова електроди- сферична обвивка с голям радиус (от
64
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порядъка на радиусите на планетните
орбити), като звездата е в нейния център. Идеята за такава сфера той взима
от книгата „Създателят на звезди“ на
фантаста Олаф Степълдън, написана
още през 1937 г. Предполага се, че една
развита ETI може да използва сфера на
Дайсън за пълна утилизация на енергията на своята централна звезда и/
или за решаване на евентуални проблеми със жизненото си пространство.
За построяването на такава тънка сфера ще е необходимо вещество, колкото
има в Юпитер.
Търсенето на сфери на Дайсън е
перспективно направление в SETI. Съоръжения с такива мащаби могат да се
засекат със съществуващите в момента
инструменти по тяхното инфрачервено излъчване с нетипично спектрално
разпределение. Но до момента на човечеството не са известни такива източници, нито пък способи за практическа реализация на сфера на Дайсън
около нашето Слънце.
Но още през 1950 г.един от гениите на физиката формулира това, което мнозина смятат за най-голямата
загадка на науката. Тогава от проблема за разума във Вселената се заинтересувал знаменитият нобелов лауреат
Енрико Ферми. Той някак мимоходом
формулирал идеята, наречена впоследствие „парадокс на Ферми”.Той
звучи така:
Ако във Вселената има много
цивилизации, някои от тях трябва
да са много развити и да са колонизирали вече нашата Галактика, както и Земята в частност. Тогава къде
са те и защо не виждаме следи от
тяхната дейност?

Наистина, само за няколко милиона години за ВСЯКА цивилизация,
която се развива технологично с НАШИЯ днешен темп, ще стане достъпна
ЦЯЛАТА Галактика. Благодарение на
„дифузията” на една развита цивилизация от звезда към звезда, тя би се разпространявала от своята родителска
планета навън подобно на сферична
вълна. Ако най-близките до родителската планета звезди (разположени,
да кажем, на разстояние 10 светлинни
години от нея), се колонизират например за 10 000 години (т.е скоростта на
„дифузията” е 0.001 с, където с е скоростта на светлината), то за десетина
милиона години цялата Галактика ще
бъде усвоена от въпросната цивилизация. Това всъщност е КРАТКО време
– ако възрастта на Вселената е еквивалентна на 24 часа, то 10 милиона години ще са еквивалентни само на ЕДНА
МИНУТА. А в Млечния път има стотици милиарди звезди,които са постари от Слънцето ...
Тъй като възрастта на нашата Галактика е над 1000 пъти по-голяма, неизбежно възниква въпросът „Къде са
Те?”. Защо не наблюдаваме следи от
тази експанзия на въпросната високоразвита извънземна цивилизация тук
на Земята? А ако в Галактиката има не
една, а много високоразвити ETI, то
процесът на колонизация трябва да е
значително по-интензивен...
Така се сблъскваме с „парадокса
на Ферми” и в неговата основа лежи
отсъствието на следи от извънземни
цивилизации на Земята. Ако ETI наистина съществуват, то даже в границите
на нашата Слънчева система ТРЯБВА
да има явни признаци на присъствието им. Е, къде са ТЕ тогава? Мълвата
говори, че въпросът „Къде са Те тога-
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ва?” бил зададен от Ферми по време
на закуска с колеги от лабораторията
Лос Аламос през лятото на 1950 г. и
така се появил парадоксът, носещ неговото име.
Оттогава насам в различни страни са извършени стотици наблюдения
в радиодиапазона и в другите диапазони на електромагнитния спектър,
използвани са многообразни стратегии и методи за търсене, но резултати продължава да няма – липсват каквито и да са признаци за активност
от ETI. Всички наблюдавани явления
и обекти на небето сякаш по определение имат естествена природа.

Единственият за момента достоверен факт в проблематиката на SETI
е фактът за НАШЕТО собствено съществуване. Този прост и очевиден за
всеки факт има обаче огромно значение – по същия начин, както най-голямата тайна на атомната бомба е била
просто в това, че тя МОЖЕ да бъде направена... Разумът МОЖЕ да съществува във Вселената. Нека да отворим
скоба и без да даваме дефиниции, да
отбележим, че тук разбираме понятието „разум“ като СОЦИАЛНО явление. Един напълно откъснат от социума индивид НЕ СЕ ДЪРЖИ като разумно существо и това е добре известно
от многобройните факти около феномена „Маугли“. Затова като единична проява на разум тук ще разбираме
действията на цивилизацията КАТО
ЦЯЛО.
Е, възможен е и контра примерът, разгледан във великолепния роман на Станислав Лем „Соларис“, но
нека не се задълбаваме... Защото НЕ
ПО_МАЛКО достоверен е и фактът,
че признаци за съществуването на извънземен разум в момента ОТСЪСТВАТ. Този факт наричаме „Мълчанието на Вселената”.
Мълчанието на Вселената е
централният въпрос на SETI.

Енрико Ферми (1901–1954), виден италиански физик с огромен принос в развитието
на съвременната теоретична и експериментална физика, един от основоположниците
на квантовата физика, лауреат на Нобелова награда за физика през 1938 г.
66
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Възможностите на съвременната
радиоастрономия са такива, че човечеството и сега е способно по принцип
да регистрира сигнали от цивилизации, намиращи се на същото технологично ниво като нашата, в пределите
на почти цялата Галактика с нейните
стотици милиарди звезди. По силата
на парадокса на Ферми, ако ETI съществуват, то огромното мнозинство
от тях трябва да са хиляди пъти по-
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стари от човечеството и неимоверно потеза е достатъчно оптимистична за
по-развити от нас. Защо не регистри- бъдещето на SETI и е защитавана акраме никакви сигнали?
тивно от Сейгън до края на живота му.
Предложени са над 20 възможни
обяснения на парадокса на Ферми и
на свързаното с него мълчание на Вселената и вероятно е трудно да се измислят нови. Ето някои от тях, тривиални и нечак толкова.
1) Човечеството е уникално във
Вселената.Най-простото обяснение
е това, че ТЯХ просто ги няма. Обаче това обяснение нито е достатъчно
строго, нито достатъчно естествено.
То противоречи на наблюдаемата
еднородност и изотропност на Вселената, която сега е извън съмнение.
Невероятно е възникването само на
една цивилизация в една еднородна
и изотропна като цяло Вселена, в една
с нищо незабележима галактика, около една най-обикновена жълта звезда
(в Млечния път има поне 1 млрд. такива звезди, а галактиките са поне 100
млрд.). Към края на живота си обаче
Шкловски става защитник именно на Карл Сейгън (1934–1996), световно известази хипотеза.
тен американски астроном и популяри2) Нашата цивилизация не е затор на науката. Пионер на астробиолоединствена, но е най-развитата във гията и на SETI.

Вселената.Това в известен смисъл е
вариант на предната хипотеза и по4) Небето все още не е достатъчдобна гледна точка представлява крано добре изучено и трябва просто да
ен израз на антропоцентризъм.
се наблюдава повече и по-дълго. Това е
3) Не виждаме следи от ETI, за- вариант на оптимистичната хипотеза,
щото възможностите на нашите описана по-горе.
съвременни наблюдателни инстру5) Извънземните цивилизации
менти са недостатъчни. Мощността
на сигналите на ETI може би е малка, са много, но те не са „дълготрайни”
може би те излъчват сигнали от насо- (имат кратко време на живот). Начен тип и Земята просто не попада по истина, отсъствието на видими проятехния път, може би технологиите на ви на дейност от ETI не е еквивалентETI за връзка са други, и пр. Тази хи- но на отсъствие на самите ETI.
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Ако извънземните цивилизации ция и предлага нещо още по-неутеса много, но са недълговечни, те най- шително – хипотезата за „задънената
вероятно не достигат такова ниво на улица”.
развитие, при което тяхната активИзвестно е, че нашата Земя всъщност би се наблюдавала от Земята.
ност е „гробище на видовете“. Имало
6)Технологично развити свръх- е поне две масови екстинкции (т.е. изцивилизации просто не се появяват чезвания) на видовете и животът на
(„Задънената улица” на Шкловски). планетата е висял на косъм. По оценТова е „силен” вариант на предната ки на биолозите и палеонтолозите от
хипотеза.
възникването на живота на Земята досега са се изредили около един милиард биологични видове, а в момента
те са само два милиона.
Възможно е разумът (който е биологически най-мощният приспособителен механизъм на вида, наречен
„homo sapiens”, т.е. на човека) да е хипертрофирана функция, водеща до
неизбежна гибел (като голямото тегло
при динозаврите или големите зъби
на саблезъбия тигър). Тогава разумът
е всъщност е поредното неудачно изобретение на природата или поредната “задънена улица” в еволюцията.
7) ETI имат кратко време на живот, защото причина за гибелта на
разума може да бъде загубата на основната му функция – функцията на
познанието. Това е още един „силен”
и нетривиален вариант на хипотеза 5.

Йосиф Шкловски (1916–1985), астрофизик от СССР с фундаментален принос
както в SETI, така и в множество други
направления на съвременната астрофизика.
В последната преди смъртта си
статия Шкловски се отказва от идеята
за уникалност на земната цивилиза68
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Както споменахме вече, не сме в
състояние да дефинираме добре понятието „разум”, но тук е достатъчно
е да се ограничим с простия тезис, че
разумният живот се характеризира
със стремеж да разбере и обясни протичащите наоколо явления. Възникващите при това интерес и любопитство
са крайно неустойчиви. Интересът
към разбраното вече явление пропада практически мигновено. Никакви
„интересни практически приложе-
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ния” на стари закони не могат да за- го и живеят дълго, но се развиват неменят търсенето на нови.
ортоеволюционно. „Може би,- пише
той,- високоорганизираната цивилиЗагубата на интерес към изслед- зация въобще не се характеризира с
ване на новото ще доведе не само до огромни енергии на потребление, а с
невъзможност да се развиват нови тех- най-добро регулиране”.
нологии (които биха спасили нашите
потомци от предизвикателствата на
Ако това е така, нямаме основабъдещето), но рано или късно и до не- ния да очакваме, че ще можем да навъзможност да се поддържат и възпро- блюдаваме проявите на такава цивиизвеждат вече съществуващите техно- лизация.
логии, което води до неизбежна гибел.
Разумът „вехне” без принципно
нови и още необяснени явления. Както казва видният французин Анри
Поанкаре, „В съдбата на всяка научна
истина има само един миг на тържество, попадащ между безкрая, когато
я смятат за невярна, и безкрая, когато
я възприемат като тривиална”. Безкрайно сложен обект е непознаваем
по принцип (това е следствие от великата теоремата на Гьодел).
Разумът просто не би могъл да
възникне в една безкрайно сложна
Вселена. Наблюдаваното отсъствие на
свръхцивилизации свидетелства, че
нашата Вселена е “прекалено проста”
за разума. Бързо опознавайки нейните закони (напр.за няколко хилядолетия), разумният живот изчерпва всички свои възможности и изчезва.
Парадоксално, но факт: разумът
възниква и загива по една и съща причина – поради простотата на устройството на нашия свят.
8) „Неортоеволюционно” развитие на ETI.Великият полски писателфантаст и мислител Станислав Лем
предлага друго нетривиално решение
на парадокса.

Станислав Лем (1921—2006),
световно известен полски писател-фантаст и мислител.
9) Космическият разум се държи
не така, както ние очакваме.Разумът, който се опитваме да открием във
Вселената, най-вероятно много силно
се различава от нашите представи за
него. Не можем да забележим неговото присъствие не защото го няма, а
защото той не се държи така, както очакваме.

10) „Зоохипотеза”. Съгласно
Може би цивилизациите са мно- тази доста популярна хипотеза на
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Дж. Бол от Харвардския университета
ние се намираме в нещо като резерват, поддържан от високоразвити ETI,
които не се намесват в нашето развитие и ни изучават незабележимо, като
умишлено крият от нас съществуването си.

причини да отхвърлим тази възможност, защото бихме изпаднали в поредната клопка на антропоцентризма
(„човекът е най-висшето същество“
едва ли звучи по-разумно от „Земята е
център на Вселената“). Нищо не пречи да се разгледа явлението „разум“
като междинно, а не завършващо зве11) Разумът като междинно но в процеса на самоорганизацията на
звено в еволюцията на Вселената. Вселената.
Ядреният физик А. Д. Панов от Московския университет разглежда и тази
12) Сигналите от ETI отдавна
възможност. Наистина, нашето Слън- „заливат” Земята, но мощността
це с нищо особено не се отличава от на културната традиция, в рамките
други като него милиарди звезди в на- на която ние ги интерпретираме, и
шия Млечен път и в милиардите дру- нашият „познавателен хоризонт”,
ги галактики. Естествено е да пред- не са достатъчни за осъзнаването на
положим, че планетите от земен тип изкуствената им природа. Станислав
също са достатъчно разпространени Лем смята, че съществува явление,
във Вселената.
което можем да наречем ПОЗНАВАТЕЛЕН ХОРИЗОНТ за всяка цивилиТогава животът, както и разумът, зация. В рамките на този хоризонт се
са ОБИКНОВЕНИ ФОРМИ на струк- намира всичко, което цивилизацията
турната организация на материята във е опознала и което умее да прави, в
Вселената. Ако това е така, пред нас се това число и такива явления, за които
открива впечатляващата картина на тя е в състояние поне да построи теопрехода на Вселената през поредица ретичен модел (както ние сега строим
от качествено различни стъпала (напр. модели например на„черни дупки“).
термоядреният синтез на елементите в звездните ядра, до биологичната
Отвъд този хоризонт се намира
еволюция на органичните молекули в всичко, което цивилизацията не знае
междузвездните молекулярни газово- и за което даже не може да се досети
прахови комплекси и пр.) към все по- на основата на сумата от всичките си
високо ниво на самоорганизация.
знания и умения. Как би изглеждало
пред дадена цивилизация някое гранЗасега ни се струва, че върхът на диозно явление, което тя може да натази самоорганизация е разумът. А блюдава, но което се намира ОТВЪД
ако екстраполираме тази тенденция нейния познавателен хоризонт? Ами
в бъдещето? Ще се яви ли СЛЕД разу- – ще й изглежда като ЕСТЕСТВЕНО
ма някаква структура, качествено раз- ЯВЛЕНИЕ, макар и загадъчно. Наприлична от него, която да го превъзхож- мер, всеки сериозен учен от средата на
да по нивото си на организация? Така, XIX век би възприел гъбата на печално
както живата материя се отличава от добре познатия на нашето поколение
неживата и така, както разумният жи- ядрен взрив като резултат от действивот се отличава от „просто“ живота? ето на неизвестни и необясними приНямаме в момента никакви логични родни сили.
70
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Лем се придържа към мнението,
че способността да се установи разлика между някакво естествено и изкуствено явление е функция от знанията
на този, който установява тази разлика. Затова нашите шансове да открием някое „космическо чудо“ще нарастват, даже ако не отделяме специално внимание на неговото търсене. Как
би изглеждала евентуална енергетика
на ETI с мощността на Слънцето, на
какви разстояния бихме забелязали
нейните ефекти и какви варианти са
възможни — всичко това ще узнаем,
когато НИЕ САМИТЕ овладеем енергетика със звездна мощност. А сега засега, разширявайки познавателния си
хоризонт, можем само да дискутираме
темата „братя по разум“, напипвайки
бавно същината на проблема.

даже нови вселени... И защо не, след
като дори в рамките на нашата съвременна физика можем вече да кажем
каква трябва да е енергията на две
сблъскващи се елементарни частици,
за да може резултантната черна дупка да започне да се разширява в друго пространство като НОВА вселена.
Kакто казва американският космолог
Харисън, възможността да се създават вселени (и нашата в частност), би
могла да обясни антропния принцип,
т.е. че параметрите на нашата Вселена
са изключително подходящи за нашето съществуване. Вселената от следващото поколение се създава от наши
предшественици именно с такива параметри и в крайна сметка протича
нещо като естествен подбор на вселени. Тогава можем да приемем, че множество явления, които ние смятаме за
Мълчанието на Космоса поставя естествени, в действителност са резулпред нас принципния въпрос за пре- тат (или отпадък...) от дейността на
делите на земното знание. Поредна- свръх могъщи стари цивилизации.
та революция в науката свидетелства
по-скоро за това, че от върха на всеки
Трудно е да се каже къде именно
връх, превзет от науката, ще виждаме се намира сега постоянно отдалечаследващия – още по-висок и още не- ващият се хоризонт на знанието и на
превзет връх. В полза на това говори какво ниво е „културната традиция”
и следствието от теоремата на Гьодел, на нашата цивилизация. Затова сваляче решението на всяка нетривиал- нето на проблема с мълчанието на Всена научна задача води до появата на лената не е никак просто и така или
не по-малко от две нови задачи. Така иначе, парадоксът на Ферми и досега
евентуалната космическа експанзия си остава нерешен. Видяхме, че това е
на цивилизациите, проникването във проблем не само на астрономията, но
Вселената и нейното „засяване” с раз- и въобще на науката като цяло. При
умен живот ще дава безгранични въз- всички случаи от самия факт затова
можности за развитие на познанието. мълчание вече следват важниизводи
за съдбата на човешката цивилизация
Тогава просто е трудно и даже и за степента на нашата способност
невъзможно да си представим какви даси обясняваме мирозданието.
биха били възможностите на по-старите, например със стотина милиона
В същото време става все по-ясно,
години, цивилизации.Те биха могли че самият живот на Земята е възникда управляват движението на звезди- нал от Космоса. Старата (от началото
те, да сътворяват нови галактики и на миналия век) и дълго отхвърляна
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Спектрален отпечатък на най-далечната вода във Вселената. Вижда се радиоемисията от
водни мазери в далечния квазар MG J0414+0534. Като фон служи инфрачервеното изображение на самия квазар. Квазарът изглежда разкъсан на 4 компонента от сивия дифузен обект в
центъра. Това е по-близка галактика, действаща като гравитационна леща, която е усилила сигнала от квазара 35 пъти. Вложеното долу вдясно изображение на огромната активна
галактика M87 в съзвездието Дева илюстрира как би изглеждал квазарът от по-близко разстояние.

хипотеза на шведския учен Сванте
Арениус за панспермията, получава
все повече подкрепа от съвременните наблюдения. Търсенето на „братя“
не само по разум, но и по биохимия и
физическа организация изглеждат все
по-обосновани. На фона на казаното
по-горе само такова търсене в момента
би имало шансове за успех в обозримото бъдеще.

ности, астрономията през последните
двадесетина години ни позволява да
направим важен извод. Наблюдаваме
молекулите на водата навсякъде във
Вселената, включително и на разстояние 11 милиарда светлинни години,
когато Вселената е била много млада.

Възникването на доста сложни
ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ в Космоса е закономерна и неотменна част
Без да влизаме в големи подроб- от самия процес на раждане на звезди-
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те и планетите. Наблюдаваме въглеродни съединения в газовите облаци
навсякъде във Вселената. Към август
2012 са известни общо около 170 молекули в нашия Млечен път, и те са
главно органични. Най-големи от тях
(с повече от 12 атома) са антраценът
и пиренът, 60- и 70-фулерените С60
и С70 (C60 напомня футболна топка,
а С70 - топка за ръгби).Макар все още
непотвърдена, има информация и за
откриването на такива сложни съединения в междузвездната среда като
аминокиселината H2NCH2COOH (т.е.
глицина) и дихидроксиацетона.

		

Фулерен С60

Има всички условия тези молекули да
дадат начало на най-простите биологични структури, а кометите и метеоритите са способни да доставят тези
структури и на вече образуваните планети. Има всички основания навсякъде във Вселената да съществува живот,
построен на основата на въглерода.

Носителят на земния живот и
на нашия разум – въглеродът.
Главният носител на земния живот и на нашия разум – въглеродът,
има изключителни свойства. Химиците знаят още от миналия век, че способността на въглерода да се съединява в дълги вериги и пръстени с атомите на други елементи му дава възможност да формира СТОТИЦИ ХИЛЯДИ
различни съединения, докато броят
на съединенията на ВСИЧКИ ДРУГИ
елементи, взети заедно (включително
силиция, който е другият кандидат за
основа на извънземен живот), не надвишава 20 000. Така че НЕ Е НЕВЪЗМОЖНО една част от извънземните
разумни същества да не се отличават
и биологически чак толкова много от
нас...
Трябва да си дадем истинска
сметка за тясната връзка между нас и
Космоса. Вселената – тази единна и
много сложна система от най-различни компоненти, връзки и взаимодействия, се управлява от родените заедно
с нея природни закони. В процеса на
дългата си еволюция тя е породила в
себе си живата материя. А на определен и все още неясен етап от нейното
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Не е невъзможно извънземните разумни същества да не се отличават и
биологически чак толкова много от нас.
развитие се появява и разумът. Дълбоко съм убеден, че разумът било то
тук на Земята, било то някъде другаде
сред звездите, играе ролята на инструмент, с който самата Вселена опознава
себе си.
Средата, която ще обитава човечеството в бъдеще неминуемо ще се
разшири далеч извън пределите на
Земята. Кой знае, може да е прав споменатият по-горе физик и първопроходец на SETI Фриймън Дайсън, който
казва: „Възможно е нашата съдба като
цивилизация да се състои именно в
това – да направим жизнеспособните
планети обитаеми. Веднъж да се разпространи животът извън пределите
74

http://nauka.bg

на нашата малка планета, нищо няма
да е в състояние да спре неговото развитие”. Дайсън смята, че същността
на живота е свързана с организацията, а не със субстанцията и за достатъчно време животът би се приспособил към всякаква околна среда.
Необходим е само достатъчен запас
вещество и енергия, което в Галактиката не е проблем. Може би в далечното бъдеще, когато се научат свободно
да пътешестват сред звездите, нашите потомци ще започнат да гледат не
само на Земята, но и на Млечния път
като на естествена среда за обитаване
на човешкия род.

Малки, тъмни и тежки. Но дали
това са наистина черни дупки?
Вярвай, но проверявай!
Доц. Пламен Физиев

Т

ова малко дълго заглавие е
компилация от заглавията
на две чисто научни статии, публикувани в реномирани научни списания.
Авторът на първата статия се казва
Мат Висер. Той e известен теоретик в областта на съвременната теория на гравитацията, сънародник и ученик на знаменития новозенландец Рой Кер – откривателят на носещите неговото име точни
решения на уравненията на Айнщайн.
Много учени предполагат, че решенията
на Кер биха могли да oписват въртящи се
черни дупки. В статията си Мат Висер от-

Мат Висер:
Малки, тъмни и тежки. Но дали това са
наистина черни дупки?

белязва, че невинният въпрос дали черните дупки съществуват реално в Природата е доста по-сложен, отколкото може
да се очаква. Особено ако съдим за това
по не особено компетентните, а често и
откровенно преднамерени коментари на
средствата за масова информация. Понякога в посока на необосновано опростяване на проблемите работят и някои специалисти.

Рой Кер,
откривателят на точните математически
решения
на уравненията на Айнщайн, описващи
гравитационното поле
на някои въртящи се обекти.
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Отговорът зависи съществено от това,
дали разсъждавате като астроном наблюдател, като математик - специалист
по общата теория на относителността
(ОТО), или като специалист по теоретична физика – наука, призована да търси
законите на Природата на базата на
постиженията на експерименталната и
наблюдателната физика и астрофизика.

ция не комуникира с външните области.
Тази ненаблюдаема по самия замисъл
вътрешност на черната дупка е отделена от околната област чрез затворена
повърхнина, наречена хоризонт на събитията. Хоризонтът на събитията притежава малко странното на пръв поглед
свойство да пропуска физични сигнали
и обекти само навътре в черната дупка,
без да позволява на никакви, намиращи
се вътре обекти или физични сигнали да
излязат навън, където, слава Богу, се намираме ние. Оттам и названието „черна
дупка“, предложено на масовата публика
като „търговска марка“ в края на 1967 г. и
популяризирано в течение на десетилетия от Джон Уилър. Неговият авторитет,
опит и огромно влияние в САЩ, където
преди това ръководи теоретичните отдели и на двете успешни американски програми по създаване и на атомната, и на
водородната бомба, изиграват решаваща роля и за успешната многогодишна
професионална пропагандна кампания в
полза на черните дупки.
•
Ако попитате обаче един физикАлберт Айнщайн
теоретик, какъвто е и авторът на настоПрез двадесетте години на XX век той създава
ящата статия, той ще ви каже, че самото
Общата теория на относителността (ОТО).
понятие „черна дупка“ крие множество
Това е съвършено нова за времето си теория
вътрешни противоречия и теоретични
на гравитацията със силно математичен и
трудности, които и до днес не са преодогеометричен характер. Тя използва неримановата геометрия за да опише изкривяването
ляни, а заедно с това и ред противоречия
на пространство-времето от телата.
с добре установените закони на физиката. Освен това до момента ние не разпоАстрономите, без съмнение, наблюдават лагаме с безспорни и достоверни факти
стотици малки, тъмни, компактни обек- и доказателства за това, че наблюдаванити с необикновено големи за размерите
те от астрономите обекти наистина могат
си маси и силни гравитационни полета. да се описват чрез намерените от матема•
За хората, занимаващи се с матема- тиците решения на уравненията на Айнтична физика и изучаващи решенията щайн от ОТО.
на ОТО, съществуват математични решения, наричани „черни дупки“. Тяхната
характерна особеност е съществуването
на затворена, достатъчно малка област в
пространство-времето, която по дефини76
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редица случаи на съществуващи решения на уравненията на много по-прости
от ОТО математични теории, които нямат
физичен смисъл и се отхвърлят от физиката като несъответстващи на законите
на Природата. Добре известен пример се
дава от уравненията Максуел, описващи
с голяма точност наблюдаваните електромагнитни явления. На някои решения на тези уравнения се базира целият
ни съвременен живот, който не можем да
си представим без електричество и електроника. Независимо от това, повечето
решения на уравненията на Максуел не
удовлетворяват изискванията на физиката и се отхвърлят като нефизични. Както
казва един известен математик, чудото
се състои в това, че въобще съществуват
решения, които имат физичен смисъл и
приложения. Така че не е никакъв аргумент фактът, че някои математични решения на уравненията на Айнщайн са
способни да опишат части от реалността
Джон Уилър (09.06.1911-13.04.2008)
с голяма точност. Изискванията към фиНа 29 декември 1967 г. в западната бална
зически смислените решения на уравнезала на хотел Хилтън в Ню Йорк, по време на
нията на която и да е добре проверена
популярна лекция по случай Новогодишния
бал на физиците той използва за пръв път
теория, като ОТО, са много по-сериозни
публично термина „черна дупка“.
и разнообразни от простия математичен факт, че сме решили някаква, макар
Тази дата се приема за рождена дата на
и сложна математическа задача. Само
черните дупки.
сравнението с ДОСТАТЪЧНО ТОЧНИ
експерименти, както и наличието на РЕШАВАЩИ тестове и наблюдения, могат
«Религията
да ни покажат дали дадени математичборави с вяра,
ни решения имат връзка с реалността и
науката – със
представляват приемлив математичен
съмнение.».
модел на Природата, или са просто по–
Ричард
редният математичен куриоз, несъщестФайнман
вен и неинтересен за физиката.
Нобелист по
Оттук и заглавието „Вярвай, но
физика за 1965,
проверявай“ на статията на известния
докторант на
млад американски физик теоретик
Джон Уилър
Скот Хю от Масачузетския технологичен
Вярата в такава, чисто теоретична институт.
възможност е необоснована. Известни са Поради горните съображения корект-
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Скот Хю: „Вярвай, но проверявай“

ните учени, и в частност, прецизните
астрономи, наричат наблюдаваните
тежки, компактни и тъмни обекти „кандидати за черни дупки“.
Самият Рой Кер в излезлия наскоро сборник от научни статии, посветени
на 50-тата годишнина на неговото знаменито математическо откритие, казва:„...
решението на Крускъл за невъртящи се
черни дупки няма отношение към реалността. Същото се отнася и до решението
на Кер...“То има два хоризонта – външен и
вътрешен. Именно вътрешният хоризонт
е един от източниците на физическа несъстоятелност на черните дупки на Кер.
Доказани са доста математични теореми
за съществуване на математичните черни дупки, обаче в техните доказателства
се правят предположения, които могат да
78
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се окажат неверни, продължава Кер. Самият аз, пише той през 2007 г., вярвам, че
е по-вероятно вътрешен хоризонт да не
може да се образува никога. Но това означава несъстоятелност на цялото решение
на Кер, или поне на онази му част, която
описва вътрешността на „черната дупка
на Кер“. А в същото време разполагаме с
теорема, че това е единствената възможна незаредена черна дупка на ОТО.
Приема се, че е възможно да се образуват черни дупки на Кер в резултат
от гравитационния колапс на извървелите до края еволюционния си път достатъчно тежки (над 40 слънчеви маси)
звезди. Причината е, че когато изтощят
напълно енергийните си запаси, тежките звезди губят способността си да се съпротивляват на гравитационната сила,
която се стреми да ги свие безгранично,
и тогава започва неудържим процес на
гравитационно свиване на веществото на
звездите, наречен гравитационен колапс.
По някакъв неясен начин веществото на
звездата трябва да изчезне, като се преобразува в чисто изкривяване на самото
пространство-време, загубвайки почти
всичките известни на физиката свойства.
Математичните черни дупки, като специален вид изкривено ПРАЗНО пространство-време, в което няма материя,
могат да притежават само три от известните ни характеристики на веществото:
маса, механичен момент на въртене и
електричен заряд. Всички други характеристики, известни на физиката, например барионен заряд, лептонен заряд и
т.н., трябва тайнствено да изчезнат в хода
на хипотетичния процес на гравитационен колапс.
От друга стана, всички експерименти
във физиката на елементарните частици
с огромна точност демонстрират запазване на тези основни характеристики на
материята. Така че имаме две алтерна-
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Условно изображение на две черни дупки –
голяма и по-малка, които взаимодействат
помежду си според ОТО и кръжат една около друга, представлявайки сами по себе си
изкривявания на празното пространство, в
което няма никаква материя. Тук за нагледност пространството е представено като
двумерна крива повърхнина, а цветовете
съответстват на силата на гравитационното поле на черните дупки.
тивни възможности: или да се откажем
от тези добре проверени физични закони в името на идеята за образуването на
черните дупки, или да кажем, че образуването на черни дупки противоречи на
добре установените физични факти и
следователно е невъзможно.Тази малко
позабравена алтернатива се е обсъждала, без да се намери решение, през 60-те
и 70-те години на XX век от много изследователи. Въпросът беше повдигнат наскоро отново от руските учени Анатолий
Логунов, Мариан Мествиришвили и Семьон Герштейн, които застъпват непопулярната в момента теза, че образуването
на черни дупки, описвани от решенията
на уравненията на ОТО, е физически невъзможно.

Анатолий Логунов

Семьон Герштейн
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Забавно е, че горната алтернатива
не беше отчитана при обсъждане на очевидно нефизичната идея за раждане на
мини-черни дупки на LHC в CERN. Нейната физическа несъстоятелност е ясна:
При изследването на космични лъчи се
наблюдават частици с енергии милиард
пъти по-големи от планираните енергии
на частиците в LHC. Знаем добре, че тези
лъчи, идващи от космоса, не раждат черни дупки. Независимо от това, раздуханата от средствата за масова информация и
други заинтересовани среди истерия по
„опасността за поглъщане на Земята от
създадена в LHC мини-черна дупка“ доведе до смехотворното обсъждане на въпроса, дали да се разреши пускането на
LHC, от Европейския съд в Страсбург.
Е, LHC заработи, макар засега с половината от планираната мощ поради технически проблеми, а Земята си е цяла и
невредима, както е била през последните около 4,5 млрд. години, т.е. от момен80
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та на образуването си, въпреки че през
цялото това време е била облъчвана от
космоса с много, много повече от произведените в LHC частици, и то с много,
много по-високи енергии, които ще си
останат съвършено непостижими за земните ускорители, дори и в произволно
далечно бъдеще. При това прецизните
измервания показаха ясно, че мини-черни дупки не се образуват, а законите за
запазване на физичните характеристики
на елементарните частици продължават
да се спазват с голяма точност при достигнатите досега от LHC високи енергии.
И ето тук е „вратичката за измъкване по терлици“ на любителите на черните дупки: а дали те не се раждат само
при още по-високи енергии? Или, както
казваше един мой бивш докторант, направил кариера с черните дупки, когото
ми се наложи да изгоня от кабинета си заради редица «блестящи изпълнения» от

ФИЗИКА
този род: „Един добър специалист вина- ционното поле на които е толкова силно,
ги може да замота нещата така, че да не че дори светлината да не може да се измогат да го хванат“...
мъкне от него.

Какво е черна дупка? Изглежда днес всеки
вече знае!
Една непозната
ми каза в
трамвая:
„Не разбирам нищо, но смятам, че това е
адът. Влезеш ли вътре, няма връщане на-

Джон Митчел

Но да се върнем към сериозната
наука, която като всяка човешка дейност
неизбежно се преплита със спекулациите. Често се посочва, че идеята за съществуване на невидими много тежки обекти,
които се откриват САМО по силното им
гравитационно поле, е много стара и е
изказана независимо от английския учен
Джон Митчел през 1783 г. и от по-известния френски учен Пиер-Симон Лаплас
през 1793 г. И двамата отбелязват, че ако
светлината се състои от частици, които,
макар и извънредно леки, все пак имат
малка маса, то би могло да съществуват
свръх звезди с достатъчно голяма маса
M от НОРМАЛНА МАТЕРИЯ, гравитаПиер-Симон Лаплас
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Лаплас с черните дупки от ОТО, които
На малко по-строг език това озна- представляват изкривено ПРАЗНО просчава, че изстреляни от повърхността на транство, и не съответстват на представизвезда с радиус R_star в радиално направление частици със скорост, по-малка от
т.нар. втора космическа скорост, не могат да се отдалечават произволно далече, а само до някакво разстояние R_max
. До това заключение се стига на базата
на Нютоновата теория на гравитацията с
гравитационна константа G. За достатъчно тежки свръхзвезди втората космическа скорост може да се окаже по-голяма
от скоростта на светлината –c. При това
за светлинните частици R_max = R_star/
(1-R_star/R_S),където
R_S= 2GM/c^2 ,
е т.нар. радиус Шварцшилд, въведен от
него през 1916 г. в рамките на ОТО. И
Схема на свръхзвзвезда на Митчел-Лаплас.
понеже светлинните частици се движат
Излъчената от повърхността на звездата
с максималната съществуваща в Приросветлина не достига по-далеч от радиуса
дата скорост, то никакви обекти, дори и
от R_max. Заради това по-далеч от него
светлината, не могат да се измъкнат от
свръхзвездата е невидима и може да се отгравитационното поле на свръхзвездата
крие само по създаденото от нея силно грана разстояния, по-големи от R_max (вж.
витационно поле.
фигурата отдясно). В класическата физика не е изключено радиусът на звез- те на самия Шварцшилд, е само подвеждата R_star да е по-малък от радиуса на даща и повърхностна спекулация.
Шварцшилд R_S, макар че за известните Естествено възниква въпросът, а не са ли
ни реални тела това не е така. В ориги- наблюдаваните от астрономите обекти,
налния модел на Карл Шварцшилд въ- наричани напоследък често и «астрообще не става дума за черни дупки, а за физични черни дупки», по-скоро нещо
гравитационното поле на нормалните по-близко до свръхзвездите на Митчелтела в пространството, извън самите тях. Лаплас, отколкото до интерпретацията
Днес този модел е добре проверен и по- на Джон Уилър на математичните решетвърден експериментално с добра точ- ния на Шварцшилд и Кер? Груба грешност. Свръхзвездите на Митчел-Лаплас ка, корените на която са в някои недосса също нормални тела и нямат нищо татъчно коректно написани учебници и
общо с «дупки» в пространство-времето. статии, е да се смесват тези два съвършеКакто вече беше посочено, черни- но различни физични модела на наблюте дупки са предложени от Джон Уилър да-ваните в Природата обекти.
едва в края 1967 г. като нова интерпреПриемащите хипотезата за същесттация на оригиналното решението на вуването на черни дупки в Природата
Шварцшилд, която самият Шварцшилд (разбирай математичните черни дупки!)
е отхвърлял в анализите си. Така че срав- разделят наблюдаваните астрофизични
няването на свръхзвездите на Митчел- черни дупки (Колко объркваща за не82

http://nauka.bg

ФИЗИКА
посветените хора е тази неслучайно избрана терминология!) на четири основни типа: първични черни дупки, родени
по време на Големия взрив и възможно
изпарили се и вече изчезнали; черни
дупки със звездни маси от около 4÷25
слънчеви маси; междинни черни дупки
с маси около 100÷10 000 слънчеви маси и
свръхмасивни черни дупки с маси от няколко милиона до 10÷20 милиарда слънчеви маси, които се намират в центъра
на болшинството, а може би и на всички
галактики. (Защо не, щом вече сме тръгнали по този път, да стигнем до края,
пък там ще видим...)
• От астрофизичните наблюдения знаем с голяма точност, че първичните
черни дупки, ако въобще са съществували в началото, т.е. при самото възникването на Вселената, трябва да са
били толкова малко, че тяхното присъствие да не се забелязва. Иначе отдавна бихме ги открили.
• Обекти с 4÷25 слънчеви маси се наблюдават наистина, но тяхната връзка с математичните черни дупки не е
доказана по безспорен начин. Всъщност астрономите, след години на натиск от страна на математични теоретици-гравитационисти, приеха да
считат за черни дупки всички обекти
с маси, по-големи от 4 слънчеви маси,
за които е ясно, че не са обикновени
звезди, вървящи по пътя на добре изучената нормална звездна еволюция.
След приключване на звездния им
цикъл за нормалните звезди са ни известни няколко варианта на финал в
зависимост от тяхната маса. Най-леките преживяват сравнително слаб
гравитационен колапс и се превръщат в бели джуджета с малки маси.
По-тежките започват да колабират,
но експлодират като свръхнови и ако
началните им маси са до 20÷30 слън-

чеви маси, те образуват бързо въртящи се неутронни звезди с маса около
1,4 слънчеви маси, като изхвърлят останалото вещество в околното пространство. До скоро се считаше, че ако
началната маса на „умиращата звезда“ е над 30÷40 слънчеви маси, в резултат от гравитационния колапс тя
задължително образува въртяща се
черна дупка.
Като основна причина за неизбежното образуване на черна дупка
се приемаше, че не познаваме други
свръхкомпактни обекти, освен неутронните звезди, а при определени
допълнителни математични предположения от ОТО следва, че тяхната маса не може да е много голяма. И
досега не знаем каква е евентуалната
горна граница на масата на неутронните звезди, но изглеждаше, че няма
как тя да е над 2-3 слънчеви маси. Поради това астрономите лека-полека
свикнаха да наричат „астрофизични
черни дупки“ всички остатъци от загинали звезди, които имат маса над
4 слънчеви маси. При това НИКОГА
не сме разполагали с доказателство,
че тези обекти наистина притежават хоризонт на събитията, което е
ЕДИНСТВЕНИЯТ безспорен признак
за черна дупка.
Формалният и не много убедителен критерий за маса, по-голяма от
4 слънчеви маси, възниква и заради
това, че по неясни засега причини не
се наблюдават никакви остатъци от
колабирали нормални звезди с маси
в интервала от 3 до 4 слънчеви маси.
Така се оформи „обществено мнение“, приело на вяра, че групата наблюдавани обекти с маси в интервала от 4 до около 20-25 слънчеви маси
няма какво друго да бъде освен черни
дупки, без да имаме сериозни доказа-
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телства за това.
Достоверността на това мнение
става все по-съмнителна, поради нови
наблюдателни факти от последните
години, а също и поради конструирането на нови теоретични модели на
наблюдаваните тежки, компактни и
тъмни обекти.
I.
Част от новооткритите теоретич-

Георг Чаплин и Ричард Файнман
„ Черни дупки не съществуват! Тези
мистериозни обекти са звезди от тъмна енергия“
-- Георг Чаплин
Nature, 31март 2005 година

ни възможности са:
1. Нов модел - т.нар. гравазвезди. Това
са компактни обекти, изградени от
„тъмна енергия“, съществуването на
която се подсказва от космологични данни, свързани с ускоряващото
се разширяване на Вселената. Тези
нови обекти биха изглеждали отвън
точно като черните дупки, но нямат
хоризонт на събитията. Те са една съ84
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временна версия на свръхзвездите на
Митчел-Лаплас.
2. Модел на нов тип кваркови звезди,
подобни на неутронните, но съставени директно от кварки. Ако искаме
по-детайлно разбиране, трябва да си
представим неутронните звезди като
едно гигантско атомно ядро, съставено от неутрони, колкото има в нормална звезда, а кварковите звезди
- като един-единствен гигантски неутрон от кварки, колкото има в цяла
нормална звезда. Масите на кварковите звезди са в диапазона до 20-25
слънчеви маси, т.е. точно в областта
на наблюдаваните обекти, считани за
черни дупки със звездни маси. Това
също са обекти от типа на свръхзвездите на Митчел-Лаплас.
Засега теорията на такива обекти не е разработена толкова детайлно,
колкото теорията на черните дупки,
обмисляна повече от 40 години от много специалисти. Освен тези, са предложени и се разработват цели класове
от други модели на материални тела,
притежаващи външните свойства на
черните дупки, но без мистериозния
хоризонт на събитията и без дупка в
пространство-времето.
Все пак астрономите, вече посвикнали с модела на черните дупки,
го приемат като една от възможните
хипотези, нуждаеща се от сериозна
проверка. А новите модели често наричат „имитатори на черни дупки“,
макар че по-естествено и исторически
обосновано би било черните дупки да
се наричат „имитатори на свръхзвездите на Митчел-Лаплас“.
3. Съществено ново развитие получи теорията на гравитационния колапс. В
частност, беше опровергана хипотезата на известния английски математик
Роджер Пенроуз за така наречения

ФИЗИКА
„космически цензор“ – ключов елемент от теорията на черните дупки,
разработвана активно от него и Стивън Хокинг през сдемдесетте години.

Роджер Пенроуз

така наречената сингулярност, задължителното съществуване на която двамата
доказват математически. „Изходът“ от
тези ФИЗИЧНИ трудности, предложен
от Пенроуз,е показателен за един математик: да ги представим като невидими
за реалната физика, като предположим,
че в хода на гравитационния колапс ЗАДЪЛЖИТЕЛНО възниква хоризонт на
събитията, зад който на нас ни е все едно
какво става – и без това физиката не може
да го изследва и провери ПО ДЕФИНИЦИЯ. Ако такъв хоризонт не се образува,
ще трябва да говорим за „гола сингулярност“ – нещо недопустимо от гледна точка на нормалната физика, понеже това
ще направи видимо нарушаването на известните физични закони. Математическото изследване на тази хипотеза се оказа трудна задача и едва през последните
няколко години се получиха убедителни
ОБЩИ примери за нейната несъстоятелност, главно от индийския учен Панкай
Джоши, работил и в Оксфорд, както и от
няколко други независими учени.

Стивън Хоукинг
Тази хипотеза има за цел да прикрие съществените физични затруднения при третирането на вътрешността
на черните дупки, и в частност, забелязаното от Хоукинг още през 1972 г. нарушаване на почти всички известни физични закони там, особено в близост до

Панкай Джоши
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Тези изследвания легитимираха голите
сингулярности – пренебрегван преди
това подклас решения на Кер, допълнителен към черните дупки, и поставиха
на дневен ред въпроса за сериозното им
изследване като потенциално интересни
за физиката, възможно дори по-интересни от черните дупки.
Резултатите на Джоши поставят
под сериозно съмнение и развиваната
дълги години т.нар. „термодинамика на
черните дупки“, базираща се съществено
на хипотезата на Пенроуз. Показателна
и леко учудваща е реакцията на хората,
занимаващи се с математичната теория
на черните дупки: те заеха позицията на
щрауса, заровил глава в пясъка, въпреки
че резултатите са публикувани в най-реномираните физични списания и в монография, издадена от издателството на
университета в Оксфорд ... Освен това
сходни и много близки резултати са получени и публикувани в най-реномирани физични списания и от редица други
автори.
II.
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От новите наблюдателни факти,
получени през последните години и засягащи въпроса за съществуването на черните дупки, ще
посочим няколко:
1. Активното наблюдение чрез множество космически апарати на
т.нар. гама-избухвания – една от
големите загадки на съвременната
астрофизика, показа убедително,
че реалният гравитационен колапс
не протича съгласно учебниците
от шестдесетте и седемдесетте години на миналия век, а представлява доста по-сложно явление, в
което присъствието на черни дупки е твърде съмнително. Вместо тях
беше въведен терминът „центра-
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лен двигател“, природата на който
е напълно неизвестна, но за разлика
от черните дупки се проявява чрез
многократни избухвания, свързани и с образуването на космически
струи със сложна динамика.

Многократна активност на
централния двигател.

Обща картина на гама избухване.

2. Феноменът Уестерлунд 1. Това е млад
звезден куп в южното полукълбо:

ФИЗИКА

в който един млад астроном най-неочаквано откри неутронна звезда, посочена
със стрелка на снимката. Какво от това?
Работата е там, че звездите извървяват
жизнения си път със скорост, пропорционална на тяхната масата. За да се получи
неутронна звезда в толкова млад звезден
куп, е необходимо създалата тази звезда

свръхнова да има над 40 слънчеви маси.
Но в такъв случай старата теория за гравитационния колапс твърди, че ще се получи черна дупка, а не неутронна звезда.
Така че самото присъствие на неутронна
звезда в такъв звезден куп поставя под въпрос теорията за гравитационния колапс
на масивните звезди до черна дупка.
3. Схема и истинска снимка
на CygnusX-1:
двойна система,
възможно съдържаща черна
дупка (или със
сигурност –
поне тежък, тъмен и свръхкомпактен обект):

http://nauka.bg

87

ФИЗИКА

CygnusX-1 - най-старият и найзнаменит кандидат за черна дупка:

Обаче по данни от 2009 г. малкият компактен обект, считан за една от първите установени черни дупки със звездна
маса, се върти прекалено бавно за такава.
Може би е получен в резултат на твърде
необикновен колапс? Не се знае със сигурност... А има и по-нови данни за по-

88

бързо въртене на свръхкомпактния обект.
Все пак това са само косвени признаци.
• Измежду предполагаемите астрофизични черни дупки с междинни маси
няма нито една, която да е пряко наблюдавана поне като видим компактен обект. Хипотезата за тяхното съществуване е основана само на измерването на скоростите на движение
на видимите звезди в някои звездни

Два звездни купа, за които се прави извод, че може би съдържат тежък централен компактен обект, ако
се съди по разпределението на видимите
звезди и разпределението на техните скорости.
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купове. От резултатите се прави изводът, че наблюдаваните скорости и
пространственото разпределение изискват присъствие на централно тяло
с маса от 100 до 10 000 слънчеви маси.
И понеже няма други предложения,
не ни остава нищо друго, освен да се
съгласим, че там трябва да има астрофизична черна дупка. За каквито и да
е други доказателства или признаци,
и в частност, за доказателство за съществуване на хоризонт на събития
на предполагаемия централен обект,

бозонни звезди (друг вид съвременни хипотетични модели на обекти от типа на
свръхзвездите на Митчел-Лаплас) или
куп от близки неутронни звезди, не удовлетворяват данните. Например времето
на живот на такива хипотетични образувания е недостатъчно в сравнение с живота на галактиките.
Какво пък, може и да са черни дупки.
Само че никой не може да си представи
как са възникнали, каква е еволюцията
им, защо масите им са такива, каквито ги
наблюдаваме, и няма още по-големи, как-

изобщо и дума не може да става.

ви са връзките им с нормалните звезди от
дадената галактика. Няма отговори и на
още куп въпроси за наблюдаваните различни излъчвания от тези обекти, образуването на огромни космически струи,
излизащи от тях и т.н. Не че няма опити
за построяване на модели... Липсват приемливи решения!
Аргументи в полза на хипотезата за
черни дупки в центъра на галактиките
и против нея:
1. Огромни компактни маси:
• Най-добри са данните за свръхмасивния обект в центъра на нашата Галактика, получени през последното десетилетие, благодарение на развитието

• Накрая да скицираме ситуацията с
„най-безспорните“ черни дупки –
свръхмасивните черни дупки в центъра на галактиките или в квазарите.
Там наистина се наблюдават свръхкомпактни и свръх-масивни обекти с
маси от няколко милиона до десетина
милиарда слънчеви маси.
Големият въпрос е: КАКВО Е ТОВА?
Работната хипотеза–отговор: Ами какво друго, ако не черна дупка. Друго не
можем да си представим, или по-точно,
някои други възможности, като огромни
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на рентгеновата астрономия. С нейна
ство приблизителни данни за масипомощ се наблюдава движението на
те на откритите в центъра на над сто
двадесетина близки до центъра на Гадруги галактики свръхтежки и свръхлактиката звезди (наречени S-звезди)
компактни обекти. Тези маси са в ини се получава следната впечатляваща
тервала от милиони до почти 10 миликартина.
арда слънчеви маси.
Напълно основателно и не без гордост
• За известна част от тези обекти е опреучените, поучили тези резултати, ги
делено и тяхното въртене. Те наистикоментират като аналог на опитите на
на се въртят. Това показва, че ако това
са черни дупки, може да става дума
само за математическите черни дупки на Кер. Но в никакъв случай не го
доказва. Всяка свръхзвезда от типа на
тези, за които вече стана дума, би могла да има същите параметри – маса и
въртене. Какво още ни трябва, за да
сме сигурни, че имаме наистина работа с решенията на Кер?
• За съжаление, ако вървим по този път
на търсене на доказателство ще ни е
необходима буквално безкрайно много допълнителна информация. Теорията показва, че гравитационното поле
на произволно тяло се задава чрез безброй много характеристики, определени от неговата истинска природа.
Това са така наречените мултиполни
моменти. За решенията на Кер те са
пресметнати. Резултата не е сложен,
но няма да го привеждаме тук, за да
Картина на орбитите на няколко наблюдавани
не претрупваме текста с детайли. Така
чрез рентгенова астрономия звезди, движещи се
че ако искате да се уверите, че имаме
около централния обект с неизвестна при-рода в
работа с решението на Кер, не е досцентъра на нашата Галактика. По пара-метрите
татъчно да измерите масата и въртена тези траектории се определя с добра точност
нето на обекта. Трябва да измерите и
масата на обекта:
М = 4,31 ± 0,38 милиона слънчеви маси.
безкрайно голям брой допълнителни
характеристики. Това е практически
Ръдърфорд, довели до откриването на
невъзможно.
атомното ядро. Само че да не се увличаМиналата година, по данни от
ме. Резултатите не доказват, че в центъасрономически наблюдения на квара на нашата Галактика наистина има
зар, натрупани за повече от сто годичерна дупка, въпреки че почти всички в
ни, беше определено, че третият паедин глас го твърдят и повтарят многораметър на неговото гравитационно
кратно.
поле е вероятно близък до предсказа• Днес разполагаме и с голямо количения за решението на Кер:
90
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следователи пренебрегват тези аргумен• Чрез внимателен анализ на данните ти, без да казват защо...
може да се стигне и до извода, че тези
2. Компактността на централните
обекти не са черни дупки:
обекти на галактиките. За нашата
В отделна публикация Кундт привежда
галактика знаем, че централният
обект има размер, не по-голям от
8-10 радиуса на Шварцшилд, т.е. от
размера, който би имал, ако е наистина черна дупка. Дори да има точно необходимия размер, това също
не е доказателство. Например, грава звездите имат същия размер,
като черните дупки, но нямат хоризонт на събитията.
3. Малкото излъчване, наблюдавано
че идва от централните обекти на
галактиките, изключва някои от
моделите. Ако имаме работа с черНа графиката е показана вероятността за дадена
на дупка, то се обяснява не с излъчстойност на третия мултиполен момент на
ване от нея самата, а с излъчването
гравитационното поле на квазара OJ 287, влизащ
на падащото в нея вещество, порав състава на двойна система на тела с маси 100
ди което тя не изглежда съвсем чермилиона и 18 милиарда слънчеви маси.
на, обратно на наивните очаквания
Ако това е черна дупка на Кер, стойността на
показания параметър трябва да е точно 1. Това
на художниците, някои от които
е доста вероятно, но не е сигурно. А и да беше
дори са от NASA.
точно 1, пак не е доказателство за черна дупка на
Как всъщност трябва да изглежда една
Кер, а само подкрепа на това предположение.
черна дупка? Отговорът се дава от следната компютърна симулация на светлин5 други аргумента, твърдейки, че ценни лъчи, минаващи край черна дупка:
тралният обект в нашата Галактика не
може да бъде черна дупка. В интрес на
Под нея е поставена снимка на исистината трябва да се каже, че доста изтинска галактика, в центъра на която има
Специфичен анализ на Волфганг Кунд,
ученик на един от създателите на
квантовата теория, Паскуал Йордан, и
многогодишен ръководител на проекти в
NASA. Ако активните галактични ядра,
показани на графиката, бяха наистина
черни дупки, кривите трябваше да
минават през тъмната област. Той
пише в публикациите си с малко тъга:
40 години търсех доказателство, че това
са черни дупки, а накрая показах точно
обратното...
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нещо подобно. Обаче разделителната
способност на телескопа е недостатъчна,
за да се види дали има две малки черни
петънца, както на като компютърната си-

дък, но неясните въпроси са повече от известните добри отговори. Ние все още не
знаем какво представляват тези обекти и
трябва да сме готови за всякакви изненади.
Не е възможно да се отмине още един
много сериозен и важен проблем, свързан с черните дупки – гравитационните
вълни, предсказани от теорията на Айнщайн като разпространяващи се изкривявания на пространство-времето (схематично показани на следващата страница), за регистрирането на които днес работят в синхрон 6 много скъпи (по около
1 милиард долара всеки) детектора (следващата снимка) в разни страни на света
(два в САЩ, два в Европа, по един в Япония и Австралия, а се строят и други).
Може да се смята, че гравитационните
вълни са открити косвено още при наблюденията на пулсара на Хълс-Тейлър
(изображението долу), за което беше дадена Нобелова награда през 1993 г.

мулация над тази галактика, показваща
„истинското лице“ на черна дупка. То изглежда така заради изкривяване на светлинните лъчи от силното гравитационно
поле. Наскоро започнаха работа няколко космически мисии, руска и на NASA,
които в различни диапазони на електроДетекторът на гравитационни вълни
магнитния спектър биха могли да видят
LIGO, Ханфорд, САЩ
действителния образ на черната дупка.
Чакаме с нетърпение резултата!
Както става ясно, в изучаването на Теорията предсказва, че най-мощните
тежките компактни и тъмни обекти през гравитационни вълни се биха излъчили
последните години има сериозен напре- при сливане на две черни дупки или
92
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при поглъщане на някаква звезда (неутронна, бяло джудже или обикновена)

пулсара на Хълс-Тейлър

ки мощни гравитационни вълни. Броят
на такива кандидат-черни дупки в нашата Галактика се оценява на около 10
милиона. Може да се оцени честотата на
техните сливания. Чувствителността на
съвременните гравитационни детектори позволява да се регистрират такива
сигнали, идващи от разстояние до около
25-27 мегапарсека. В този обхват влизат
хиляди галактики като нашата. Поради
това се очакваше, че гравитационни вълни, получени от описаните сливания, ще
се наблюдават достатъчно често – поне по
едно-две на месец, или в най-лошия случай – по едно-две годишно. Обаче след
6 години безупречна работа на 6-те де-

На графиката отдясно е показано прекрасното съвпадение с предсказанията на ОТО
на измерените енергетични загуби от двойнатасистема на пулсара на Хълс-Тейлър
зарадиизлъчване на гравитационни вълни. Това може да се разглежда като косвено
потвърждение на съществуването на гравитационни вълни.
от черна дупка.
Ако заподозрените тежки тъмни компактни обекти в нашата Галактика са
наистина черни дупки, трябва да наблюдаваме и техни сливания, констатирай-

тектора досега не е наблюдавано НИТО
ЕДНО такова събитие.
Най-смущаващото е, че се наблюдават
десетки къси гама избухвания, моделът
за които беше сливане на две черни дуп-
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ки или поглъщане на неутронна звезда
от черна дупка.

Гравитационни вълни, получени от
сблъскване на две черни дупки чрез
компютърни симулации от групата на
Джоан Центрела, NASA.

Заснети две взаимодействащи си „черни
дупки“ в центъра на реална галактика –
„танц на индианците“.

Някои от тях изглеждат много близки
– имаше едно в М31 (мъглявината Андромеда – най-близката до нас съседна
галактика, само на 2,5 милиона светлинни години), но детекторите не регистри94
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Компютърна симулация на поглъщане
на неутронна звезда от черна дупка. Ако
кандидатите за черни дупки са наистина такива,
годишно трябва да наблюдаваме от 1 до 100
такива събития в нашата Галактика. За 6 години
наблюдения няма регистрирано нито едно!

раха никакви сигнали от гравитационни
вълни.
Загадката е пълна, както и разочарованието на хората, работещи за ПРЯКО наблюдаване на гравитационни вълни. Каква е причината да не ги виждаме
въпреки прогнозите? Засега не е ясно.
Най-простата би могла да бъде липсата

М31 (Андромеда)

на очакваните източници на такива вълни, т.е. на черните дупки, с които свързвахме досегашните надежди да наблю-
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бихме могли да получим ясен отговор на
някои от тези въпроси. С тяхна помощ
може да „видим“ невидимия по дефиниция хоризонт на събитията на черните
дупки, разбира се, ако те наистина съществуват.

Наблюдаваното в М31 гама избухване в
електромагнитния диапазон. Сигнал от
гравитационни вълни няма!

даваме директно гравитационни вълни.
Дали е така? Никой не знае... Но проблемът се изостри почти до крайност!
В близките няколко години се
планира десетократно увеличаване на
чувствителността на детекторите. Тогава очакваме да видим със сигурност гравитационни вълни от други източници.
Може пък да се разбере и още нещо за съществуването на черните дупки...
Орехът излезе много костелив. Има
ли начин да решим проблема? Как да
видим невидимите по дефиниция хоризонти на черните дупки? А може би
последната дума в гравитацията няма
да е на Айнщайн? Това е заглавието на
публикация на известни в гравитационната физика хора: Бернард Шутц – един
от директорите на института по гравитационна физика „Алберт Айнщайн“
в Голм, Джоан Центрела – NASA, Курт
Кълтер – MIT и NASA, и Скот Хю – MIT. В
нея те задават много въпроси, между които: „Дали наистина централните обекти
в галактиките са черни дупки на Кер?“,
„Могат ли да се образуват голи сингулярности?“, „Къде в края на краищата ще се
провали теорията на Айнщайн?“ и т.н.
Ако видим гравитационни вълни,

Как така???
Принципът е прост. Теоретичните
изследвания (в това число и на автора)
показаха, че в зависимост от наличието
или отсъствието на хоризонт на събитията гравитационните вълни имат определени спектри! Това е „отпечатъкът от
пръст“, по който черните дупки могат
безпогрешно да бъдат идентифицирани!
Остава само малко да почакаме, докато
видим гравитационните вълни от съмнителните тежки, компактни и тъмни обекти! А това се планира да стане до няколко
години!
Така че - още малко търпение и повече работа! Чакат ни изключително интересни времена!
Естествено възниква и въпросът:
Ама как така? Може ли толкова много
образовани и опитни хора да излъжат
сами себе си, а заедно с това да подведат
и останалите. Би ли могло да се окаже изведнъж, че няма черни дупки?!? Не е за
вярване, нали?
Но да си припомним добре известната история на „откриването на Америка” от Христофор Колумб.
Запитвали ли сте се защо континентът не се казва „Христофория“, а
Америка. Ами Колумб просто не е разбрал какво е открил, търсейки път за Индия! Като образован за времето си човек,
той е искал да използва неевклидовата
геометрия, т.е. това, че Земята е кръгла и
че от Европа до Индия може да се стигне, пътувайки на запад, а не на изток!
Направил необходимите пресмятания,
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организирал експедицията си и открил
наистина нещо, което приел погрешно
Дали тази историята няма да се
заедно с останалите хора за Индия!
повтори и с „черните дупки“ ?
Един от резултатите на неговата
По ирония на съдбата те също са
експедиция е, че и до ден-днешен на- родени от неевклидовата геометрия! А
ричаме „индианци“ хора, които никога работата с нея е коварна и не влиза в ежепрез живота си не са виждали Индия!
дневните ни навици.
Ще видим...
Истината е открита от скромния
картограф Америко Веспучи след упорит многогодишен труд и две експедиции. Той пръв е разбрал, че не става дума
за Индия, а за нещо МНОГО ПО-ГОЛЯМО – нов континент – АМЕРИКА, и даже
два – Северна и Южна !!!
Автор: Доц. Пламен Физиев
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ВОЕННА ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ВОЕННА РЕВОЛЮЦИЯ?
Последователност и промяна във военното дело на Европа
(1500 - 1700 г.)
Александър Стоянов

Т

еорията
на
Военната
Революция (the Military
Revolution Theory) е една
от най-издържливите и наложени
идеи в историята на Новото Време.
Тази теория, формулирана от проф.
Майкъл Робъртс преди повече от 60
години, продължава и до ден днешен
да оформя идеята на историците
за това, как са се водели войните в
този бурен период от историята на
Европа. Разбира се, както всяка друга
теория, и тази е претърпяла известни
метаморфози, преминала е през перото
на свои критици и поддръжници, и
е получила безброй разновидности,
засягащи не само европейската, но - и
световната военна история.
Изненадващ остава фактът,
че 60 години по-късно, Теорията
на военната революция остава
практически непозната за българската
историография.
За
съжаление,
българските историци рядко обръщат
поглед към Европа през Новото
време, може би защото именно през
този период, Османската империя е
силна и проявите на българщина са
сравнително ограничени, откъдето
следва, че този период не ни касае
пряко. Малцината, които все пак се

занимават с историята на Новото
време, предпочитат да разглеждат
множеството
икономически
и
културни процеси, които съпътстват
развитието на Стария континент през
разглеждания период. Войната, от
своя страна, остава една сравнително
безинтересна ниша, която служи като
фон на дипломацията, политиката
и търговията. Нейните специфики,
както - и сложните взаимовръзки
между военните действия, държавния
апарат на ancient regimе1 и търговските
интереси на крале, републики и
компании остават в сянка.
Целта на тази статия е
колкото да представи идеята за
военната
революция
пред
поширока публика, толкова - и да
запълни съществуващата празнина в
българската историография. Разбира
се, подобно начинание не е по силите
на която и да е статия, а изисква поне
монография или сборник със статии,
посветени на проблемите на военната
история в Новото време. Въпреки това,
все от някъде трябва да се започне и аз
се надявам този текст да е едно добро
начало.
Няколко думи за периода
Преди
да
започнем
с
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представянето
на
теорията
на
военната революция, е редно да
споменем няколко думи за периода,
в който се развива действието в
нашата историческа пиеса. Както
отбелязва Пол Кенеди, през 1500 г.
Европа нито е най-гъстонаселения,
нито - най-богатия, нито - найпроспериращия регион на Земята.
Населението е ограничено, ресурсите
са на привършване, територията
е
разпокъсана
между
стотици
държави, а властовите центрове са
силно отслабени от религиозни,
икономически
и
политически
2
противоречия.
Тук е момента да направим една важна
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вметка, а именно - какво трябва да
разбираме под „Европа“ в този период.
Според западната историография,
Европа свършва до Будапеща. Според
руснаците и османистите, двете
източни монархии също трябва да се
числят към Европа, чест за която се
борят и поляците. Без да задълбаваме
в историографски дебати, авторът
приема, че културно, географски
и политически Европа обхваща
следните територии в пределите си:
Всички политически, икономически
и религиозни процеси, които се
случвали в разглеждания период,
засягали целия горепосочен регион,
превръщайки всяка негова част в

Териториален обхват на „Европа“ 1500-1700 г.

Светът в 1500 г.
неделим елемент от цялото. Поради
тази причина всякаква идея за
революционни промени, засягащи
една част от региона, на практика
засяга цялата територия.
Да се върнем на нашата история. През
1500 г. Европа, макар и изоставаща,
както
предполага
Кенеди,
все
пак, вече дава заявки за едно поекспанзивно бъдеще. Португалците
вече са установили контрол над
по-голямата част от африканската
търговия, завладели са няколко
опорни точки в Индия, а след 4
годни ще започнат и колонизацията
на Бразилия. Испанците вече чукат
на вратите на Мексико, а колониите
в Карибите започват да изпращат
богатите доставки на захар и
някои местни подправки. Англия
и Франция започват своите първи
експедиции в лицето на Кабот и
Картие, а руснаците хвърлят погледи
през Волга към Сибир. Важно е да
се отбележи, че паралелно с тази
колониална експанзия се появяват още
няколко извън-европейски империи,

които базират мощта си на същите
принципи, на които - и европейските
армии – огнестрелните оръжия. Т.нар.
„барутни империи“ - Персия, Моголия
и Китай поставят под контрола си
огромни по размер територии, а
армиите, които събират под знамената
си,
надминават
десетократно
европейските по отношение на
количество, без да им отстъпват по
качество на снаряжението.
Именно това паралелно развитие
дава повод на западните историци
да говорят за паралелни „военни
революции“ и в други части на
света. Именно в контекста на тези
военни
революции
историците
се опитват да проследят хода на
конфронтацията между „Запада и
всички останали“ (The West and the
Rest). Това, с което историографията
все още се бори, е идеята за „третия
свят“ и „изостаналостта“ на целия
останал свят спрямо Европа. Имайки
предвид идеята, че Европа свършва в
Унгария, може да се каже, че тези идеи
за „изостаналост“, често са отнасяни
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и към Русия, Полша и Османската
империя. До колко този подход е
коректен, ще коментираме по-долу.
Военната революция
Дойде време да се запознаем
със самата същност на теорията за
военната революция. В тази насока
са изписани доста страници, но
нашата цел тук е да синтезираме
информацията, а не - да представяме
някакъв прекомерно подробен анализ.
Накратко казано, според историците,
военната революция е процес, при
който рязко се изменя начина, по
който се водят войните в една епоха.
Това изменение е причинено от

определени фактори, а последиците
от него изиграват изключително
важна роля за формирането на
държавата в съвременния смисъл
на думата. Различните историци
поставят революцията в различен
период. Клифърд Роджърс говори
за революция на Стогодишната
война (1337 - 1453 г.), Джефри
Паркър разглежда периода 1560 1660 г., свързан с множеството т.нар.
„религиозни войни“, докато Джереми
Блек отнася военната революция
към по-късен период – 1660 - 1770 г.
Това, което характеризира идеите
и на тримата, е, че революцията е

Концентрация на конфликтните зони в Европа
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обвързана с определени зони, в които
интензитетът на военните действия
остава сравнително висок през
целия период – по поречието на р.
Рейн и прилежащите й територии, в
Паданската долина в Северна Италия,
в унгарската равнина.
Както вече споменахме, всеки историк
търси
различни
катализатори,
които да доведат до резките, според
тях, промени във военното дело.
Роджърс говори за появата на дългия
уелски лък, налагането на ранната
артилерия и успешната употреба на
копиеносци при противопоставянето
на тежката кавалерия. Към това той
добавя и постепенната поява на
ръчни стрелкови оръжия – мускети
и
аркебузи.
Според
Роджърс,
оръдието завинаги извадило от строя
средновековните замъци и променило
начина на подредба на войските
по бойните полета. Същевременно,
огнестрелните
оръжия
придали
допълнителна мощ на пехотата, която
заслонена от своите дълги копия, се
превърнала в по-успешния род войска,
в сравнение с кавалерията. Паркър, от
своя страна, поставя ударението върху
появата на нова укрепителна система,
която да послужи като отговор на
„барутната революция“, а именно
– изграждането на геометричните
бастионирани укрепления, наричани
„италианска следа“ (trace italienne).
Според Паркър, новите, по-трудни за
обсада укрепления, довели до рязкото
повишаване на броя на армиите,
нужни за тяхното превземане, както
- и на въоръжението и организацията
на тези армии.

„италианска следа“ (trace italienne)
Тези фактори от своя страна изисквали
по-сериозна
административна
база от страна на държавата,
модернизиране
на
финансовия
й апарат и монополизиране на
военната индустрия от страна на
кралете, които искали да гарантират
собствената си власт чрез контрола
на новата, подобрена армия. Без да
отхвърля напълно заключенията на
Роджърс и Паркър, Джереми Блек
поставя акцента върху по-късния
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Таблица 1 – Брой на основните европейски армии в периода 1590 – 1710 г.
период (1660 - 1770 г.), позовавайки
се на промяната, която въвеждането
на кремъчния затвор и замяната на
пиката с байонета, оказват на начина,
по който се водели войните.
Блек отделя и важно внимание върху
значението
на
военноморската
техника,
която,
според
него,
преживява
истински
бум
през
разглеждания
период,
най-вече
- в лицето на линейните кораби
и
окончателното
отпадане
на
гребните съдове от голямата морска
надпревара. Подобно на Паркър, Блек
също подчертава ролята на военното
дело при изграждане на модерната
държава в лицето на просветения
ancient regime. Според него, създаването
на постоянни, редовни армии извиква
нуждата от изграждане на постоянна
административна
и
финансова
структура, която да обезпечи тяхното
съществуване. Тъй като около 75% от
държавните бюджети отивали, за да
покриват нуждите от война, спокойно
може да се заключи, че тези нови
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структури представлявали гръбнака
на държавния апарат. Така, ако се вземе
Франция като показателен случай,
създаването на постоянна армия
вървяло ръка за ръка с формирането
на военното министерство начело с
Льо Воа и финансовото министерство,
начело с Колбер. Скоро станало
ясно, че, за да се финансират новите
армии, трябват нови данъци, които,
за да бъдат събрани, била необходима
нова единна администрация, която
да надхвърля старите регионални
граници и да доведе държавата до
едно по-централизирано състояние.
Добавете към това и идеите на
меркантилизма, наложени от Колбер,
и получавате класическата система
на „стария режим“. Всичко звучи
логично, изпипано и прекрасно.
Новите крепости и новите флоти
изискват повече пари и повече армии,
които, от своя страна, изискват подобра логистика и снаряжение, които
пък изискват по-силна, по-богата
и централизирана държава, която
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изисква повече територии и богатства
и води нови войни, които изискват
всички изброени до тук неща. Или
казано накратко, войната храни
войната. Дали наистина нещата са
стояли така?
Критика на военната революция
Както всяка теория, така и тази
си има своите критици. Сред тях найотявлени са британците Джон Лин
и Дейвид Парът и унгареца Габор
Агостон. Всеки от тях има своите
доводи „против“ военната революция.
Джон Лин в своята поредица от
трудове върху френската армия от
епохата на Луи XIV прави множество
преизчисления, които доказват два
основни момента:

1) Италианската следа всъщност
не изисква чак толкова по-големи
обсаждащи сили, отколкото - старите
крепости от Късното средновековие.
Увеличението варира в рамките едва
на 15 - 25%, в сравнение с предходния
период.
2)
Числеността
на
армиите,
предложена от Паркър (виж Таблица
1), би следвало да се съкрати с до
около 40% в някои от случаите, за
да се получи реалната цифра на
наличните войници. Това обезсмисля
идеята, че броят на армиите, сам по
себе си, е оказал прекомерно влияние
върху формиране на държавната
администрация. Парът, от друга
страна, атакува една различна
страна на военното дело – реалната

Грабеща армия от времето на Тридесетгодишната война 1618-1648г.
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ефективност на армиите. Според
него, държавите имали прекалено
ограничен контрол върху воденето на
война поради несъвършенствата на
своята администрация и проблемите
с комуникацията през онази епоха.
Според него, войната през периода
1500 – 1660 г. най-общо може да се
опише като полу-контролиран грабеж.
– Армиите рядко се подчинявали на
централната власт, а понякога дори и на своите преки командири, които
имали сериозни трудности с това да
накарат войниците си да се сблъскат
с противника. Според Парът липсата
на решителни сражения може да
се обясни с наемническото ядро на
армиите, както - и с неспособността
на държавите да плащат адекватно
на своите войници и да подсигуряват
редовната доставка на провизии и
оръжие. Казано накратко, за Парът,
войната в Новото време била разходка
по ръба на пълния хаос. Третата
критична точка идва от Габор Агостон,
специалист по османска военна
история. Според него, военната
революция е прекалено фокусирана
върху западната част на Европа и
пропуска да се занимае с важните
процеси, които се случват на изток. По
този начин страни като Полша, Русия,
Османската империя и дори Австрия
остават встрани от предполагаемото
революционно
развитие
на
европейското военно дело. Според
Агостон, пренебрегването на военното
развитие на тези четири държави,
както и процесите, свързани с войните
помежду им, може да се окаже опасен
пропуск в историографията, който и
104

http://nauka.bg

до сега не е преодолян напълно.
Еволюция?
Идеята за военната еволюция
за първи път е засегната от Клифърд
Роджърс, който паралелно със своята
идея за „барутна революция на
Стогодишната
война“,
прокарва
теорията, че военното дело еволюира,
като в определени етапи от тази
еволюция определени технически
открития ускоряват процеса. Но нека
доведем идеята му още една крачка
напред. Ако обърнете внимание
на
периодите,
разглеждани
от
„революционерите“, ще видите че става
дума не за десетилетия, а - за векове.
Нека сега надзърнем в етимологията
на термините. Революция (от лат.
revolvo – превъртам се, завъртам
се, преобръщам се), предполага
внезапна, скоростна и значима
промяна, свързана с преобръщането
на цялата система за водене на война
спрямо предишната съществуваща.
Революцията предполага ограничен
времеви
период,
в
който
се
осъществяват огромен брой промени.
Чудесно, но ние говорим за векове на
постоянно развитие, в което всяка една
нова технология се усвоява в рамките
на десетилетия. Не би ли било пологично да се обърнем към идеята за
еволюция (от лат. еvolvo – развивам се),
която предполага едно по-постепенно
и по-плавно развитие, което спокойно
може да се проточи във времето?
Същевременно, осъществяването на
военна революция без наличието
на друго паралелно радикално
преобразование е съмнително. В
обществено отношение разглеждания
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период не предлага никаква социална
революция чак до 1792 г. Дори
налагането на протестантството е
постепен процес, който има своите
дълбоки корени в периода след 1400 г.
и се проточва във времето до 1600 г., а
на места - и до по-късно. Рязка промяна
в развитието на едно общество
непременно би засегнала и другите
му страни, а войната в този период
е може би най-значимия социален
процес. Въпреки това, в обществено и
културно отношение, нововремските
общества еволюират постепенно,
преминавайки през ренесанса, барока
и просвещението отново в рамките не
на десетилетие, а - на векове.
Същевременно, идеите за създаване
на постоянна армия и пригаждане
на военните тактики, с които Паркър
характеризира
революцията
на
западното военно дело, ясно се
наблюдават и на изток, като Русия и
Османската империя демонстрират
доста
повече
напредничавост,
отколкото се предполага. Тук на
лице е един друг тип еволюция –
адаптивната, тъй като на двете източни
монархии им се налага да нагодят
военното си дело към конфронтация
на няколко фронта, коренно различни
в географско и етническо отношение.
С други думи, в Европа трябва да
воюват като европейци, а в Азия – като
азиатци. Това води до заблудата, че
големия брой на кавалерията, както
- и употребата на някои по-остарели
методи на воюване, като вагенбурга3,
например, са признак на изостаналост,
а не, както е в действителност - на
способността на Москва и на Истанбул

да нагаждат военните си способи към
съответните противници.
Ако следваме заключенията на Джон
Лин по отношение на плавното
нарастване на армиите, ясно се вижда,
че то е свързано с постепенното
засилване
на
способността
на
държавите да мобилизират своите
ресурси. Това не означава, че
увеличаването на армиите по време
на война и проблемите с тяхното
разформироване
в
последствие
не са ключови за формирането на
съвременната държава. Факт е, обаче,
че създаването на постоянни армии в
Европа е бавен процес, който протича
повече от половин век и е свързан с
войните между отделните монархии,
като се започне от Тридесетгодишната
война (1618 – 1648 г.) и се стигне до
Войната за испанското наследство (1700
– 1714 г.). Отново имаме значително
изменение във военното дело, но то
се случва през толкова дълъг период
от време, че на практика в него няма
нищо революционно, а всичко е поскоро закономерно.
Заключение
Теорията на военната революция
е важен крайъгълен камък в развитието
на
военната
историография.
Познаването на тази идея, продължила
шест десетилетия, е задължително
за всеки историк на Новото време.
Нуждата от подробното запознаване
с теорията и въвеждането й в масова
употреба на българска историческа
почва е повече от задължително. За
наше щастие, „закъснението“ ни в
тази насока не е фатално и ни дава
възможност да прескочим няколко
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десетилетия на историческо развитие
и наготово да изучим и апологиите,
и критиките на военната революция,
както - и да изградим един модерен
подход към военната история на
Новото време. За целта са необходими
няколко статии, една монография и
поредица от лекции, които да утвърдят
развитието на военната история в
Новото време като задължителен
елемент от разбирането на периода,
както от специалистите, така - и от
любителите на военната история и на
историята на Новото време.
----1.
За целите на тази статия авторът
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предпочита да използва термина ancient
regimе (от. фр. Стария режим; Название
на монархическите „режими“ от времето
преди Френската революция) вместо попопулярния „абсолютизъм“, тъй като по
негови лични убеждения, абсолютизмът
не съществува на практика, а е една
историографска метафора.
2.
Папството е силно дискредитирано
от множеството скандали с индулгенции
и
нарастващия
брой
„еретици“,
които оспорват върховенството на
Апостолическия престол. Свещената
Римска Империя е разпокъсана, а
опитите на император Максимилиан I
Хабсбург (1509 – 1519 г.) да централизира

http://HistoryofWars.net

http://nauka.bg

107

Средновековната устройствена
структура на София – аналогия с
древнобългарски примери
арх. Емил Момчилов Йорданов
Въведение в темата – основания за възникване на хипотези

С

офия е от найстарите градове
в Европа. В историческото му развитие има
характерни моменти, които
правят наследената пространствена структура отличителна
от повечето съответстващи по
хронология на големи европейски градове – напр. според
теорията за пълна подмяна на
уличните направления след
Освобождението (приложена
сравнителна схема от кадастрални планове 1878-1879г.).
До скоро данните за града от Средновековието бяха
малко и несистематизирани.
София бе „град с неизвестно
развитие” за около шест столетия – до средата на XIXв.
Археологическите проучвания през последните години
– свързани с реализацията на
проекта за Античен Културно-Комуникационен
Комплекс „Сердика”, разкриват
факти, потвърждаващи не
108
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само наличието на мощна средновековна
стратификация в историческите слоеве,
но и провокират изказани вече хипотези
за средновековно-българския произход
на т.н. османска селищна структура.
Прието е да говорим за българско
средновековие по нашите земи – като
хронология и културно явление, между
VII–XIVв.; след което - за средновековна
османска култура (архитектура) между
XIV–XIXв.; за българска Възрожденска
- след средата на XIXв. и т.н. Понятията
„ранен”, „късен” в тази класификация са
по-скоро в хронологичен отколкото тематичен, стилов (типологичен) или знаков смисъл. Така, има достатъчно данни
за римския град Сердика – един типичен,
богат римски град възникнал около минералните извори още при първите инвазии на империята по тези земи (първа
половина на Iв.) и наситен с много история през столетията; има данни за късния
османски период и за следосвобожденското развитие на града. Твърденията за
тракийско поселение, върху което възниква Сердика (според някои източници
- Сердополис) са хипотетични – всъщност
има артефакти с около петхил. годишна
датировка, след което дълго прекъсване на урбанизацията. Има исторически
сведения за присъствие в територията на
Филип Македонски и на Александър Македонски, но не и за селище. Съществува
любопитна теория, че наименованието
Сердика произтича не точно от тракийското (някъде – скитско, келтско) племе
обитавало конкретното място, а по-скоро
от наименованието на регион простиращ
се до територии в днешна средна Италия
(някъде се прави аналогия и с наименоватието Сардиния) - градът е бил претория (префектура) на широк ареал известен със същото наименование, а по-късно
- префектура на диоцез (Вътрешна) Дакия, според въведеното от Константин I

в началото на IVв. административно деление на империята. Най-близки материални следи от тракийски погребения
има около църквата „Св. София” – твърде далеч за времето си, от границите на
първия римски лагер.

Сасанидски храм VI в.

Болгар - цитаделата XIII в. с късна джамия

Демир Баба теке - XVI в
Известен факт е, че османските
завоеватели и заселници в първите пе-
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риоди на разрастване на империята си
- XIII-XIVв. не са имали практиката да
градят „свои” градове а дълго време – и
типологично „свои” сградни архетипи.
Теорията не е нова; в нейна подкрепа са
твърде показателните сравнения с антична и средновековна архитектура от местата където е минало преселението им –
по югозападна дъга от Байкал до Балканския полуостров; сравнения и с древната
(Велико)българска архитектура. В началото на същия период прабългарското
преселение тръгва от съседни тогава на
турците територии и достига по северозападна дъга до Балканския полуостров
– шест века преди тях. Турците са идвали с презумпцията, че продължават понататъшните си завоевания (достигайки
в средата на XVIв. до Виена, и в края на
XVII – също за втори път) и са „бързали”
да пригодят намереното на завоюваните
места; основно са ползвали местното население и неговите познания и можещи
представители за пригаждане на тази материална среда, те дори не са оставяли
крепостни стени около градовете си, разчитайки (не без основание) на непобедимостта си. Вероятно тази практика има и
други основания.
Изграждайки теза за типологична
принадлежност на недвижим материален обект, респ. селищна структура е важно да се изясни хронологическата му и
териториална принадлежност към вече
доказани исторически модели. Базирайки се на все по-широките тълкувания за
турско владичество/присъствие по земите на Балканския полуостров, се поражда хипотеза за продължаващо българско
владение върху Западнобългарските територии чак до края на XVв. Падането
под турска власт не е еднократен акт и годината на превземане на Търново – 1394,
съвсем не може да се приеме за момент
на цялостен обрат в управлението, об110
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щественото устройство, културата и традициите по българските земи; по-верно
е твърдението, че процесът на насищане
с османско присъствие започва още след
смъртта на Иван Асен II, с отслабване на
държавата и династическите междуособици, поканили първите селджуки като
съюзници и гости в България, и продължава повече от две столетия до пълното
завоюване на Балканите.
Средец остава във владение на български феодали чак до края на XV в., с
периодични прекъсвания, като между
началото на XI и края на XIIв. е неколкократно разрушаван и обезлюдяван – по
време на войните на Самуил с Василий
II и после – по време на поне три кръстоносни похода. Следва относително спокоен период за територията, до появата
на османците тук след средата XIVв. Водят се много битки при София и в околностите, като градът е превзет в 1382г.,
но - без да са известни много данни за
формата на управление в нецентрализираната тогава Османска държава, първите сведения за това че София е „турски”
град са средата на XVв. До 1422г. част от
европейските държави, вкл. Рим продължават да титуловат пребиваващия в Белград Константин II Асен български цар (до
годината на смъртта му). В описание и
графична схема „карта на света” от Фра
Мауро от 1459г., е отбелязана държавата
Bolgaria. Съществуват множество писмени данни и материални свидетелства за
действителното по същото време управление на тези земи от български владетели (войводи), като най-късните са от
1493г. – обновяването и изписването на
Кремиковския манастир от воеводата на
Софийското воеводство Радивой! Първото
доказателство за османска отседналост в
София е Черната джамия от 1528г. (строител - Мимар Синан).
В последно време са ситематизира-
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ни не малко писмени документи, описващи състоянието на града още от периода
след турското заселване в него. Може да
се цитират описанията на: пътешествениците Джакомо Касталди от 1546г. и
Ханс Дерншван от 1555г., римо-имперския посланик Давид Унгнад от 1572г., на
пътепис от 1665г. и множество други в покъсни периоди. В цитираните документи
се говори за благоустроен град, в който
явно личат запазени елементи от късноантичното строителство – принципията
(Praesidium-Praetorium), баните, булевтерионът, част от крепостни стени и др.
Това са фрагменти от суперструкция на
сгради и съоръжения още от II-IIIв., които са служили за основи и надграждане с
нова функция. Тяхната структура е определяла геометричното развитие на градския център чак до 1944г., когато е раз-

дане (по Хр. Генчев).
Първи известни следсредновековни документи, отразяващи графично някаква визия за състоянието на селището
София, са от края на XVIIв. Тук е показана гравюра от 1690г. на Якобус Хоревайн.
Колкото и да е схематична, на нея, както
и на топографската скица на инж. Йохан
Баптист фон Ребаин от 1740г. е илюстрирана ясна ортогонална квартална структура, с непроменяеми направления на
основната римска улична мрежа – разпознаваема и днес.
Горните факти пораждат хипотезата за наличие поне до XV-XVIв. на селищна структура, която не е възможно да
е била все още повлияна и дори първоначално нарушена от османски традиции
и практики – доколкото такива изобщо
могат да бъдат класифицирани към този
момент.
Така, първо – „неясният” времеви
период в който се предполага че се развива т.н. османска селищна структура на
София силно се стеснява – до около две
столетия, и от друга страна – появяват
се доказателства за приемственост през
широките исторически периоди. Като
се има пред вид преломната история на
селището – често разрушавано и преизграждано в античността и средновековието, откриването на устойчиви структурни характеристики чак до средата на
XVIIIв., поражда твърдението за формиране и поддържане на тези характеристики в резултат на устойчиви местни
традиции с дълбоки корени в генезиса на
обитателите – далеч преди XVв. и съхранени и след XVIIIв., т.е. в традициите на
„(древно)българското градоустройство”.

Средновековна София – Средец
Типологични белези на селирушен от бомбардировките на София и
щето, техният произход, анализ на
започва почти цялостното му преизграж-
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примери

Историческите данни за първо
българско присъствие в града са от 809г.
– при завоюването му от хан Крум. Преименуван е на Средец (за първи път името се споменава в хроника от XIв.). Явно
дълго след това градът – като вътрешен
за широко разрастналата се държава, не
е бил от особено стратегическо значение и липсват данни и изявени материални следи. Спорно е и владението към
началото на IXв. – въпреки твърденията
във византийски източници, че е римски
(византийски), знаем че цялата северна
балканска територия на империята (Мизия) е изоставена в края на VIв. след многократни набези на хуни и готи - в края
на IVв. вестготите формират мощно държавно обединение простиращо се чак до
Рим, а в началото на VIIв. Сердика е завладяна от обединените авари и славяни
(617г.), след което няма други сведения
до завоюването от хан Крум.
Находки датирани след Xв., маркират постепенни корекции в римската
улична мрежа, надграждане на съществуващи мащабни постройки със значително по-нетрайни от камъка използван
от римляните (византийци) материали
и столетното насипване на периодично
разрушавани обекти, което води до една
сравнима с късно датираната – в основните й направления, османска планировъчна структура. Корекциите се изразяват в постепенно стесняване на пътищата (улици) при надстрояване върху
предишни сградни останки. Съвременно
геодезичното рефериране на данни от
различни архивни източници приближава трасетата на основната средновековна улична мрежа до ортогоналната
римска структура, като разчитането на
направленията на кардо и декуманус е
ясно дори и в криволичещите тесни въз112
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рожденски улички.
Друг (един от не малкото) впечатляващ факт за късносредновековна (османска) София, е липсата на данни за
диференцирането му на турски, български др. по етнически принцип махали
- много характерен, дори задължителен
принцип при турската урбанизация. Но
този факт надали може да се обясни само
с традиции в селищното изграждане.
По този начин, до скоро пораждащият хипотези въпрос - как при пълното препланиране на града след 1879г., от
хаотичната късноосманска структура се
(само)възпроизвежда – без наличие на тогавашни археологически данни и проучвания, античната ортогонална структура, е на път да намери логичен отговор –
просто се „поизправят” основните улици,
следвали през столетията направленията
кардо и декуманус и останалата улична
мрежа е подведена по тях! Основният софийски булевард „Тодор Александров”,
формиращ т.н. западно направление на
столицата, лежи плътно над декуманус
максимус, дори триъгълното разклонение между бул. „цар Освободител” и
„Дондуков” плътно повтаря разклоненията на два римски пътя събиращи се пред
една от източните порти на Сердика (вж.
схеми).
Ползвайки понятието (древно)български архетипи и структурни модели,
визираме достатъчно разпознаваеми и
утвърдени във времето примери с характерни отлики – на хронологичен, териториален, климатичен, верски, и общественоорганизационен принцип, но все пак
подчиняващи се на общо строително
ниво за периода, на единство в природогеографски, стратегически произход, т.е.
следва в общи принципи на изграждане
на селища, на наложени стилови характеристики, на обща религия и бит на съседни народи, да отчетем спецификата
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на дадения модел.
За римляните кардо и декуманус са
осмислени като основни структурообразуващи селищни направления, те са еманация на реда и разбирането за йерархично съподчинение между социалните и структурни елементи на селището.
Произтичат от развитието на via praetoria
и via principalis в римския военен лагер,
от който се развиват повечето селища в
завоюваните римски провинции. Двете направления са носители на строги
формобразуващи правила за подредба
на основните военни и цивилни обекти.
Свързват се с важни римски пътища в територията и наличието на последните
или предстоящото им изграждане е един
от основните фактори определящи създаването на град, ведно с други – климатични и стратегически дадености. Около
via praetoria (кардо) се разполагат основни военни и митрополитенски постройки и съоръжения, а около via principalis
(декуманус) – постройки с важно градско,
религиозно, търговско и социално съдържание. Почти винаги, особено в късните
периоди на империята via praetoria е поиздължена и предпоставя правоъгълното, насочено на север развитие на града,
вероятно с някаква символика за приоритета на военния характер на градовете
развили се от военни лагери, а вероятно
и поради философско-верски убеждения - via principalis „сочи” към Рим, а via
praetoria „сочи” към все още незавоювени земи ... Същата характеристика има
и антична Сердика. Много дълго време
градът се е развивал в направления югсевер, докато в средата на XXв. не се оказва „притиснат” при разширението си от
двете срещулежащи планини – Витоша
и Стара планина. Следват опити за препланиране на централни градски зони,
които създават по-скоро дългосрочни затруднения отколкото решават проблеми.

Началото на „обръщането” на развитието на града се слага с пробива на бул. „цар
Освободител” през дворцовата градина и
свързването му с бул. „княз Дондуков”,
отразено в два последователни плана от
1910г. Постепенно става ясно, че бързото
развитие в направления изток-запад се
нуждае от драстични пробиви в централната градска част, на каквито и до днес
не се решава никое градско ръководство
– това е една от главните предпоставки за
обезлюдяването на тази централна част
поради комуникационна недостъпност
и нефункционалност, и вземането в бъдеще на подобни решения става все поневъзможно.
От друга страна – римското градоустройство не възвиква от локални
Апенински традиции, по-скоро, по общоприето твърдение - както и римската
архитектура, така и градоустройство е
смесица и еманация на усъвършенстването на етруско-елинските модели. Влиянието на елините върху римските похвати в архитектурата, или по-скоро в техните изначални етруски форми, е още от
времето след Анибал (212 г.п.н.е.). Градоустройството в Рим наследява достиженията на елините, като постепенно ги доразвива и надгражда. Установяването на
града е свързано и с волята на боговете
(и съответно със съпътстващия ритуал).
Римската обредност при създаването на
град се изпълнява от жрец-молител (авгур), който измолва от боговете да определят мястото (templum), което по-късно се
превръща в централната точка на града,
където се изгражда централният площад
- форумът. Този обред може да се свърже
още с елинското разделяне на земята на
теменос (земя на боговете) и клерос (парче земя определена за хората). Интересен
факт свързан също с обредността по установяването на нов град е, че върховния
жрец в Рим – Понтифекс Максимус – е
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свързан с градостроителството. (Въпреки че думата pontifex все още има спорно
значение, доста е вероятно тя да идва от
думата за мост pons).
Една от отликите, които се запазват
между елинската и римска архитектура/
градоустройство, и която можем да свържем със споменатата тема за централните точки в градовете на двете култури е
начинът на разпределение на пространството. Докато в Елада архитектурата
може да се определи като такава на правите и симетрията, то в Рим кривите заемат принципно място. Това лесно може
да се установи при сравнение между агората (Асус, Милет) с форумите в някой
римски град, напр. Рим, както и Сердика. Трябва да се отбележи и използването
на самото пространство – древногръцките конструкции са открити; те са лицеви
и са направени така, че да се виждат. За
разлика от тях, при римските структури
се наблюдава една вътрешна ориентация
на пространството и то допълнително се
облицова и декорира.
Елинска култура е наименование
характеризиращо общите социоикономически, политически, стилови и религиозни явления породени в широк източносредиземноморски и западномалоазийски ареал след XIIв.п.н.е. Счита
се за наследник на Микенската култура.
Периодът на формиране на тази култура
съвпада с началото на едно от големите
„преселения на народите” XII-Xв.п.н.е.
По това време останалата част от Балканския полуостров се населва с племена популярно наричани траки. Теориите за произхода на различните етноси
и тяхното диференцирано развитие са
противоречиви, но едно от най-противоречивите твърдения е за влиянието на
елинската култура за много дълъг период – над хилядолетие върху широки географски ареали, вкл. и където древните
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http://nauka.bg

елини никога не са имали присъствие.
Липсата на писмени познания и систематизация за останалите културни проявления са причина за дългото присъствие
на тази теория, от която трудно може да
се приеме напр. „инвенцията” в Vв.п.н.е.
на ортогоналната, т.н. Хиподамова селищна организация. Примерите на орто-
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гонално селищно планиране са познати
от достатъчно древни - древноиндийската, египетска и др. вкл. презконтинентални култури, както се вижда и от приложените примери на Вавилон и Севтополис. Произходите на тази организация
се коренят вероятно още в синкретизма
на древния човек, който се е стремил да
създава за себе си разбираема и ясноориентирана, защитима по най-прост начин
заобикаляща среда, подчиняваща всички
елементи до които се докосва или тепърва гради.
Без да отричаме с тези твърдения
постиженията на древногръцкото и римско градоустройство и да поставяме под
съмнение отличителните им характеристики - еманация на стиловото им развитие в определени исторически периоди,
целта е да търсим дълбоките корени на
онаследеното от други народи и етноси
по същите земи, в техните предшестващи
хилядолетни традиции.

Понятието древно(пра)българска
култура (архитектура, градоустройство)
вероятно трябва да характеризира общи
социоикономически, политически, художественостилови и религиозни изяви на
този народ от времето на неговата поява
до окончателното формиране на българската народност в края на IX и началото
на Xв. Прабългарската култура преминава през няколко фази на историческо
развитие. Най-ранната от тях обхваща
II-I хилядолетие п.н.е.; следи от нея се
откриват в районите на Централна Азия
(Минусинската котловина и около планината Алтай). Носителите на тази култура се споменават в китайската хроника Вейшу като племена тинглинг (динлини), по-късно известни като племена
(теле)огури, образували голям и разнолик племенен съюз. Сред тях се откроява
една група племена, наричани от китайските хронисти ба-го, с главен град Бугур
(Багур). Тези названия се запазват до VIIв.
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и според някои изследователски теории,
са формата за утвърждаване на по-късното самоназвание „булгар“.
Редица археологически данни елементи от градоустройството (концентрична система на планиране), религията (тенгризъм), изкуството (каменни графити), погребалните обичаи и др., сочат
близката и органична връзка на тези племена с материалната и духовната култура на Първата Велика България VI-VIIв.
Проява на прабългарската култура
са и каменните надписи, които показват
наличието на добре развита историческа памет, т.е. - приемственост. Малкото
запазени паметници на прабългарското
изкуството, показват различни черти от
култовата практика (релефът върху т.н.
шуменска плочка); символите на държавната власт (каменните лъвове от столицата Плиска и от аула на хан Омуртаг при
с. Хан Крум).
Съществува голяма близост между старотюркските Орхоно-Енисейски
рунически надписи и останките от руническата писменост на Балканския по-

луостров; поразителни са и аналогиите
между тамгообразните знаци, скалните
рисунки и други свидетелства от Централна Азия и полуострова.
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На фигурата е показан строителен
знак “Вавилон” върху капака на саркофаг от XIIв. в град Василев, област Буковина, Украйна. Градът се намира на територия, върху която до Xв. е българската административна област Унг с център
град Унг (дн. Ужгород). Близо до този
град се намира гробът на княз Персиян
II, първороден син на българския цар
Иван Владислав.
Тук са стилизирани прабългарски
знаци, често срещани по различни строителни елементи от епохата на Кубратова
и Аспарухова България. Подобни знаци
са откривани във всички древни поселения на прабългарите – Серкел (Кримски
полуостров), Хумаринско градище (Северно Черноморие/Кавказ), Мурфатлар
(Северна Добруджа), Сармизегетуза (югозападна Трансилвания); открити са и по
жертвените алтари в Плиска и Преслав,
вкл. и на Перперикон. До формиране на
Дунавска България тези символи са продължавали да онагледяват подчинението
на основните обществени дейности – социална организация, религия, селищно
устройство, строителство и т.н., на древ-

Партянски храм в Хатра,
Ирак, 100г. сл. н.е.
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ния езически синкретизъм. За сравнение
по-долу са приложени примери от съседни на прабългарите територии от периода преди тяхното разселване на запад.

Зороастрийски храм в
Персеполис

Сасанидски храм в Каср-и-Ширкин
Иран

Капища в Плиска от времето
на Омуртаг

Съществуват малко материални следи, с доказана принадлежност към краткия период на съществуване на Кубратова България. Столицата Фанагория е
била елинска колония и римско (византийско) владение, както и повечето съседни причерноморски и азовски градове.
Проучванията на нейна територия продължават и няма изяснена устройствена
структура. В последствие е многократно
разрушавана при нападения на аварите
и периодично е във владение на Византия. Най-запазеният град от периода на
съществуване на тази държава е днешният Херсон(ес), също бивша елинска колония, с ясна ортогонална селищна структура (схемата по-долу).
Създадената през VIIв. нова българската държава се изгражда на базата на
строга централизация със силна ханска
власт, стройна администрация и военна организация. Стремежът към създаване на силна централна власт намира
идеологическа обосновка в прабългарската религия - примитивен монотеизъм (тенгризъм), запазил добре изразени
черти от по-ранни религиозни форми
(анимизъм, фетишизъм, тотемизъм, соларен култ, култ към огъня и др.). Идеологията намира израз в монументалното строителство, като редица източни
черти (планировка, ориентация на селища и сгради) се преплитат със заемки
от византийската и близко-източната
култура (начини на градеж, характерни
архитектурни планове). В новата си родина прабългарите обитават (като се изключат столицата и типичните военни
крепости) неголеми селища. Повечето
са открити (неукрепени), само някои са
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защитени само със землени валове (сели- или с естествени прегради (селището в
щето при с. Кладенци, област Добрич) могилата на острова в Дуранкулашкото
блато). Строени са примитивни жилища, някои от които запазват характерната за по-ранната подвижна юрта кръгла
форма (селищата при с. Гарван, с. Нова
Черна - Силистренска област, и др.), или
землянки и полуземлянки.

Схема на Голямата базилика в Плиска с
прабългарско капище под олтара.

Болгар X-XIV в.
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От времето на Волжска България са известни следите на няколко много големи
града, просъществували между края на
VIIв. – от основаването на държавата, до
средата на XVIв., когато цялата територия е окончателно завладяна от Иван IV
Грозни, след което - претърпели значителни разрушения, градовете западат. В
началото на XIIIв. територията на държавата е присъединена към Монголския хаганат (Златната орда), но точно столетие
след това отхвърля владичеството и продължава самостоятелното си съществуване като Казански хаганат до падането
му през 1552г. Това са градовете (Велики)
Болгар, Биляр, Казан, Сувар, Ошел като
първите три са последователно столици
на държавното формирование. В чуждестранни писмени източници последните
са сочени като най-големи, най-богати и
влиятелни върху огромни за времето си
територии, като за Болгар са документирани суперлативи, че в средновековния
свят може да се сравнява само с Константинопол. За действителното им влияние
сочат някои исторически факти, напр.
че след тази инвазия, в руската столица
Москва започва преизграждането на цитаделата – Кремъл, по модел на Казанския, а Иван Грозни заповядва на Постник Яковлев – човекът който го е създал,
да съгради „църква с куполи за всички
светци, каквато светът не е виждал“. Катедралата „Свети Василий Блаженни“
на Червения площад, по руски известна
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като „Собор Покрова“, е строена през
1555-1562г., след което Иван Грозни впечатлен от това здание, заповядал да ослепят архитекта за да не би някога да
създаде нещо по-красиво. Катедралата
е достроявана до 1600г.; има куполи във
форма на чалма, украсени по най-чудни
форми, символизиращи чалмите на победените, върху които е забивано копие
(респективно - кръст). По време на персийския си поход (1722г.) император Петър І Велики спира в Болгар и три часа
обхожда развалините на древния град.
Въпреки почти целенасоченото унищожаване на огромния град, много от величието му се запазва за повече от век и половина – здраво строени мащабни каменни сгради и съоръжения. Петър Велики

преброява повече от 70 старинни сгради
и е явно впечатлен от подобно струпване
на величествени древни останки. Същата година издава указ за запазването им.
Може да се счита, че това е първият в Европа (света) закон за съхранение на исторически обекти.
Между X и XIIIв. две огромни държави си поделят пространството от Източна Европа до Централна Азия – Киевска/
Новгородска Рус(ия) и Волжска България. Въпреки периодичните вътрешни
трансформации и стълкновения между
тях, те запазват за около четири столетия
възходящото си развитие. Волжска България може да се смята за наследник и
продължител на културата на Кубратова
(Велика) България и въпреки ислямиза-

Влияния в преноса на традиции I-XIII в.
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цията след Xв. и периодичното присъствие на монголите, нейните земи остават
населени чак до падането под руско владичество с преките наследници на прабългарите. За съжаление, историческите
данни са оскъдни, а фактите в различни източници са противоречиви, за да е
създадена стройна теория за развитието
и наследството на тази държава. За строителната култура на волжските българи
може повече да се съди по запазените
единични примери на сгради и съоръжения отколкото може да се коментира
характера на селищното им устройство.
И малкото останали примери обаче са
достатъчни, за да се потвърди тезата за
продължителната приемственост на прабългарските традиции, водещи произхода си от средноазиатските синкретични
модели. Устойчивостта на тези модели се
отразява в значително по-познатите примери от първата българска (Дунавска)
държава, въпреки териториалното й отделяне от първоизточниците.
Едно от основанията за употреба на
понятието култура в проявлението на
специфични етнически, териториални
и времеви характеристики на обитателите на средата, е изявата им в недвижими
материални следи. Древнобългарският
народ – от времето преди Велика Кубратова България, до падането на Волжска и
Дунавска България е известен с мащабните си и трайни строителни традиции.
В древногръцки и византийски писмени
източници често се споменават впечатляващи факти за огромните за времето си
и богати градове, които българите строят
– в различни периоди от Кавказ, до Средиземноморието. Същото се споменава и
за предшествениците им на Балканския
полуостров – траките. Наложена е тезата
– подкрепена с примери и в този материал, за връзката на тези традиции с персийската строителна култура и преноса
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й чрез сасанидско-ахименидските модели около Новата ера. Както новопостроените, така и заварените при преселението на българите градове имат идентична
планировъчна структура, прилягаща
на познатите им социална организация,
стратификация, стопанство, поради което лесно са били пригаждани. Но поради
преломността на историческите събития,
водеща до липса на достатъчно материални следи и на достатъчен исторически
писмен материал, е прието обяснението
за влиянието на елинистичната, респ.
римска и византийска култура върху териториите на Балканския полуостров.
Настоящата теза по-скоро разширява
разбирането за влиянията и преди всичко се противопоставя на категоричната
класификация на всички заварени архетипи, вкл. устройствени, като гръцки
и римски. Има напр. съществена отлика
в териториалната селищна организация
при средновековните българи и римскоелинистичното устройство – до края на
Първата Дунавска държава българите урбанизират териториите на принципа на
полисите (думата е илюстративна, а не в

Омуртагов аул IX в.
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Плиска - вътрешен град VIII-X в.
прекия смисъл на древногръцкия модел)
– мощно селищно образувание в централните части на населената територия,
система от защитни крепости и малки
феоди и неукрепени селища във вътрешността на страната, докато късните елини
и Рим създават първо укрепления по граничните територии, които укрепления
постепенно се превръщат в градове, ако
се съхранят достатъчно дълго в собствено владение. Тази моноцентрична организация е отразена и в самата селищна
планировка при прабългарите – колкото
и да се разраства полиса, моноцентричната му структура неизбежно се запазва –
всички пътища от цялата държава, и преминавайки през града „водят към Хана”,
докато късните римо-византийски селища демострират по-усложнена, решетъчна структура, резултат на прогресиращо
социално развитие и може да се каже – на
някаква „демократичност”. Също така –
поради съзнанието за нарастване на мощта на полиса и неговото териториално
разширение, а може би и поради съзна-

нието за непобедимост, прабългарите
не изграждат външни крепостни стени
(както и османците), които постоянно да
преизграждат, а прилагат системата на
защитни „валове” (турските хендеци),
които се откриват дори в късния Болгар
(XIV-XVв.)
Запазените ранносредновековни
български градове по нашата територия
са малко – за тяхната типология съдим основно по останките от Плиска и Преслав
и редица крепости, и най-вече на Плиска, поради факта че градът е загубил значението си на митрополия още в IXв. и
неговото разширение, преизграждане не
е било необходимо, а след XVIв. е напълно изоставен, поради което демонстрира
най-ясно съхранената древнобългарска
градска структура по нашите земи. Това
което се вижда на приложения пример е
само вътрешният град и цитаделата, докато за обхвата на целия град може да съдим по частично запазения вал. Изграждането на Плиска е било обект на спорни
теории, които препращат към тракийски
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Преслав X-XI в.
традиции, каквито следи не са намерени
в територията; към византийски и др. –
дори келтски влияния. В контекста на до
тук представените разсъждения, твърдението че Плиска е типичен прабългарски град, изграден по традиции и с технологии на вековно наследените умения
е безспорно. За сравнение е приложена
и снимка от градежа на Болгар – в субструкция ясно се вижда сложната водоснабдителна и канализационна система,
която българите са прилагали още преди
да познават гръцките и римски градове.
Късният Преслав е съхранил ранна традиционна структура в централните си
части – огромният средновековен град
не е преставал съществуването си; върху
цитаделата се е развило и днешното селище, а окончателни данни за историческите му граници все още няма. Преслав
носи характерстиките както на ранно-,
така и на късносредновековен български
град.
Късносредновековните градове се
делят основно на две групи - заварени от
периода на ранното средновековие, вкл.
римо-византийски и новосъздадени. Те
122
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са ни значително по-познати, тъй като
повечето от тях са се развили и до днес,
съхранявайки части от субструкцията
и характерен градеж. Това са Търново,
Мелник, Дръстър, Червен, Шумен, Ловеч, Бдин, Боруй (Ст. Загора) и др., множество крепости. Към тях е редно да прибавим и тези които сега не са в пределите на нашата държава – Охрид, Преспа,
Скопие, Песчани, Годивие, Прилеп (от
раннобългарски град), Струмица и др.
Съществува принципна разлика при новоизградените от заварените и надстроявани ранни градове, която може да се
охарактеризира като феномен в прилагането на традициите – характера на късносредновековния български град се определя преди всичко от топографията на
терена, която предпоставя и възможностите за защитата на града. Това е традиция при изграждане и на късните византийски градове след XIIв. Коментирайки
предварително понятията „елински”,
„римски”, „прабългарски”, трябва бързо
да въведем уточнение при ползването на
понятието „византийски” – също както
и предните, понятието византийски не
може да се приема като обобщваща стилова характеристика, а на териториален
принцип, или като разграничител коментирайки конкретен период или типология.
След набезите на кръстоносците
и завземането на Константинопол през
1204г., византийската империя губи мощта си и никога повече не се възстановява. Тя остава разцепена първоначално на
три части, а впоследствие – на още повече феодални владения, претендиращи за
наследството й. Константинопол е практически изолиран от останалите територии на бившата империя, превръщащ
се в самостоятелен град-държава. След
отцепването в края на XIIв. и на новото
българско царство, фактическите тери-
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тории, подчиняващи се на византийскитe императори са основно в Мала Азия,
където вече е започнало настаняването на селджукските турци. Началото на
XIIв. е и начало на разпада на Византия,
което от друга страна помага на възраждането на българската държава. Много
малко знаем за развитието на българските балкански земи в периода от началото
на XI до края на XIIв. когато територията
е централизирана под управлението на
Византия. В този период започва и западането на византийските градове. От друга страна – в апогея на първата българска
държава през IX-Xв., когато е призната за
една от трите Европейски империи, заедно с Франкската и Византийската, държавата е огромен конгломерат от народности, етноси и култури, които са държани
в подчинение и културна зависимост. В
края на периода – след първото превземане на Преслав от княз Светослав I през
970г., династическите прабългарски родове, хранители на древни традиции губят господството си. (Руският княз е толкова впечатлен от града, че го обявява за
нова столица на Киевска Рус – за около
година, до превземането му от византийците.) В последващия период и особено
по време на почти двувековното византийско господство, българските земи са
арена на хаотично смесване на националности, на техните традиции и изяви.
Безспорно най-значимо е влиянието на
византийската култура, която обаче, както упоменато е в началото на регрес. До
началото на XIIIв. през Балканите преминават и четири кръстоносни похода, оставили по пътя си множество материални и духовни следи, част от които откриваеми и днес – предимно в териториите
на Северозападна България.
В края на тези бурни периоди, се
възражда една нова българска държава,
която индикира много различна от пре-

ди две столетия материална култура. Поражда се почти гносеологичния въпрос
– кои са българите и коя е тяхната култура
след този период? Без да се опитваме да даваме отговор на въпроса, целта е - да упоменем явните прилики и отлики с ясно
охарактеризираните селищни традиции
на Първата Българска държава.
Втората Българска държава не е
вече централизирано формирование,
освен може би в късния период на царуването на Иван Асен II, когато не без
основание е бил наричан “император на
българи и ромеи”. Държавата се състои
от различни по големина феодални владения, които постоянно променят границите и принадлежността си към различни сюзерени. Някои от техните цитадели
се превръщат в градове, което развитие
твърде много наподобява западноевропейското селищно развитие от този период. Подобни са и плановите им схеми.
Същите принципи на изграждане и планови схеми имат и византийските градове и крепости от този период – поради
възникналата необходимост от пряката
им защита, за разлика от ранните периоди на империята когато, както и в Рим,
селищната защита е част от стратегия за
защита на цялостна територия. Всъщност късносредновековния балкански
град е една голяма крепост (замък), здраво затворена в себе си с няколко защитни пояса, градена задължително върху
пресечен/хълмист терен, в близост до водоизточник – предпоставки както за обслужване на утилитарни нужди, така и за
допълнителна естествена защита. Много
често разрастването на селището води не
до преизграждане и отстъпи на крепостните стени, а до създаване на нови, прилежащи крепост/селище. Обикновено това
са две ясно диференцирани укрепления
върху съседни хълмове, които имат самостоятелно функциониране (Червен,
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Мелник, Преслав и др.). Смяташе се, че
това е ставало по йерархичен принцип,
но освен наличието в едната, по-представителна част на царската, болярска и/
или митрополитска зони, двете, а понякога и повече укрепени части (в Търново – Царевец, Трапезица, Френк Хисар,
Девинград) притежават идентична морфологична структура. Извън вътрешния
град, в който са цитаделата, митрополията, болярските жилища, се разполагат занаятчийски дюкяни и работилници обслужващи върхушката и жилищата на занаятчиите, манастири за подслон на монасите участващи в религиозния живот;
има отделени пространства за пазарища,
казарми и складове. Укрепителната система, състояща се от поне два, понякога и
три последователни пояса от крепостни
стени с множество кули и инженерни съоръжения заема значителна част от територията на града. Разделянето на града
на няколко самостоятелно функциониращи и силно укрепени части е удобно
за защитата му. Уличната планировка
следва топографията на терена, градът
не притежава ясна геометрична подредба.
Повечето от новите градове се развиват в самостоятелни селища от византийски крепости, те не наследяват традициите в градоустройството на Първата Българска държава. Липсват данни за
функционирането им като градове до XIXIIв., за някои липсват изобщо данни от
преди този период. Част от градовете на
ранното царство (Плиска) са изоставени
– по стратегичаски съображения, както
са били изоставяни и римски и ранновизантийски поселения.
В същия този период Волжска България продължава съществуването си,
културата е подчинена на новата ислямска религия, но основните сградни
архетипи и принципите на селищна ор124
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ганизация се запазват. Двете български
държави са загубили териториалната си
близост и контакти.
В този вид османците заварват селищата в западна Мала Азия и Балканския полуостров.

Средновековна София
Съвместимост с установените
типологични съответствия на подбраните примери

Съвременната улична мрежа в центъра на столицата лежи плътно над античната римска. Виждаме ясно повторение и на кварталната структура, логично
– и на йерархичната подреба на най-значимите обществени постройки – в миналото и днес.
Разрастването на града е ставало
концентрично с превес на оста юг-север,
както и в римския лагер. Изградена е
външна (втора) крепостна стена, разкрита днес в северния си и източен участък.
На следващите схеми е показано: положението на разкрития участък от късната стена и предполагаемите направления
на разрастване на селището в късноантичния/ранносредновековен период.

Последвалото териториално разширение се приписва на османския период. На долните схеми е показано: направленията на разширение на града
и зона в светлосиньо по локализирани
участъци на османския землен вал-ров
(хендек). Границите на късноосманския
град лежат близко, или почти върху крепостните стени на късноантичното/ранносредновековно селище. Изграждането
на османските хендеци наподобява прабългарските валове.
Голяма част от терените извън стените на ранния римски лагер са непроучени. Подредбата на основните структурни елементи в централната част на
селищната територия, откъдето произтича ортогоналната улична мрежа се
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запазва до късните османски периоди и
е четима и в най-ранния план на града
след Освобождението (1878г.) - схематично приложен в началото на текста и тук
показан в тъмносиньо. Илюстрирана е
организацията на тези основни елементи: вътрешна част – вътрешна крепост/
цитадела (в границите на ранния римски
град/лагер), външен град – ограничен от
втората късна крепостна стена; раширяването на града до по-далечни естествени ограничители – Владайска и Перловска реки и допълнителното му укрепване
със землен вал, центричната структура
ориентирана към вътрешния град, ортогоналната улична мрежа - доколкото не
противоречи на топографията и съществуващи пътища.
Изведеният модел е идентичен с
прабългарските примери – създаване на
няколкокомпонентен укрепен (митрополитен) град. Със светлокафяво петно
на схемата е сигнирана площ с идентифицирани археологически следи в стратификация I-XVIIIв. и концентрация на
най-ранни следи от този период.
За сравнение, към устройствения
анализ е приложен и пример в обхвата
на целия град Плиска – просъществувал
в този вид до средата на XVIв. Интересно, дори и да е случайно, е събирането
на два главни пътя/улици пред източната порта на вътрешния град – както при
Сердика.
Много е вероятно обхватът на късносредновековния град Средец да се
запазва и в османския период. Част от
късноосманските укрепления – хендеци,
табии (Яуди табия) лежат върху късните
крепостни стени. Принадлежността на
последните към късноримския период е
спорна, вероятно е да са раннобългарски
и да са поддържани до късното средновековие. Категорични данни за това обаче
няма - историческите сведения са оскъд126
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ни. Ако е верно, това би могло да означава, че градът не е търпял интензивно развитие, респ. териториално разширение,
бидейки достатъчно голям заварен град
през Втората Българска държава. Т.е., че
е вероятно да не е имало необходимост
и от драстични намеси – преизграждане, разширение на селищната структура.
Предното би могло да бъде подкрепа в
теорията за ненарушимост на основната
градска структура до късното средновековие, вкл. и през османския период.
Изводът може да подкрепим и с
данни от развитието на други заварени
късносредновековни градове по днешните ни земи – Бдин и Дръстър. И при тях,
развитието на римската селищна структура се запазва в ранното (пра)българско средновековие, както и се разчита в
последващите периоди на късно средновековие и след прехода през османския
период. И двата града обаче не са достатъчно проучени – както и Сердика, поради факта за непрекъснатото ползване и
надграждане на територията им.
Подобни са характеристиките и
на други заварени български градове от
периода – Варна, Пълдин (Пловдив), но
с тяхното сравнение може да отчетем
по-скоро и отново приликите между византийското и българското градоустройство, последните бидейки в по-голямата
част от периода на късно средновековие
извън границите на владение на българските царе.

Хипотеза -

прабългарски типо-

логични характеристики на средновековна

София - Средец

Наличните исторически данни за
средновековна София са оскъдни; те не
са достатъчни за формиране на цялостна
визия на селището и изграждане на тео-
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рия за неговото развитие – както е по отално ниво – при избора на терен, връзношение на римо/византийския период,
ката с преминаващи и изграждащи се
до V-VIв. Честите разрушавания на града
пътища, с ползването на природни
в по-късни времена, нетрайните материаресурси с цел утилизация и защита –
ли за неговото преизграждане и вероятни
географска ориентация, води, др.;
периоди на обезлюдяване са допринесли • Съществуват прилики и в технологиза изличаване на исторически слоеве. Осите на изграждане на монументални
вен това - голяма част от прилежащи на
обекти и инженерни съоръжения;
централните части на столицата са неп- • В тези прилики можем да търсим героучени. Налични до момента данни,
нетична аналогия – в ранния единен
систематизирани и в настоящото проучпроизход на пренесените през вековеване на базата на сравнителен анализ с
те култури, срещнали се след столетия
хронологично и типологично подбрани
отново на други места;
примери, водят до следните изводи:
• В периода – началото на IX до нача• Съществува аналогия в структурата
лото на XIв. Средец е български град
на (късно)римския град, в случая Сери няма исторически сведения за преломни събития в неговата територия.
Вероятно е запазването на структурата и морфологията на римовизантийското селище, подходящи и за новите
заселници. Доколко тези параметри
са обогатени с нови архетипи и функции, няма данни към настоящия момент;
• Вероятно е запазването на селищната
структура и в късносредновековния
период;
• Познатият ни късноосмански селищен модел е вероятно твърде неточен по отношение на геометрията си,
и въпреки това основните централни улични направления, квартални
План Бартел 1897 г. Развитие на
структури и локализацията на обемуличната мрежа
нопространствени репери са ясно
сравними с античния – ранносреднодика и типа ранносредновековно бълвековен модел;
гарско укрепено селище - двата моде- • Градът запазва териториалния обхват
ла са продукт на предшестващи истона основната си укрепена с късна крерическо развитие и обогатяване за да
постна стена част, която съхранява андостигнат до идентични геометрични
тичната селищна структура в късното
и обемнопространствени характериссредновековие, а вероятно и в дълъг
тики, без да коментираме художествеосмански период.
но-стиловите им особености, морфоТези изводи не могат да докажат
логия и функционалност;
древно(пра)български произход на ос• Съществуват аналогии и на територи- новните структурообразуващи елементи
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на селището; те нямат тази цел. Материалните следи са доказали оптималната
дата на антична Сердика към късен римовизантийски модел.
Настоящото проучване доказва съвместимостта на римовизантийския селищен модел с раннобългарски и приноса
на последния в съхранението на устройствената структура на селището поне до
етапите на масирано турско заселване в
територията – началото на XVIв., а вероятно – и до по-късно. Хипотезата може да
се развие и докаже при последващи проучвания на средновековния период на
Сердика. Направените изводи може да
се ползват в идентифициране на типологични белези извън крепостните стени
на антична Сердика – във все още непроучените терени.
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Изготвил арх. Емил Момчилов
Йорданов
Настоящият материал е част от научен проект, финансиран от Фонд „Научни
изследвания“ по договор 02-85/22.12.210г.“
и е изготвен при ползване на материали от
проекта и с участието на научния колектив.
Изводите от проучването са в принос
на основната цел на научния проект – идентифициране на пространствения модел на
град София, и хипотезата за неговите антични корени.

Международният тероризъм в
досиетата на държавна сигурност
Доц. Костадин Грозев

Костадин Грозев, Йордан Баев, Татяна те, същността и характерните черти
Кирякова
на понятието тероризъм засега не са
се увенчали с успех. Разнообразните
условията на глобаллитературни и историко-психологини предизвикателства
чески, описателни и функционални,
пред човечеството и
статистически и военно-технически
безпрецедентно многостранно взаиопределения за този неконвенциамодействие между правителства, нален феномен на политическо насироди, общности и организации теролие често допринасят за разгаряне на
ризмът е онова социално явление, коенови дискусии с лансиране на още
то предизвиква най-сериозна загрипо-противоречиви и противоречаженост и представлява най-значима
щи си интерпретации. В първите две
заплаха за националната, регионализдания (1984 г. и 1988 г.) на авторината и международната сигурност.
тетното справочно издание за полиЕфектът и последствията от дейността
тическия тероризъм под редакцията
на терористичните мрежи засягат нена известния експерт на ООН по тази
посредствено и най-развитите държапроблематика Алекс Шмит са предлови като възпрепятстват устойчивото и
жени 109 различни дефиниции за явдемократично развитие на гражданлението, разпределени в 22 по-общи
ските общества и постигането на стакатегории. Двадесет години по-късно
билен и мирен свят чрез интеграция и
авторите на поредното преработено
взаимоизгодно сътрудничество между
издание на същия сборник споменаотделните нации.
ват вече за 123 обяснения на термина
В същото време не можем да не
политически тероризъм.1 Проблемът с
признаем, че дълголетните усилия на
дефинирането на тероризма понякополитици, експерти и учени да досга изглежда неразрешим, дори - в рамтигнат до общо разбиране за корени-

В
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ките на една отделна държава, в която
различните специализирани правителствени агенции използват свои специфични определения. Така например, определени нюанси съществуват
в предложените отделни официални
дефиниции от Конгреса, Държавния
департамент, ФБР, ЦРУ и Пентагона в
Съединените американски щати.2
В последните 40 години международната общност в лицето на найпредставителните свои междуправителствени организации (ООН, Съвета
на Европа, НАТО, ЕС и др.) се опитва
също безуспешно да постигне кон-
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сенсус за определението тероризъм.
Уникалната световна среща на над
170 държавни и правителствени ръководители в рамките на 60-тата юбилейна сесия на Общото събрание на
ООН през септември 2005 г. открои
същностните различия и гледни точки по този проблем между отделни
групи държави. Постигнатото съгласие в раздела за тероризма, подобно
на одобрената година по-късно от
ОС на ООН „Глобална контратерористична стратегия”, предполага съзнателно едно много дипломатично и
твърде общо описание на причините,
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формите и проявленията на тероризма.3 Няколко са ключовите дилеми в
различните разбирания за същността
на тероризма, но преди всичко те се
отнасят до границите между тероризма и другите форми на политическо
насилие (национално-освободителна
борба, съпротивително въстание, партизанска война, гражданска война и т.
н.) Съвременната историография
за тероризма открива корените на
това обществено явление в предходни
исторически епохи. Така например,
за първообраз на етно-религиозния
тероризъм се посочват „зелотите” от
І век и „хашишиините” от ХІ-ХІІІ век,
за родоначалници на политическия
тероризъм в Европа се разглеждат терористите анархисти от ХІХ век, а за
предтеча на съвременния държавен
тероризъм е представян „революционния якобински терор” от края на ХVІІІ
век и неговия идеолог Максимилиян
Робеспиер.4 Без всякакво съмнение в
анализите и оценките за международния тероризъм от последните две десетилетия на Студената война важно
място заемат идеологическите пристрастия, характерни за двуполюсния

следната ожесточена „вълна” на Студената война в началото на 80-те години на ХХ век, когато двете суперсили
взаимно се обвиняват в „държавен
тероризъм” и в подкрепа на международни терористични групировки и
провеждат съответни психологически
операции в тази насока за спечелване
на общественото мнение за своите каузи. При подготовката на издадения
от Комисията по досиетата документален сборник5 авторите възприеха
две основни – тематично и времево
– ограничения, които са обусловени
и от характера на представените документални материали. Изданието
разглежда предимно проявленията
на международния тероризъм, доколкото представянето на вътрешния
тероризъм на територията на страната или предполагаемите „враждебни
акции” на българската политическа
емиграция и ответните „оперативни
мероприятия” на Държавна сигурност би следвало да бъдат обект на самостоятелни тематични публикации.
Подкрепата на българската държава
за националноосвободителни или антиколониални движения в страни от

конфронтационен модел на глобално
противопоставяне между двата водещи военно-политически блока. Това е
особено характерно за периода на по-

Третия свят, както и тайния трансфер
на въоръжение и друго „специално
имущество” за правителства на независими държави също е предмет на
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други проучвания.6
Долната времева граница на документацията на Държавна сигурност
по проблемите на международния тероризъм съвпада с началния етап на
интензивно разпространение на това
изключително опасно социално-политическо явление в Близкия изток
(1968 г.) и в Западна Европа (1969 г.).
Горната историческа граница на материалите в този сборник, съобразена
с изискванията на Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на
БНА, представлява в действителност
граничната зона между две епохи в
развитието на международния тероризъм. В аналитичните материали
на Държавна сигурност се посочват
западни данни за динамиката на терористичните действия през разглежданите две десетилетия. Според тях,
в периода 1970 – 1980 г. са констатирани 10 748 случая на терористични
инциденти с общо 9718 жертви. През
следващите четири години (1981-1984
г.) броят на жертвите надхвърля 1500

70 случая. За периода 1968 – 1985 г. извън територията на САЩ са извършени 1257 терористични актове срещу
американски обекти, 293 – срещу израелски обекти в чужбина, 278 – срещу френски, 203 – срещу британски,
117 – срещу турски.7 С края на Студената война ролята и значението на левия и десния политически тероризъм
в евроатлантическото пространство
видимо намалява, докато динамиката
на политическите събития в Близкия
и Средния изток изтласква на преден
план радикалния ислямски фундаментализъм, който придоби глобални
измерения с появата на терористични
мрежи като Ал Кайда.
При подбора на документите в
сборника съставителите се ограничиха до материалите на бившата Държавна сигурност, на чиито органи е
възложено пряко и непосредствено да
се занимават с проблемите на международния тероризъм. Отделни справки и информации могат да се открият също в други архивни фондове,
например в аналитични материали
за ръководството на ЦК на БКП, съхранявани в Централния държавен ар-

души. Ако през периода 1958 – 1967
г. е имало 31 отвличания на самолети,
само през 1968 г. техният брой е бил 33,
а през следващата 1969 г. е нараснал на

хив, или в шифрованата кореспонденция на българските дипломатически
представителства в чужбина, съхранявана в Дипломатическия архив на
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Министерството на външните работи.
В предишни документални издания
сме обнародвали някои от тези материали.8
Подобно на предишните две документални колекции на Комисията
от поредицата „Из архивите на ДС”
този сборник бе издаден в два формата. Книжното тяло съдържа 98 архивни
документи с общ обем от 471 страници, а разширеният дигитален вариант
на DVD включва 538 документи с общ
обем малко над 2800 страници. Всички публикувани документи се съхраняват в централизирания архив на
КРДОПБГДСРСБНА. В съответствие
с нормативните изисквания за регистрация и отчет, постъпилите материали от фондовете на съответните органи по чл. 16 от ЗДРДОПБГДСРСБНА
са обозначени по следния начин: „М”
– за документите от МВР, „Р” – за документите от НРС, „С” – за документите от ДАНС. В процеса на предварителната селекция бяха прегледани 260
тома новоразкрити материали с общ
обем от около 25 000 страници. Огромната част от тази документация са
литерни дела от оперативните архиви

Централното информационно-организационно управление на МВР.
В специализираните отдели на
българското разузнаване и контраразузнаване се откриват редица литерни дела и обектови разработки по линия „терор” („Международен тероризъм”). Сред тях са ЦДОИ „Терористи”
(разследване убийството на турски
консул в Бургас и връзката на арменски терористични организации с този
акт), ЛД „Арарат” (за арменски терористични групи), ЛД „Анадол” (за
турски терористични организации),
ЛД „Сиви вълци” (за дейността на дясноекстремистката турска организация в Западна Европа), ЛД „Кондор”
(за връзки на трафиканти на оръжие и
наркотици с политически терористи),
ЦДОИ „Душмани” (нелегални афганистански организации в Западна
Европа), ЛД „Бездомници” (за палестински терористични организации),
ДОИ „Скорпиони” и ЛД „Ренегати”
(арабски терористи), ГДОР „Скитници” (за „Мюсюлмански братя” и „Хизбула”), ГДОР „Рисове” (за международната терористична организация
на „Карлос”), ГДОР „Шарк” (западно-

на Първо, Второ и Шесто управления европейски терористични групи), ИД
на ДС, регионалните и общински уп- „Пегас” (отвличане на самолети), ЛД
равления на МВР, както и тематични „Омега” (гръцки терористи) и т. н.
бюлетини, справки и разработки на
Закономерен е въпросът докол-
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ко представителна и изчерпателна е
наличната архивна документация и
каква част от създадените информационни масиви е била унищожена
при реорганизацията на специалните
служби в първите години на прехода. Направените справки в регистрационните дневници и архивните регистри на българските контраразузнавателни органи и техните областни и
общински поделения показват, че по
линия „Терор” са били създадени 153
литерни дела, от тях през 1990 – 1993
г. са унищожени с протоколи 46 дела
за 1969 г. и 1980-1989 г. Унищожените
дела почти изцяло са от регионални
подразделения, а също и от архивните колекции на ГКПП-Връшка чука
(Видин) и ГКПП-Варна. Осем други
литерни дела са обединени в четири
нови. Отделно в архивните описи на
контраразузнавателния отдел (КРО)
на българското външнополитическо
разузнаване са открити 25 тематични
литерни дела (общо 67 тома) по линия
„Международен тероризъм”.
За обхвата на оперативно-агентурната и информационно-аналитичната дейност на Държавна сигурност
свидетелстват и някои други обобщени данни. В докладна записка до главния секретар на МВР от 9 май 1991 г.
се посочва, че в рамките на междуна134
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родния проект СОУД (Система объединенного учета данных) в информационната система на СОУД е била
създадена картотека на особено опасни лица (терористи, отвличащи въздушни и морски съдове и похитители
на заложници) със заложени данни за
около 17 000 лица.9 В електронната информационна система на граничните
контролно-пропусквателни пунктове
(СКРЕЧ) е създаден оперативен масив
от обекти с категория „Т” (тероризъм),
чиито брой през април 1987 г. е 3274
души. След преразглеждане на натрупаната информационна база данни, през ноември 1988 г. картотеката
е „ограничена” до 2830 „обекти” от 36
държави. Установено е, че 179 терористи (6 % от картотекираните лица)
са преминавали през територията на
България. 129 от тях са били регистрирани членове на „Сивите вълци”,
които прекосяват страната на път за
Западна Европа6. Сведенията за отделните терористи са обособени в 24 категории, които в много голяма степен
отговарят на кодираните названия на
откритите литерни дела:

ИСТОРИЯ
Название
Арарат

Адидас

Анадол

Тема
Арменски
националистически
организации

1987
47

1988 Неони
37
Оси

Френска лявоекстремистка
организация „Аксион
директ”

14

Ляворадикални турски
организации

27

31

Палестински терористични
групировки

107

Неофашистки организации

440

414

Френска
дясноекстремистка
организация за
присъединяване на Алжир

37

37

Прима

Италианска
64
лявоекстремистка
организация „Прима линеа”

63

135

Ренегати

Арабски терористични
организации

452

244

Рафаел

Установени членове на

453

387

5

Баски

Установени членове на ЕТА 8

8

Бойко

Белгийска
лявоекстремистка
организация „ККК”

4

-

Вълци

Дяснорадикални турски
организации

541

400

Душмани

Афганистански
контрареволюционни
организации

64

63

Установени агенти и
разузнавачи на Саудитска
Арабия

25

Терористични организации
от Средния изток

349

75

Жабари

Италиански терористични
организации

11

128

Интер

Терористи, издирвани от
Интерпол

145

135

Контрабандисти на
наркотици и оръжия,
свързани с терористични
организации

73

Джеда

Кондор

Фракция „Червена армия”
(РАФ)
Роберт

Установени членове на
„Червените бригади”

140

140

Рицар

Лявоекстремистка
организация
„Революционни клетки” ФРГ
Терористична организация
„Световна революция”

6

6

126

94

Терористична организация
„Японска червена армия”
Ирландска
националистическа
организация ИРА

-

297

12

11

Терористични организации
в САЩ, Канада и Пуерто
Рико

29

28

Рис
25

67

Самураи
Тиран

Ястреби

Публикуваните в сборника архивни
материали са обособени в четири взаимно свързани тематични раздели. В
първата част се разглеждат позициите и политиката на ръководството на
Министерството на вътрешните ра-
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боти и Държавна сигурност към международния тероризъм и изграждането на организационни структури, ангажирани пряко с антитерористична
дейност. Вторият раздел представя
оперативно-аналитичната информация за международни терористични
организации, придобита от българското разузнаване и контраразузнаване или получавана чрез разузнавателния обмен с КГБ и други източноевропейски служби. В третия раздел са
поместени част от най-характерните
материали за присъствието на международни терористи на българска територия, а последната четвърта част
запознава с получаваните в Държавна
сигурност сведения за антитерористичните формирования в развитите
западни държави и международното
сътрудничество в борбата с тероризма. Предвид на ограничения обем на
книжното тяло, справочният апарат
към документалната колекция е ограничен до кратка хронологична справка, обяснение на най-важните специални термини и използвани съкращения и актуални данни за названията и
характера на споменатите в публику-

служби за сигурност срещу „тероризма” се видоизменя съществено през
последните три десетилетия на Студената война. През 60-те години под
„терор” се разбира основно действия
или заплахи за насилствени действия
и „диверсии” срещу „социалистическия строй”, държавни и обществени
учреждения и официални лица от
страна на „главния противник”, представители на „вражеската емиграция” или „престъпни и криминални
елементи” вътре в страната. По това
време тероризмът е разглеждан през
призмата на силно идеологизираните
постановки, характерни за периода на
установяване на сталинския политически модел на управление в края на
40-те и началото на 50-те години [Док.
№ 66]. В същото време разгарянето на
политически тероризъм в Западна Европа и етно-религиозен тероризъм в
района на Близкия изток в края на 60те години се определя като неизменна черта на „капитализма” и първоначално не се смята за реална заплаха
срещу социалистическите страни.
Първият конкретен инструктивен документ, свързан с противодей-

ваните материали международни терористични организации и групи.
Нормативната основа за организиране на дейността на българските

ствие срещу международни терористи, е Окръжно № І-2616 относно зачестилите насилствени отвличания
на самолети, изпратено на 11 ноем-

http://nauka.bg

ИСТОРИЯ
ври 1970 г. от Секретариата на МВР
до централните управления на Държавна сигурност и регионалните управления на МВР в страната [Док. №
1]. По инициатива на КГБ в края на
септември 1970 г. във Варшава е било
проведено многостранно съвещание
на органите за сигурност в държавите
от Варшавския пакт. На съвещанието
е постигната договореност всяка една
национална служба за сигурност „да
набележи конкретни мерки за сигурността на самолетите от братските
страни” и да се организират „съвместни мероприятия” за предотвратяване на възможностите за отвличане на
граждански самолети11. В съответствие
с приетото решение, в началото на ноември ръководството на МВР утвърждава мероприятия за предотвратяване
на възможни опити за отвличане на
граждански самолети.
В края на 70-те години органите
за сигурност в страните от Варшавския
пакт регистрират за пръв път обезпокоителни случаи на редица терористични действия и на тяхна територия
(взривове в московското метро, в Ереван и в други съветски градове през

подписва Заповед МЗ № І-2 за организиране усилията на органите за сигурност за „разкриване, предотвратяване
и пресичане на терористичната дейност” [Док. № 3]. В документа е направена констатацията, че в последно
време „тероризмът придобива все поорганизиран характер и взема застрашителни размери” в Западна Европа,
поради което съществува реална опасност за пренасяне на „терористичната вълна” на българска територия. В
заповедта се нарежда формиране на
специални звена в централните управления на Държавна сигурност и
отделяне на оперативни работници в
окръжните управления на МВР за борба с тероризма. Предвижда се също
усилване на създаденото през 1979 г.
бойно подразделение „командоси” в
системата на МВР за провеждане на
операции по обезвреждане на евентуални терористични действия.
Първо сериозно обсъждане на
“международния терористичен феномен” се провежда по време на заседание на Колегиума на МВР през май
1983 г. Началникът на Второ главно
управление на ДС и заместник-минис-

1977 г., умишлени палежи на хотели в
Будапеща през 1979 г. и др.). В началото на януари 1980 г. министърът на
вътрешните работи Димитър Стоянов

тър на вътрешните работи ген. Георги
Аначков прави подробен преглед на
редица международни терористични
организации. В друга детайлна справ-
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ка на ВГУ от август с. г. се изброяват
много от “пъстрото множество терористични групировки и организации
с различна идеология, цели и структура”. Като по-известни от тях са изброени в Западна Европа “Червените
бригади” – Италия и Франция, Фракция “Червена армия” – ФРГ, “ЕТАМилитер” – Испания, “ИРА-извънредни” – Северна Ирландия, “Сивите
вълци” – Турция и ФРГ, “17 ноември”
– Гърция и “Организацията на световната революция” на “Карлос”. За
района на Близкия изток са посочени
групата на “Абу Нидал”, “Ръката на
черния септември”, “Мюсюлмански
братя” и ливанската мюсюлманска
организация “Амал”. От другите терористични организации по света са
споменати арменската организация
“АСАЛА”, “Червена армия” – Япония, “Ананд марг” – Индия, “Фронт
за освобождение на Кашмир”, “М19” – Колумбия, и международната
терористична организация “Кондор”
в Латинска Америка12.
Три са главните причини за сериозно безпокойство на българските
специални служби от повишената ак-

акции в България, какъвто е случаят
с убийството на административното
аташе от турското генерално консулство в Бургас Бора Сюелкан на 9 септември 1982 г. от представители на арменската терористична организация
“Отмъстители за арменския геноцид”. На второ място е обвързването
на кампанията за “българската следа”
в атентата срещу папа Йоан Павел ІІ
с твърдения за официална българска
подкрепа за търсени международни
терористи. В една информация от заместник-началника на ВГУ- ДС ген.
Георги Младенов от май 1984 г. изрично се подчертава: “Случаят с Мехмет
Али Агджа показа на практика какви
опасни последици за сигурността на
страната могат да имат неконтролираните пребивавания на терористи в
НРБ и как те се използват от противниковите специални служби”.13 На
трето място, особената “чувствителност” към проблемите на тероризма
се засилва в средата на 80-те години в
резултат от серията бомбени атентати
на протурски националисти от 19831985 г. (безпрецедентно явление за
българската действителност за период

тивност на международни терористични организации на българска територия. На първо място, възможността за осъществяване на терористични

от три десетилетия). През втората половина на 80-те години “борбата срещу тероризма” се превръща в основна
задача за службите за сигурност.
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С нова министерска заповед МЗ
№ І-80 от 8 юни 1983 са утвърдени сериозни структурни и кадрови промени с цел усилване действията на
българските служби за сигурност по
линия “терор” [Док. № 4]. Към Отдел
04 на ПГУ-ДС (отдел за външно контраразузнаване) е създадено специално направление „Борба с тероризма”,
като от есента на 1983 г. основните
резидентури на външнополитическото разузнаване са инструктирани да
провеждат целенасочена дейност по
придобиване на сведения за “терористични организации” в съответните
страни и за координираните действия
на западните служби за сигурност в
борбата срещу международния тероризъм [Док. № 5]. Към ВГУ-ДС е създаден нов Отдел 17 “за борба с международния тероризъм и свързаната
с него контрабанда на оръжие и наркотици”. Допълнително е увеличен
щата на Отдел 07 в Шесто управление
на ДС със сформиране на отделение
“по въпросите на вътрешния терор”.
Предвижда се също създаване към регионалните управления на МВР на
„групи за бързи действия за ликвиди-

І-6 от 5 януари 1984 г. и № І-164 от 21
юни 1985 г. за усилване на информационната дейност по линия „терор”
и засилване мерките за граничен контрол (проверка „Паспортизация”).
През ноември 1984 г. Колегиумът на
Министерството на вътрешните работи провежда двудневно заседание по
въпросите на “борбата с тероризма”
В заключителното си изказване министърът на вътрешните работи Димитър Стоянов съобщава за разкрито
пребиваване на българска територия
на представители на палестински терористични групи, арменската терористична организация АСАЛА, както
и отделни западни леви и десни екстремистки групи. Такова присъствие
Стоянов обвързва с възможността за
организиране на терористични действия срещу чуждестранни дипломатически представителства в страната с
цел “дискредитиране” на режима в
България.14
На 30 – 31 октомври 1985 г. в София се провежда ново заседание на
ДС по въпросите на “борбата срещу
тероризма”. Заместник-началникът
на българското външнополитическо

ране на терористични актове”.
Следващи инструктивни документи на българските органи за сигурност са министерски заповеди №

разузнаване ген. Владимир Тодоров
информира относно “някои тенденции в развитието на международния
тероризъм”, съобщавайки данни за

http://nauka.bg

139

ИСТОРИЯ

140

брутални актове на тероризъм в Ливан и някои страни от Западна Европа. Като своеобразен поучителен пример за страните от Варшавския пакт
той посочва усилията за “координация на антитерористичната дейност”
от страна на правителството на САЩ
и специализираните американски
агенции и осъществени съгласувани
мероприятия на служби за сигурност
от Западна Европа.15
През април 1986 г. в Секретариата на МВР е подготвена нова заповед
относно “Организация и провеждане на борбата на органите на МВР за
разкриване, предотвратяване и пресичане на терористично-диверсионната дейност на противника”. Темата е
обсъдена на специално заседание на
Колегиума на МВР на 22 април.16 На 5
юни 1986 г. министърът на вътрешните работи подписва окончателно редактираната заповед МЗ № І-90 [Док.
№ 8], в съответствие с която в Шесто
управление на ДС се осъществява важна структурна промяна – създава се
специално направление “Т” за борба
с тероризма, което заема междинно
място в йерархията на службите за си-

борба с терористични действия срещу
граждански обекти. Създаден е също
постоянно действащ Съвет за координация на борбата с тероризма.
По предложение на МВР от 21 до
27 ноември 1987 г. във Варна се провежда многостранно съвещание на източноевропейските служби за сигурност
по проблемите на „борбата с тероризма”.. В своя основен доклад първият
заместник-министър на вътрешните
работи, отговарящ за дейността на
ДС, ген. Григор Шопов изтъква:
“През последното десетилетие ескалацията на тероризма
надхвърли държавните граници и вече е трудно да се прави
рязко разграничаване на международен и вътрешен тероризъм.
Съвременните условия създават
реална възможност терористичната активност да се зароди на едно място, да продължи
на други и да завърши на трето. Борбата срещу тероризма е
един от най-актуалните политически проблеми днес.”17

гурност между отдел и управление.
Към направление “Т” се придава на
подчинение и специалния батальон
от 200 “червени барети”, обучени за

вшата Държавна сигурност. Българското външнополитическо разузнаване (Първо главно управление) с ново
наименование „Национална разузна-
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Три месеца след политическите
промени в България на 10 ноември
1989 г. се осъществява радикална реорганизация на структурата на би-
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вателна служба” е извадено от системата на МВР и е придадено на подчинение към Държавния съвет (впоследствие Президентството) на Република
България. Второ главно управление
през февруари 1990 г. се преименува
на „Национална служба за защита на
конституцията” (от 1991 г. „Национална служба за сигурност”), а Шесто управление на ДС е изцяло закрито още
през януари. В структурата на НСЗК
борбата срещу международния и вътрешен тероризъм е съсредоточено в
отдели Осми и Десети [Док. № 10]. От
пролетта на 1991 г. започва да функционира и ЦСБОП (Централна служба за борба с организираната престъпност). Една от функциите на ЦСБОП
наред с борбата срещу криминални
престъпни групировки, наркотрафиканти и контрабандисти е също организиране на оперативни действия
срещу „заплахи за терор от международни терористични организации на
територията на страната”.
Анализът на поместените във
втория раздел на сборника разузнавателни и контраразузнавателни справки и информации за повече от сто

направят два по-съществени изводи.
На първо място, очевидно е, че става
въпрос за оперативни материали, част
от които са създадени непосредствено
след осъществени терористични актове или свързани с тях събития. Следва да се отчита, че в редица подобни
случаи се допускат пропуски, фактологични обърквания и дори текстуални грешки при названия на лица
и организации. Някои от изложените
версии и хипотези са фрагментарни,
неточни, а понякога изобщо не отговарят на действителните факти. Поради
това, използването на тази оперативна архивна документация в научни и
експертни изследвания би следвало да
е съобразено с основни професионални изисквания, преди всичко с прилагане на критичен сравнителен анализ на базата на актуалните знания за
близкото минало.
Впрочем едва в последните години стана възможно, например, задълбоченото документално проучване
на историята, дейността и главните
действащи лица в западногерманската терористична организация Фракция „Червена армия”.18 Част от най-

международни терористични групи
[Док. №№ 11-65], които представляват
приблизително половината от подбраните документи, позволява да се

известните случаи на политически
тероризъм обаче продължават да предизвикват ожесточени спорове и полярни мнения. Авторите на най-ново-
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то изследване за отвличането и убийството на бившия италиански премиер и външен министър Алдо Моро от
„Червените бригади” през 1978 г. за
пореден път поднасят взаимно противоречащи си хипотези за евентуална намеса на „външни сили”, без да
достигнат до общо становище.19 Едва
през септември 2010 г. бившият шеф
на криминалната следствена полиция
в Стокхолм (CID) Томас Линдстрьом
потвърди публично достоверността
на версията за намесата на южноафрикански тайни служби от времето на
апартейда при убийството на шведския министър-председател Улоф
Палме през февруари 1986 г. През септември 2010 г. станаха известни също
нови данни и подновено следствието
срещу тайната военнизирана ултранационалистическа група „Ергенекон” и стоящите зад нея влиятелни задкулисни поръчители на покушението над турския премиер Тургут Йозал
през юни 1988 г.20
Вторият основен извод се отнася
до дискусионния въпрос за източниците на разузнавателна и контраразузнавателна информация и евентуални-

тайни служби получават по-детайлни
сведения за известни терористични
групи предимно чрез разузнавателния обмен с КГБ. Въпреки, че това е
период на интензивни терористични
акции в Западна Европа, сравнително
откъслечни са автентичните сведения
за западноевропейски терористични
групи. Няма налични архивни данни
за преки контакти на ДС с РАФ или
с „Червените бригади”, каквито твърдения се появяват в западни издания
години по-късно.
По-различна е ситуацията с палестинските въоръжени групировки
в Близкия изток. До Шестдневната
война между Израел и арабските държави от юни 1967 г. България не поддържа преки контакти с радикални
палестински организации. До 1970 г.
в София е смятана за екстремистка и
Организацията за освобождение на
Палестина (ООП) поради категорично заявената цел за ликвидиране на
държавата Израел. Промяната в поведението на българското ръководство
в началото на 70-те години се дължи
отчасти на промяната в съветската
позиция и, от друга страна, на все по-

те контакти на Държавна сигурност с
изявени международни терористи.
В първото десетилетие от разглеждания период (1969-1979 г.) българските

засиленото военнополитическо ангажиране на България с подкрепа за
арабските режими в Близкия и Среден изток. След първото посещение
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на председателя на ООП Ясер Арафат
в София през март 1973 г. и откриване
на представителство на организацията в страната с „ограничен дипломатически статут” през следващата есен,
връзките и взаимодействието с различни палестински групировки рязко
нарастват, а с това и възможностите за
проникване в България на арабски и
ислямистки терористи.
Публикувани автентични документи на КГБ показват, че през лятото
на 1974 г. съветското разузнаване успява да постигне договореност за секретно сътрудничество с ръководителя на службата за „външни операции”
на Народния фронт за освобождение
на Палестина Уади Хаддад. Тайното
споразумение съдържа условен ангажимент на палестинската въоръжена
организация „да се въздържа от провеждане на неразумни и безсмислени
терористични актове”, срещу което е
дадено обещание за доставка на съветски военнотехнически средства21. По
същото време чрез свой агент в Кайро (псевдоним „Аладин”) и други информатори в арабските страни българското външно разузнаване се оп-

ското влияние” върху тях. Определен
интерес представляват сведенията за
дейността и емисарите на „Мюсюлмански братя” и други ислямистки
организации. Проучените български
документи свидетелстват за интензивни контакти на различни държавни институции с представители на
радикални палестински въоръжени
формирования от средата на 70-те до
средата на 80-те години с предоставяне на финансова и военнотехническа
помощ, лечение на ранени бойци и
обучение в граждански, военни и политически (АОНСУ) висши училища
и школи.
Третият раздел на сборника фокусира вниманието върху активността
на терористични групи на българска
територия и предприетите ответни
контратерористични действия през
последното десетилетие на Студената
война. Вероятно първият по-сериозен
терористичен инцидент на българска
територия се случва на 3 май 1972 г.,
когато ляворадикални турски студенти отвличат самолет на турска авиокомпания и го принуждават да кацне
в София с искане до правителството

итва да получи по-достоверни оперативни данни за позициите на отделни
дейци и групировки в палестинското
съпротивително движение и „китай-

на своята страна за освобождаване на
техни съратници от затвора. Те се предават на българските власти и са екстрадирани от страната. В следващи-
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те години над българското въздушно
пространство има още няколко подобни случаи, като най-широка гражданственост придобива отвличането
на турски самолет на 24 май 1981 г. от
дейци на ляворадикалната младежка
организация „Дев сол” [Док. № 68].
През лятото на 1978 г. световните медии съобщават сензационната
новина за съвместна операция на западногерманските и българските органи за сигурност по задържане и екстрадиране във ФРГ на четирима членове на терористичната организация
“Баадер – Майнхоф”. Всъщност, става
въпрос за ръководни функционери
на анархисткото “Движение Втори
юни”, което в средата на 70-те години се провъзгласява за “второ поколение” на ляворадикалната терористична групировка “Фракция Червена
армия”. Задържаните на 21 юни 1978
г. в българския черноморски курорт
“Слънчев бряг” Тил Майер, Габриеле
Ролник, Гудрун Стамер и Ангелика
Гьодер са заподозрени за участие в
отвличането и убийството на председателя на Германската асоциация на
предприемачите Ханс Мартин Шлай-

фирма (Balkan Trading) в Западна Европа. Отговорността е поета от друга
ляворадикална организация “Движение за международна революционна
солидарност”. Негласното сътрудничество между българските и западногерманските служби за сигурност продължава с официално посещение на
делегация, ръководена от заместникначалника на ВГУ-ДС полк. Димитър
Йотов в централата на Федералната
криминална служба (ВКА) във Висбаден през февруари 1979 г.22 Установените професионални контакти
обясняват и бързата реакция на ВГУДС при ново искане за издирване на
западногермански терористи на българска територия през декември 1985
г. [Док. № 70]
Както се подчертава в няколко
обобщаващи доклада на българското
контраразузнаване, сериозното проникване и установяване на международни терористи в България е фиксирано през 1978 – 1979 г. с престоя в
страната на функционери на терористичните групировки „Мюсюлмански
братя” и „Абу Нидал” и известния терорист „Карлос” (Илич Рамирес Сан-

хер предходната година. Като възмездие за “вероломния акт” на българските власти, на 15 юли 1978 г. са взривени два офиса на българска търговска

чес). В периода 1983 – 1985 г. е осъществено оперативно наблюдение при всяко посещение на „Карлос” в страната
[Док. № 18, 76], но едва през лятото на
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1986 г. са предприети адекватни действия за недопускане следващо влизане
на членове на неговата терористична
група на българска територия. В същото време, именно в средата на 80-те
години редица изявени палестински
лидери, обявени на Запад за международни терористи заради организиране на множество кървави бомбени
атентати, политически убийства и отвличания на самолети и заложници,
пребивават в София и имат официални срещи с членове на българското партийно и държавно ръководство
– Жорж Хабаш, Найеф Хауатме, Абу
Аяд, Абу Дауд, Абу Джихад, Абу Аббас и др. Тези посещения предизвикват неофициалната американска реакция с връчване на „нон пейпър” от
посланика на САЩ в София Мелвин
Левицки на 28 януари 1987 г. Някои от
аргументите на американската страна
са коментирани допълнително по време на конфиденциалната среща между българския външен министър Петър Младенов и заместник държавния
секретар на САЩ Джон Уайтхед на 4
февруари 1987 г. [Док. № 73]
Последният раздел на докумен-

ноправни документи, които трасират
пътя към ефективно многостранно
антитерористично
сътрудничество
– Хагската конвенция от 16 декември
1970 г. и Монреалската конвенция от
23 ноември 1971 г. за борба с въздушния тероризъм, Европейската конвенция за противодействие на тероризма
от 27 януари 1977 г., Международната
конвенция за борба срещу вземането
на заложници, приета от ОС на ООН
на 14 декември 1979 г. и др. От документацията на Държавна сигурност
проличава ясно, че българските тайни служби проявяват засилен интерес
към националните законодателства
в САЩ [Док. №№ 79, 80,] и Западна
Европа и създадените специални антитерористични формирования. Постоянен интерес предизвикват също
договореностите за двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейската общност
[Док. №№ 81, 83, 84, 89, 91, 94, 98]. Проблемите за международното сътрудничество в борбата с тероризма са специално споменати в заключителните
документи на Виенската среща на Съвещанието за сигурност и сътрудни-

талния сборник е посветен на международното сътрудничество в борбата с тероризма. През 70-те години на
ХХ век са приети важни международ-

чество в Европа през януари 1989 г. и
на първата балканска многостранна
междуправителствена среща в Белград през февруари 1989 г. Разисква-
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нията по време на тези международни форуми предизвикват също така
няколко експертни срещи на представители на външните министерства и
службите за сигурност от Варшавския
пакт. [Док. № 92]
В редица донесения на българското външнополитическо разузнаване, включени в разширения електронен вариант на документалното издание, се обръща специално внимание
на предшественика на Европол - „Групата Треви”23, която започва да функционира през 1976 г. с ежегодни заседания на министрите на вътрешните
работи и на правосъдието на страните
от Европейската общност. По време на
ежегодните срещи в рамките на „групата Треви” през периода 1977 – 1989 г.
са лансирани някои нови инициативи за многостранно сътрудничество:
изграждане на европейска информационна мрежа с база данни за международни терористи (EIS), засилване на
съвместния граничен контрол (особено след подписването на Шенгенското споразумение от 1985 г.), създаване
на европейска полиция. Тези идеи намират по-късно законодателен израз
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Икономическата концентрация от гледна
точка на математиката – идеите на Кругман,
разликите в икономическото развитие между
регионите в Европа и ползата от БАН
Проф. дмн Николай К. Витанов

Проф. дмн Николай К. Витанов,
Институт по механика на БАН,
Доц. д-р Златинка И. Димитрова,
ИФТТ „Георги Наджаков” на БАН[1]
Процесите на на концентрация водят
до печеливши и губещи на ниво нации.
Затова основна задача на политиците
е тяхната нация да не се окаже губеща.
Пол Кругман
Няколко уводни думи
ъюзът между икономиката
и математиката има големи
традиции. Икономическите
системи са много сложни и също толкова
важни, тъй като са в основата на общественото развитие. За да разберат сложното им поведение, икономистите използат
различни индикатори, статистически
процедури и математически модели.
Сложността на икономическите системи
е много привлекателна и за математиците, тъй като тази сложност ги стимулира
да развиват нови концепции и методи с
цел да описват, предсказват и да се опитват да помагат на политиците да контролират еволюцията на по-големи или помалки икономически системи.
В последните десетилетия станахме свидетели на бурното развитие на
два клона на математиката – теорията на
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сложните системи и в частност - теорията на хаоса и нелинейната динамика на
сложни системи, както - и на нелинейния
анализ на времеви редове. Най-известните приложения на тези нови разработки
са свързани с финансовите пазари, но
това развитие на математиката тласна
напред и икономическите изследвания,
свързани с пространственото разположение на икономическа активност. А
пространственото разположение на икономическа активност в даден регион или
дължава, неговата еволюция и влиянието
на икономическата активност в други региони и държави върху икономическата
активност в изследвания район и държава, са от голямо значение за стабилността на регионалната или националната
икономика и за благосъстоянието на съответното население. Разпределението
на икономическата активност зависи от
много фактори като инфраструктура,
транспортни разходи, либерализация на
търговията и т.н. Съвременното развитие
на математиката вече позволява сложните иконономически мрежи и влияещите
им фактори да бъдат изследвани в цялата им комплексност и нелинейност. Подобни изследвания от две десетилетия са
много популярни в Япония и САЩ, а най
– видният представител на изследванията, при които се отчита и пространственото разпределение на икономическа ак-
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тивност и географските особености, влияещи върху това разпределение – професор Пол Кругман получи Нобеловата награда по икономика за 2008 г. През месец
март 2012 г. на ниво Европейски съюз бе
стартирана изследователска програма,
която има за цел да доразвие идеите на
изследователските групи в Съединените щати и Япония за да ги приложи към
регионалното и национално икономическо развитие в Европейския съюз, с важна
цел да подпомогне органите на Европейския съюз и националните правителства
при оптимизацията на пространственото разпределение на наличната икономическа активност и планирането на
ефективно пространствено разпределена нова икономическа активност. Друга
важна цел на програмата е посочи пътища за намаляване на икономическите
различия между европейските региони
– нещо, което е от особено значение за
България. В тази статия математическият екип на българското участие в програмата ще изложи накратко и без формули
някои от основните идеи на модерната
американска и японска теория на регионалното развитие, като фокусът ще бъде
върху изследователското направление
New Economic Geography, инициирано
от Пол Кругман, а ударението ще бъде
поставено върху резултатите от някои от
нелинейните математически модели за
регионално развитие. В течение на изложението, при обсъждането на някои от
концепциите, ще бъдат правени и кратки качествени бележки за текущата ситуация в България.
География и пространствена самоорганизация на икономическото развитие
Защо България е икономически

най-изостаналата държава от ЕС? Дали
- защото се намираме в географската периферия на ЕС? Или – защото, докато Западът се е индустриализирал, България е
била в пределите на икономически изостаналата Османска империя и последиците от това се усещат и до днес. А може
би националната икономическа политика е неефективна? Или всички гореизброени фактори действат съв- местно? А
можем ли да излезем от това положение
на икономически аутсайдер?
Разликите в икономическото развитие на държавите и на регионите в
дадена държава са свързани както с местоположението им (и свързаните с него
природни, човешки и други ресурси),
така - и с икономическата им история
(водеща до различия например в наличието на капитал, различия в плътността и качеството на инфраструктурата и
т.н.) [1]. Например, днес страните около
екватора са икономически по-неразвити
и населението им е по–бедно от страните и населението в умерените ширини, а
доходът на глава от населението в Европа
намалява от север на юг. Големи градове често възникват там, където мястото
е удобно за пристанище [2]. А икономически различия между съседни области
могат да възникват дори и при липса на
географски разлики – уж незначителни
исторически събития2 водят до това, че
една област се индустриализира, а съседната област остава селскостопанска периферия на първата. Друга малка флуктуация с течение на времето може да доведе
до превръщането на градче в мегаполис.
Кругман и съавтори [3, 4, 5] обосновават
тезата, че развитието както на национал-
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ните икономики, така - и на световната
икономика е резултат от процес на самоорганизация, при която области с еднакъв потенциал влизат в съвършено различни икономически роли3.
Центростремителни и центробежни
сили, свързани с концентрацията на
икономическа дейност
Още през 30-те години на миналия
век от германската школа около Кристалер [6, 7] започва да се разработва идеята, че градовете формират йерархия от
центрове на икономическа и социална
дейност и по-големите градове могат да
поддържат повече от тези активности.
Защо се получава така? Заради центростремителните и центробежните сили,
които подпомагат концентрацията или
способстват за дифузията на съответната икономическа дейност. Ситуацията е
аналогична, но - по-сложна, отколкото са
структурите при турблентността (наричани на английски eddies)4. Нека разгледаме три центростремителни и три центробежни сили, свързани с концентрацията на икономическа дейност [8]. Центростремителните сили са както следва:
Големият пазар. Големият локален пазар подпомага производството.
Например, производителните на междинни стоки (възли и детайли) намират
лесно клиенти, а местата с добра връзка
с големия пазар са предпочитани места
за производство [9]. Като допълнителен
пример, свързан с търговията, да разгледаме търговските улици, при които имаме концентрация на магазини на едно
място. Клиентите имат предимство, че
могат да огледат стоките в много магазини, а магазините имат предимство, че
клиентите, идващи в другите магазини,
могат да влязат и в техния магазин. Така
се получава самоусилваща се връзка и се
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формира структура (клъстер) с концентрирани магазини и с концентрация на
клиенти.
Разнообразен пазар на труда. Разнообразието означава голямо предлагане
на работници с най–различни способности, така, че е лесно да се намерят подходящи работници. А концентрацията
на фирми, в които работят работници от
една и съща професия, намалява вероятността работниците да останат безработни.
Икономии вследствие на концентрацията. Икономиите вследствие на
концентрацията стимулират самата
концентрация; без тях производителите
нямат стимул да концентрират производството. Географската близост улеснява разпространението на информация.
Бързият пренос на подходяща информация е най-ефективен при едновременна
концентрация на хора, технологии, научни и технологични изследвания [10]5.
Центробежни сили са:
Неподвижните фактори. Например част от продукцията трябва да е там,
където има работници или където са потребителите.
Рента за земята. Концентрацията на икономическа активност повишава
търсенето на земя и рентата за земята се
увеличава и така потиска още по–голямата концентрация.
Загуби вследствие на концентрацията. Такива са например всевъзможните загуби вследствие пренаселване и
задръстване.
Как изглежда България от гледната точка на горните шест сили? Зле! Българската индустрия бе бързо и успешно
разбита след 1989 г. и сега България не
представлява голям индустриален пазар.
Прилагането на доказано пропаднали
икономически теории доведе до чудо-

ИКОНОМИКА
вищно обедняване на народа и до липса
на голяма покупателна сила на българските потребители. В България няма вече
и разнообразен пазар на труда. Голяма
част от квалифицираните работници и
хора на умствения труд отидоха зад граница. Като няма концентрация, не се усещат съществени икономии вследствие на
концентрацията – дори и в София. Извън
столицата съществени концентрации на
квалифицирани работници има едва на
няколко места и там покупателната сила
на потребителите е слаба. Последиците
от пренаселване се усещат в София, но
те са слаб фактор за деконцентрация при
липса на съществена икономическа активност в страната. Изтичането на квалифицирани работници и интелектуален
капитал от София не е към страната, а към чужбина.
Икономически растеж, транспортни
връзки и заплати
Нелинейните математически модели на икономическата география често предполагат множество равновесни
състояния, които, следвайки аналогията
с нелинейната динамика и турбулентността, можем да разгледаме като точки
в пространството на състоянията. Тези
точки могат да привличат икономическа
активност (в математиката такива състояния се наричат атрактори). Пространствената концентрация на икономическа
активност, веднъж създадена, има тенденция да продължава да съществува, защото например са налице канали за доставка на суровини и потребителски стоки и тази концентрация е голям пазар на
потребителски и други стоки вследствие
на търсенето от страна на индустриалците и техните работници6.
С други думи, в пространството на
равновесните състояния някои състоя-

ния се стабилизират, а други се дестабилизират. Някои състояния са достижими
само вследствие действието на пазара, но
други състояния, съответни на по-високо
икономическо и социално развитие, стават стабилни и достъпни само след подходящо колективно действие, което днес
се олицетворява от подходящата държавна намеса.
Нека сега обсъдим по-подробно
икономическата динамика в две съседни области. Нека в началния момент в
едната от областите има малко по-голяма концентрация на икономическата
активност в сравнение с другата област.
Образно казано, в небитието (пространството на възможните, но нереализирали
се състояния и структури) дремят 3 възможности за всяка от областите: областта
да стане индустриално ядро; областта да
се превърне в аграрна периферия; областта да има еднакво индустриално развитие с другата област. Какво ще стане
с течение на времето – дали по-голямата
концентрация на икономическа дейност
ще се самоусили и разликата между икономическата концентрация между двете области ще става все по-голяма? Или
пък ще настъпи изравняване на икономическата концентрация в двете области? Отговорът зависи от действието на
центростремителните и центробежните
сили в двете области и от промяната на
интензивността на действието на тези
сили с течение на времето7. Например,
нека фиксираме другите фактори и да
разгледаме влиянието на промяната на
транспортните разходи между двете области върху икономическата дейност в
тях [12]. Ако транспортните разходи са
големи, няма много обмен на продукти
на икономическата активност между двете области и какви заплати ще получават
работниците, зависи само от локалната
конкуренция в съответната област. Ко-
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гато транспортните разходи са ниски,
фирмите от всяка област могат да продават продуктите си и в другата област.
Фирмите, които са в областта с по-голяма
концентрация на работници, имат подобър достъп до пазарите и могат да си
позволят да плащат по–високи заплати.
Да предположим, че работниците могат
да се придвижват към областта, където
могат да получават по-високи заплати.
Интензивността на тази миграция зависи от транспортните разходи. Тогава
при високи транспортни разходи имаме
единствено равновесие, при което работниците са поравно разпределени в двете
области. При ниски транспортни разходи обаче се появяват още две равновесни
състояния, при които съответно всичките работници са концентрирани или в
едната или в другата област8.
Постепенното намаляване на
транспортните разходи води до интересни ефекти не само при заплатите, но и
при концентрацията на икономическа
дейност. Ако транспортните разходи са
високи, то всяка област произвежда само
за себе си. Нека сега транспортните разходи започват да падат постепенно. Така
става все по–вероятно фирми да прехвърлят дейността си от едната област в другата. Ще последва концентрация на индустриалното производство в едната област, а в другата ще остане производство
на суровини, селскостопанска продукция
и тук-там някое индустриално производство. В тази област, в която в началото имаме повече индустрия (вследствие
на исторически флуктуации например),
производителите ще имат по–добър достъп до пазари и доставчици. Там ще се
концентрира индустрията9.
Ако обаче транспортните разходи
продължават да намаляват (и нищо друго свързано с агломерационните сили
не се изменя), същият модел предсказва,
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че вследствие на глобализацията може и
да настъпи известна (но не в размерите,
в които на някои им се иска) деконцентрация на индустриалното производство
– вследствие на конкурентното предимство, свързано с ниските заплати в неиндустриалната периферия. Забележете
обаче – това става когато транспортните
разходи падат и не се изменят никакви
други параметри. Предимството на ниските заплати дори и при това положение доста време може да се компенсира
от по-добрия достъп до пазара в индустриалното ядро. Чак когато разликата в
заплатите стане чудовищно голяма, предимството на ниските заплати може и да
стане доминиращо10.
Индустриализация,
технологизация,
империи и изостанали държави
И така, възникването на богати и
бедни страни е част от общ процес на неравномерно развитие, при което началните предимства на някои географски области се увеличават с течение на времето
и дават на тези области привилигерована
икономическа позиция, докато останалите области имат подчинена роля на суровинни доставчици и извършители на не
толкова печеливши дейности [13]. Стабилизира се едно възможно състояние11.
Появяват се междурегионални агломерационни сили, свързани с търговията и
транспортните разходи. Концентрацията на икономическа и друга активност
може да създава империи12. Индустриализацията и технологизацията води до
специализация в концентриращия се индустриален сектор – възникват и умират
индустриални кластери. А търговията,
както ще видим по-долу, влияе и върху
процеса на урбанизация.
Неравномерно икономическо развитие лесно може да се открие и в рам-
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ките на развиващите се държави – в
много от тях съществуват един или няколко развити икономически региони
и множество неразвити региони. И тази
ситуация се описва от моделите от тип
индустриално ядро – неиндустриална
периферия, като се наблегне на факта,
че работниците могат да бъдат разделени на две групи: квалифицирани работници, които са силно мобилни, и неквалифицирани работници, които са слабо
мобилни (такива са например селскостопанските работници, които нямат квалификация да работят в индустрията). Ако
икономията вследствие индустриалната концентрация е достатъчно голяма и
транспортните разходи са относително
ниски, то между индустриализирания
регион и неиндустриалната периферия
в развиващите се страни може да има
големи разлики в заплатите. Пример за
това е Бразилия, където голяма част от
индустрията е концентрирана в южната
част на страната, докато северът е беден
и не толкова индустриализиран. Големите пазари, множеството работници и повисоките заплати са на юг13.
Градовете
Защо има толкова много градовегиганти и доста от тях са в развиващите
се страни? Някои фактори от които зависи размерът на един град са:
Ролята на града. Градовете, обслужващи финансите, са по-големи от
тези, в които е концентрирана например
текстилна индустрия. Но в прекалено
големите градове (над даден оптимален
размер) средното благоденствие намалява и хората могат да идат другаде14.
Политическата конструкция на
съответната страна. Изследванията
показват, че най-големите градове в дадена страна са по-малки в страни с федерални или с децентрализирани политически системи, отколкото - в страни с

централизирани политически системи
(например Мексико сити е доста по-голям град от Берлин и това е и отражение
на факта, че политическата системата на
Мексико е по-централизарана от политическата система на Германия). Политическата централизация води до търсене на
служители за държавния апарат, а да си
в столицата означава също да имаш полесна връзка с държавния апарат. Това
привлича работници, хора на умствения
труд и бизнесмени. Освен това, съществува и мултиплициращия ефект на политическата централизация - тя създава начална концентрация на търсенето
на стоки и предимства за бизнеса в столицата, които след това се поддържат и
усилват от циркулационните процеси
– включващи размер на пазара, достъп
до доставчици, транспортни предимства
и т.н. Такива ефекти обясняват силната
връзка между политическата централизация и размера на столицата.
Градове, намиращи се на кръстопът и имащи добри транспортни връзки,
привличат индустрия – налице е самоусилване на предимствата на достъп до
пазара посредством добри транспортни
връзки. Такъв е например Велико Търново, който се намира на важен кръстопът.
Ако транспортната връзка между два града в даден регион е добра, а между останалите е не толкова добра, то се получава
усилване на търговията между градовете
с добрата транспортна връзка и по-голямо натоварване на съответния път. Например София и Пловдив са доста добре свързани (с магистрала) и поради
това между тях тече голям транспортен
поток и съответно - търговия. На север
нещата не са така поради наличието на
Стара планина. Северният град Ловеч не
е толкова развит, въпреки че в него има
известна индустриална концентрация,
която може да се усили с подобряване
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на транспортните връзки между Ловеч и За ползата от концентрираната в БАН
наука16
София15.
Търговия и концентрация
Външни фактори като либерализация на търговията също влияят върху
миграцията на индустрията и размера на
градовете [14]. Например търговската либерализация в Мексико през 80-те години
на миналия (ХХ) век довежда до децентрализация на индустриалното производство и изнасянето му вън от Мексико
сити и то - не само в посока на граничните градове по границата със САЩ, но - и
в други градове с концентрация на съответните потребители. С други думи, центростремителните сили, поддържащи
концентрацията на индустрия и население, зависят и от търговската политика
на държавата. Когато тази политика не
е либерализирана, местните производители търгуват предимно с други местни
производители, създават се съответните
връзки и индустрията се концентрира на
дадени места в държавата. Когато търговката политика се либерализира, производителите могат да продават продукцията
си в чужбина и заинтересоваността им
да имат производство около големите вътрешни пазари може да намалее. Освен
това производителите могат да получават суровини от чужбина и поради това
желанието им да локализират производството близо до местните доставчици
може също да намалее. Така търговските
бариери способстват за концентрация на
производство в области на държавата, а
свалянето им може да доведе до изнасяне
на това производство извън страната.

154

http://nauka.bg

Както видяхме дотук, поддържането и ефективното използване на концентрацията на икономическа дейност
е много важно за доброто състояние на
една регионална или национална икономика и оттук - за благосъстоянието на хората в съответния регион и за съответната
държава. Разбира се, концентрациите на
икономическа дейност в различни региони и държави могат да влизат в конкуренция помежду си и поддържайки собствените си концентрации на икономическа
дейност, даден регион и дадена държава
могат да се опитат (и непрекъснато се
опитват) да размият и даже - да унищожат конкуренцията. Всички знаем какво
е еничар. И след като знаем, представете
си следната схема – да допуснем, че ние
имаме концентрация на икономическа
дейност в нашата държава, да я наречем
Хиксландия и искаме да стабилизираме,
развием и увеличим концентрацията на
тази дейност при нас, за да живее нашето
население по-добре. Взимаме младежи от
държавата Игрекистан, обучаваме ги при
нас, но не - на математическите модели
на регионалното развитие на Кругман, а
- на други неща, които те, ако направят в
собствените си страни, уж ще ги превърнат в наше подобие – например, казваме
им, че свободния пазар и глобализацията са решение за всички икономически
проблеми (без да им казваме, че при безконтролното действие на свободния пазар по силните унищожават по-слабите,
а концентрацията на икономическа дейност в Хиксландия е по-голяма от тази в
Игрекистан и вследствие на глобализацията тези две концентрации могат да започнат и да се конкурират и резултатът ще
бъде плачевен за Игрекистан). След което пращаме тези идеологически еничари
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в Игрекистан и те започват да действат. И
действат, докато концентрацията на икономическа дейност в Игрекистан бъде
сведена до такова ниво, че Игрекистан се
превърне в бантустан. И едно от първите
неща, което трябва да унищожим, е концентрацията на наука в Игрекистан. Защото концентрираната наука произвежда важен продукт – знанието, което после
може да се трансформира в иновации и
технологии и да укрепи концентрацията
на икономическа дейност в Игрекистан.
Но нашата цел е друга и защо не нашите еничари да не разпръснат концентрираното производство на научно знание в
Игрекистан. Няма знание – няма иновации и технологии в Игрекистан – добре
дошло!; ние ще продаваме продукцията
на индустриалните агломерации в Хиксландия и тук-таме ще обучаваме по някой инженер да работи на нашите машини, в цената на които влиза и произведеното от нас знание, направените от нас
иновации и развитите от нас технологии.
Парите текат към Хиксландия и поддържат и укрепват икономическата концентрация там, а в Игрекистан концентрационните центрове на комплекса наука
– технология – производство се разрушават, социалното развитие се връща назад,
което още повече спъва икономическото
развитие. Прекрасно нещо са еничарите.
За Хиксландия, но не – и за Игрекистан.
И така, за национално индустриално развитие, освен инфраструктура, ни
трябват собствени наука, иновационно
и технологично развитие. А България от
страна, произвеждаща космически технологии, бе превърната в страна, в която
квалифицираните хора са под критичния минимум, заплатите са ниски и никой не идва да инвестира във високи технологии. Смешно е да се очаква, че някой
ще дойде да инвестира у нас в наука и

иновации. Политиците на запад (а те са
добри) работят така, че да са на печелившата страна в процеса на еволюция на
световната икономическа система. Съсвем по Кругман.
Но тогава, с какви ли думи да определим политиката на развитие на науката, при която тя се убива там, където е
концентрирана и може да е ефективна, за
да се насажда в откровени продавачници
на дипломи? Хайде да кажем само, че на
Запад, националните научни центрове
и университети имат огромно държавно
финансиране, в сравнение с което финансирането на научните изследвания в
България е практически нищожно.
А как да се промени това положение? И най-дългият път започва с първата стъпка и тя е да се откажем от неолибералните „теории” за развитието на
научно-технологичните изследвания в
България. Те се провалиха и това вече е
очевадно. След това трябва да се осъзнае,
че БАН е концентриран център на науката в България и там могат да действат
всички ползи от тази концентрация. Концентрацията на учени в БАН подпомага
интердисциплинарността. Така по-лесно
могат да се стартират изследвания в актуални научни области и да се създават
национални технологии. Концентрацията на учени подпомага пазара на труда
– по-малко вероятно е квалифицираните
учени да останат без работа. Така специално обучавани хора могат да работят за
благото на обществото, а не - да стават
таксиметрови шофьори, например. Концентрацията способства за интензивния
обмен на информация между институтите на БАН. Затова там науката може да
се развива много бързо и това бързо развитие може да бъде положено в основата
на възстановяването на технологичния
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потенциал на България. И това дотук са
само предимства, свързани с концентрацията. А има и много други. Изводът е
елементарен: Политици, пазете и развивайте БАН! Това следва от идеите на
изследователите на концентрационните
процеси в икономиката, от чиито среди е
излъчен и Нобеловият лауреат.

състоянието на нещата и да апелираме
към политиците. Време е за ново мислене и за нови подходи. Подходът, описан
тук, е основан на тясното взаимодействие
между математиката, икономиката и географията, за да се постигне ефективно
регионално и национално икономическо
развитие. Подходът е проверен, оценен и
награден с Нобелова награда по иконоЗаключение
мика. С този подход водещи европейски
учени работят за формулиране на страИсторическото развитие е било та- тегии за намаляване на икономическите
кова, че днес ни изглежда, че съществува различия между регионите в ЕС.
силна връзка между дохода на глава от
населението и географските условия в
Използвайки този подход, БългаЗападна Европа – умерен климат, плава- рия може да се превърне в Хиксландия.
телни реки, концентрация на население
А алтернативата може да се назооколо морските брегове. Тези фактори ве с една дума – Игрекистан.
са били катализатор за икономическото
развитие, но това не означава, че по-юж- ---на страна без излаз на океан, с достъп до
1. Статията е посветена на стартирадобри пътища и евтин въздушен транс- нето на програмата COST IS1104 “The EU
порт, не може да избяга от капана на ико- in the new complex geography of economic
номическата изостаналост и да се развие, systems: models, tools, and policy evaluation”
отивайки към по-добро икономическо една от целите на която е посредством масъстояние. Може. И България може!
тематическо моделиране на икономическоИ нека завършим отново с мисълта то развитие на регионите в ЕС да се израбона Кругман: Процесите на концентрация тят стратегии и политики за намаляване
водят до печеливши и губещи на ниво на икономическите различия в Европейския
нации. Затова основната задача на по- съюз. Основата на използваната методололитиците е тяхната нация да не се ока- гия е изследователското направление NEW
же губеща. Как се решава тази задача в ECONOMIC GEOGRAPHY, развито от НоБългария? Приказки много. Резултати - беловия лауреат по икономика за 2008 г. Пол
българските региони са сред най-бедни- Кругман от Принстънския университет,
те в Европа и дори най-бедният регион САЩ. Характерно за това изследователско
в Европейския съюз е български. Явно направление е приложението на идеите и
задачата се решава лошо. Въпросът е – на- методите на нелинейната динамикаи нелилице ли е желание задачата да се решава нейния анализ на времеви редове за описание,
по-добре? Защото, ако е налице желание, предсказване, планиране и контрол на иконовъзможности вече има. БАН има мате- мическо развитие на региони, държави какматическия капацитет да направи това. то и на системи от региони и държави.
Съвместната ни работа с икономисти и
от БАН показва, че БАН има и научния 2. Малките изменения в математиката в
капацитет откъм страната на качествени доста случаи се наричат флуктуации. По
икономисти. Остава отново ясно да кажем аналогия малките изменения в историческо156
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то, икономическото или социалното развитие развитие тук ще наричаме съответно
исторически, икономически или социални
флуктуации.

паднат на по-малки или някоя малка структура да се отдели от по-голяма. Поучително нещо е турбулентността. И прекрасна
илюстрация на действието на механичните
сили. Подобни неща се случват и с икономи3. Ако от гледната точка на новата иконо- ческите структури. Само че там силите са
мическа география погледнем към България, други и са повече на брой.
тя няма кой знае какви географски дадености, освен, че до известна степен стои на 5. Навлизането на нова технология може
кръстопът, но се намира в периферията на да доведе до бифуркация и превръщане на две
Европейския съюз. Нито пък имаме някаква не толкова различни области в система от
съществена икономическа история. Най– тип ядро–периферия [11]. Пример за това
добре да не говорим за националната иконо- е навлизането на железопътния транспорт
мическа политика през последните 23 годи- в Италия. Фабриките от северна Италия
ни. Обнадеждаващо е все пак, че с правилна били в състояние да транспортират евтиикономическа политика нещата могат да но продукцията си на юг. В допълнение, посе променят. По въпроса за правилната ико- добрите пазари на северна Италия и по-дономическа политика отбелязваме, че Пол брите железопътни връзки там са довели до
Кругман произлиза от знаменитата иконо- концентрация на индустрията на север и
мическа школа на Масачузетския техноло- превръщане на юга в селскостопанска перигически институт, друг виден представи- ферия. Интересното е, че това разделение в
тел на която е например Нобеловият лауре- голяма степен съществува и до днес.
ат по иконономика Пол Самуелсън - един от
първите последователи на идеите на Джон 6. Интересно е да погледнем към това и от
Мейнард Кейнс в САЩ и един от патриар- гледната точка на еволюционната теория
сите на американската неокейнсианска ико- на игрите. В игрите, свързани с конценномическа школа.
трацията на икономическа активност като
стратегии играчите избират географски
4. Нека имаме течаща вода, чиято скорост области, където да произвеждат. Стратегина течене бавно нараства. От даден момент ите могат да еволюират – играчите могат
нататък се появява въртеливо движение на да сменят областта, където произвеждат.
водата и заедно с него възникват и струк- Така с времето икономически успешните
турите. Тези структури могат да взаимо- стратегии могат да станат все повече – подействат една с друга, да се наслагват една лучава се концентрацията на икономическа
върху друга, като по-малките съществуват активност в дадена област.
в рамките на по–големите и накрая големите структури могат да погълнат или уни- 7. При регионалната икономическа динамика
щожат по–малките. Няколко малки струк- лесно можем да забележим действието на затури могат да образуват по–голяма, към коните на диалектиката. Например - имаме
която могат да се присъединяват и други единство и борба на противоположностите
структури, запазващи отчасти самостоя- във всеки един от регионите (центростретелността си. Така могат да се образуват мителни и центробежни сили). В допълнепо-големи структури, после още по-големи и ние имаме и превръщане на количественит.н. Може да се наблюдава и обратния про- те изменения в качествени – съществуват
цес – големите структури могат да се раз- критични нива на количествения баланс
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на силите, при прекрачването на които качественото поведение на съответните модели се променя рязко – появява се съществена динамика на икономическата дейност
– трансфер на икономическа дейност между
областите чрез търговия и транспорт. Разсъжденията в този дух могат лесно да бъдат
продължени.
8. Факторът, определящ, кое от трите състояния става стабилно, е размерът на заплатите. В разглеждания модел работниците се
концентрират в областта с високи заплати,
а останалите две състояния (концентрация
на работниците в областта с по-ниски заплати и разпределение на работниците поравно между двете области) са възможни, но
нестабилни и не се реализират (докато по
някаква причина не се получи промяна в заплатите в двете области). Както виждаме
доста наивно е да се мисли, че като държим
заплатите ниски, ще можем да концентрираме производство (т.е. някой ще дойде да
инвестира). Става нещо друго – квалифицираните работници мигрират към местата с
по-висока заплата.
9. Какви ще са характеристиките на концентрацията обаче зависи от от процента на
разходите за индустриални стоки в общия
процент разходи. Ако този процент е нисък,
то в областта, която става индустриално
ядро, заплатите на работниците не са много
по-високи от съответните заплати в другата област. Но ако процентът е достатъчно
голям, настъпва процес на диференциация с
високи заплати в индустриалното ядро и ниски (и даже мизерни) заплати в неиндустриалната периферия. Отново виждаме диалектиката в действие – благоденствието върви
ръка за ръка с мизерията. Изостаналостта
на юга не се е получила като изолиран процес – тя е част от процеса, който е довел до
развитието на севера (натрупване на количествени изменения, превръщане в качестве158
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ни и създаване на нови противоположности
по даден признак – индустриално развитие).
Историята се движи и от икономиката. А
развитието на икономиката зависи и от историята.
10. А може и да не стане. Деконцентрацията не се случва автоматично като следствие на ниски заплати. В индустриалните
ядра на глобалния свят има силни центростремителни сили, които не позволяват
високотехнологичните производства да
мигрират към слаборазвити държави. Каквото мигрира, може да избира и то избира,
например Китай пред България. Причината е проста – нито индустрия имаме като
хората, нито инфраструктура, квалифицираните работници са изтекли на запад,
ниско е качество на кадрите, излизащи от
образователната система (от това се оплакват дори нискотехнологичните български
фирми!), плюс корупция, бюрокрация и южняшки манталитет. „Хитрата политика
” – да държим заплатите ниски, като така
хем ще грабим народа, хем пък западняците
ще се избият да инвестират у нас, доведе до
„африканизация” на България.
11. Моделирането показва, че причините
за появата и стабилизацията на състояния,
съдържащи развити или неразвити икономически структури са регионални, а не са
затворени в границата на дадена държава.
Например индустриалната революция се е
случила в цяла северозападна Европа, докато Южна Европа, съдържаща държави с дълга
история (като Испания, Италия и Османската империя) остава извън вълната на началната индустриализация и изостава икономически. На национално ниво също могат
да се стабилизират интересни състояния.
Например западна България е доминирана от
най – големия град – София, а другите големи градове са в източната част на страната
и достатъчно далече от София.

ИКОНОМИКА
колко града в тях стават силно пренаселени
12. Имперското състояние еволюира с вре- с всички последици от това.
мето. Контролът на търговията, новите
търговски пътища и падащите транспорт- 15. Моделирането показва, че приоритетно
ни разходи са създавали нови империи. Индус- трябва да се развиват тези от вътрешнитриализацията е създавала нови империи. те транспортни връзки, които улесняват
Технологизацията създава следващите им- икономическата активност вътре в държаперии. Но отново отивайки към аналогията вата, а не такива, по които икономическа
с турбулентността, йерархичната струк- активност изтича в чужбина. Тези последтура на империята се усложнява с времето, ните следва да се развиват, когато държаприбавяйки нови и нови подструктури – им- вата е подготвена да привлече икономичеперията трябва да контролира търговските ска активност от чужбина. Приложен към
пътища, да поддържа ниски транспортни България, този резултат изглежа по следразходи на колкото се може по–голяма тери- ния начин. Да очертаем следните линии
тория, да поддържа висока степен на индус- от запад на изток и от север на юг. Линии
триализация и технологизация иначе може запад – изток: 1.) Дунавската линия – Вида престане да бъде империя Такава имперска дин-Лом-Оряхово-Никопол-Свищов-Русеструктура днес имат САЩ, а Китай са на Тутракан-Силистра; 2.) Мизийската линия
път да я получат. Доста интересен е въпро- – Белоградчик–Монтана-Плевен-Велико Търсът какво става когато интересите на две ново-Разград-Добрич; 3.) Предбалканската
империи се сблъскат. В тази статия няма линия – Берковица – Враца – Ловеч-Габрода се задълбочаваме в изследване на отноше- во –Търговища-Шумен-Варна; 4.) Подбалнията между империите.
канската линия – Перник-София-Копрривщица-Карлово-Казанлък-Сливен; 5.) Линия
13. В България подобна концентрация се на- запад-северна Тракия – Кюстендил-Пазарблюдава в София, която е по-развита от ос- джик-Пловдив-Стара Загора-Ямбол-Бургас;
таналата и силно изостанала икономически 6.) Линия запад-централна Тракия–Благочаст на страната. Колко е развита София евград–Смолян-Кърджали-Хасково-Ямболобаче виждаме веднага, като сравним запла- Царево. Линии север-юг: 1.) линията Запад
тите в София с тези в Париж или Мюнхен 1: Видин-Монтана-София-Перник-Кюстеннапример. Нека отбележим още, че подобря- дил-Благоевград-Петрич; линията Запад 2:
ването на транспортните връзки в североза- Оряхово-Враца-София-Самоков-Банско-Гопадна България може да доведе до прехвърляне це Делчев; 3.) линията Център 1- Никополна известна икономическа активност от Со- Плевен-Ловеч-Троян-Карлово-Пловдив-Смофия към тази част на страната. А може и да лян; 4.) линията Център 2 – Свищов – Горна
не доведе, ако няма квалифицирани работни- Оряховица-Велико Търново–Габрово-Казанци и достатъчно интелектуален капитал, лък-Стара Загора-Димитровград-Хасковокойто насила бива гонен в чужбина, като при Кърджали-Крумовград; 5.) Линията Изток
това му се натяква, че сам си е виновен, за- 1- Русе– Разград-Щумен-Търговище-Сливенщото се занимава с интелектуална дейност, Ямбол-Елхово; линията Изток 2: - Генерал
а не с овчарлък или садене на картофи.
Тошево–Добрич–Варна–Бургас-Малко Търново. Предмет на отделен анализ е подреждането по приоритет на транспортните връзки.
14. Стига да има къде. А в развиващите се Но все пак да дадем два примера и тук. Стара
страни обикновено няма къде и един или ня- планина е проблем за транспортните връзки
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и съответно за икономическата активност
по вертикалната линия Център 2. Ето защо
тунелът под Шипка трябва да е абсолютен
приоритет, ако се мисли за укрепването на
тази линия, която може да стимулира икономическата активност в централна България. Икономическата активност по трите
хоризонтални линии в Северна България е
затормозена от липсата на добри пътища.
Ето защо магистрала Хемус е абсолютен
приоритет, който ще стимулира икономическата активност в областите около Мизийската и Предбалканската хоризонтални
линии.
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ИСКОВО СЪДОПРОИЗВОДСТВО ПО
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА1
Гл. ас. ГЕОРГИ ГАНЧЕВ, Executive M.B.L.-HSG2

И

1.
деята за нов Граждански
процесуален кодекс (ГПК)3 се свързва
с идеята за реформиране на съдебното производство по граждански дела в
съответствие с промените в развитието на обществото. Предходният процесуален закон е приет през далечната 1952 г. и в него са извършени многобройни редакции и промени, като е
възприет подход, че е по удачно приемането на нов ГПК вместо извършването на поредно изменение, допълнение или обикновена корекция на
съществуващия. По този начин проектозаконът4, а след приемането му от
законодателния орган - процесуалния
закон, ще може да бъде изцяло съобразен с въведените с Конституцията на
Република България5 от 1991г. процесуални принципи и нова структура
на съдебната система. Същевременно,
налице е нарастващо недоверие в об-

ществеността у нас от неефективното и тромаво правосъдие, което като
цяло се споделя и от институциите на
Европейския съюз. Наред с това, се поражда необходимост от приобщаване
и хармонизиране със съвременното
европейско законодателство, свързано и с приемането ни за пълноправен член на Европейския съюз. Както
е изтъкнато и в Проекта към новия
ГПК целта е достигането до „съвременното, хармонизирано с европейските изисквания и добри практики разбиране за
ролята и задачите на гражданското съдопроизводство.“6 Независимо от всичко, отчитайки приемствеността и достойнствата на съществуващото дълги години процесуално законодателство, новият ГПК запазва досегашната
структура на отменения закон, както
и възпроизвежда непроменената, или
незначително допълнена и/или коригирана, редакция на много от съществуващите в него разпоредби.
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1.2. Наличието на правен спор между
граждаскоправни субекти е необходима предпоставка, за да се достигне и
развие исков процес. В гражданският
оборот всяко физическо и юридическо лице влиза в множество правоотношения. Лицата сключват помежду
си различни видове облигационни договори, свързани самостоятелно или в
комбинация с обмен на парични средства, движими или недвижими вещи
(заем, наем, дарение, покупко-продажба), включително възникват различни
вещноправни казуси и въпроси, предоставя се работна сила (посредством
трудов договор) с разнообразна трудовоправна проблематика, пораждат
се семейни (развод) или наследствени
правоотношения (при смърт), всички заедно в своята съвкупност, както
и много други, които са нормативно
регламентирани от законодателя. Във
връзка с тези материални правоотношения между страните често възникват по-елементарни или много сложни
фактически и правни спорове, които е
необходимо да се уредят.
1.3. Задачата на Гражданският процес е именно така възникналия пра-

ва съдията в частност и независимата
съдебна система, като със сезирането
на съда възникват комплексни и често
сложни процесуални правоотношения. Всъщност, всяка от двете страни
по един правен спор може да вземе
инициативата да сезира съда с него,
като по този начин постави началото
на исковото производство. С оглед
на предходното, заслужава да се отбележи въведената изрична нормативна
уредба на осъществяван от гражданските съдилища косвен контрол върху законосъобразността на административните актове, когато последните са от значение за изхода на едно
гражданско дело.
1.4. Следва да обърнем внимание, че
съдът разрешава именно правни спорове, а не - такива, които нямат това
качество (например, споровете в една
двойка или семейство, дали да отидат
на кино, театър, опера или не, дали
да закупят определена движима или
недвижима вещ и т.н.), като с постановяване на съдебното решение се
придава качеството на безспорност
и установеност в отношенията между страните. Това се постига посред-

вен спор между страните във връзка
с техните материални правоотношения, да бъде разрешен от трето независимо лице, каквото в случая се явя-

ством т.нар. сила на пресъдено нещо
на влязлото в сила съдебно решение,
чрез която, от една страна, се установяват действителните права и задъл-
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жения на страните по спора, а от друга, същите се задължават да съобразят
занапред своето фактическо и правно
поведение с така установеното от съда.
2. Нашият Граждански процес се гради върху някой основни принципи7,
като първичната нормативна уредба
се съдържа в основополагащия нормативен акт у нас Конституцията на
Република България8. Съгласно принципа на законността, „съдът разглежда
и решава делата според точния смисъл на
законите“9. В съответствие с принципа
на диспозитивното начало започването на едно гражданско дело става по
волята и инициативата на заинтересованото лице, а не служебно от съда.
В този смисъл, от търсещото защита
лице зависи предмета на повдигнатия
спор и обемът на дължимата защита,
като съда е задължен да даде защита,
само докато такава действително се
търси. Служебното начало се свързва с извършването на необходимите
процесуални действия по движението
и приключването на делото, съчетано
със съдействието, което съда оказва
на страните, за неговото фактическо
и правно изясняване. Следва да обър-

да се възползва от предоставените и от
закона равни права и възможности
за защита и установяване на истината. Самото разглеждане на делото се
извършва при условията на публичност и непосредственост, като решаващия съдия постановява съдебното
решение по свое собствено вътрешно убеждение. С настоящия ГПК се
въведи и нов, специфичен за исковото съдопроизводство принцип т.нар.
концентрационно начало, което се
администрира от съда, като се изразява в преклудиране на възможността за
нови фактически твърдения и доказателствени искания на страните на определен стадий от първоинстанционното производство. Преценката на решаващия орган е въз основа на критерии за нововъзникнали и новоузнати
факти, като преклудиращият момент
се свързва с изтичането на срока, в който страната е имала възможност или е
била длъжна да извърши съответното
съдопроизводствено действие.
2.1. Въз основа на установените в КРБ
основни начала, нашето гражданско съдопроизводство е изградено на
принципа на триинстанционното

нем внимание, че с оглед принципа
на състезателното начало, много е
важно активното участие на всяка от
страните в производството, за да може

разглеждане на делата от съдилищата.10 Определянето на компетентният съд по едно гражданско дело се
извършва съобразно правилата за раз-
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личните видове подсъдност.11 Разпределението правосъдните функции по
едно и също дело между различните
по степен съдилища се определя от
правилата на т.нар. функционална
подсъдност. Първоинстанционните
съдилища са районен (РС) и окръжен съд (ОС)12, като разглеждането
на спора пред тях представлява гръбнака на новата процесуална уредба.
Техните решения подлежат на въззивно (второинстанционно) обжалване пред съответния окръжен за РС,
респективно апелативен съд (АС) за
актовете на ОС. На върха на пирамидата е Върховният касационен съд
(ВКС)13, който винаги е трета инстанция и пред него подлежат на обжалване въззивните решения на ОС и АС.
Разглеждането на делата от първоинстанционните съдилища се извършва
от един съдия, докато при обжалване
на съдебното решение – въззивния съд
и ВКС правораздават в съдебен състав
от трима съдии.
2.2. Въз основа на правилата за родовата подсъдност се определя компетентния първоинстанционен съд по делата. Основен е районният съд, докато

ние е свързан с предмета на делото (по
принцип, но не - винаги, по-леките
спорове са подсъдни на районен съд),
или с цената на иска - споровете над
25 000 лева се разглеждат от ОС, а под
тази сума от РС, като при исковете за
собственост и други вещни права върху имот границата е 50 000 лева. Общата местна подсъдност се определя
в зависимост от постоянният адрес14
или седалището на ответника, тъй
като не може да се презумира негова
вина за започване на процеса. В много
случаи, законът е установил особена
местна подсъдност, с оглед предмета
на спора (напр.: подсъдност по местонахождението на недвижим имот по
исковете за вещни права и за защита
на нарушено владение, по местооткриване на наследството при иск за
наследство, или по местоизвършване
на деянието при непозволено увреждане и др.) или в зависимост от страните, включително е възможно в улеснение на ищеца по неговия постоянен
адрес (при искове за издръжка). Разбира се, съществуват и многобройни
изключения от общите правила във
връзка с родово и местно компетент-

на окръжен съд като първа инстанция
са подсъдни дела по силата на изрична разпоредба на закона. Обикновено
критерият за посоченото разграниче-

ния съд по едно или друго гражданско дело, включително допълнителни
критерии, което предполага във всеки
конкретен случай да се търси компе-
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2.3. Бихме желали да обърнем специално внимание на възможността за
оказване на правна помощ15 на социално слаби и затруднени лица, която
включва освобождаването от такси и
разноски, както и за процесуална защита от адвокат по делото. Това е положително достижение на новия ГПК,
като уредбата е съобразена с приетия
Закон за правната помощ (ЗПрПом)16,
и е реално отражение на социалната
функция на държавата и желанието
на законодателя да се осигури възможност за пълноценна правна защита и съдействие по граждански дела на
всяко нуждаещо се лице, при спазването на определени условия и изисквания. В този ред на мисли, следва да
обърнем внимание, че нашето законодателство не съдържа изискване
за задължителна адвокатска защита
(т.нар. адвокатска принуда). Същевременно, при приемането на ГПК отпадна първоначално заложеното изискване за задължително ползване на
адвокатска помощ при изготвянето на
съдебни книжа (приподписване от адвокат на исковата молба и подаваната

съдържание. По принцип, процесуалното ни законодателство с въведената строга дисциплина, от гледна точка
на спазване на срокове и свързаното с
тях преклудиране на права и възможности, предполагат участието на квалифицирани юристи и ползването
на съответна професионална помощ
от адвокат. За съжаление, къде поради незнание и недостатъчна правна
култура, къде поради липса на средства или самонадеяност, мнозина подценяват съдебните производства, като
предпочитат да разчитат на себе си,
без да ползват квалифицирана помощ
и съвет от професионалисти. В резултат, обикновено се достига до невъзможност да се защитят пълноценно
правата и интересите, дори в случаите, в които такива определено са налице – напр., не са представени, включително своевременно, съответните доказателствени средства, въз основа на
които решаващия състав да може да
заключи, че са налице претендираните права или че изтъкнатите възражения са основателни.
3. 1. Сезирането на съда и поставяне
началото на исковия процес се из-

въззивна жалба), като същото остана
единствено за касационната жалба,
предвид на повишените процесуални изисквания и сложност на нейното

вършва с подаване на искова молба17.
Самата искова молба е сложен документ и следва да бъде изготвена само
от юридически компетентно лице
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(най-често адвокат), което е професионалист в сферата на процесуалното представителство. Независимо, че
често тя е с обем само от 2-4 страници,
си има своята юридическа специфика, предвид на което не е желателно
да се експериментира с художествена
самодейност. Исковата молба, наред с
другото свое съдържание, включва определени от закона реквизити. В исковата молба ищецът трябва да посочи
съдържанието на правото, което претендира или отрича (петитум), както
и фактическите обстоятелства, от които произтича това право (основание).
До голяма степен, тя предначертава
процеса и стратегическата линия на
поведение на ищеца. Допуснати в нея
грешки или пропуски, често не могат
да бъдат поправени или отстранени
в хода на процеса или пък е съпроводено със значителни трудности и затруднения. Сезираният съд извършва
първоначална проверка за допустимост на иска и редовно упражняване на правото на иск на ищеца. При
отрицателен резултат, ако искът е допустим, обикновено се дава срок за
отстраняване на допуснатия пропуск

страна.
3.2. Новия ГПК възстанови една съществуваща в нашето по-старо процесуално законодателство процедура,
свързана с възможността за подаване
на писмен отговор от ответника в едномесечен срок. По принцип, в него
ответника следва да заяви дали признава иска (изцяло или частично) или
не, да изтъкне всички свои възражения и оспорвания по повод на предявения иск – свързани, както с неговата допустимост, така и по съществото
на спора, както и да предяви свои насрещни права и искания. С изтичане
на срока за подаване на отговор се
погасяват някой важни процесуални права и възможности за ответната
страна. Становището на ответника по
повод на предявения иск предопределя защитната линия на поведение,
като значението му за ответната страна е съпоставимо със значимостта на
исковата молба за ищеца, предвид на
което не следва да бъде подценяван и
изготвян на аматьорски начала, а да се
обърне сериозно внимание, включително да се потърси квалифицирана
професионална помощ.

или нередовност, докато при положителен, препис от ИМ, заедно с писмените доказателства към нея и приложенията, се изпращат на ответната

3.3. Тук следва да обърнем особено
внимание, че бездействието или неупражняването на права - т.нар. процесуални пропускания, се свързват с
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преклудирането на процесуални права и възможности, като често водят до
неблагоприятни за съответната страна правни последици, включително
до негативен краен защитно-санкционен акт по съществото на спора.
Нещо повече, бездействието на всяка
от страните по делото – не подаването на отговор от ответника или дезинтересирането на ищеца, могат да
доведат до постановяването на т.нар.
неприсъствено решение18, което не
подлежи на обжалване и има ефекта
на решение по същество. В този смисъл, желанието на законодателят е
страните в процеса, включително със
служебно даваните указания от съда,
да бъдат максимално стимулирани и
привлечени, чрез своето активно процесуално поведение, да допринесат за
пълното и всестранно изясняване на
спора от фактическа и правна страна.
3.4. След като е сезиран с искова молба и след получаването на отговор от
ответника, респективно изтичане на
срока за това, съдът е длъжен да насрочи открито съдебно заседание за
разглеждане на делото и да призове
страните за него. Съдебните заседа-

съдебно заседание съдопроизводствени действия ще бъдат трудно разбираеми за неспециалиста, но същевременно, внимателното наблюдаване
на случващото се в залата, съпроводено с професионални разяснения и
съвети, е незаменима школа за всеки
студент по право в горните курсове и
новозавършил юрист. При настоящата процесуална уредба на исковото
производство, законодателят е възложил именно на първоинстанционните съдилища основната тежест при извършването на процесуални действия
от съда и страните във връзка с изясняване на фактическата и на правната страна на спора и неговото разрешаване.
3.5. В този ред на мисли, следва да отбележим, че една от основните задачи
на реформата в гражданския процес
беше свързана с материята, уреждаща
връчването на призовки, съобщения
и книжа, на страните и техните пълномощници. С оглед на многобройните случаи на злоупотреби и т.нар.
процесуални шиканирания, процеса
често се удължаваше неимоверно във
времето, което определено затрудня-

ния се провеждат по принцип при условията на публичност и всяко лице
може да ги посети свободно. Отделен
е въпроса, че много от извършваните в

ваше достигането до ефективно и навременно правосъдие, а нерядко води
и до колизия с правото на справедлив
процес, съгласно международното за-
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конодателство. Ударението се постави върху уеднаквяване на режима за
връчване от различните оправомощени длъжностни лица – на съда, пощите или общините, както и полагане на
максимални усилия за лично връчване на страната, включително като са
съобразени изискванията на чл. 6, ал.
1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи19,
тъй като призоваването чрез друго
лице не дава достатъчно гаранции за
справедлив процес.
3.6. С исковата молба ищеца, а с отговора на исковата молба ответника, са
длъжни да посочат своите доказателства за твърдените факти, да представят съответните писмени доказателства, както и всяка страна следва да направи доказателствени искания, чрез
които ще се опита да попълни материалите по делото с релевантните доказателствени средства за разрешаване на
правния спор. На практика, процесът
на доказване20 е сърцевината на провежданото исково производство, като
наведените от страните фактически
твърдения следва да бъдат доказани от
тях с помощта на допустимите от зако-

са, всяка от страните е длъжна да докаже положителните твърдения, въз основа на които извлича благоприятни
за себе си правни последици. В нашия
граждански процес допустимите от
закона доказателствени средства са
– писмени доказателства, свидетелски
показания, обяснения на страните, веществени доказателства и заключение
на вещо лице. В този смисъл, следва да
обърнем внимание, че законът предвижда ограничения в допустимостта
на свидетелски показания в редица
случаи – така например, принципно
не е възможно чрез гласни доказателства да се установяват договори на
стойност по-голяма от 5 000 лева. Това
е и една от причините, поради които
понякога за обикновения човек се разминават представите за справедливост
и законност – възможно е да е бил предоставен заем в размер на 10 000 лева
пред дузина свидетели, но ще бъде невъзможно доказването му в процеса.
3.7. Възможно е исковото производство да бъде инициирано от две или
повече лица, както и да е насочено
срещу повече от един ответник.21 В
тези случаи, сме изправени пред т.нар.

на, относими по спора и необходими
за делото, доказателствени средства.
Съгласно правилата за разпределение
на доказателствената тежест в проце-

другарство в процеса или още субективно съединяване на искове. Когато делата на другарите са тъждествени помежду си, сме изправени пред
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необходимо другарство22, предвид на
което решението по делото на всички
другари следва да бъде еднакво. Ако в
делата на другарите съществува само
сходство, то тогава те са обикновени
другари23, като с оглед на спецификите по конкретните спорове е възможно
постановяването на различни съдебни решения по делата на другарите.
Възможно е, също така, в едно исково
производство да бъдат съединени две
или повече искови претенции между
едни и същи лица, при което се достига до обективно съединяване на искове.24 Във всички тези хипотези сме
изправени пред множество сложни
процесуални правоотношения, които
често водят до значителни усложнения в исковото производство, като могат да забавят значително достигането
до крайния защитно-санкционен акт.
3.8. При спазване на съответните процесуални изисквания има възможност,
посредством изменение на иска, да
се промени първоначалния предмет.
Така например, ищецът може да оттегли своята искова претенция или
дори да се откаже от нея, а така също,
двете страни могат да сключат съдеб-

чава страните по делото към постигането на съдебна спогодба и приключване на спора именно по такъв начин
(заплаща се държавна такса наполовина). Решаващият съдия е задължен да
напъти страните към тази възможност,
а самия закон приравнява сключената съдебна спогодба между страните
на приключването на спора с влязло
в сила решение по същество, като същата не подлежи на обжалване. Следва да отбележим, че в редица държави, една голяма част от гражданските
дела завършват именно с постигането
на съдебна спогодба между страните,
което спестява значителни средства за
всяка от тях, както и определено „разтоварва“ съществуващата съдебна система от големия брой дела. За съжаление, у нас, къде поради недостатъчната активност на пълномощниците
на страните (адвокати), къде заради
народностния манталитет, съдебните спогодби са все още незначителни
като брой...
4. С въвеждането на новия ГПК значителни промени претърпя и материята, свързана с обжалване на съдебните решения. Чрез обжалването се

на спогодба, с помощта на която, и
най-често чрез взаимни отстъпки, да
уредят правоотношенията помежду
си. По принцип, законодателят насър-

оказва контрол върху постановените
съдебни актове на долустоящата инстанция, като се отстраняват пороци,
свързани с опорочената воля на съда,
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довели до нищожност, недопустимост или неправилност на решението. Приетата през 1991 г. КРБ предвиди триинстанционно разглеждане
на делата. Същевременно, досега възприетия режим не даваше удовлетворителни резултати. От една страна,
обезсмисли се първоинстанционното
разглеждане на делата, тъй като страните можеха да поправят своите грешки и пропуски пред въззивния съд
почти неограничено. От друга страна,
продължителността на делата във времето се увеличи значително, особено
като се има предвид, че като по традиция, почти всички въззивни решения се обжалваха и пред най-висшата
инстанция - Върховния касационен
съд. На практика, върховната съдебна
инстанция беше претрупана от дела,
които изчакваха във времето да бъдат
разгледани. Междувременно, предвид
натовареността си, ВКС не можеше да
изпълнява една от основните си конституционни функции – да „осъществява върховен съдебен надзор за точно и
еднакво прилагане на законите от всички
съдилища“25, като същевременно понякога се превръщаше в източник на

авторитета и дейността на съдебната
система – разбиране, което като цяло
се споделяше и от нашите международни партньори. При режима на новия ГПК се въведе „промяна във функционалните характеристики на въззивната и касационната инстанции“.26
4.1. Всички първоинстанционни решения подлежат на въззивно обжалване27. По отношение актовете на районните съдилища, компетенти са
окръжните съдилища (за Софийски
районен съд – Софийски градски съд),
към съдебно-териториалните райони
на които те принадлежат, а спрямо решенията на окръжните съдилища като
първа инстанция, жалбите се разглеждат от съответните апелативни съдилища. Независимо че втората инстанция запази характера си на такава по
същество, новият процесуален закон
въведи т.нар. ограничено въззивно
обжалване (за разлика от съществуващото пълно въззивно обжалване по
отменения ГПК). Това означава, че са
допустими само доказателства за новоузнати и нововъзникнали факти
след приключване на съдебното дирене в първата инстанция, както и дока-

противоречива съдебна практика по
аналогични казуси. Всичко това оказваше определено негативно отношение в обществото по отношение на

зателства, които не са допуснати и не
са представени при първоначалното
разглеждане на делото, тъй като са новооткрити или новосъздадени. Как-
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то виждаме, ограничението се отнася
само до фактическите обстоятелства,
но не и до доказателствените средства,
чрез които е допустимо същите да се
доказват. Именно затова вече обърнахме внимание, че ударението при разглеждането и решаването на гражданските дела по новия ГПК е пренесено върху първоинстанционните
съдилища, тъй като страната трудно
може да поправи пред въззивните съдилища своите предходни грешки,
пропуски или откровено бездействие.
Разбира се, ако е налице непълнота в
доказателствения материал или спора
е останал недоизяснен от фактическа
или правна страна, поради допуснати
от първоинстанционния съд нарушения на съдопроизводствените правила (не е направен доклад по делото
или същият е бил прекалено повърхностен и фрагментарен, не са дадени
указания на страните, не са уважени
доказателствени искания на страните,
като не са допуснати релевантни доказателствени средства и т.н.), същите
могат да бъдат отстранени пред въззивната инстанция, без да се прилагат
посочените ограничения.

щевременно, въведена е възможността
за предявяване на насрещна въззивна, респективно касационна жалба, от насрещната страна в рамките
на срока за отговор. Насрещната въззивна, съответно касационна жалба,
позволяват на насрещната страна да
разшири предмета на обжалване като
включи и тази част на решението, която е неблагоприятна за нея. По този
начин, и в съответствие с принципа
на диспозитивността и равенството на
страните, законодателят се стреми да
препятства процесуалното шиканиране и безсмисленото обжалване „на
всяка цена“.
4.1.2. Запазени са правомощията на
въззивната инстанция, която извършва служебна проверка за валидност на постановеното решение, а по
допустимостта на обжалвания първоинстанционен акт само в обжалваната част, докато при отмяна поради
неправилност е ограничена до предметния обхват на подадената жалба,
наведените с нея нарушения на процесуалните правила и обосноваността на фактическите констатации на
долустоящия съд. Ако обжалваното

4.1.1. При обжалване на съдебното
решение се запазва т.нар. забрана за
влошаване положението на обжалващото лице (reformatio in peius). Съ-

съдебно решение е нищожно (тежки
пороци, които водят до невалидност
на акта на съда) или недопустимо (исковото производство е недопустимо
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или не е било надлежно упражнено
правото на иск), въззивният съд трябва или да прекрати производството
по делото, когато порока не може да
бъде отстранен, или да върне делото
на първата инстанция, за ново разглеждане и постановяване на акт по
същество. Само ако обжалваното съдебно решение е валидно и допустимо, втората инстанция може да постанови решение по същество на делото.
В този случай, въззивният съд никога
не връща делото на долустоящия съд,
като дори и при неговата неправилност и в зависимост от наличния порок, трябва да извърши съответните
съдопроизводствени действия, чрез
които да отстрани грешките на първоинстанционния съд, след което да
постанови своя краен защитно-санкционен акт. Когато обжалваното решение е правилно, въззивният съд го
потвърждава като мотивира своя акт
по същество, включително може да
препрати към мотивите на първоинстанционния съд.
4.2. Постановените въззивни решения
на окръжните и апелативните съдилища подлежат на касационно обжал-

намично развитието на касационното
обжалване през последните петнадесетина години. С големите изменения
от 1997 г. в отменения вече ГПК, касацията беше уредена като редовен способ за обжалване, част от въведеното
триинстанционно производство. На
касационно обжалване подлежат невлезли в сила съдебни актове на въззивните съдилища, като заинтересуваната страна има право да сезира самостоятелно висшата съдебна инстанция.
С приемането на новия ГПК касационното производство претърпя
значителни промени в сравнение с
досегашната уредба. От задължително то се превърна в една възможна
фаза от развитието на процеса (някой го наричат „факултативно“) – от
недоволната от въззивното решение
страна зависи сезирането на ВКС, но
същевременно касационната инстанция е задължена да разгледа жалбата,
само ако тя отговаря на изискванията
за допустимост. По този начин, чрез
селектиране на касационните жалби
„конкретният интерес от защита се
съчетава с обществения интерес за законосъобразно и справедливо решаване на де-

ване28 пред Върховния касационен
съд. Без да навлизаме подробно в предисторията, бихме желали да отбележим, че е достатъчно интересно и ди-

лата“29. В този смисъл, основна функция на Върховния касационен съд е
да обезпечава еднаквото прилагане на
закона и развитието на правото. Же-
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ланието на законодателят е касационното обжалване да бъде подчинено в
по-голяма степен на обществения интерес от еднакво прилагане на закона
и развитието на правото.
4.2.1. След промените от края на 2010г.
на касационно обжалване подлежат
само решенията по въззивни дела с
цена на иска до 5000 лв. - за граждански дела, и до 10 000 лв. - за търговски
дела. Същевременно, допустимостта
на касационното производство е в
зависимост от наличието на три предпоставки. Първата е обща - необходимо е в решението въззивният съд да
се е произнесъл по материалноправен
или процесуалноправен въпрос30, като
тя се допълва от две специални предпоставки: 1) даденото разрешение е в
противоречие с практиката на Върховния касационен съд или в отклонение
от нея, както и ако съдебната практика
не е единна, или 2) даденото разрешение да има значение за развитието на
правото. В този смисъл, допустимостта на касационното производство не
зависи от вероятната основателност
на касационната жалба. Ако целта на
въззивното производство е да бъдат

бъде осигурено еднаквото прилагане
на материалния и процесуалния закон, както и развитието на правото.
4.2.2. Самата проверка за допустимост се извършва частично от въззивният съд, чието решение се обжалва,
като същинската, задълбочена дейност, е възложена на състав на ВКС.
Понастоящем някой считат, че тази
уредба за „отсяване“ на жалбите никак не е удачна и следва да отпадне.31
Същевременно други намират, включително и аз, че има възможност за
усъвършенстване на производството,
тъй като решаващия орган заседава в
закрито заседание (без участието на
страните и техните пълномощници).
По този начин, в отклонение от принципа за публичност, страните в процеса не могат да вземат участие. За съжаление, като логичен резултат, при
недопускане на касационната жалба
до разглеждане по същество, понякога жалбоподателят остава с впечатление, за евентуална намеса на „външни“
сили или за (без)действия, които са извън рамките на закона. Именно затова,
една от настойчивите препоръки при
бъдещи изменения и допълнения на

поправени евентуалните пороци
първоинстанционното решение,
касационното производство има
цел по повод на конкретно дело

закона е да се предвиди, че допустимостта на касационната жалба се разглежда в открито съдебно заседание
с призоваване на страните. Възмож-

на
то
за
да
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ността за участие на двете страни по
спора и провеждането на публично,
открито съдебно заседание, определено би способствало за утвърждаване
авторитета на най-висшата съдебна
инстанция, както и би спомогнало за
така необходимото повишаване доверието на обществото към дейността
на ВКС и съдебната власт изобщо...
4.2.3. Следва да обърнем внимание, че
през първите две години от действието на тази уредба, допустимостта на
касационното производство се преодоляваше трудно, като до разглеждане на касационната жалба по същество се достигаше в наистина много
редки случаи. В интерес на истината, често причината за това беше, че
голяма част от адвокатите трудно се
пренастроиха към новите изисквания,
като в редица случаи самата касационна жалба не отговаряше в пълнота на
нормативната уредба и не съдържаше
ясно обособени необходимите реквизити и предпоставки, които да обуславят нейната допустимост. Съчетано с
по-голямата строгост на върховните
съдии, така изградената „филтърна“
система трудно допускаше едно дело

съд (КС)32, както и приети тълкувателни актове на ВКС33, с които на практика се конкретизираха изискванията
към касационната жалба и дейността на върховната съдебна инстанция,
чувствително се увеличиха делата,
които се допускат до разглеждане по
същество за основателност, с оглед на
изтъкнатите в тях пороци на обжалвания въззивен акт.
4.2.4. Разглеждането на допуснатата
касационна жалба по същество се извършва в открито съдебно заседание
с призоваване на страните. По принцип ВКС, в съответствие с принципа
на диспозитивното начало, е обвързан
от предметния обхват на подадената
жалба. Независимо от това, с тълкувателно решение (ТР)34 се прие, че за
нищожността и недопустимостта на
въззивното решение ВКС е длъжен
да следи служебно, при това още в
производството по допускане на касационното обжалване. В такъв случай,
ВКС постъпва аналогично на въззивния съд, като в зависимост от конкретния порок, довел до нищожност или
недопустимост, следва да върне делото на долната инстанция (а може дори

до разглеждане по същество пред найвисшата съдебна инстанция. Постепенно ситуацията се нормализира, а
след решение на Конституционния

и на първоинстанционния съд) или да
прекрати производството. Постановяването на решение от ВКС се свързва,
от една страна, с произнасяне по от-

http://nauka.bg

ХУМАНИТАРИСТИКА
ношение порочността на въззивното
решение, а от друга, с конституционната му функция за уеднаквяване
на съдебната практика. Именно затова, при наличието на противоречива
или неправилна съдебна практика,
ВКС следва да вземе становище по
въпроса, като посочи и коя практика
смята за правилна или е неправилна, респективно е неприложима към
спора. Когато обжалваното решение
е неправилно ВКС връща делото на
въззивния съд, само ако се налага повтарянето или извършването на нови
съдопроизводствени действия, докато
във всички останали случаи го решава
по същество.
5. Постановяването на съдебно решение (СР)35 от сезирания съд, представлява крайния защитно-санкционен
акт по съществото на спора, с който
съда се произнася по претендираното, респективно отричано, право, т.е
с решението ще се даде защита на
правоимащата страна, съответно то
ще яви като санкция за правонарушителя. По принцип, съда следва да
се произнесе в инструктивен едномесечен срок след деня на заседанието,
в което е приключило разглеждането
на делото и същото е обявено за решаване.36
5.1. Решаващият орган, при който е

приключило разглеждането на делото
„основава решението си върху приетите
от него за установени обстоятелства
по делото и върху закона“.37 Именно
решаването на делото по вътрешно
убеждение на съда, понякога води до
постановяването на противоречиви
съдебни решения по аналогични
казуси – възможно е съдията или съдебните състави по различен начин да
са преценили тежестта на доказателствата по делото и изтъкнатите доводи на страните. Друг път обаче, това
се дължи на разликата в извършените
съдопроизводствени действия по делото, включително на представения
и събран доказателствен материал,
т.е. някоя от страните, най-често чрез
своите процесуални представители и
адвокати, е била по-активна, по-опитна или квалифицирана, или познава
и си служи по умело със закона и предоставените от него възможности.
5.2. Отличителното на всички видове
съдебни решения е, че когато те влязат
в сила, най-често като се изчерпи инстанционния способ за контрол, имат
за своя държавно-правна последица
т.нар. сила на пресъдено нещо. В допълнение, решенията по уважени осъдителни искове имат и изпълнителна
сила, благодарение на която съответното заинтересовано лице би могло да
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се снабди с изпълнителен лист и при
липса на доброволно изпълнение от
страна на длъжника, да пристъпи към
принудително изпълнение чрез съществуващите държавни и частни съдебни изпълнители. Когато се уважават искове с предявени потестативни
права, то съдебните решения имат и
т.нар. конститутивно действие, чрез
което правната промяна настъпва по
силата на решението – постановен е
развод или делба.
6. Вместо послеслов, ми се иска да отбележа, че понастоящем голяма част
от гражданските дела се разглеждат в
срокове, които отговарят напълно на
понятията за бърз и справедлив процес. По мои наблюдения, в голяма
част от съдилищата у нас до съдебно
решение по съществото на спора по
повечето граждански дела на първа
инстанция се достига в рамките на
около година, а разглеждането им на
втора инстанция изисква още между 6
и 12 месеца. Единствено в софийските съдилища, предвид на изключителната им натовареност, сроковете
обикновено са по-дълги с около половин до една година. По отношение
на качеството на постановяваните от
съдилищата актове, мисля че се върви
в правилна посока.38 Уеднаквяването
на практиката и постановяването на
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непротиворечиви съдебни решения –
с водещата роля на ВКС, не само ще
способстват за разбираемостта и предсказуемостта на извършваната сложна
и многофункционална дейност, но и
ще издигнат доверието и авторитета
на нашата съдебна система, което би
довело до положителен отклик в обществото у нас, както и в нашите партньори в Европейския съюз.
------1. Настоящата статия има за цел да поднесе на читателя основни, базови правни познания, които всеки един гражданин би трябвало да притежава във връзка с изградената и
съществуваща в страната съдебна система
за защита на нашите законни права и интереси по искови граждански дела. Постарал
съм се, на един, надявам се, много достъпен
и разбираем юридически език, да поднеса необходимите минимални знания. Посочил
съм под линия, най-важната литература от
последните години по повдигнатите в статията въпроси, свързани с гражданското съдопроизводство у нас, включително с бегъл
авторски коментар по някой проблеми;
2. Авторът е завършил Юридическия факултет към СУ „Св. Климент Охридски“,
както е и носител на академичната степен
EMBL-HSG (Executive Master of European
and International Business Law) от авторитетния Университет в Санкт Галлен,
Швейцария. Специализирал е в редица държави – Австрия, Германия, Лихтенщайн, Люксембург, САЩ, Швейцария, включително с
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престижни стипендии на Австрийското
федерално министерство на образованието,
Фондация „Кацарови“ (Швейцария), участвал е в известни форуми (Алпбах, Австрия).
Понастоящем е преподавател по Гражданско
процесуално право в ЮФ към ПУ „Паисий
Хилендарски“, арбитър в European Court of
Arbitration (Austrian Chapter), както и активно практикуващ адвокат. Има публикации в престижни наши и чужди професионални издания и списания;
3. Граждански процесуален кодекс (В сила

ри 2005г., изм. ДВ. бр.27 от 31 Март 2006г.,
изм. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм.
ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г.);
6. Виж Мотиви към проект на Граждански
процесуален кодекс (602-01-38/11.05.2006);
7. Гл. II, чл.чл. 5-13;
8. Виж чл.чл. 56, 121, 122, 124 КРБ.
9. Чл. 5;
10. Виж повече в Чернев С., Инстанционността в гражданското съдопроизводство на
Република България, Софи-Р, 2006г;
11. Гл. XII, чл.чл. 103-123;

от 01.03.2008 г., Обн. ДВ. бр.59 от 20 Юли
2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм.
ДВ. бр.63 от 15 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от
5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г.,
изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ.
бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23
Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври
2009г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2010г.,
изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм.
ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.45
от 15 Юни 2012г.);
4. Проектът за нов ГПК е изготвен в рамките на Туининг проект по Програма ФАР
на Европейската комисия „Реформа на гражданския процес“ BG/03/IB/JH/01-A с партньори Министерството на правосъдието на
Република България и австрийският Център за правна компетентност;

12. За град София аналогични на окръжен съд
функции изпълнява Софийски градски съд;
13. Виж чл. 124 КРБ. Същевременно, съгласно чл. 125, ал. 1 КРБ „Върховният административен съд осъществява върховен съдебен
надзор за точното и еднакво прилагане на
законите в административното правораздаване“;
14. По-старото законодателство у нас свързваше подсъдността с „местожителството“
на едно лице. В по-ново време, с настъпилите обществено-политически промени и административна регистрация на лицата,
този термин отпадна, като понастоящем
съществуват понятията – „постоянен“ и
„настоящ“ адрес, както и разпознаваемото в
международното законодателство (но също и
у нас) „обичайно местопребиваване“;
15. Гл. Х, чл. 94-99;
16. Закон за правната помощ (В сила от
01.01.2006 г., Обн. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември
2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г.,
изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ.

5. Конституция на Република България –
КРБ (В сила от 13.07.1991 г., Обн. ДВ. бр.56
от 13 Юли 1991г., изм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруа-
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бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 27
Април 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември
2010г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г.,
изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ.
бр.82 от 21 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.99
от 16 Декември 2011г.);
17. Гл. ХIII, раздел I, чл. 124 – 133.
18. Чл. 238-240;
19. Конвенцията за защита на правата на
човека и основните свободи (Ратифицирана
със закон, приет от Народното събрание на
31 юли 1992 г. - ДВ, бр. 66 от 1992 г. В сила

25. Чл. 124 КРБ;
26. Виж Иванова, Р., Пунев, Бл., Чернев, С.,
Коментар на новия Граждански процесуален
кодекс, ИК „Труд и право“, 2008г., стр. 381;
27. Гл. ХХ, чл.чл. 258-273;
28. Гл. ХХII, чл. 280-295;
29. Така Българско гражданско процесуално
право, Сталев Ж., Мингова А., Стамболиев
О., Попова В., Иванова Р., Девето преработено и допълнено издание, Сиела 2012г. , стр.
575;
30. С Решение № 4 на КС от 2009г. – ДВ,

за Република България от 7 септември 1992
г.) Допълнена с Протокол № 2 от 06.05.1963
г., изменена с Протокол № 3 от 06.05.1963
г., Протокол № 5 от 20.01.1966 г., Протокол № 8 от 19.03.1985 г., Обн. ДВ. бр.80 от 2
Октомври 1992г., изм. ДВ. бр.137 от 20 Ноември 1998г., попр. ДВ. бр.97 от 9 Ноември
1999г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г.);
20. Глава XIV, чл.чл. 153-209;
21. Предявяване на иск от две или повече
пострадали лица от един и същ деликт или
срещу двама или повече деликвенти във връзка с нанесени вреди;
22. Съпрузите по дело с предмет, имот в режим на съпружеска имуществена общност;
23. По дело водено от пострадало лице срещу
деликвента и застрахователя, последните са
обикновени другари, като обикновено не могат да бъдат уважени исковите претенции
срещу двамата;
24. Претендира се едновременно главница по
договор за заем и натрупалата се мораторна
лихва за забава;

бр. 47 от 2009г. разпоредбата на чл. 280, ал. 1
ГПК е обявена за противоконституционна в
частта, изискваща „съществен“ материалноправен или процесуалноправен въпрос;
31. Така Корнезов Л., Гражданско съдопроизводство, Т 1 Исков процес, Софи-Р, 2009г.,
стр. 826;
32. Решение № 4 от 16 юни 2009 г. по Конституционно дело № 4 от 2009 Г. (Обн. ДВ.
бр.47 от 23 Юни 2009г.);
33. Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010
г. по тълк. д. № 1/2009 г., на ОСГТК на ВКС,
Тълкувателно решение № 2 от 28.09.2011 г.
по тълк. д. № 2/2010 г., на ОСГТК на ВКС;
34. Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010
г. по тълк. д. № 1/2009 г., на ОСГТК на ВКС;
35. Гл. ХVIII, чл.чл. 235 – 254;
36. Неспазването не опорочава самия съдебен
акт, но при натрупване на закъснения може
да доведе до дисициплинарна отговорност за
съответния съдия (радващо е, че този срок
все повече се спазва, като повече закъснения
има само в най-натоварените съдилища);
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37. Чл. 235, ал. 2;
38. Следва да обърнем внимание, че някой
съдилища са наистина много натоварени и
определено имат нужда от допълнителни
бройки за съдии или поне съдебни помощници, които да ги улеснят в извършваната от
тях дейност;
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Социализацията на историческото
наследство и образованието чрез
наследство

Проф. Румяна Михнева

Н

арастването на обществената роля и значимост на
културно-историческото
наследство съответства на тенденциите
за особеното място, което си отвоюва културния туризъм в света. В този контекст
става и развитието на схващането за това
какво следва да се подразбира както под
“културно наследство”, как то се съотнася към икономиката и туризма като
инструмент за постигане на определени
икономически цели.
Процесът на социализация и икономическия контекст на темата за културно-историческота наследство е следствие
от повишаването на образователния ценз
на пътуващите. Данни на Европейската
комисия, цитирани от някои експерти
на Европейската комисия, са, че близо
60% от пътуващите европейци се интересуват от културния аспект на туризма и
особено - от културното наследство. Това
именно превръща туризма в мощен инструмент на световния културен обмен.
Като използва културните и природни
дадености на средата, културният туризъм “съхранява колективната памет на
180
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обществото”.
ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС
Културата е призната като важен
фактор за развитие и повишаване на
привлекателността на европейските региони и градове.1 Смята, че тя допринася
за повишаване на качеството на живот, а
именно:
•
Културните дейности и
услуги, както и културното наследство имат важно място за развитието на физическата среда в градовете и населените места и особено - за
рехабилитацията на индустриални
агломерации;
•
Културата играе роля
и в демографските процеси като
задържа на място хора с по-висока
квалификация;
•
Взаимодействието между културния и природния фактор следва да се поддържа живо и
активно, защото има важна роля за
развитието на регионите, особено на селските, като допринася за раз-
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витието на селски туризъм;
•
Туризмът се разлежда
като важен икономически фактор,
но именно културата може да допринесе за развитие на форми на
туризма, допринасящи за устойчивото развитие.

ризма, преминават през промотиране
на предприемачеството, използване на
културните ресурси, интелектуалните
занимания, интелектуалната собственост
и стигат до важния въпрос за икономическото развитие чрез културни индустрии
и развитие на човешкия капитал.

Аналогични подходи са заложени
и в документите на ЕС – ЕК и Съвета на
Анализът на протичащите в Европа като рамка на дейностите в този
сектора процеси следва да отчита и сектор и по специално - в Резолюция
целите, които са поставени в докумен- на Съвета, от 16 ноември 2007 г. отностите на специализираната агенция но Европейската програма за култура
на ООН за наука, култура и образо- (2007/C 287/01), която залага следните
вание ЮНЕСКО, които за анализира- стратегически цели:
ния период (2007-2011) са:

- насърчаване на културното мно•
опазване и управле- гообразие и междукултурния диалог;
ние на наследство във всичките му
насърчаване
на
културата
форми и проявления (материално,
като творчески двигател в рамките на
нематериално, културно и природЛисабонската стратегия за растеж, заено, движимо и недвижимо).
тост, иновации и конкурентоспособност;
•
Промотиране на разно- поощряване на културата като
образието на културно изразяване
жизнено важен елемент в международи диалога на културите и
ните отношения на Общността;

•
интегрирането на тези
Същевременно е отчетено, че целипринципи в национални стратегии
те на тези политики могат да бъдат кони политики за развитие като услокретизирани в специфични национални
вия за социална кохезия;
политики, основаващи се на принципите
Дейностите, свързани с развитие на субсидиарността и гъвкавостта.
и особено тези, които интегрират развитието на местно и на регионално ниво,
тръгват от класическите инвестиции за
Показатели за сравнение между
рехабилитация на градската среда и ту- България и други страни от ЕС
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зонтални сектори като:
За да видим характера на процесите у нас в европейски контекст, следва да
се намерят приемливи, съществуващи и
сравними статистически данни, което се
оказва проблем поради липсата на проследяване на редица фактори от НСИ.
Логическата рамка на статистиката в сектор „култура” на Евростат обхваща 6 раздела:
• Културно и природно наследство;
• Изпълнителски изкуства и
празненства (фестивали);
• Изобразителни изкуства и занаяти;
• Книгоиздаване и печат;
• Аудиовизуални
тивни медии;

иинтерак-

• Дизайн и креативни услуги
Както и свързаните с тях „Туризъм”
и „Спорт и рекреация”.
Тази клисификация се основава
на разбирането, че проекти, свързани с
културата, могат не само да допринесат
за структурни промени в големи региони, но – и да подобрят конкурентната
среда и да доведат да разкриване на нови
работни места. Ето защо към посочените
по-горе раздели статистическа информация и анализ се извършва също и за хори182
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•

недвижимо културно наследство

• образование и тренинги;
• съхранение на архиви;
• екипировка
база.

и

материална

Липсата на аналогична структура на данните на НСИ прави невозмъжно директното сравняване. Анализът
на състоянието в сектор «Култура»
вкл. «Културно наследство» може да
бъде нарисувано на основание на някои данни от Евростат, НСИ, документи на някои ресорни анализи на групата «Обсерватория за култура»2 и др. За
разлика от методиките, приложими за
оценка на други секторни политики в
страната, секторът «Култура» има редица специфики, които водят до прилагане
на някои различаващи се от останалите
раздели методи на оценка, което произтича от принципите, заложени в международните документи. С присъединяването си през 2007 г. към КОНВЕНЦИЯ
ЗА ОПАЗВАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА
МНОГООБРАЗИЕТО ОТ ФОРМИ НА
КУЛТУРНО ИЗРАЗЯВАНЕ, приета през
2005 г. от ЮНЕСКО, България получи възможност да запази суверенното си право
на действия и провеждане на политики
в сферата на културата, което се отнася
и до събирането на статистически данни.
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Това затруднява намирането на адекватни и възможни за сравнение показатели с
изнесените от Евростат, проследяване на
тяхната динамика и представянето им в
териториален разрез, както и осмисляне
на процесите и спецификите им в сферата на културното и природното наследство (като на ниво ЕС се сравняват показателите – паметници, вписани в Листата
на световното наследство на ЮНЕСКО3
спрямо нац. територия; градове европейски културни столици; табела за евро-

е интересно, че Чехия, която процентно
е заложила с 0,30 % повече от България,
вероятно, като има предвид опит, който е натрупала в предходни периоди, е
разпределила средствата за управление
между 6 звена – 5, свързани единствено
със сферата на „Културата” и едно, интегрирано с туризма.
Интересно е сравнението и изводите, които могат да се направят при
анализа на структурата на управление

на тези средства от една малка и една гопейско културно наследство; структура
ляма страна-членка съответно Дания и
на средства от ЕСФ и национални полиФранция. И двете обръщат внимание на
тики за сравнението им).
една иновативна и все по-ясно промоТАБЛИЦА 1. Разпределение на
тирана политика за социализация на
средства от ЕСФ за периода 2007-2013 г.
наследството – на развитие на трансграи планиран % за „култура”, заложен в
ничното сътрудничество и в сферата на
Оперативни програми.
културата и опазване на наследството.

България
Чехия
Дания
Франция
Румъния

Сума от
Процент за
ЕСФ – в
сектор”Култура”
млн. евро усвояван от ЕСФ
6853
2%
26692
2,30%
613
4,80%
14319
1,70%
19668
1,30%

ОПР
специално
за сектор
“Култура”

0
5
0
3
0

ОП сектор
“Култура и
“Туризъм”

1
1
0
0
1

ОП сектор “Култура”
в дейности, свързани
с трангранично
сътрудничество.
0
0
4
8
0

От гледна точка на процентите, заложени за усвояване в сектора,
България заема относително добро място. Средствата (както и в Румъния) се управляват от една ОП и паралелно с тези за
„туризъм”. На фона на тази констатация
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ТАБЛИЦА 2. Брой НКЦ4 от
Списъка на ЮНЕСКО на единица национална територия.

Страна
България
Дания
Чехия
Румъния
Франция

Списък на световното
наследство на ЮНЕСКО
(НКЦ и природни
абележителности
7
3
13
6
34
37

Територия км2
110 510
43 098
78 865
238 396
357 021
551 000

Списък на НКЦ в Списъка на ЮНЕСКО
недвижими културни ценности на
10 000 км2
0,64
0,69
0,16
0,25
0,1
0,07

дини първия такъв опит на неуспех и възобновяването на този проект в началото
на 2000 г. е по-скоро политическа пропагана и местничество отколкото – някакъв
реален опит да се възобновят дейностите по утвърждаване на българското културно наследство като част от световното
чрез механизмите на ЮНЕСКО.

Направените съотношения на база
брой недвижими културни ценности от
най-висш клас на база национална територия показват, че България е постигнала много добър показател в това отношение. Политиката за вписване на паметници в Листата на световното културно
наследство е важен критерий за стеКритериите, на които следва да отпента на социализация на даден обект
говаря един такъв проект, са много висои възможността му да бъде част както от
ки; те гарантират автентичност на обекта,
културния ландшафт така - и обект на
висок професионализъм при консерватуризма.
цията и реставрацията му. В последствие
Провеждането на такъв тип поли- трябва да се гарантира добро управление
тика трябва да е последователна, тя изис- на обектите и администриране на процеква сериозни ресурси и може да се пре- сите в хода на експлоатацията, особено за
върне в ядро на регионалното развитие. нуждите на туризма. В тази сфера може
За съжаление след 1983 г. опитите да се още много да се желае. Разразилият се
продължи вписването на обекти в листа- преди година-две скандал с град Несебър
та са неуспешни – последният е свързан е доказателство за това, отказът на екипа
със старинен Пловдив. Такъв опит има на Нейшенъл Джеожрафик да заснеме
– редица експертни и административни т.нар. Перперикон – също.
пропуски обаче са обрекли още преди го
184
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зле поддържани, липсват задържителните по статут и по закон планове за опазване и управление (ПОУ), провеждат се
разкопки без спазване на нужната технология в ущърб на обекта.5

парламент да учреди този знак и да утвърди процедурите, с което да се заменят досегашните правила на междуправителствено ниво. Знакът ще символизира европейската интеграция, идеали
и история. Той не дублира Списъка на
От 1983 г. България не е депозираЮНЕСКО, тъй като естетичната страна
ланово досие за утвърждаване.
на обекта тук не е водещ фактор.
ТАБЛИЦА 3.

Показателите на България са едни
НКЦ с табела за „европейско кул- от най-добрите на база на територията
на страната. Наличието на знака върху 4
турно наследство”
Страна
България
Дания
Чехия
Румъния
Германия
Франция

4
0
4
4
2
4

110 510
43 098
78 865
238 396
357 021
551 000

27 625
43 098
19 716
59 599
178 510
137 750

През март 2010 г. ЕК прие предложението да бъде създаден знак „европейско културно наследство” с цел създаване на общо европейско културно пространство, укрепване на европейската
идентичност, оценяване на културното
многообразие на Съюза. Инициативата
възниква като междудържавен проект,
но на 20 ноември 2008 г. Съветът на министрите на културата на ЕС се обърна
към ЕК с предложение знакът да стане
общоевропейски след приемане на процедурни правила. Към днешна дата 64
обекта имат такъв знак.
През май 2011 е взето решение през
ноември или декември с.г. Европейският

български обекта (НАР Деултум-Дебелт
в ЮИР6; къщата на В. Левски в Карлово
- ЮЦР, къщата на Б. Христов – ЮЗР и архитектурния център на Русе – Доходно
здание – СЦР) и е допълнителен стимул
за развитие на регионите, където са ситуирани обектите, особено - след включването им в европейски културни маршрути, какъвто е основният замисъл на тази
инициатива на Съюза.
Без да може да се проследи динамиката, известно основание за оценка
на ситуацията в сектора, сравнена с тази
в страни от ЕС, може да се направи и на
база на сравнение на % заети в сферата
на културата:
Дания – 2,3%
Чехия – 1,7%гот
България -1,5%
Румъния – 0,8%
Като се сравнят тези проценти с
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обема на усвояване на структурните
средства, прави впечатление, че при много по-ниски нива и обеми на финансиране показателите на България са сравними с тези на Чехия, докато за Румъния
те са почти два пъти по-ниски. В същото
време Дания издържа 2,3% работещи в
тази сфера, като това става или с допълнителна държавна субсидия – субсидирането на сектора е възможно и дори желано, или разчита на собствени приходи
от разнообразни дейности.

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Културното наследство е важен ресурс за развитие и икономически просперитет. Освен чисто духовните му и
естетически измерения, процесите на
социализацията му могат да станат
силни ядра за регионалното развитие,
за изграждане на устойчиви форми на
туризъм – културен, за изграждане на
високвалифицирани кадри и реализацията им не в столицата, а на места в

рамките на дейности,свързани с адаптаПоследното се дължи на факта, че циите на НКЦ за нуждите на туритичев Дания на глава от населението има над ската индустрия и образование.
12 пъти годишно посещение на културПредставените в таблицата обекти
ни обекти, в Чехия тази цифра е между
като количество се основават на деклари7 и 12, а в България между 1-6. За съжараните в ДВ т.нар. „паметници на култуление липсват данни, които да позволят
рата” (недвижими културни ценности).
да се проследи динамиката на процеса в
В съответствие със Закона закултурнопериода 2007 – 2011 г.
то наследство министърът на културата
трябваше в 2 годишен срок да организира процеса на актуализиране на Списъка,
което означава констатиране на място на
състоянието на съответния обект и оставянето му или изваждането му от списъка.
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ТАБЛИЦА 4. Териториално разпределение на недвижими културни
ценности.
Общ брой:

Националзначение
регистрирани/

/

Местно
значение /

РАЙОН
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

3 883

198

1202

ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

7 348

340

1499

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

5 480

227

1 375

ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

5 275

261

1230

СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

3 180

173

522

ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

4 270

193

1117

Както и при други показатели видима е доминацията на ЮЗР, където има
най-голямо струпване на НКЦ. Веднага
след него се нарежда ЮЦР, където е град
Пловдив, Асеновград, редица новооткрити паметници в района на област
Кърджали, както и СЦР - с централна област В. Търново7 и намиращите се в близост многобройни манастири, възрожденски селища и др.

обекти или вече не съществуват, или са
загубили културната и историческата си
стойност (мемориални плочи, къщи от
малки градове или села – архитектурни
резервати и пр.). Това означава, че този
количествен критерий е относително
приложим и направените на основание
на него изводи може да са далеч от важните за даден регион тенденции, докато не
се актуализира базата данни на НИНКН.
Липсата на данни за отпаднали от списъПри оценката на потенциала на
ка „недвижими културни ценности” не
това наследство е нужно да се има предпозволява да се очертае някаква динамивид, че количествените показатели в конка в периода 2007 – 2011 г.
кретния случай не са представителни.
Редица от включените в раздела
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ТАБЛИЦА 3 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НКЦ НА НИВО NUTS 3.

188

Местно

ОБЛАСТ

№

Общ
брой:

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кюстендил
Кърджали
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София-град
София-област

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1763
1649
1446
2382
459
667
1179
863
1159
438
1540
601
1202
659
616
2169
407
1030
482
1403
869
1698
2069

Национално
значение
-регистрирани
44
57
21
140
42
45
33
8
69
18
60
27
44
21
26
138
3
46
5
51
22
146
60

Стара Загора

24.

682

69

349

Търговище

25.

242

3

168

Хасково

26.

597

39

151

Шумен

27.

629

147

129

Ямбол

28.

536

16

176
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значение регистрирани
305
171
169
549
119
205
335
56
266
93
388
256
420
28
234
422
102
324
65
421
144
536
364

Световно
Значение
1

1

Резервати
4
5
2
4
1
2
2
1
2

1
1

1
3
2
3
1
3

1

2
1

1

3

1

4
1
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По данни на регистъра на НИНКЦ тична, средновековна, от новото и найновото време и включват: археологиче- ведомствен
ски ценности и археологически резерваНедвижимите културни ценности
ти, жилищни, обществени, храмови, про– НКЦ от световно значение са разпреизводствени и др. сгради и съоръжения,
делени относително равномерно в региансамбли, исторически селища и зони,
оните:
както и други защитени по реда на закона обекти и територии.
BG 34 – Югоизточен регион - 2
От съществено значение е същетвуването на т.нар. резервати – археологичеобл. Ст. Загора – Казанлъшка
ски или архитектурни. В областите:

обл. Бургас – Несебър;
гробница;

BG 41 – Югозападен регион - 2

- Бургас и Шумен има по 5 резервата;

Обл. София-град – Боянска църква;

- Пловдив, Сливен, Русе, Стара
Обл. Кюстендил – Рилски мана- Загора – 3;
стир;

- Варна, Габрово, Добрич, Ловеч,
BG 32 – Северен централен регион Разград, София-град има по 2;

–2

- Ямбол, София-област, Силистра,
Обл. Русе – Ивановски скални ма- Плевен, Кюстендил и Враца – по 1.
настири;
Те предполагат различен тип охраОбл. Разград – гробница Свещари. нителен режим, създаване на ПОУ, модерен мениджмънт и реклама. Създавани в
Съществуването на такъв тип паразлични периоди, с различен тип актове
метници е мотор за всяка туристическа
– решения на МС, заповеди, прехвърляиндустрия.
ния на собственост на общини и др. Днес
НКЦ с категория “национално” този тип НКЦ са един от най-важните и с
и “местно” значение са най-изявените най-тежки проблеми кръг от паметници.
ценности на територията на страната ни В тях са включени по принцип повечето
с изключителна стойност за национал- т.нар. възрожденски центрове, археолоната и местната история и културата. Те гическите резервати – старите български
са материални свидетелства за развитие- столици (Плиска, В. Преслав, Царевец,
то на човешката цивилизация от всички Трапезица) и възрожденските махали на
епохи - праисторическа, тракийска, ан- Пловдив, В. Търново и Ловеч.
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През последните години грижата
и финансирането на проекти, свързани
с развитието на културен туризъм, доминират и това води до небалансирано
финансиране – интерес към нови разкопки и разкрития. Това постави на изпитание архитектурните резервати, в
които се влошава по мнение на експерти
състоянието на редица обекти, вързани
с архитектурата на 18-19 в. В тази сфера
беше допуснато и удовлетворяване на
реституционни искове като поради слаб

е все още трудноизпълнима.
- По отношение на сградите – архитектурни ценности към проблема с упражняването на конституцинното право на
собственост от отделните собственици
(частни лица, общини, държава) се прибавя невъзможността на обществото като
цяло да ползва националните културни
ценности - друго конституционно право.
- Все още строителството, особено
в защитени територии на недвижимото

административен капацитет на МК и об- културно наследство не е съобразено с
щините въпреки спечелени от държава- изискванията на законодателството в обта-собственик дела поради адманистра- ластта на опазването.
тивни пропуски бяха загубени ценени
Като обобщен извод: не е осъзнаобекти например в Копривщица.
та ролята на наследството като икономиОсновни проблеми:
чески ресурс в стратегията за устойчиво
развитие, чрез използването на недвижи- Недостатъчно финансиране от
мите ценности за различни функции,
страна на държавата на специализиранипри запазване на автентичните им култе дейности;
турни и исторически стойности и осигу- липса на преференции за собстве- ряване на пълноценното им присъствие
ниците при извършването на консерва- в съвременната селищна среда.
ционно – реставрационни дейности и др.
В резултат от описаните проблеми
- неизяснена собственост на голя- е налице рискът да бъдат безвъзвратно зама част от археологическите недвижими губени ценни материални свидетелства
ценности (по смисъла на Конституцията за националната ни култура. Особено
на РБ и на ЗКН) са публична държавна уязвими са археологическите ценноссобственост. Една част от тях попадат и ти след проведени планови разкопки и
върху имоти, които по смисъла на зако- липсваща последваща консервация и
ните за собствеността, приети след 1990 г. реставрация.
са частна собственост. Макар и разписана в ЗКН, процедурата по договорните и
отчуждителни действия при тези случаи
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АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ
Към момента в сферата на културата, опазване и социализация на културното наследство се очертават няколко негативни тенденции:

културен туризъм; Няма да може
да играе роля на стимул за регионално развитие и сближаване.
Анализ на причините:

• ниски нива на държавно финансиране;

 липса на достатъчни финансови
ресурси и административен капацитет;

• липса на стратегическа визия в
сферата на културното наследство
– Стратегия;

 недостатъчно активен диалог с
частния бизнес, с академични и образователни институции и НПО,

• неизпълнение на законово определени срокове за актуализация на
базата данни – лош мениджмънт
на ресурсите;
• липса на ПОУ – изкл. Несебър.
• липса на процес на децентрализация на опазването – концесиониране;
• реализиране на остарели модели
на образование в специалности,
свързани с културата и изкуствата,
неподготвеност на младите кадри
за работа в реална среда.
Анализ на това, какво би се случило, ако идентифицираната тенденция
продължи до 2020 г.;
Управлението на ресурсите в сектор „Култура” - културни ценности, музеи и пр. Няма да оправдаят
надеждите, които се възлагат на
сектора за развитие на устойчив и

които да поемат част от задачите
в сектора – мониторинг на наследството и изотвяне на реален списък
на недвижимите ценности, оценка
и идеи за интегриране в планове за
местно развитие;
 боязън от делегиране на правомощия, самоцелна децентрализация
без необходим за това капацитет
– човешки ресурси и управленски
умения.
 Липса на хоризонтални връзки и
взаимодействия с други сектори –
образование, академични институти, туристически бизнес.

Набелязаните тенденции затрудняват или снижават ефекта на социализацията на дадена НКЦ. Културният
туризъм е и елитарен, и масов и това
провокира многообразието на предлаганите туристически услуги, свързани с
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него. Последното крие опаност от предлагане на непрофесионални услуги или
профанация на обектите, каквато все помасово се наблюдава в определени райони, където се предлагат тонове камъни от
свещенни места, пясък от свещени гробове или други сувенири и “представят на
туристите” отчаяно измислени “исторически” факти, пресъздаващи на най-ниско ниво стремежа към приходи от тази
специфична дейност.
Следователно ясно се очертава нерешеният въпрос за професионалните
кадри, които са ангажирани с този вид туризъм, координацията между държавата
и образователните й институции, местните власти, гражданите и туроператорските фирми. Нерешени са и въпросите
с намирането на справедливи форми
на възвръщаемост от експлоатацията за
нуждите на културния туризъм на културното наследство, защото “културният
туризъм е вид дейност, при която като
рядко изключение в съвременното общество субектът ползва като обект за своя
продукт чужди ресурси и не подлежи на
никакви преки отговорности за тяхната
физическа и морална амортизация”.
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(Този материал е част от изследване,
свързано с културата и с културната
дипломация, финансирано от УКХ при
Софийския университет.)
Румяна Михнева, д.и.н.
---------1.http://ec.europa.eu/culture/documents/
final_report_sf_en.pdf
2.
http://goo.gl/HEBAB;
president.bg/dkni.php

http://www.

3. http://goo.gl/eJOek
4. НКЦ – недвижима културна ценност
– понятие, което замени в ЗКН термина
„паметник на културата”.
5. Подтвеният ПОУ за Несебър е разделен на дългосрочна 20-годишна програма,
краткосрочна 5-годишна, едногодишна
програма с времеви график и програма за
неотложни действия.
6. Съкращение за български планов регион
– Югоизточен, в случая.
7.http://www.standartnews.com/
interviews/________-159970.html. Търново
има шанс да влезе в Листата на ЮНЕСКО.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА
„ОБЛАКА” КЪМ ЗАЩИТАТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Проф. д-р Ради Романски
Технически университет - София

Проф. д-р Ради Романски

Технически университет - София
член на първия състав (мандат VI. 2002 –
XII.2007) на
Комисията за защита на личните данни
на Р. България
e-mail: rrom@tu-sofia.bg
http://tu-utc.com/Webpages/Teachers/R_
Romansky.html

П

равото на ненамеса в личното
пространство на всеки отделен
човек е всепризнато европайско и международно право. Една съществена страна от това право е свързана със защитата на личните данни
(ЗЛД), която е прокламирана в множество документи на ниво Европейски
съюз (ЕС). В съвременното информационно общество (ИО) непрекъснато
нараства ролята на информационните и комуникационните технологии
(ИКТ), което рефлектира върху изискванията към технологичните структури за ЗЛД. Обработката на информацията в „облака” (cloud computing)
е съпътствана с непрекъснато нарастване на обработваната информация, включително - и лични данни и
информация за персонална идентификация. Независимо от множеството

положителни страни на облачните услуги, последното налага преразглеждане на политиката за защита на данните и на изискванията към системата за информационна сигурност при
обработка на лични данни. В настоящата статия се прави връзка между
особеностите на облачните услуги и
принципите на обработка на лични
данни, като се уточняват функциите
на системата за информационна сигурност. Направена е систематизация
на предизвикателствата на „облачните” услуги, налагащи промяна на политиката за информационна сигурност и на изисквания към ЗЛД.

1. Въведение
Правото на личен живот е неотменно и
всепризнато човешко право, което се
разглежда като съвкупност от отделни
компоненти, свързани със защита на
личните даннии (ЗЛД), с неприкосновеност на личната кореспонденция и
Интернет-комуникациите, обработка
на персонална информация в социални форуми и пр. [1]. Известно е едно
от първите определения за „право на
личен живот – неприкосновеност на
личността” (“privacy”) като “правото да бъдеш оставен на мира”. Дали,
обаче, съвременното информационно
общество (ИО), с непрекъснато разви-
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ващите се информационни и комуникационни технологии (ИКТ), споделянето на информационни ресурси
и възможности за отдалечен достъп
до тях, ще осигури изпълнение на
това право? Отговорът е, че по-скоро
се налага една ревизия на подходите
за ЗЛД в посока увеличаване на ефективността на прилаганите методи и
средства за защита на данните (като
неотменна част от информационната
сигурност), включително - за защита
на персоналната идентификационна
информация при достъп до среди и
услуги в мрежовото пространство [4].
Защитата на личините данни е неизменен компонент на правото на лична неприкосновентост. Съвременното
ИО, заедно с прилагането на новите ИКТ, налага нови изисквания към
ЗЛД и променя разбирането за „неприкосновеност на личността”. Това
води до необходимост от актуализация на прилаганите мерки за ЗЛД при
използване на облачни услуги [3, 4, 5,
7, 12]. Преглед на сигурността при облачните услуги е представен в [11], а
статията [8] дава едно виждане за законовите изисквания за спазване на ЗЛД
при конкретен продукт (Conference
Management Systems).
Облачните изчисления (компютърна
обработка в облака – Cloud Computing)
имат доста предимства, свързани с инфраструктурата, програмното осигуряване и предлаганите платформи, които могат да бъдат достъпвани
от отдалечени работни места през
глобалната мрежа (Remote Access).
„Облакът”, от гледна точка на потребителя, е виртуална среда за компютърна обработка и съхраняване на данни,
включваща и решаване на проблемите по осигуряване на информацион194
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ната сигурност. Същественият проблем е, че персоналната информация
в облака нараства значително [8, 11,
12]. Това се оценява и от Европейския
супервайзор по ЗЛД (Петер Хюстингс)
в неговото изказване “Data Protection
and Cloud Computing under EU Law”
направено по време на 3rd European
Cyber Security Awareness Day, April
2010.
Цел на настоящата работа е да дискутира основните принципи на ЗЛД,
да уточни изсикванията при изграждане на адекватна система за информационна сигурност и да маркира основните предизвикателства на съвременното ИО, в частност на облачните
услуги, към технологичните структури за ЗЛД.
2. Особености на облачните услуги
Първата дефиниция на термина
“cloud computing” е лансирана на
една конференция през юни 2006 г.,
за да опише предлагани през глобалната мрежа компютърни и комуникационни технологии, средства и
подходи като услуги за отдалечени
клиенти. Така една облачна среда (инфраструктура) предлага отдалечен и
независим достъп до разпределени (и
споделени) ресурси в глобалното информационно пространство. Ефектът
е минимизиране на разходи за инфраструктура, администриране и софтуерно поддържане, защото за решаване
на своите задачи клиентите използват
виртуални инструменти (апаратни и
програмни), осъществявайки отдалечен достъп до тях [5].

ТЕХНОЛОГИИ
В различни литературни източници ности, място за съхраняване на данни,
се дават дефиниции на облака, като използване на платформи и пр. при
например:
осигурена информационна защита.
Облачните ресурси се предлагат на
(1) “A Cloud is a type of parallel and потребителите (клиентите) като услуdistributed system consisting of a collection га, като обработката (и съхраняванеof inter-connected and virtualized computers то) им може да се извършва в различthat are dynamically provisioned and ни центрове за даннни и клъстери,
presented as one or more unified computing разположени в различни страни. Това
resource(s) based on service-level agreement превръща работната станция (персоestablished through negotiation between the налния компютър) в терминал за достъп до облака през комуникационна
service providers and consumers.”
инфраструктура (компютърна мре[Buyya, R et. Al. (2009). Cloud Computing жа), а възможностите се управляват от
and Emerging IT Platform: Vision, Hype, доставчика на услугата (Cloud Service
and Reality for Delivering IT Services Provider – CSP).
as the 5th Utility. Future Generation of
Computer Systems, vol. 25, pp.599-616.}
(2) “ a model for enabling convenient, ondemand network access to a shared pool
of configurable computing resources (e.g.,
networks, servers, storages, applications, and
services) that can be rapidly provisioned and
released with minimal management effort or
service provider interaction”.

Дефинирани са три основни модела
на облачни услуги [5, 9]:

ü Инфраструктура като услуга
(Infrastructure as a Service – IaaS) –
клент може да използва предоствена
компютърна мощност (за изчисление
на собствени задачи) и/или памет (за
[IT Laboratory of the National Institute трайно съхраняване на данни или
of Standards and Technology (NIST)]
други информационни ресурси), като
(3) “· Cloud computing provides flexible, представлява ниското ниво на облачlocation-independent access to computing ната обработка.
resources that are quickly and seamlessly
ü Платформа като услуга (Platform as
allocated or released in response to demand.
a Service – PaaS) – предоставя възмож· Services (especially infrastructure)
ност за разработване и реализация на
are abstracted and typically virtualized,
клиентски приложения чрез достъп
generally being allocated from a pool shared
и използване на виртуални средства
as a fungible resource with other customers.
в облака, осъществявайки връзката
· Charging, where present, is commonly on
между останалите два типа услуги.
an access basis, often in proportion to the
resources used.”
ü Софтуер като услуга (Software as a
Service – SaaS) – това е високото ниво
[5, 6]
на облачната функционалност, позНа базата на горните дефиниции все- воляващо разработване на собствени
ки компютър, свързан с глобалната потребителски приложения чрез софмрежа, може да осъществи достъп до туера, предоставян от облака.
предлагани изчислителни възмож-
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През последните 2-3 години доста частни потребители, компании и
организации използват „облака” за
съхраняване на свои данни, включително - и персонална информация.
Причината за това са преимуществата на облачните услуги [9]: лесно използване; независимост на местата за
разполагане на данни; намалени разходи; възможност за множествено наемане; надеждност и пр.

Основните задачи при ЗЛД са регулирани от различни документи на нива
ЕС и ЕК, един от които е Директива
95/46 [1, 5, 13]. Тя разширява обхвата
на основополагащата Конвенция 108
(1981 г.), като се добавят изисквания за
ЗЛД и при не-електронни носители и
се обособяват специализирани органи
по ЗЛД за всяка отделна страна и на
ниво ЕС. Един от приносите на директивата е дефинирането на основни
понятия и категории при ЗЛД, които
Националният институт по стандар- са обобщени на фиг.1.
ти и технологии (NIST) е дефинирал
4 модела на облачните изчисления [4]: ® Лични данни (ЛД) – всяка инфоробществен облак (инфраструктурата мация, която позволява еднозначсе предоставя на различни наематели), но идентифициране на дадено лице
частен облак (с частна инфраструкту- (притежател на ЛД) по определен нара), облак на определена общност (об- чин (физически, психически, медислужва специфичните изисквания на цински, икономически и пр.).
съответната общност), хибриден облак (композиция от различни облаци). ® Обработка на ЛД – всяка операция
или съвкупност от такива, свързана с
Доставчиците на облачни услуги представяне, съхраняване, преобразутвърдят, че това е бъдещето на съвре- ване и пр. на ЛД чрез автоматизиран
менната информационна обработка. или не-автоматизиран подход.
Не трябва да се забравя, обаче, че това
е свързано и с доста проблеми, пове- ® Администратор на ЛД (АЛД) – отгочето от които не са видими на „първо ворният субект за коректната обработчетене”. Проблемът е, че законовата ка на ЛД, изпълняващ това съгласно
регулация в ЕС на този етап не успя- законови разпоредби при ясно дефива да дефинира отговорностите на ба- нирана цел и процедури. Поддържа
зови участници в облачните услуги, регистър на ЛД, като е задължен да
което е породено от спецификата на предприема необходимите мерки за
самата дейност в облака. Последното е неговата защита.
свързано с правото на собственика на ® Обработващ ЛД – извършва неполични данни да може да се запознае средствената обработка на ЛД при
с политиката на сигурност, методите ясна оторизация от страна на АЛД и
и средствата за ЗЛД, което в облака, от негово име, което го задължава да
меко казано, е доста ограничено.
спазва целите, процедурите и мерките
по защита на регистрите с ЛД (РЛД).
3. Основни принципи на обработката на лични данни
196
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Фигура 1. Категории и взаимоотношения да се осигури свободен достъп до инпри обработка на ЛД за физически лица формация за политиките и практиОсновните отговорности по корект- ките, свързани с управлението на ЛД,
ната обработка на ЛД е на АЛД, кой- както и възможност за проверка на
то трябва да я организира съгласно коректността на ЛД, тяхната точност
Европейските директиви и нацио- и пълнота и при необходимост да се
налното законодателство. Тъй като в изисква корекция.
ЕС се прилага т.нар. «централизиран
модел» (модел на централизирано
законодателство), отделните страничленки трябва да съгласуват своите
правни норми по обработка на ЛД с
общоевропейските. Това е от съществено значение в съвременното ИО [1,
3]. Базовата правна рамка се основава
на няколко основни принципи на коректност, дефинирани още през 70-те
години, като едно кратко обобщение е
дадено по-долу.

® Относно задълженията на АЛД.
Събирането на ЛД може да става само
при ясно дефинирана цел, определяща рамките на обработването им и да
става на законно основание. Всяко отклонение от последното може да става
единствено със съгласието на лицето
или - в случаите, предвидени в закон.
ЛД трябва да се съхраняват за време,
необходимо за изпълнение на поставената цел.

® Относно правата на физическите лица ® Относно поддържаните РЛД.
(собственик на ЛД).
Поддържаните ЛД в регистрите трябВсяка обработка на ЛД задължително ва да са прецизни, пълни и актуални,
трябва да става със съгласието на лица- трябва да са защитени с адекватни
та, освен ако това е неуместно. Трябва мерки за сигурност, като АЛД се за-
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Фигура 2. Политиката за ЗЛД в общата 4. Защита на личните данни и политиката за сигурност
рамка на политиката за сигурност
дължават (чрез назначен служител) да Непрекъснато променящите се по
опазват ЛД, които съхраняват.
своите възможности ИКТ, прилагани в глобалното пространство, форНезависимо от множеството докуменмират нови изисквания към политити на ЕК, дискутиращи отговорностите на АЛД при ЗЛД, в съвременното ките за информационна сигурност.
ИО процедурите по обработка на ЛД Изграждането на разпределени среди
трябва да станат много по-ефективни. със споделяни ресурси и отдалечен
Осъзнавайки рисковете на Интернет- достъп до тях засилва необходимостпространството, ЕК утвърди въз- та от прилагане на ефективни мерки
можностите на т.нар. PET (Privacy за ЗЛД от институциите. Това налага
Enhancing Technologies) за осигурява- разработване на ефективна Система за
не на информационна сигурност за сигурност на личните данни (ССЛД)
ЛД. Това е от особено значение при като част от политиката за ЗЛД, а поизползване на облачните услуги [3, 7, следната да се разглежда като част от
9, 12]. В много публикации се стига до
глобалната политика за обща сигуризвода, че задачите по информационна сигурност в облачните среди тряб- ност – фиг. 2.
ва да се пре-формулират и ЗЛД трябва
да се адаптира към новите предизви- Първият стандарт за политика за сикателства, отправени от обработката гурност (Trusted Computer System
на данни в облака [4, 5, 8, 10, 13].
Evaluation Criteria – TCSEC, 1985, САЩ)
198
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я дефинира като съвкупност от правила, стандарти, процедури и инструкции за регулиране на управлението,
защитата и разпространението на информацията. Информационната сигурност трябва да се възприема като
базова компонента на политиката за
сигурност [9], а политиката за ЗЛД е
следствие на горното. Това, макар и не
в дълбочина, е маркирано в Директива
95/46 [13]. Това налага политиката за
ЗЛД да се хармонизира с правилата
и нивата на политиката за ИТ сигурност, които определят конкретни изисквания, свързани с изграждане на
адекватна и ефективна ССЛД – фиг. 3.

гистри с ЛД, персонална идентификационна информация, потребителски
профили и пр.). Задачите на тази система са насочени към различни ИТ
обекти, включително – към компютри
и работни станции, публични и частни мрежи, разпределени и виртуални
среди, мобилен Интернет и GRID, среди за облачни услуги и пр., а тяхното
използване непрекъснато нараства [3,
4]. Това трябва да бъде анализирано
[7], за да се осигури необходимата ЗЛД
в съвременното мрежово общество [10]
или - при съхраняване на персонална
информация в облака [14].
Едно обобщение на стратегия за организация на ЗЛД, базирана на принци-

Фигура 3. Структурна организация по
пите на политиката за ИТ сигурност,
нива на Система за сигурност на ЛД
е дадено на фиг. 4. Йерархичната ор(ССЛД)
ганизация определя последователни
ССЛД е съвкупност от технически и стъпки, започвайки от инфраструкорганизационни подходи, инстру- турното изграждане, за да се достигментариум и конкретни средства за не до създаването и поддържането на
защита на структурите от данни (ре-
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ССЛД. Важна отговорност на всеки
АЛД е разработването на инструкция
за мерките, осигурявящи необходимата защита на данните и правила за
използване на ССЛД. Инструкцията
трябва да включва стратегия, методи и средства за надеждна информационна сигурност и защита на ЛД от
различни въздействия – преднамерени и случайни, както и препоръки и
правила за реализация на общата политика за сигурност.

тивните регистри;
ü минимизиране на опасностите от загуба на функционалност, вътрешни и
външни атаки, нарушаване на целостта и коректността на данните и пр.;
ü възстановяване на системни ресурси
при възникнали атаки или други произшествия и пр.

Фигура 4. Стратегия за организация на 5. Предизвикателства ва „облака”
към ЗЛД
защитата на ЛД
Правилата трябва да дават конкретни
норми за прилагане на ССЛД при:
ü минимизиране на възможностите
за неправомерен достъп до информационни ресурси, вкл. копиране, разпечатване, кражба на носител и пр.;
ü ограничаване на неавторизирания
достъп до информационните ресурси
в рамките на корпоративната информационна система или администра200
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Направеният в [7] анализ на риска
води до извода, че доставчиците на облачни услуги трябва да убедят своите клиенти относно адекватността на
прилаганата политика за сигурност
при защита на персоналната информация. Авторите са убедени за наличието на определен риск при обработка на данни в облака, тъй като е доста трудно за потребителя на облачни
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услуги (в ролята на администратор на
ЛД) да проверява законосъобразността при обработка на ЛД от доставчика. Това е още по-значимо, когато става въпрос за трансфер на ЛД между
различни облаци.
Особеностите и параметрите на облачната обработка трябва да бъдат внимателно анализирани от Европейските
органи по ЗЛД, като ясно се дефинират отговорностите на предлагащите
облачни услуги и ролята им като АЛД
или обработващ ЛД. В Директива
95/46 се дискутират случаите на обработка на ЛД в зависимост от териториалното разположение на АЛД, но
смисълът на облачната обработка налага нов поглед и съответната редакция. Това се посочва и в доклада “Data
Protection and Cloud Computing under
EU Law” на Peter Hustinx (Европейски
супервайзор по ЗЛД) по време на 3rd
European Cyber Security Awareness
Day, April 2010. Заключението е, че
Директивата трябвада се актуализира,
което е и изводът, направен в [13].
Основните предизвикателства на облачната обработка могат да се обобщят в следните няколко направления.
® На първо място, от съществено значение е различните участници в облачната обработка ясно да се идентифицират като АЛД, обработващ на
ЛД или собственик на ЛД, както и да
се определят техните отговорности
по процедурите и политиката за ЗЛД.
Една възможност е клиент на облака
да се определи като АЛД, но това влиза в противоречие със задължението
по определяне на средствата и предназначението на облачната обработка, което се прави от доставчика на
облачни услуги. Проблемът в облач-

ните среди е, че функциите на клиент, собственик и доставчик, както и
взаимоотношенията между тях, могат
да бъдат определени ясно само за конкретен случай.
® Вторият проблем е резултат на горното и се отнася за защитата на правата на собственика на ЛД. Съществува
риск за неприкосновеността на личността при съхраняване на информацията за персонална идентификация
в облака. Реално погледнато, ако доставчикът не е определен като администратор или обработващ ЛД, той няма
законовите задължения за ЗЛД, и съответно отговорностте за предприемане на необходимите организационни и технологични мерки за защита.
Самата възможност статусът на един
доставчик на облачни услуги да бъде
определян по различни начини, както
и възможността за промяната му, прави извънредно трудно решаването на
този проблем. Тази особеност дава възможност да се игнорират определени
задължения по ЗЛД при предоставяне или прехвърляне на ЛД към трети
страни (вкл. друг облак) за обработката им. Не по-малък проблем е и правото на собственика на ЛД за проверка,
корекция, блокиране или изтриване
на собствени данни в облака, което се
гарантира от Европейското и националното законодателство. От друга
страна пък, доставчикът на облачни
услуги има пълен достъп до персоналните данни, съхранявани в облака.
® Друг проблем на “облака” са процедурите по заличаване (изтриване) на
ЛД. Ако даден потребител на облачни
услуги подаде заявка за изтриване на
определени свои ЛД, той не може да
получи ясни гаранции, че това наистина ще бъде (или е) направено. В оп-
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ределени случаи съществува възможност изтриването да е частично или
да останат копия на ЛД при извършен
преди това трансфер към трети страни (облаци).
® Характеристиката на облака “множествено наемане” се изтъква като предимство, но тя води до немалък риск
за ЛД на потребителите. Наличието
на много наематели в облака означава множествено споделяне на общи
ресурси (включително - и информационни ресурси), достъпвани от отдалечени работни места. Това предопределя възможността за злонамерен
или случаен (непреднамерен) достъп
до чужди ЛД. В законодателството по
ЗЛД отсъстват детайли по стратегията за споделяне на общодостъпни информационни ресурси от различни
наематели.
® Самите общодостъпни ресурси също
пораждат проблеми за ЗЛД. Известно
е, че облачните среди се реализират в глобалната мрежа и Интернетпроблемите по информационната сигурност се пренасят и върху облачните услуги (загуба на данни, разрушаване на целостта, хакерски атаки, възможност за отчетност и пр.). В повече
от случаите при отдалечен достъп до
общи ресурси за потребителите не са
известни прилаганите процедури за
маршрутизация в мрежата, още повече, че ЛД могат да бъдат съхранявани
в различни места (страни) с различна
регулация по ЗЛД. В тези случаи собственикът на ЛД не може да се запознае с политиката и мерките за ЗЛД за
противодействие срещу евентуални
атаки. Дори ако клиентът на облака е
АЛД, това пречи на изпълнението на
задълженията му по закон. Това е още
по-съществено в случаите на чувстви202
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телни данни (например, медицински
записи), съхранявани в различни физически хранилища в облака.
® Международният трансфер на ЛД,
съгласно Директива 95/46, може да се
осъществява към страни с аналогична
на ЕС ЗЛД. Прехвърлянето на данни е
типична операция за облачните модели, защото трансферирането на клиентска информация между различни
центрове за данни (хранилища в облака) в различни страни е нормална процедура за доставчиците. Това налага
разработването на допълнителна регулация (подобна на споразумението
Safe Harbor Program със САЩ), защото
съгласно Директивата, ако една съхранена в облака информация се явява ЛД, то тя трябва да бъде надлежно
защитена. В този смисъл, когато доставчик предлага облачни услуги на
частно лице, то трябва да се разглежда
като администратор на ЛД и достъвчикът трябва да осигури конкретни
мерки за защитеност и конфиденциалност на предоставените в облака ЛД
(за персонална идентификация и други).
® Не на последно място трябва да се
обърне внимание на техническите
и организационните мерки за ЗЛД,
които са основно задължение на АЛД.
Както беше изтъкнато, Интернетспецификата на облака изисква засилено внимание към политиката за
информационна сигурност за ЛД и
мерките срещу опити за тяхната неправомерна обработка. Доставчикът
на облачни услуги трябва да гарантира ефективна защита на ЛД относно
тяхната цялост (integrity), достъпност
(availability), достоверност (reliability),
автентичност (authenticity), отчетност
(accountability). Проблемът е, че нара-
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стването на прилаганите мерки за сигурност води до намаляване на производителността на информационната
обработка, което поставя достъвчиците на облачни услуги пред необходимостта от избор на най-подходящите
подходи и средства за защита в конкретния случай.
6. Заключение
Засилващото се навлизане на облачните услуги в обществения живот и
нарастването на техните потребители,
включително частни лица, компании
и административни структури, поставят нови изисквания към конкретни
страни на облачната обработка, свързани с подобряване на нормативната
рамка. Някои от по-важните насоки,
изискващи адекватна регулация, са
свързани с процедурите за обработка
на ЛД в облака, дефиниране на отговорностите на участниците в облачните услуги, спазване на всички права
на клиентите като собственик на ЛД,
решаване на проблемите по международния трансфер на ЛД, прилагане на подходящи организационни и
технически мерки за информационна
сигурност и защита на ЛД.
Конкретни предложения в тази посока
са давани през последните 1-2 години,
както от Европейският супервайзор
по ЗЛД, така и от Работната група по
член 29 (EU Article 29 Data Protection
Working Party) [5, 6]. Някои от тях целят изясняване на статута на АЛД и
обработващ ЛД в облака и определяне
на отговорностите. При други се дискутира приложимостта на Директива
95/46 относно териториалното разпо-

ложение на ресурсите на облака и изискванията при международен трансфер на ЛД.
В заключение, оказва се доста трудно
директното прилагане на принципите на основополагащата Директива
95/46 при облачните услуги, но не е
невъзможно да се направят редакции
и подобрения в нея с цел тя да отговори адекватно на предизвикателствата
на облака. Необходимо е на Еропейско
ниво (и в частност - на национално
ниво) да се намерят ефективни решения на дискутираните по-горе проблеми.
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